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1"1lyo saber que o Congresso NacIonal aprovou. nos térmos do art. 66,
D,9 I, da COIlEtitulçáo Federal, e eu, Aura M.ollra Andrade, presidente, pro-
mulgo o seguinte ,

DIDORETO LEGISLATrVO N9 31, DE 1963
Ratifica o Protocolo, de Emenda da COnv61U}ão para a unifrea

cação de certas regras re/a.tivas 00 Transporte Aéreo lnternacw-
nal, concluido em Haia, 11 28 de setembro de 1955. .'

Art. 19 _ E' ta,tiflcado O Protocolo concluído em Haia a 28 de se
tembro de 19S5. de emenda d& convenÇão pua a unificação de certoll& re·
çra.!! rellltiTlIS ao Tra.nsporte Aéreo :r:ntemnclonal, firm<ldã. em Varsóvia a
12 de outubro de lP29 e promulgada pelo Decreto n9 20.784, de 24 de no
nmbro d! 1931.

Art. 29 - :s.,te deereto legJsla,tlvo entl'arâ em' vigor na dO.ta de sua J
publieação revogados as dlo;p06ições em contrário•. d b d 1963'

Senado Federal, em 12 de ezem ro e "
. Amo MOURA ANDI\A!IIl

. Pre$ide,nte do Senado Federal

11liitalii()áo da I" sessão leU/s'lath'a extraorailldr/a da 5" legis.
latura;,

O Presidente do senado Fedem,1 faz llaber que, convocado o Congrt'l!tC"
Noa.cionl1.1. de acôrdo com o art. 53' da, <».n.stituição Federal, por Inlciativa.
di) mais de un1 tê-rço do 8e!lado Federal, ,pa.ra se reunir extra.ordinária
mente no período ele 1~ de dezembro de 1963 a 8 de março de 1964, r.
instalação da sessão legislativa eorrespondel.o'l.e a e.s.o>a. convocação realizar.
se-á, de a.cÔrdo com o disposto no a.rt. 19, nO 1 do Regimento Comum, na.
pl'i1l1elrá das cltad"-ó datas, às 11 horas. no Plenário M Câmara dos Depu.
tados.

, Senado Federal, em 11 de dezembro dõ 1963.

AURO MOURA ANDRADE

PreSidente,

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMARIO

~\fi:NDA CONSTlTUClONAL A..,MPRIMIR: •
N9 13-63 ,_ Acrescenta um parágraio ao art. 10 da consUlul"~D" F~;

deral e altera .. redação do parágrafo 39 do mesmo artJgo, do D.p.. ia"O
Anlsit) Rocha e outros. - (A ComL'iSão E."PeeJall •

IV _ PEQUENO EXPEDIENTE

Oradoras:
O S.', a;,wllldo Z!melIo. critica. declarações do MI1l!stro· da Ju.sLlç\,

contra a. Mesa dú Senado por ocasião do mcidente que rep.u!t{)(J a mo, toe
do senador José Kalralla e congratula-se com a Mesa do Senado pr·k\ sua
atltude no l'eferido episódio. '

O Sr. João Veiga.. tece considerações sôbre os. resllltad,os obtid(1(, pela
Governador do Estado do Amazona... na onferêncla ~lalltll:lll eom 0, Mi~
nlstro da Educação e sôbre a, conferêncla. com o Mimstr<l da PlIzenda B
re.;-peito do problema. de. B<lrrll.cha.

O Sr. Anióllio 13re.solin reelama a inRtaLnçáo urgente de agências do
Banco do Bra.<,il, postos flBc.ais e coletorias federais, em municípios do Es~
tado de' Rio Grande do Sul. '

O Sr. Ivar Saldanha. iê edJtorlliil do "Jorna.! do Dia", de São Luiz, só·
bre v!olências e a.rbltl·arledlldes do Gover.,dor do Tr,~tsdo de> Maranhão.

O Sr. lllucliae.q Triches denuncia a nomeação pelo SI', Mlnlsirn dI'
Vlação . de lnterventor pa.ra ao Estrada de l"erro Leopoldlna, por pnlo ";,lO
do Sludlca.to dos Ferroviárias daquela Estrach~.

O Sr. Juarez' Távora presta homenagem póstulllR a memória do Pre·
sidenk Johil F;/.zgel'ald Ke.IU1edy.

O Sr, 1,vrll' Bert.olll comenta entrevista do Sr. General Assis Brns-i1,
&O - "correio' d& Manhã", sôbre as divel'gências havida," com respeito ao
dominio da;; tenal' existente.~ na. falXll da fronteira dll l!l5t.adQ do Paraná
e CJngl'atullt-'e com o Presidente da República. pela Instituição do Dla da
F«milia. ' , -

O 5r. WUson Falcão prote-,ta contra. ocorrências verificadas ,11a clda·
de di! Feira de sentana. '

O Sr, Norberto Schirnldt -manifesta-Le contrá.rlo à. concessão do 139
saláriO ao funClor.e.llsmo civil e miit.ar ,
, O Sr. Mnrci! Antônio apela ao Presidente da Repúbllc!t e ~'lnlstr{ da.
Fazenoo, no sentido de que aut.orizem o pJll!llmento dos prnsíon'stas e
inativO.! antes do fim do ano e, ao MIn'stro do rrabalho. para que decre~
~e o nõvo salárlo-mln1mo.

O Sr., Aderilal Jurema apela à Comiu.ão de CI(l.Ssilicnçlio do MIrl.s!ór'o .
da Viação, no sentido 'de publicar o enquadrflmenlo dos servdOl'cs do 39
Distrito do DNOCS e ao Sr. Darcy Ribeiro.. para que mande Jub'icar o
quadro do. -ransíerência dos trabalhador,s da ..Rêde Ferroviá.ria' do 'Nor.
deste para o Depal'bamento dos Oorreios e 'De,légrafos.

PAUTA,
(Proposlções prontas para lt Ordem

do Dia).
Projet.os M. 4.411 de 19G2 - 439·A

de 1963 - 507-A de 1963 e 468-.0. de
1963.

1 - MESA

2 - L1l)ERES li: VICE·LiDERES
3 - COMISSõES PERMANENTES
4 - COMISSõES ESPECIAIS
:; - COMISSõES DE TNQUERITO
6 - ATAS DAS COMISSõ11lS
7 - 269,~ SESSAO DA 1~ SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA

DA ã,~ LEGISLATURA, E:>1 9 DE DEZEMBRO DE 1963,

r - Ab"l'tura da sessão
n -, Lfitura e assinatura da aL." da sessão anterior

ITL - l,?lt~!\l do expediente

Ordem do Dia marcada pelo Sr. I441-A de 1963 - 213-.0. de 1963 -I
, ~ 4.087-B de 1962 - 4.875-A de 1962

PreSIdente para a sessao de - 1.232 de 1963 - 2.474-D de 1960
têrça-feira, dia 10 de de· - 564-A de 1963 - 2,569-B de 1961

b d '196':1 e 952-B de 195-6.zem ro e to'. Discussão

EM UaGENCIA Projeto de Resolução n~ 33-.0. de
VotaçãCJ . 1963.

Projeto n9 nO-H-63. Projetos.M. 52-A de, 1963 - 1.790·A
Projel., de Deereto Leglsl~t1vo Dit- de 1956 - 1.965-A de 19S6 e 3.873-A

ruero 169-A-63. de 19S5.

EM PRIORIDADE
Votação

projeto n9 1.473-A 56.
Projeto de ReMluçáo n' '31--33,
projetos ns. 2.237-B de 1960

MENSAGEM:

D,) Sr. Presidente d.a. Câmara dos Deput.ados do Chile encaminhando
RCIi()lu~ão apl'tlvada4 ,por unaDinúdade, ,pela.me.sma..' "
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DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

CI-III... cO CIIl'W'ÇO CI! FUElLICAÇO.... CF'~L.O"."'~AAN""OÇ.lG"U"I.M"A.R""AI;~
MIJRiL O FERREIRA AL V~S ro ~,.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SE~ÃO ,

Impreuo n.. ollcloas do pepert"o:'lnto .e Imllrenul Nacional

BRA 81J,.1&

A88INATUIU.8

REPARTIÇõES E PARTICULARES fUNCIONÁRIOS

Capital e Interior Capital e InterloJ;'

Semostre • •.• .... • ... • • Or$ liO,OO Semestre ..- _ ._. Cr$
lua ••..Jl ••~. •• • .. •• • • • • Cr$ \ 96.00IAno -. li .~ t!i". ,.. Cr$

Exterior Exterior

lao ••- 11. CrI 136,00 IAno I: .-................... -Cr'

ODN - Herbert Levy
É'L . - Brltõ Velho
I1UN - BllllC PiI;lto
UDN -' Adaucto Oardoso
PL - Raul E'illa
UDN - AUomar Ba.leelro

LIDERES DE PARTIDQS
psu
1.Jder

PSD - Mart!nl; RodrlgueJ

Vlee-Llderea
PSD - Leopoldo peres
PSU - Joâo Menezes
pSl) - IVIU SaJ.dalUla
PSU - AluIZiO l:lezerra
Mu - Ja.oduhy Oarneiro
PSU - AluIsIo de Oastro
PSU - GetUlio Moura
PSU - último de Oarvalho
PSD - An lôntc Fellela.oo
f'SD - Óastro Costa .
PSD - PUnlo Costa
PSU - Antônio AlmeIda
PSU - Per!lechl Bnrrellos
PSV ;;. Matos Carvalho
PSU - Abrahão SabbA

Bloco dos Pequenos Partido.'
MTR - poc - P5T - PRo - psij

- PRT.
Llder

PSB _ Mal: da Costa.rontos
Vice-LIderes

PDO - Theópiro de Andrad.
PUO - Juarez ~àvora

PST - Tenórlo OavaJcanU
PRo - Tbeophllo PIr~
PSB - MàIlo LJlma
MTR - DervlJ1e Ailegrett1
MTR- Ew&ldo Plnto
PRT - Rul Amaral
PRT - Llno Morgantl

MESA
Presidente - Ranlerl MazzlU1.
1.J Vice-PresIdente - Clovlll Motta.
2~ Vice-Presidente - Vago
1.' Secrelárlo - José BonuáClo.
2,' Secretário - Henrique La Rol>

que,
3." secretã.rlo - Anlz Baclra..
4,J Secretário - Pa ulo MUlcarone.
1..' Suplente - DIrceu Cardoso.
2.~ Suplente - Oallrlel Hermes.
31 Suplente - Valérlo Magaltiãe.s
". Suplento - Clemens SampaIo.

L1DER E VICE"L1DERES
DE:. BLOCO PARLAMENT AR

DA M.AI0RlA

1.Jder

E'SD - Ta.ocredo Neves

Vlce-Llderes

E'Sn - Martins RodrIgues
PTB - Boca.yuva ounl1a
E'SD - JaSé Alkm1m
E'Sn - tl1isses Gulmar!!es
PSD - Joaquim Ramos
PSD - Vlel.ra de Melo
PSC - f'once cfe Arruda.
PSD - Humberto Lucena
PSD - Renato Mcbe.r
PSD - AderblÚ Jurema
PTB - Doutel de AJJdrade
PTB - Chagas Rodrtgue.s
PTB - Gilbe.rto Mestrlnbo
PTB - Afonso CelSo
PTB - Temperam Pereira
PTB - Sérgio Magalh!1es
E'TB - Almino Alfonso

DA~M1NOIUA

Llde.r

UDN - Pedro Alelxo

Vice I.lfJ~res

ODN - Ernam ::l/nuo
pt" - Luiz VIsoa

tOS,~)
...,

- Excetuadas as para o exterior, qUIl eerAo sempre anuale. lií
assin!tnras poder..se-ão tomar, em ~ulllqullr épooa, por seis mes.."
ou I1IU ano. . Il

... A fim de possibilitar a remessa de tralores acompanhadoe dtii )
osclarecimentos quanto à sua aplicação, sollcltamos tlêem proflr6nol,
• remes~a por meio de cheque ou vale postal, \Imitidos I fl\vor 4.. ,
T.sourelro do DeparWmlDto dI Imprensa Nacional. "

... Os suplomentos lt6l t41çlies 40,S órgio, oficiaIs aeria foruecldoJI
aos .ssinaDtes somente mediante solicitação, . I

... O CUs\o ~o, llo\mllro atrl\lIa\\o s,r4 ac!r!~.cldº 1\. Cri MO t. pa.'"
.xerclc,lo decorrIdo, Clobrar-,_e-lio mais Crf O,liO. . . . - .~

E'EGRETAR!A DA OAMARA DOS DEPUTADOS

t - Gabinet~ do Sr. PriU'eiro Secretário - .Resposfas a pedldos 'de
inrO.rmll~õcs.

li - Dlre!C'rlil dt> Pess,asl - Seção de Oadastro - PrOCe.'oSo.s despa
ch~dos pelo 5:. Diretor-Geral.

, II - DJre!ot>rill de Comunicações - Seção de Ptrocolo - Expediente re-
cebido em 4, 1i C 6 de dezembro de 1963. .

R"pl1bHra-sc por ter s~ldo eom incorreções no D. C. N. de 25.5.63,
pá!!. 2.G62.

Projeto 2,569-B-61 - F'edera1lza o Conservatório Dramático e Muslcal
de São Paulo, e dá outras provldênclar.:. tendo pareceres: da comlssão de
COllstltviçáo e Justiça, pela eonstituc1onalldade; da Comissão de Educa.
çüo e Cultura, com sullSlHutlvo: da OI>mJ.ssãU de Orçamento, favorável
110 substitutivo, com subemendas; c, da Oomlssão de Finanças, favorável,
com ('\ adoça0 c.oa referidas lIubemendas. P<lreceres sôbre emendas de pie·
n:'.rJo: das. co.missõe.q de Cons!:fulçâo e Justlça e de Educação e Cultura.
ceül subSl,JtutJvo~: da Comissão de OrçllJ11ento, favorável Il-Cl substltutlvo
da Comi;:.cflfJ rl~ ConstltU1çlío e Justlça; e. da Oomls.'lão de Finanças, fa
'\Ior{wel ao sI1IJstJlutlvo da Comissão de Educação e Cultura..

vm - DESIGNAÇAO DE ORDEM DO DIA
IX - ENCEEbRAMENTO E LEVANTAMENTO DA SESSJí.O.

M\.RATA:

o Sr Dlrcc'l Cardoso avu ao Ministro da Viação. no r.e.ntido da, li
bcrnrJo de vCll·ts palll o saneamento de. Zona Norte do Estado do Espi
rlto ~~'u:to~

O Sr. C',mar Dutra sollclta a transcrição nos Anais, das expressll,es
Cot!.-'_f'nadas p~los 3rt'. GenCl(l!.s Pery Bevllacqull e Hugo P,masco Alviin,
q!.",II~.n da t'·am!.:são .do cargo de Comandante do II Exército.

O Sr. Olavo CO' ta protcst'l. contra a tranHeréncla do dwtl'1!<> do De
p'r_._'mento Nl(,onal de obrns e Saneamento. de Juiz de Fora !lara Belo
HLr.mlll~ e lê dlSCW'liO proferido pelo Sr. Alm,irnte Sllvl0 Heek, em São
P.:WJtL

O Sr. C'~lu160 Pinto solicita a. transcrição nos AnaJs, de tópicos do
Ir'l- !Ido do Efcretárlo Executivo da CEPAL. apl'esentado à.s Conferências
(1" 01ES.

O Sr. !lbi·1 Rafael llpr[;s~."lla reql1erlmento de infcrmaçôes aO Grupo
de 'rrnl)Jlho r1c) Fittr]mônlo da l'1QVAOAP, sôbre gestos efetuados em casa
<10 acanlpomento da. Construlora Pacheco. p<lrrl. moraclla do Sr. Ivo Maga
lh-"cs e suhrlh c' pronunciamel1lo da ccm.Ll.slio d!, C,!nsLII'\llçãa e Justiça.
f/:; J~'e p, lIegalldac1e ela permllnenela !lO cItado clliadao na Prcteitw-a. dc
J;:.,,,,ilin. ~-

O Sr. Daso Coimbra anuncIa 11 assinatura de convênio entre os go
wmos da Guanabara e do E.~tado do R;'l, uforlzando a sangria de 1ü mU
11'1 de lÍ~:u,~ d'árias das adutoras da Guanabarll, para. abastecer :Nova
I~"'Jaçu, NJlópolís.e São João de Merlt!.

O Sr. FHmln(o Gama solicita melhor a&Jslêncla das autoridades te
dCl'ilU, IJom 11 cltllul'a da flbra do, ralll\.

v - GHANDE EXPEDIENTE
o Sr. Laerte Vieira analita o problema das contas do Preslden~ da

:n~11\Jbllc:" IPfe,~llte$ CIO exercicio du l~52, comentnndo a decisão do Tri
ÍJlmal de Cantas e afirmando que não há nenhuma fiscallzação dessas
cnnlus,

O Sr. Wll',an Martins clJscorre sôbre a situação de subdesenvolvimento
do Pals, :Iú!ndnmente no Estado de Mato Grosso, apantando suas Prlncí
IJujs Cfil'llClel'ls;jc'JS, e apresentando, ao final, projeto que visa destinar ver·
1J'\ tl,· fi bl1hÍic'; elr cruzelrrs, 11 Iím ele jazer foce à deficIênCIa constante
ao plano trienal de investimentos em execução naquele Estado.

O SI'. GUPTnlro Ramos discorre "ôbre o perigo em que se enoontram
~ e~flU~l'tl'JS nO 131 a"l1, em Iuce Uo círculO mais atuante desta área, que
classliJca como !l1a.l'ziStn-1enlnl\ta,

VI - APRESENTAÇAO DE PROJEI'OS
o Sr. Doso CoImbra. apresenta projeto de leI.

O", Sr',. DoSo Coimbra e Val~rlo Magalhãe!l encaminham à. Mesa. re·
(I[I{'; imentos em que ,s{ll1citam Informações do Poder Executivo,

VII - ORDEM DO DIA
O Sr. F.'waldo Plnto, em questão de ordem, solicita à Mesa que inclua.

:!li> Ordem dI) DllI, requerimento, <le sua. autorie., convocando o Ministro
elo Tr:lbalhe para prestar esclarecimentos à Câmara dos Deputados, sôbre
.J.fl'('~lllnJ'ldadps pratlrodM na Previdência Social.

O Sr, Tp.1tõt'!o Cva1cantl, em queslão de ordem, solicita à Mesa me·
lLor tratamen!<> aos pequenos partidos, no tocante à distribuição de sa.las

de knbnlhC' e observância do Rer,imento Interno e da oonstltuição. rela
tiVlDJente à composlçã{) de comis,õe..~, já. que os pequenos partldos vêm
~endo prejudicados n[;s~ partIcular.

O Sr. Da-so Coimbra, em questão de ordem, reclama da Mesa providên
e:ns quanto ao atraso da publlcaçrlo de suplementos do Diário do Can

vre.tlS;) 'N(J(~lO':~f11.

O fir, Aloysio Nonô chama a atenção do Direlor-Geral do..~ Correios e
'l'elém'afOo.q, par.>' que mande iinpriinlr o aviso de recepção, os cartões
oIlclni3 dOfjue'a repartlção, em português.

O SI'. '1''''',,110 CavalcanU apre"enta projeto de lei que dispõe sôbre a
contnp;cll1 rceJpfOca d~ tempo de servlço prestado a entidades particula
res e públic,as de qlKllquer ca tegorla. e dá outra..'i providências.

o SI', Dh'rell Cardo,~o, no exercícIo da presirlência, comunica acidente
flCOfl'ldo com {} D0putado Henrique La Roc(jua, col1ltituindo coml.ss;io de
DC'putRdos para visil<lr aquêle parlamentar.
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Comissão ne Economia
PI"B - remperalll Pérelra Pre~

sldente. '. •

'I'tTRMA •A"
",

PSD. - \lese Alktn1n - Vice-Prei
sldcnte.

PSD - Cunba Bueno.
PSD - Héllo Ramos.
pSD - Lyrlo BertoU.
PSD - Osni RéglS,
PTB - A udlz10 , Pinheiro.
PTB - Milton Cabral.
P'l'B - Ramo! de OlIveira Netô~
UDN - Adolfo Ollvelra.
UDN - José carlos
tlDN - rourfuho Dllntas.
ODN - Zacharlas Seleme,
PSP - Nelva MoreIra.
1'00 - Te6tlJo Andrade.
PTN - Josaphat Azevedo.

TtiMA JB"
UDN ~ Alvaro Catão _ VlCle-E'r.1

sldente. ' , ~

PSD - VagO
P8D, - DIl!.s Macedo
PSU - Jorge Kslume.
PSU - MarcJal rerra
P8D - TeotOnio Neto.
P'l'B - Manso Celso.
PTB - Antônio Bresolin.
PTB - Artbur I..lma.
PTB - Osmar GraiuJba,
UUN ;- Simão da Cunha.
PDN - Sussumu .B1rilta.
PSP - Stélio Maroja.
POC - Pllnlo SampaIo.
PSB - Roberto Saturl1100

SUPLENns

PSD - AlUIZIO Bezerra.
PSD - HenrIque Lima.
PSD - João Menezes.
PSD - João Ribeiro.
PSD - I..uclano Maohado.
PSD. - OVldlo de Abreu.
PSD - Pacbeco Chaves.
PSD - Paulo MontlLOS.
PSO - Pedro Zimmermann.'
PSD - PeIxoto da Silveira"
!?TB - Ariosto Amado,
PIOS - Paulo Macartni, 
PTB - Raul Carneiro. '
PI'S - Renato CelldOnlo.
pTB - Rubem AlveS. <

P'l'B - Rubens Palvs,
P'l'B - Sérglo MagKlhlies.
PTB - Uniria Machado.
ODN - Alde Sampaio.
UDN - ElIas Carmo_
UDN - Furtado LeIte.
UUN - Hermes Maeedo"
ti'DN - Manoel ravelra.

~ UDN - Oscar corrêa.
UDN - Raimundo Padllhlo
PSP - Bento Gonçalves.
PSP - Carvalho Sobrinho
PDC - Henrlaue Turner.
PDa - Jolío Dór1a. •, "

PSD - Dirceu Oardoso
PSD - Lauro Leitão
PSU - Moura SlUItos
PSD - OZanam Coelho
PSU - Vago
PTB - Herácllo Rêgo
PTB - [vete Vargas
PTl3'- Mllton Reis
PTB - Ney Mllranh!le
!'TB - Paulo Macllrlni ,
PU3 - VIeIra Passos
PTB - Haroldo Duarte
OUN -' Ádolfo Oliveira
ODN - Afrânio OUvelra
UUN - Edison Garcia
UDN - Francellno Pereira
OUN :- Nlcolau rum!1
ODN - Wilson Martins
PSP - Carvalho Sobrinho
PUO - José Menck
PST - Vago'
PTN - MaurIcIo Goulart

REUNlOES·
As quarta-relras, às 15 boru.

SecretArio: LUiz paUlo de Ol1vt<U'a<
'I

AuxllJar: .Terez1nba Nóbrega Araújo
da Cunha.. _ • ...,

PTB - Tabosa de -Almeida - VJ·
ce-Presldente

PSD - José Burnett
PSU - Ovidiq de Abreu
PSD ~ Ulysses GUImarães
PSU - Wilson Ronz
PTB - Ãlceu de Oarvalho
PTB - Rnlmundo de BrIto
PTB - Roland Corblsler
ODN - Ferro Costn
UDN - Laerte VlelrB /
UDN - Wilson Martins
PSP - Alfredo NlISSer
Coligação PTN - !.rrR - PRT -

Pedro Marão '
coligação - PST - PRP - pSB 

Dem\'t!:6cles BatLsta
PUC - Accíoly F'fJho

SUPLENTES
PSU - Aderbal Jurema. pau - Anisio Rocha .

, PSD - Ohagas Freital
PSD - Vago
PSU - Getulio Moura
PSD - Lauro Leitã"
PSD -,João Meneles
PSD - OSny Regi$
1'8U' - Paes ae I\lldrade
PTB - Afonso celso ,
PTB - Altlno Machado
PTB - Argriano Dario
P'l'B - Manoel Barbuda
PTB ..,. Manso Cabral .
PTB - Miguel Bufara
PTB - Temperani Pereira
PTB - Ortiz Borges
UDN - Aliomar Baleeiro
UDN - Dnar Menses
UDN - Ernani Sátiro
UDN - Geraldo ·Freire
UDN - Guilberme Maohado
UDN ~- Nicolau Tuma
tlDN - Simão da Cunha
PSP - OJodomlr MUlet
PSI' - Stéllo MallOja
CoUgação - PST - PRP - PSB ,-

[van Luz '
CoUgação - PTN - MTR

- Max da Costasantos
PDC - Henrique furner
PRo Walter Passos

- Vago. -

Reuniões - Turma "A" - às 15,30
horas. '

Reuniões - Turma "S" - as qulo·
tas-feiras às 15,30 horas.

ReunIões Plenu - u quartas-fel·
ras, às 15,80 ·horas. '

Secretálio: Paulo Rocha..
~,'slstente:_ Roberto Torres Hoi

landa.

prio - Arruda Câmara
PSP - Arnaldo Oerdeira

·PR - Vago .

TURMA "B"

Comissão do Distrito F'ederal
UDN __ Oullherme Machado, Presl·

dente
PSD - Valérlo MllgaUlAes, VIce.

PresIdente
PSU - Jessé f'relre
PSU - Carlos Murilo
PSU - OUStavo CaplI.nem..
pSi) - Humberto Lucena "
PSU - Peixoto da SIIveirll
1'51) - Rachid Mamed
PSD - Vago
P'l'B - Achlles DInlz
PTB - Bezerra Leite
PTB - 8reno da Silveira
P'l'B - Olordano Alves

.. l?TB - Necy Novaes
1>TB - Paulo Freire \
PTB - Rezende MonteIro

. UDN Arnaldo Nogueira
ODN - Emlval Calado
UDN - Maijlllhlles Melo
UUN - Manuel favelra '
ODN - Padre- GocUnho
PSP - LUdovloo de Almeida
PDO - Franco Montara
PST - Mário Covas
PTN -, Mareelo Sanfard

Suplentel

PSD - AnisIo Rocha
PSD - Armando leU..
PSD '- Uaso Coimbra

PRP
Llder

PRP - P1úllo Salgado

Vlc&--Lider

PRP - Abel Rafael

PL

Lider

1'1. - Raul PIÚa
Vice- Lideres

PL . - Lul2 Viana Filho
PL - Srito Velho

FI.. - - Norberto Schmldt

Comissão de Constituição
e Justiça

PSD - Tnrso Dutrll - Presidente
rURMA ~A"

UDN ~ UjaJmo MarlIúlo - Vioe-
PreSidente

PSD .;:;. Castro Costa
PSD - Celestino Filho
PSD - Lenoir Vargas
PSD - Vieira de Melo
PTB . - 'Almlno Afonso
PTB - Chagllll Rodrigues
PTB - Eloy Dutra
PTB - Rogê Ferreira

} UDN - José Meira <

UDN - Pedro Alelxo
UDN - Rondoo Pacheco

COMISSõES PERMANENTES
CHEtE: GENi: XAVIER MARQUES

U" andar - Ramais 1801 e 32L

Comissão de Agricultura e
Política' Rural

PSD - Pactleco Chaves, Presidente
PTB - ReBHto ceJ1dOnio, Vice-Pre

sidente
UDN - Aligusto NOvals, Vice-Pre-

sidente
PSD - Ary Alcantara
PSD ..;. A.n1aJdo Garcez
PSD - Joào SlmÔe6
PSD - Manoel Almeida
PSD - Pa.ulo Montans
P:SD - Pedro Mmmerma.nn
PTB - Abrahão Moura
PTB .- Ary Pi.cmbo
PTB - Gilberto Mestrlnho
'E' 'Lo> - Ney, Maranhão
PTB - Ruberu; Alve.'
UUN - COfl'(\S ela Custa.
UUN - Furt.tlào Leite
UDN - Herbert Levy
UDN . Jales Maohado
p,,}' - Ger1l.Io,lo de Barros
PUO - João Dóris
PS'l' - Ten6rlo Cavalcanti
PR'r - Lino MOl'glUltl
PRP - Ivan Luz

StlPLIl:NTES

PSU - Celestlno FUbo'
PSD - Gayoso e Almendra
PSD - Luciano Macbado
PSD - MaUricio 'Andrade
PSD - OzanBm Ooelbo
p8D_- PaeE de Andrade
PSU ...; Valérlo Magalhl1es
!'TB - Alceu de Oarvalho 
P'l'B - Cl1Hg..S f/,odlrgues
PTB - Garola FIlli.o
!?TB - Joã<> Mende. 01l",t\'o
PTB - Ramon Oliveira Neto

, l?TlJ - Robertc Braga
UDN - Afrltalo de Oliveira
UDl\i - NewtolJ Carneiro
UDN - ll:C1tson GarcIa
UDN - Gullberme Maohado
UDN .- Pereira Lucia
PSP - Brocs. Filho
PDC ..;. PlInlõ Saml>alo .
PST, - Vago
PRP - Valto
PRT - Vago .

ReunIões' As têrças-felras, .. UI 110
-as e ao O1lnutos.

Secretârla: MarIa José Leobons.

PTB

Llder

"l'B - Doutel de Andrade V1ce-
Lider no· exetcic!o da Llde-

rllt!l~'lce_Llderea t
PTB - Sergio Magalhlíes
P'l'B - Clemeo;, ::;ampaJo ,
P'l'S "- Milton ReIS .'

-P'l'B - Ramon de ouv~ NetG
PTB - RUbens PaJva '
Pl'B - Augusto de Gregório
PTB -Clodoml1 Len...
P1'B - AntonIo AnnlbeJl1
P1'B ,- Onlz Borges

ODN

[Jder

UDN - Adauoto Cardoso
vt~e-LIderes

ODN - Canlla ela Costa
UDN - Manuel l'avelra
UDN - Padre GodlOOo

,UDN - Amaral 'Neto
UDN - GU Veloso
tlDN - Celso Passos
UDN ... ,Ruy Santos
tlDN - Aroldo Carvalho
UDN - Oscar Corrêa
UDN - Adolto OUvelra
UDN' - ,'li.oon M,rtllL!
UDN - Tou"iJ ...o :>ant~.

, PSP

Llder

~I!' - Arnaldo Cerdelr.
Vice- LIderes

, PSP - Muniz Falcão
PSP - Sento Gonçalves ,-

,1'00 '

Lider
1"00 - Franco' Montoro

Vlae-LIderes
PDO - PUma Sampa10
PUO - Aceioly ~"Uho

1'00 - muclldes l'l1cbeJI
PIlO - 'Oeremlas Fo~tCJI

I'TN

Llder

Josaphltt Azevedo
Vlce-Llder

PTN - Tue;;, Nassit

PR

LIdar

PR - 'l'e6tUc Pires
Vtoe- Uderes:

Aéclo Cunna
lologuelrll de ReSende .
Walter Passos

PSB

Llder

PSB - Mal dll Ol!stasanUII
Vlce-Llderes

PSB Roberto. Sattltll1nQ
PSS Mário L!ma

PRT

Lider

PRT .;.. Ruy Amarl1l

Vlce-L1derCl
PRT - Llno Morgantl
PR'I - Ort\2 Monteiro

PS't'
Llder

l?S'I' - Tenórlo Cavalc......
Vlc&--Llder
- I

PST - Mârlo Covas
l?ST - MM'co, Antonio

-MTR

~ Lidar

MTR' - Jairo Brum
Vlce-Lider

lfl'R - Ewaldo P).nfl)
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Comissão de Finanoa.

P8D - Gullhermino d. Ollve1rlo
Presldente

TURMA uA"

ooN - Paulo Sarasate. "lclI"r.e..
dente

- PaD - !;lllS Portes
PSU - Aloysio de. Oastre
PSJ!l - ClóvIs Pestana
PSU - NUa Coelho
PSD - P"IlCe de arruda
E"l'B - Fernando Gama
PTl:l - Armando Carnelr(,
PTB - Manoel NovaJS
PTB - OZlré.. Pontes
P'l'B - Paulo MacarJn1
UU1II - Alrltnio cle Ol1velr.
ODN - BUM PUlto
0010 - Loul1vaI BlItls~
OUN - WI.son I<aJcão
POO - Old I"urtnd,
PI'N - FlorIano RUb1nl.
PSP - Clodomlr MilletJ

TURMA "B"

PTB - Souto MaIor, Vlce-~
dente

PSO - Armando Corrêa
PSU - BenedIto VBl!
1'SD .... JoaquIm RamClS
PSU - Paes de Andrad.
PSU - RapbaeJ Rezenev
PTB - Ada1l1l Barreto
PTB - Antônio Babl1
Pl'B - ClemenE SampaIo
PTB - F\orisceno Palxl\o
DDN - Onl11 Mendes
DDN - ErnanJ Sátiro
UDN - Newton Carneiro

ODN - Saldanha Derzi
1'00 - Odilon COuttnhO
pSP - Bento GonllalveoJ
1'8 - Neguei", de Rezend.

TURMA "O'.

PSP - JIUW'J Nunes, V1oI':~
dente

PSD - Jesse 9'relr..
pSD - AntônJo l"ellclafIQ
pSD - Olmo PIres
1'80 - GettlUo Moura
PSD - VagO
1'80 - JanaUh, Oarne1re
PTB - Lamartlne rávora
PTB - Mals Neto
PTB - t.!IUton Dum
P'I'B - MIlton Refs
PTB - V'ago
UDN - Alde Sl\JD4la1O
UDN - Allomar BaleeJro

UDN - Ru, Santos
UDN - CarneIro de Loyo!A
l'ST - Uotlaa PlmaDtaI.

Suplentetl
PSD - Celesttno F1l11\
1'SD - João Calmon
PSD - Teotônio Neto
PSD - WUson Rorlz
PSD - Armando Leite
1'80 - pUnlo Costa
PSD - Carlos Murllo
PTB - Ada1l1l Barreto
PTB - AlJn1no Afonso
PTB - Rogê Ferreira
PTB - Marco Antônio
PTB - RUbens PaJva
Pl'B - Gastão Pedreira
UDN - Bllae Pinto

UDN - Alvaro Catão
ODN - Horácio BethOnlcl'
UDN - Dnar Mendes
UDN - GU Velloso
PDO - EucJ1des l'rlches
PSP - Clodomit M:1l1et
PR - Nogueira de Resende
PRP - Vago '
PTN - Marcelo Sanford

Reuniões

Turma "A" - àa quartas-felrB8, ..
I õ beras.

" Turma "B" - às aulnta..felru, li
15 noras.
I Secr~tãr1o: Lucll:a Amarlnho Ou.reira

•

i Comissão de Orçamento

PSO - Amlnt» de Barros, VI....
Presidente

E'SD - Amaral Ji'urll1D
PSD - Femandc Santana
PSD - Rachld Mame<l
PTB - Haroldo OUarte
PTB - Leonel Brlzola
PTB - ortI2 Borlles
ODN - D1lU! LIlll'
UDN - Ormeo Botelhb
PRP - PllnJo Salgado
1'8 - Walter Passos

TURMA "B~

PTS - Sérgto 114aga\hles, v~
Presidente

PSD - Abra1ll\o Sabb'
1'SO - Olt1rno de O&rvalhl
PSD - Moum Bantoe
PTB - Augusta de Gregório
PTB - Aloysio NonO
UDN - CeIao P8SSOIl
UDN - Jorge CUr1
POO - Juaru l'ávot..
PTN - Raymundo de Anarll<ll
PIP - 8Ylvfl Brao.

Je Minas e Eneraiâ
urno - EdJlson Melo !'évara. mst,

ojente
TURl\!A "&U

Comissão de Legislaoão Social
PTB - Adyilo Vianna, E'res1deDte
pSD - PblladeJpho Ga.reta, V1cI

Presidente
UDN - Hermes Macedo, Vice-PreSi·

dente
1'SD - VagO
PSU - AnIBlO Rocha
PSD - JOSé Esteves
PSD - Nelson carneiro
PSD - Pinheiro Chngas
PTB - Benedito. Cerquelre
PTB - BelclO Magbenzaol
PTB - JOÍlo AlVes
1''1'8 - Ru,. Llno
PTB - Waldir Slmlíes
lJDN - Elias Carmo .
OUN - Gemido f'relre
ooN - Francellno Pereira
ODN - Lustosa SobJ'lnllo
PSB - Max da Oosl,asflnlOS
PS'I' - Wa.ldeml11 Alves
PSP - flarry I\lortnal"n
1'00 - Geremlas P~ntes

Suplentes

PSD - Ohusas Freitas
Pt:lD - Gel'l1ldCl Me"oUlta
PSD - Jorge Kallune
PSD - Moura Santos
PSD - 'J'al'so Dutra
PSD - Wilson RVMZ
P'I'B - BreDO da Sll velra
PTB - Djalma Pass"~
P'1'B - Florlsceoo PlWltLo
PTB - Mario Mala
P'I'B - MlJton ClIbrllJ
PTB - Wilson Chedld
OUN - Adolpbo OU,'plra
UDN - Bruga Ram",
ODN - LUI~ Brunz.bdo
OUN - S1mfw da CllJlhr
OUN - Sllssllmu a:lralD
PSlJ - MArlc Lima
PDO - PlInio Sampaio
PST - Vago
PSP - Camn"~ Vprgal
Reuniões: Quartas-telras As 15,31

Doras.
Secretário "ad boc" - José Roque

Martins e Silva.

Auxiliar: Carlos Alberto Ramol.

UDN - RaUl de Góes.
PSP - Cloclomlr Mlllel
1'00 - EmlJlo Gomes.
PR. - Vago,
pTN - Hamilton Praóo.
pST - Vago.
SecretAria: lmura Teixeira.
ReunlMa: QUintas-feiras, o.s 111 ae-

ras, no 219 andar do Anexo.

PTB - Batista Ramol
PTB - Paulo Coelho
1'TB - Arg~'lDo Dar!o
OUN - EdIson GarcIa
O'DN - Flavlano R'beiro
UDN - LUIz Bronzeado
UDN - Oscar Card060
1'DO - Carlos Werneck
P'I'N - Hamilton Prlldo
PR . - Aécio Cunha

MTR - Jairo Brum
Suplcnte!

1'SD - Clovl.s Pestana
PSD - Gilberto F'arIH
P8D - Levy Tavares
1'80 - VagO
P8D - Moura Santos
1'SD - Orlando BertoU
PSD - PUnlo COsta
PSO - Valérlo Magalh§e.s
P80 - Ultimo de Carvalho
PTB - Afonso Celso
PTB - Aquiles Dln1z
PTB - 01emens <,;ampalo
PTB - JOSé Maria
PTB - Fernando Gama
PTB - Gastã& "edrelra
PTB - Zatre Nunes
UON - EzeqUlas Costa
ODN - Hermes Macedo
UDN - José Sarney
ODN - RaUl de Góes
UDN - "'MCO FUbo
ODN - Manoel t'avelra.
UDN - Correia da Costa
UDN - Dlomlclo fi'reltas
1'81' - cantld10 Sampaio
1'SP - Adlb ~ hamlna:
1'DO - Henrique J.'urner
PSB - Pranclsco Jullao
PTN - Raimundo Andrad.

MTR - Vago
PST - Vago

Reuniões

As quartas e qUlntas-cfelrl'lS !III UI ho
ras e 3D m1nutos.

Comissão de Fiscafizaoao
Financeira e Tomada de Contas

psu - WaJdemaJ GuJttuJrAes
PT.l3 - Palva MUniz - presidente

TuRM.A HA" '

UDN - pllnJo Lemos - Vlce.pre.
sidente.

PSD - Geraldo Mef,qUlta,
PSD - Leopoldo Peres.
PSD - PaIS de AlmeJda.
PTB - Jolio BercllDO.
PTB - Luna Freire.
I'T.::: - Theodulo de Albuaerque.
UlJN - GabrIel Hermes.
UDN - Vaga
PSP - AcUb Chammas
PTN - Mauric10 OOUla.r1l,

TURMA "B"
1'SD - Jolio MenezElt _ .vJOI~

sidente.
1'SD - JoAo S1mOes.
PSO - José Rio
1'50 - Jose Carlos 'I'elxelr&.
PTB - Padre E'lIlhano Babol&.
PTB - [7n1rio Machado.
ODN - AmaraJ Neto.
ODN - Antônio Carlos Mapl.ble••
PDe - Minoro MiyainotcJr -
PRo - Teófllo l?lres.
1'ST - AdriAo BernlU'dlillj

lI'l7Ptamts
PSD _ AlU1Z1o Besem
pSD - Gilberto '1arla.
PSD - Janduhy Caruef1
1'80 - Ovtcl1o de Abreu.
PSD - Phnadeipbo Garclt...
P80 - ruJl:lsblgue ramura"
PTB - Augusto de GregórlQ
PTB - Batlsta Ramos.
PTB - CéSar Prieto.
Jn'B - Clemens 8a.mpa!t.,
PTB - Souto Maior.
E'TB - Rubens AlVeB.
ODN - A11ome.t Baleefro,
UDN, - LourIval Batlst;, ,
UDN - Il:zequlas oasta
llllN - llIIra1do I'relrf

as lf

PST - Esmerlno Arruda
PRT - Lino Morgantl.

REONIOES
"AO.; QU'lJ'tl!S.fe~

I'TB - Cesnr ~to. !?residente
TURMA "A"

trDN - Pereira Lopes, V1cI-Pre.sl-
dente

PSD - João Abdela '
1'8D - Vago
PSD - Mérlo TamlJorlnaelnQ
1'50 - ~anam Coelbo
1'50 - Waldemar 3uJmarâel
PTB - Arto l'heodoro
PTB - Manso Oabral
PTB - WUsOD cmd1d
UDN ..:. Flores SOlUes
UDN - Souza 8antol

VDN - OSSlan Arari~
PSP - Emmanuel WalsIía_
PST - MarC!O Antlln10

1 TURMA "B"

PSP - Oarvalho Bobrinho.
!?residente

PSO - Blvar Oanto
1'80 - JoAo RIbeIro
1'80 - Perachl Barcaloa
I'SD - ,Joat l're1rg

Comissão de Eduoação
e Cultura

VDN - Lauro cruz, Presldente
PSD - Alterba! Jurema, Vlce-Pre-

sJ.dente
fTB - 01ay de Araújo, Vice-Pres1-
I dente
J'SD - AnUln10 A1me1da
'I'SD - Daso Oolmbra
iJ'SD - D1rceu Oardoso
il'SD - Henrique L1Ina
,psu - Lauro LeJtào
(PSD - Yuldshlgue l'amlnJó
PTl:I - Aurlllo ValOls
'!'TB - EUas tiacle
PTB - Padre Nobre
Pl'B - PaUlo MansU1'
l'TB - Raul Oarnelro
tJlJN - Braga Ramos
t1DN - Cardoso de Menezei
ODN - Oceano Darleal
PL - Brito Velho
PSI? - Campos Vergal
POO - JOSé Richa
MTR - Dervllle Allegretti
I SUplentell

PSD - Geraldo MesQulta
l'SD - Joel Barbosa
PSD - Manoel Almeida
P80 - Martins Rodngues
PSD - MedeIros Néto
PSD - Orlando Bertol1
1'SD - PInheIro Chagas
I?TB - Atonso Celso
i'TB - AntOnio AnnlbenJ
PTB - Arto Theodoro
na - Edeslo Nunes
PTB - Milton Dutra
PTB - Necy Novais
DUN - Albino Zen!
IJDN - Francel1no pereira
DDN - José Oarlos
t1UN - Osslan Araripe
D1J)N - Paulo SarasaU
1'S1' - Stéllo Maroja
PDC - Carlos Werneck.
.LITR - E:waldo Pinto ,
ReunlOes ardlnll.rlas têrllllll. 'II'JlD'

!:aR feiras às 14,30 horas.
SecretArIo: José Augusto Gul!1'1'à.
Auxlllar: Marta Clél1a Orriao.

Turma
horos

Turma "B"; QuIntaS-letras às 1&
horas

Secrelér~a: Lia campista Santo.s
AssLslentes: José MarIa Valdetarc

Vianna - Maria Magdalena ,aerberg,
Auxiliar: Aracy de AlmeIda Cou·

aelro.
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COMISSõES ESPECIAIS,

MISTAS E EXTERNAS
Chele,' ívannoeb Lflpes Rosa.s

Local: 16Q andar

RoamalB: 152 e 260

Comissão· de, Valorizacão Eoo
nômica da Amazônia

PSD - LIster Caldas - Presldenu
ODN - GabrIel Hermes - VIce

presidente

ODN - Edvaldo Flôres
Ji'SP - Oallt1d1o SampaiO
PDO - Athlé CU11
PST - ll:smerlno Arrudllo
PTN - 'I'ufy N,,&s'lt

sUPUNrES

PSD - Armando OorrlJa
PSD - Arnaldo Garcello
PSD - Lauro Leitão
pSD - Vago
PSU - Mendes de Mora8\!
PSD - Mendes de Moraes
PTl' •• l:lenJa.;nln F'uab
fI'l'B - Luna FreIre
P'I'B - MIJo' -O&hmarosano
PTB - Necy Novaes
E'TB - José Moraes
PTB'- Vago
UDN - Braga Ramos
UD~~ - Lourival Ba:l5ta
UDN - padre aodlnho
t1DN - Paulo Sarasate
UDN - Tourinho Dantas
P5P - Muniz Falcão
PDO _ ArlstótelerF'emandes
PS'I - Vago
pTN - O.eas cardoso

secretárIa: Maria da Glória· Pé!'d
rorelly. .

Reuniões: Têl'ças-Celras, I\s 16 nora-,
'ne sala 217.

Comissãô de Transportes.
Vomunícacões e Obras Públicas

PTB _ Rubens Palva. Presidente
UUN _ Vlísco FlIhO \llcePrestdeote
?SD _ Orlando BérroU, \flce·Pro-

sideme
PSD _ Armando Leite
PSD - Cels(- M\U'ta
P~U - Geralde aé PIOS
Pl;U - JosaplJal Borges
PSIJ - Maurlcloç e Andrade
PtiO PllOlo Costa
UUN - Uiomlclo Prelta~

OUN HoráCIO Bethontco
C1UN - Macnado R<1l1ellJ~cr~

LJUN Ntcolao ('lima
PTB Aflosto Amado
P'l B Oelso Amaral
P'fB - GMLão PeeJrell'l\
PTB MJguel Mar<'''naes
PTB _ Mllverne.' LIma
P l"N Dias Mpnezes
PSP - Adlb Ohamas ,
PUC - Emflio Gnmes

Suplentes

PSU - ClóvIs Pestana
PI:lU - E'emando de Santana
PSD - Geraldo Mesquita
PSU - .José Bumet
PSO PaUlo Montatlll
PSD Rachlo 'Mamed
PSD - \Valdemal Gulml.."es
DUN' - Alde 8ampalo '
llUN - Jales Machado
lTUN - Jorge Ourl
lTUN - Ormetl Borelho
OUN - Tourinho Uantas
?TB - MaIo Neto
P'l'B - Artur Lima
PTB - ArHõn10 Babl'
PTB - Luna Freire
PTB - Wa11llr Simões
PTB - Rubens Alves
PRP - Oswaldo Zanello
PSP - "ntonlo Mpndes de Sarrlll
PDQ - Juarez rávora
Reuniões âs qUllrtas-Celras, à.! I.

Iotoras,
, Secretária ~ Annlta Cru% Lopes de
3IQuelrll..E"I'B

Comissão de Servir.o Público
PSD _ Oayoso e Almendfa, E'reJ!'

dente

J amll Amlden, Vlce~PresJ

dente
E1,cQuia. Oosta, Vice pres>- ;
dente

PSD - AlaIr li'erl-e1ra
PSD - Anisio Bocha'
PSD - B1lrlomaqUl de ~Mlranda
PSD - Ch-al1a. Freitas ~
PSD' - 1m·lil'; de Carvalho
pTB - Aivaro Uns
PTB' - EdilhjO Nun~

PTB - João Vel~a

PTB - J""~ '1l1mUlo
PTB - Austregésllo de Mendonça
UDN - Costa L1ma

lTUN - Vago
UDN - EdJlberto de castro.

ODN

Comissão de Se!Júrança
NaCIonal

pSP - Broca "Filho, Presidente
UUN - Costa CavalcaDtt. L.' VIce

- PreSIdente
n's - Benlamlm Farah, 2.. Vic,"

Prc,Jdenfe
PSD - antônio LUCiano

. PSU - E:dRal pereira
PSD - Levy ravares
eSD - Ltuz Fernando
psD '- LUClal10 Machado
PTB -- Antônio ÂnnlÍlelli
J?TB - Jaco~ Pranlo\!
PTB - Garcia fi'Ilho

'PTB - JOSé MarJa
PTB - Her!I.L!lo H.ego
UDN - Epltá CIO oateteira

UUN - Heitor Oavalcantl
UUN - Pereira Lficlo

PL - Nor!Jertc Schmldt
PTN - Oseae cardoso
paT - lV1V illll,,-al
PUO - EUClides l'rlcbes
PRoP - Os\\'aJdo Zanello

::;UPLE'NTES

PSD Gavoso e Allllendra
PSD - Juse Buroetl
PSD Lenol1 Vargas
PS1.I LyrlO BerrolJ
PSO f'erschl Halcelos
PTI:l J"ãc OltmpJo
PTI:l Milton DULra
P1'B PetrOnlo ~'ernal

PTB Rezenae Muntelro
pors Vmgl Ro~ado

PTB \ ~o

UDN - Mlaueto cardaso
UUN - Zaaarlas Seleme

UDN - Amaral Neto
crDN - Elias (}armo
UUN - LuIz Viana
PSP - Bentoo Goncalves
PRT - LlDu MorllsntoJ
PTN - Francisco /\deodsto
PDO - Jua.re~ rãvorll.
PRP Afonso Anschau
Secretârlo: Geurges do L'têgO Cava!

'lUJ tI SUva ,
Auxlllares' Maria d~ t.lerc& SaI)

tos Costa Waltel Gouvêa COsta. L.êde
Sêrl!lo Vlcentlnl, '

ReunJões' QUllrtas,IelJ'lls. ls !li bo
raso no 22,0 andaI do Anexo. '

PTB - Austresesllo MendonC!l
PTB """ Renato Cel1dOnío
PTB - João Alves
!'TB - João VeIga
PTB - Ramon de Ollvelra Neto
PTB - Miguel BUfara
UUN -LaUro CrUz
UDN - Oceano Carleal
UDN - Vago

PL - 8rll.o Velho
CDN - Wilson Falcão
PSP - Vago
PlJO - Minoro Miyamoto
MTR -' Vago

. PTN ..;. FJOl'!anD RubJm.
PSB ~ VagO
t.ecretârlo~ BtIJer A. r. ~fOllt&lll'

de Barros.

ReuoJlles: Quarlas-!elras. às 15,3U
u(,~lll, no 16~ llnc'aJ - Annc.

,/ .

Comissão de Saúde
ODI'! - Hamilton Nogueira. Presl.

dente
PSD - 9.égls Pacheco. vtce-Presl·

dente
PTB - Renato MedeIros. Vlce-Pre

S1dente
PSD - Matos carvalho
PSU - João Ribeiro
PSD - Jaeder Albergam
PSD - Jose Pedrosa
PTB - Ojalma Passos
p'rB - Mârlo Mala
PTB - Jos~ Resegue

. PTB - Pedro Catalão
PTB Vinll'f Rosado
UD1'i - José Humberto

OI'lN AlbIno Zenf'
UDN - ,~arvalhr ,~~to

ODN - Leão Semnalo
PSP - pereIra Nunes
E'OC - ArIstófanes F'ernandea.
M1'R _ Vall'O
E'TN - Pranclsco Adeodato
PSB - MAMe Lins

Suplentes

/?SD - Armando LeIte
PSD - Nilo Caelho
PSD - Jandul1y Carneiro
PSD - Gullhermlno de OliveIra
PSD ~- Oaso Collllbra

PSD -, Armalldo Falcão
PSU -Gilberto Faria
PSU - Hermogenes Pl1nc!pe
PSD - João Calmon
PSD - Levv T!Wa.res
PSO - Olavo Costa
PSD-- Francisco scal'pa
PSD - Mendes de Moraes
PTB - Altino Machado
PTB - José Resegue
Pl'B - Murilo cosrarego
P'-1'B - PetrOnlo Fernal
PTB - Zalre Nunes
P'l'B - Guerreiro Ramoa
PTB - Wllllam tialém
ODN - Adauto Cardoso

OUN - José Sarney
PL - LUiz Viana

I
UUN - Oscar Corr~a

• UDN - RaUl de Ooes
UUN - SeglSDHlldo Andrade

I PSP - AntOnio de Barros
PSp - carvalho SobrinhA>I pDC - VllgO
PDO - Hemlque Turner
Pl'N - LUlZ Pranc1sco

MTR - Ewaldo Pinto
Suplentes

PSO - P'ulZl0 ~e Oastro
PSD - Fernando Santana
P8U - Jessé Freire
PSD - RenrlCjue Ltlma
PSU - Leopoldo Peres
PSU - MauriCIO de And, ade
PSU - Perachl Barcelos
PSD - Rafael Rezende
paD - ReglB Pacheco
P::óD - Valérlo Magalhães
p'rB - A:la.:úJ ellrreto
P'l'B - Almlno Afonso
P'I'B - Benjamim l"arah
P'l'B - MJJton Oabral
P'1'B - Sérgio Magalhães
PTB .- Pedro Oatlllno '
PT8 - Renato Celldilnlo
PTB - Haroldo Duarte
UllN - Adolpho OUvelra
UDN - Costa Cavalcanti
lJD~ - DlaE Lins
lJlJN - Newton ~()arnelro

ODN - Leão sampaIO
OlJN - Lourival Bapusta
CJ1JN - Saldanha DerZI
PSP - A.:lrião Bernardes_
PSP - Alfrpdo Nw;sel
PDO - Teófilo de Andrade
PDC - FrsnCc "IC'tlI..ro
PTN - Hallliltoll PTsdo

MTH - Vago. ,
Reuniões: Quartas relras. _,às 15,3(

lora~ tiO 13· andar - Anexo.

Secretârlll: Genny XavIer Marques

Auxlllar: Cora Martlza Oastello fia:
"Ucker.

quartas-Celras, as II-·'B'·~

Comissão de Relações
Exteriores

UDN _ Ravmundo padUha, Presl·

dente \PSO - Renato Arcl1er. Vice Presl
, 'dente

P'1'B - Ivete -Vargas - Vice-Pre-
SIdente ,

PSD - Adelmllot oarvalho

Suplentes

PSO - Abrallâo Sallbl
1'8U - Arl ~cant~a

1'15U - JOSé Rio
1-'I3U - Jorge KaJunIe
PêU - Humberto Lucena
.f'SD - Ohagas Freitas
PoD - Edgll! E'ereJra
P:;;U - Joao Simões
p5D - Vago
t'ô1) - Jo.>e carlos re/xelra
PSU - Joao Oalmon 
PSU - Lau.o l.eltáO.
PÔ1) - Manoel de AlIneJda
PSD - Marl\l J.amoorlllÚfjl1l1. , I
pSD, - Osnl RégJs , .'
!':;D _ :2'UkShlgue ramura
PTS - Abratlão Moura
Pl'l:I - AlOISIo NonO
PTB - Argllano vario
P'I'B - Ohagas Rodngues
PTB - Ellllb Nacle
P'1'S - EUvaldo DIDlZ
PTI:I _ MJlo oanamol'(l$ano
1''1'8 - Osmar Grafulha _
PTB - paUlo Coelho
P'1'8 - Ruy Lino
PTl:I - rempe~ant Pereira
Pl'B - TeOdUlo Albuquerque
PTB .,.. Unlrlo Machado
PTS _ Mllverne,s Lima
P"rB ...;. Tabosa de Almeida
UUN ... AlbIDO' zent
UDN _ A1Itonlo Carlos Maga.ll1iies
UUN - Augusto ~')vaes
UUN _ Corrêa da Oosta
UUN - EmIVal Calado
UUN - Furtado L.el te
UDN - GatlrleJ Hermes
UUN - Reitor 0a ·lJ.lcantl
UUN - Herllert I"""
UÓN - José Sarney
UUN _ PereU'a Luclo
UUN _, panlo Lemos
UON - ZacarlllS Salem"
PElP - Al'uoullo Cerdell&
PElP _ LudoVICC de Alltlllldf
PElE' - Muniz F'alcào
poa - Geremias l"Outell
PDC I!:lIl.JfO Gom'
PTN - ElamlltoD prado

M,'R - JairO Brum
"81 - Waldemar Alves

REUNlOES

Comissão de Redação
psu - Medeiros Neto. E'resldente
UUN - Gil lIeloSQ Vice-PreSIdentE
PSU - Renato Azeredo
P'l'B - Clodomlr Leite
PTB - Mllo Oahrnarosano

S~plentes

PSU - Martins RodrIgues
PSU - Lenolr \largas
PTB - Arnaldo' Lafayette
PTB - RuY Llno
UUN -'Dnal Mendes
Secretário: DeJaldo Bandeira de

GDes Lopes,
Auxlliar-LeglslatlVO: Dgmar felle.

cos:a.

l'lITlUa
horas.

Plena: quartaa-felra~ às 15 horll$
Thrma .. ,,": têrças-telras. 4l; 111 no

ms,

Turma "C": qlllntas-felras. às 11
boras.

Secretário: Matheus OCtávio Manda.
-rino.

Aultlllares~ 'Dulce -Maria Rocha dI
Azevedo ,. Aderson Fernandes Dou.
rado.
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AJUno Machado -

TabOl!a de Almeida ....
VIce-Presidente 11 Rela·.
ter

Paca de' Andrade

FSO -

4 AloIsIo Bezerra
6 AnUlnj~ J31'eFoll:n

allt'LENTIS

PSD - Le<!p<llc!o Peres
PTB - Paulo Mansur
UDN.". Manoel Tavelra

PSD -
4 Tano Outra

PTB -
5 BatIsta F:~.:llOb

~' ;"'r''LEU1 ...~

PSD - JO~ê l'brlos I'cl~:elr&
PTB - Osmqr GrllfllJhl1
UDN _ Corrêa da CO$ta

PSD -
3

PTB -

"trtJN -
li JOfé Sarney

BUPLEH'l'ES
psn - Humbertu LIJCen...
PTI:l - ArllHaoo Dario
ODN - Joao MeNtes

PSO -
4 Dirceu Cardoso

PTB -
li Tnbosa de Almeida

St1Ploi':N7E9
PSD - Lauro Leitão
Pl'l:l - Aurll'!D VaJo~

UUN - ,JaJl!s Machado

Para dár Parecer à Emenrla
Constitucional nQ B• ria 1950
qt:e ~'Mo[mií)a 1) artiao 195

. da Const i tuicão Federal
(Símbolos rh~j(111ais)". de
autoria do Deputado Oscar
Corrêa. '

PTB -
1 PAdre Nobre - Presl

denle

UDN-

2 Furtado Leite - Vice..
pre;ldente

PSO -
li Dnso C~lmbra - ~ela.

tor

Designada para dar parecer à'
Emenda Constitucional n9 7,
de 1960, (IUe "Acrescenta ao
artigo 41 da Constituição Fe:"
deral, um inciso normativo da
reunião em sescão conjunta
da Câmara eSen?r1o". de au"
toria do Se:lhor Valério 'Ma
galhães.

P8D -
1 Gtl1Jllf'rrnJno de OJJlelra

- Pl'e,ldente
PTB -

2 Souto M alar _ Vlcll"'
Presidente

unN-
3 Er]!J'on J Mora _ Rela

lor

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional n9 4, de 1959,
que"Aorescenta ao artigo 48
da Constituição federal, mais
o parágrafo normativo da
perda de mandato", de Au
toria do Sr. aVlério Maga
lhães.

psu-
1 GU~tavo Capancma 

Presldent~

PTB -
2

ODN-'
3 Laerte V.ielra - Relator

4 Humberto Lucpna
PTB -

li l'emperanl peJelrll
BlJPLUU'E$

PElO - Paes de Annrade
PTB _ Garc1Il li11nr'
UDN - RODeion PU"ÍJ(CO

PSD -
4 DIrceu Cardoso

UDN-
fi Etnanl Slltll'o

SUPlEN7ES

PSO - Laul'U Lelt110
PTB - Be!l~dlto 'ffl)U~lr.
U1JN _ Ruy bO n ',.~,

JOIJé Maria Alkml,,
RJ:L.\l'O'Uo

OSnl Reg.\.s
Tancredo Neves
Ulysses OulmarAea
Paes de Almeida

8 Gilberto Mestrlnho
{/ PalVa Muniz

10 RUIJem AJVI!I
UDN -

11 Ferro Cosia
]2 Herbert LevY
13 Raimundo l?adllhA

PSP -
]4 SylV10 Braga

POO -
15 HenrIqUe rurner

BU1'LE:NTES

PSD - Gllbe:'lc e'Jrla
PTB - PauJo l\lacHrlr..
UDN - Flores 8Ullles
P&P - Broca i"lll1o
PDO - AceJoly FIlho

PSO -
3

4
5
6
7

PTB -

Para dar P2."~:'9r à Emenda
Constituojo.d n9 2. de 1959
que "StJ~etitlli os r"rtinos 132
e 139 da CD],s~HlJiQão Fe
deral ", de autoria do Depu
tado flui Ramos.

PSD -'
1 Adel'o"J Jurema _ Pre

sJr.ler-le
ODN-

li ErnanJ Sé tiro _ Vice·
Pl'eslClpntc

PTB -
8 Coa t;a.s auclr illUCS - Re·

. 1Iltor
PSU -

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional n'l 6, de 1956,
que "Suprime o parágrafo
único do artino 132 da Cons
tituição Federal", de autoria
do Deputado Benjamin Fa
rah.

pso ..:.
1 Pae~ de Andrade - Pre-·

Sldente
PTB -

J Chagas Rodrigues - VI·
cc-PresIdente

3 Onlrlu MaelU1do - Rela
tor

8 Gmddo de Banca ~

1 Pac!JHo Chavell
~i J,"~ ~.l"fJa iUJtmllI
3 Plinto Cüs13.

UDN-
I Pedro Alemo - V1oe

p'!esl.dente

SUPLENTES

PSD - DIrceu Cardoso
P'rB - Renato CeJHlonlo
UDN _ Dl""!' lV_~lll,eR

PSP '- OctllVJO BrlZola
PDC - "ull& c."ury

POC 

9 MInoro MV!'n1ot

N~lson Carneiro
H LUllberto Lucena

MJlttln ReJs
OllberLu Mestrlnho

COr! /la da Costa
Jose Carlos Guerra

Alfredo Nasser
1

Henrique' rurner
BUPLEHTKS

E'SO - Lenolr \largos
PT.13 - Altino Mg~lJado

OUN - Dnar <\0-, qvS
PS? - Clodnmlr MIJlet
PDO - EmJl10 GOllJe.>

PTB -
4 F. u~1! Fer J ~H'&

'b 1:' ernamlo Gama
WN-

6 a~j'lJ,.:t Levy
'1 RaJmunclo Fadl1h1

PSI>' -

P50 -
4
5

PTB ..:
6
1

ODN
8

, 9
E'ST~

10
flUO 

11

Para dar Parecer ao Proleto
jeto nO 15, de 1963, que- Para ·dar Parecer à Emenda
"Dispõe sôbre a Politica e as Constitucional nO 3, de 1959
J.l1stJtuições Monetárias, Ban- que "Dá.. nOVa redação aos
rias e CreQil'Icías, cria oCon· ~ artigos 44 e 45 daConstitui-
selho Monetário Naoional e oão' Federal" de autoria do
dá outras providências, do Senhor Vasooncelos Tôrres.
Poder Executivo.: l'SD -
~ _ 1 Aloysio de Castro - Pre· •

1 Cesar Prieto - Pre.al- PTB _ sldente

dente li Alceu Carvalho - Vice-
Presidente

IIt1PLl'J"n.5

PSD - Tarno Outro
.A11Ulnlo de A"r.el(1a
Rachld Mameda
Pllnlo Costa

PTB - MJguel MarcoDde,'J
Ant.ônJo BreSQlln

UDll ...' Jome COJ'ry
Albino Zenl

Corrêa da Co~ta

PSI' - Alfredo Nasser

Desinnada para estudar à Le
p,lsl::wão Cnfc~!ra. de autoria
do Deputado Fernando Gama

1'81) -

Para elaborar Projeto de Lei
i dí~pondo sôbrl,l a ~evisão do

I Código' Brasileiro do Ar, me
diante revisão de tôda a le

I g!slação atinenti à matéria
i de de autoria do Senhor Pau
. lo dll Tarso.

ODN-
1 Flor~s Soarea - Presi·

dente
PSI] -

2 UJyses GuJmarlies - Vj·
ce-Presldente

PTB -
3 MIguel Marcood& - Re·

lator

:!:.:1JljL!.:.-~J·S:S

PSD - Atltl'.lsr Cor,alho
JlJFrlj' ,~It BU'i d
Ju'" Mula AJkmln

/i"l'/;j - Abl" Mo Moura.
Mi',"I'm's Llmll
LO]",,; im~ Távora

UD1'i - J"~ Carloa
8',-"'TIundo .AndTaeS'
""mIno da Cllnha

i'SP - ;anary Nunes .
PTN - O,célr Cardoso
PDU - VllgO

Comissão da Bacia do São
~_:JD FrílrlCISCO

J:>H - l'euíluJ,o de AJtJuquerque 
Ptt~ll.w(- ntll

PSlJ - EU••il'C1 I'elelra. _ Vice
Pte~H.Jt'nLtl

PSD - JO!P L:grlu~ J'~lllelra
H~;jfIl11 IlZel'êdo

, J\.ée""lJ UR l'eLo
P1'B - 1Lol,lu NunO

F',- uhJ rrn' ,}'c
Ul.J~ - IljJif'I~"c'J,.o.; Mag:l.ll111e.5

Lub VlUna' ••
ULr":'~ Cunfiu

FSB - A'I,',I'!O Limv
PHP - l:l~mu GUl,~UJveS

PJJO - JCJ~o Dórla

ComiSllão ele Valorização Eco
nômica da Fronteira Sudo
este.

PSD - Lauro Leltlio
I.,yrlo BertolU
PJlJ1adeJpho Gs.rcj"

, Lenolr Vargas
Ji'TB - M11t~n Dutra

1I Paulo Macarlnl '
PetrOnlo Femal

, tlDN - ~lore8 Soares II ' Aroldo Carvalho
Edson Garcia '

PSP - Ludovlco da AlmeIda --L - __

i'BO - Burlamaqul de MJrandr.
Jose Est{Jves
RachId Mamede

PTB - Amerlco Sllva
Gilberto Mestrlnho
VIeira :'as!os

UDN - Corrêa da Costa
Jose Sarney

PSP - SylvlO Braga
PS'l' - TenárkJ Cavalcanti
PDC - Vago

8lJ1'LQTES

!'SD - Abmnim SubM.
Juoc F'I ~lre
Matos de Carvalho
VoJérlU MagaJlJaes

PTB - Manuel Barbuaa
Rena to Meclelrus
Armando CaI'nClrO

ODN - EmJval CaJado
,Pedm Braga

JulNI Mflcllado
PSP - Xavlel Fernandes
PTN - RalnJunclo de Andnde
PDO - V~gD

Comissão do PolíQono d~
das sêcas

UDN - Costa LIma - PresIdente
.P5D - ArlJl'<Jdu OlUcez .;. Vice

PrCEldente
PSO - CarlOs Murilo

Olrno PJrea
P'l'B - Art.llur LlIlIa'

A~r/l]U VhiCIlS
UDN - FrancelJbQ Per~lra

Ney M.müúiàu
PR - reófiJa Pires
PSl - MUniz E'nlcAo
pue - RlueJrQ Coutinho

SlJPLlrnUS

PSD - Paes de AlmeIda
Rel1alu AZereClu

PTB - MlJv<rnts LlnJa
1~:]. Jrl(i Va1ws

UDN - Jus~ Mma
OIas Uns

1'81' ,;;. A/I'orn Lins
PRl - U'W,J,ll( Zllnello
PDC - ArJ.;;lolums f'erlJande,s



Dou tel de Andrade '""\
Presidente

AJi~mal I:lalpelro _ ;1_'
ce-Pres,dente e Relatur

PTB _
1

PSO 
3 ciu;t~vo Capanema
4 UJY.les GuimarãesPTB _
li Ramon áe Oliveir~ Neto

SUPLL'Nn'.s
PSD - Nelson Carneiro
PTB - Rolaná CorlJlsler
UDN -, peáro A.lelxa .

·UDN-,
2

Para dar Parecer --à Einenda
ConstitÍlcíon~a:l n9 21, de 1961
que "Proíbe a ac~mUlaGão
.de proventos de ínatividàae,
apose,ntp6oria . ou ~reforma
com estipênêlíos, venoímen
fiJs~ salários, subsicfiosé van
tagens 'da atividad'e, de au
toria ~do Senhor Adaucto
Cardoso e outros. .

PS1;)- 1 Nelson Carneiro _ Pre~
sldente

M'B - 2: ,,,;dlllr Viana - VIce.
.. . " E'resldente
ODN - 3 'Oscar l:orrêa_ Relator
rii!E> . - '4 PeraechJ Barcelos :
PTB - I) Bl'eno da SUveira

S!1PL'ENTES •.
PSO - 'lJ:osé Ca'rlos. l'ellleJra
ETB - Raimundo de ,13rlto
uDN - AroldoCarvnJho

Para :~~r Patecer ,à ~i:mendé1
Constituciona'l n9 22, de 1961
que, "Dá nova redação aos
P!lragrafos)6 do artiQo 141,
dIspondo sobre a Direito de
PrpPf,ieda,de.':, de aufo'ria do
SçtJhor Aurélio Viana e OlJ~
tras.

Para dar Parecer à Emenda
Cons!}Uclo~al n9 23. de .1961
que Suprime no parágrafo
1§ do artigo 141 a ,expres~
s~o "OUlJor interêsse so
CI?':', de autol'ja (lo Senhor
Helio Cabal e outros. .

pso _

1 Ulysses Guimarães'
PTB _ l:'reslde~te ' .

2 Ramon dp :)Jiveira Neto
UDN _ - Vice· Presidente.

PSO _3 . Ernanl Sátiro - Relator

PI'B _ 4 'Nelson carneiro

5 Leonel Brlzoia I

PSO - Ge'h~~~~~l1 '
i!TB - Doutel, de Andradl>
ODN - OScaI Corrêa

Para d~r ~ãre;r à Emenda
ConsfltuClonal·n924, de 1961
Que ~lAltera. os artigos nú-;
meros 13ge 140 que dispõe
sô~re inelegibilidade", de au
,torla do Sr. Uriel Alvim eeOUr..fros.

pso - '\
1 Humberto Lucena •

l?TB.;., Presidente

a .Atfonso Celso - VIce.
Presidente

ODN- -''''I
8 Pnar Mendes - Relatôr

'- ~~~--'---"';';;'"

,.,

UDN _. 1 aUlo Earazase - presl.,
dente '

PTB - 2 'GlOl'dano Alves - Vice·'
Presidente

}>SO - 3 plrccu Cardoso .• Rela
tor

4 Clel Carvalho

Í?TB -' MÍl'uel Bufara
SUPLID!TES

PSD - Valérlo Magalliães

PTB - Renato Medeiros

UON - .FlaVia~o Rli,elrO

PSD - 1 IJ1YSS'1 Gulmarr.ees _
Presidente

.p'm - 2 S;\-rglO MMl~;hães _ VI.
ce-.l?resiClente

ODN -" .PUnlo L~:nos _ Relato!
PSO - 4 Benedito Va?

PTB - li Ramop. de OlIveira Nett
SUPLENTES

Pso, - Tarso Outra
.PTB - Doutel de Andraae ~

ODN - Geraldc Ji'reire '

Para dar Parecer à "Eme'nela
Consti~ució:n<\1 riq 19, de 1961
que "Dá nova redação ao pá-

.rágrafo 16 do artigo 141 da
Constitulç'ão Federal", de au
toria do Sr~· Sérgio Maga
lhães.

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional n9 20, de 1961
que "Altera o artigo 193 da
Constituição, proibindo se
jam os proventos dá inativi
dade do servidor público su
periores aos vencimentos da
atividade", de autoria do Se'
nhor Luiz Francisco.

pao - 1 Gum~ermln(, de Ollv~1rn

- Presidente
, PTB - 2 Jnml1 Amldem - Vice.

'Presidente

trDN - S .)jalma Marinho - Re·
lator

PSO - 4 ,Getúl!o Moura

PTB - /I Elo!" .\!aghenz&'11i
• SUPLE!nES

PBO - Henrique LIma
l?TB - Valdir SImões i
UDN ~Osea;; cQrrÔa J

, SUPLENTES

DIÁRIO DO CONORESSO NACION1.L .!~~ção I)

Para dar Pnrecer' à Emenda, .
Constitucional n9 18, de 1961
que u Estabel~ o mes(l1o !cri
tério de Classificação ae Car
gos para os Servidores das
Câmaras e os ,Civis do Poder

i . Execulivo", de autoria do
Senhol' Menezes Côrtes.

SUPLENTES

PSO - CloVis Pestana
flTB - GaStãO pectr'elra
ODN - CeJso Passos

PTB - S
1'50 - 4

~-Ii

PSO - AntOnio FeUclaob 
PTB - Armando Carnell"O
UDN - José Aparecido

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional n9 '14"de 1961
que "Modifica o artigo 152e
o parágrafo 19 do artigo 153
da ~onstituíçãoFederal,:e a
êste acrescen~a dois pará
g~afos, que tomarão os nú·
meros ~2'1 ,6, :3'1 passando os
afl!aís :parágrafos29, .39 é 49

a se numerarem ( respectiva
mente, 4,9 59 6 69, tLféfo dis
Ilondo sôbre o ReJ:1ime DQmi-:
nial das Riquezas Minérais do
'Pais e su'aexploração", de:
autoria do Sr. Gal:iríel Pas-i
sos.

, ; J
UDN - 1 Corrêa da Costa - Pre.[

" sldente ' •

PSD - :I, Benedito Vaz - vJce.1
Preslctente

PalVa JI1unlz - R~1ator

Blas Fortes'

'Ra~on de Oliveira Neto

Designada ,para dar Pare'cer'à
;m~n~a Co~stitucional n915,
de .1961, que ~~Dánova re
ôa.c;ã·o áos artigos 139 e 14:0
da Constit'uiçãõ Fçderal, de
auloria do Sr. Humberto Lu
cená\

\ f

PTB - 1 Monso Celso - 1'~esJ·
dente

PSD - :I AIUlSlo d., Castro _ VI.
ce-.Presldente

UDN - 8 Rondon !'acheilQ - :Re
lator

PSD ~ Aderbal Jurema

PT.a - li Milton aeis

SUPLE:NTQ

PêSO - José Burnett.
PTB - Rubens Alves.

qpN ~~c.o.r.f~ 41\ ~osta.

BtlPLEll'tEll

Wilson Roriz

Gilberto Mestrlnho ~

Newton Carneiro

Pedro AleL'íO - Relator

Medeiros Neto

Padre Palhano

2 Necy Novaes - Vice·
PreSJdentll

PSD -
4 Antônio Fellclano

PTB-
.... . 5 Adahll Barreto .
~. , SUPLENT&S

PSO '2) 4!uJ510 de Castro ,;'
PTB - NI!o d!'ll'V:~o -
UDN - Joao Menu~ y- ,

Para dar Parecer à Em'enda
Constit'uci o na In9 12, de
1961, que ..Dispõe sobre a
criação 'do Tribunal Fedéral
de Menores e determina ou
tras medidas complementa
res" de °autoria do Sr. Vas
concelos Tôrres.

PSD -
1 Arnaldo Garcez _ presl·

dente

Para . (lar Parecer 'à ,Emendá
" Constitucional n9 9, de 1960,

que "Modifica a redação 'do
parágrafo 19, do artigo 58
da ,Constituição e suprime 'o
parágrafo 29 do ll,1esmo ar·
1,igo.", de autoria do Senhor
Novada Costa.

pso -
.\ 1 Nelson Carneiro - Pre-

sidente

P'Í'B-
:I Rezende 'Monteiro - Vi·

ce-Presldente

l'SO - Nilo Coell1o
• ~TB - VaJillrSimôes

UON';" Alves de Macedo

SUPLEN'tEll

pao - Chig'as' Freltlu
, PTB - José Resegue

UDN - PUnio Lem~s

UDN-
3

PSO - ,
4

. PTB-

. li

~ E'TB -

/
l'SO -

I 3
'1'TS-,

4
trDN

li

Para dar Parecer à Emenda
Constituc,ional n9 13, de 1961

, que "Altera a redacão do ar· P d P ,
, tigô141, pa,rágrato 28, da _ ara ~r . arecer a Emenda
• Constituição. Federal", de au- Constltuclo ~,a I n9 17, de

toria do Senhor Guilhermino 1961, q~e Alter~ o pará·
j de Oliveira. ,grafo. ~. ~ do artl!1o 79 da

PTB Constlftlloao Federal", de -au-
- 1 M I Jorrn do Senhor Sérgio Ma-

slden~:oe Barbuda - Pre· galhães. " ",' '.

fJSD - PSD - 1. oba~ns Frei~ _ Pres!.
2 Paes de Andrade _ Vice- dente.

PresIdente PTB - 2. Sérgio Mogalhãfi' _ Vice-
UDN _ Presidente.

1.",,,_, 3 Simão da Cunha - Re- UDN - 3. EdiIson Távore _ ReJa-
lator o, toro ,

PSD - 4. AntOnio Almeida
PTB - 5.. Wilson Chedid.'
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PSD -
5 Alceu Carvalho

1''1'13 -
4< Ne,lson Carllelro

SUPLF.NTES

PSD - Cunha Bueno
PTI3 - Man,<o Oabral
UDN - I)Ja.una Ma.rlnho

I néllo Ramos _ Presi
dente

ODN -

:I Rondon Pacheco _ VIce·
Presidente

nB-
3 Manuel Barbuda - Re·

Jator

UDN-
3 Ferro Costa _ Relator

PSD -
4 Paes de Andrade

PTB -
5 ÃrlIlll.ndo Carne!rlJ

sUPLl:N'I'ES

P5D - Geraldo Mesquita
PTS - SilveIra FJlho
UDN - MMloeJ raveJla

PSD -
4< Pocheeo ChllV~

€TB _

S A urino Valols
SUPLENTES

PSD - AderbaJ Jurem'

P'l'B - Joã[l OUmplo

ODN - Alrãnlo de O!iveJra

?SD - Le.no\r VaTgo.s..
!"1'B - Pedro Catalão,

ODN - A1Iomar Bal~ello'

ODN - Geraldo l"re're.

Designada para dar Parecer à
Emenda Constitucional nú..
mero 3, de 1963, que "Dá
noya mação aos' artigos
141, parágrafo 16 e 147 da
Constituição Federal" de au
toria do eSnhor Ferro Costa
e outros.

pso -
1 ffiys.qes Gulma.r6c..
2 Ci u.tavD ;'qpl\n~",..

PI'B -
• Bocll.vuva Cunha
4 Leonel Srlz:!!a

ODN-
5 AUoms.r 8aJeelr..

'UPL~

PSO - Martins Rodrlll1les

PTll - Doutel àe Mdfadll
UDN - OBrar Correia

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional n'1 4, de 1963.
que l'Acrescenta inciso ao
artigo 15, altera a redação
do parágrafo 59 do referido
artigo e do inciso I do artl.
go 29 da Constituicão Fe"
deral", de autoria do'Senhor
Armando Rollemberg e ou..
tros.

PTB _

1 Rngo'! Ferreira - Pr~!d..
dente

PSO -
2 Ounb~rmlno de OlIveira

- Vlce-PresldeDt.e
UDN-

3 Geraldo Freire - Rela..
to,~

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional número 37, de
1962, que jj Revoga disposi
tivos da Emenda Constitucio
nal nq 4, dispõe sôbre o exer
cício do cargo de Presidente
da eRpública até 1966 e es~

tabelece a vigência do sis
tema parlamentar do Govêr
no", de autoria do Sr. Cral:\
cy de Oliveira e outros.

pso - I. OWi!avo Cll.penama
Presidente

lTDN - 2 RoonrJon Pacheco - VI~e.
Pl'I!sldeote,

P'I'B - 3 Aroruo Celso - R.elator.
i'SO - 4< Nrlsoo Carneiro.

PTB - Õ. AllJCnJo Bl'esolln,

1I0T'Lal'1"ES

Ub'll5~ Gll!maJ'àes
Gu~tavo Capaoema

Ramon de Ollvclra Neto
Leonel tlr,W!a

0liCa..t Corréa

PTB -
3
4

UDN-
5

PSll -
t
~

elll'L!:N'I'ES

PSO - B~nedlto Vaz
PTB - I)úlltel de Andrade
UDN - Entanl Sâ.t.lro
PSD - JO!!ê MaTla Alkmln.
PSO - Clctt'1Jki Moura
Pl'13 - l'eJ1jp..rllJll pereira.
ODN - Adauto Card(lsa.
?3P - B!'nto GonC3JI'P.s.
PDe - ~'aJ:ICO Montara.

SUpr,e:q'1'ES:
PaD - Lenoir \1DrIlU.
1"1'B - Afon<o Celso
ODN - Mal"a:hlles Mello.
PSP - ClUltldJO SAmpaio.
PDC - Oercmla,s Fontes.

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional n9 34, de 1962
que li Dá nova redação ao ar
tigo 6q da Constituição Fe
deral, que dispõe a Compe
tência Legislativa Estadual",
de autoria do Senhor Maio
Neto e outros,

PSD -
1 I\latos Carvalho Pt.. ,

sldente
PTB -

li Paulo Freire - VIce-
Presidente

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional n'1 36, de Hl62
que l'Altefa dispositivo do
Ato Adicional que institui o
Sistema Parlamentar de Go~
vêrno" de autoria do Senhor
Edgar Bezerra Leite. ~

P50 -

Constitucional n9 27, de 1961
Para dai' Parecer à Emenda

Constitucional nq 33, de 1962
que 'IDá nova redação ao pa
rágrafo 16 do artigo 141 da
Constituição Fe de ral, que
dispõe sôbre o Direito de Pro
priedade", de autoria do Se
nhor Maia Neto e outros.

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional n9 31, de 1962
que liDispõe sôbre elegibili
dade do Presidente e demais
membros para o arlamen
to do Senhor Nelson Carneiro

PSD -
1 Wilson Rorlz - Presi

dente
UDN-

li Afrânio de OlJvelr'\ _
Vice-PresidenteP'I'B _

3 Manoel Barbuda _ RelA.
tor

PSO -
~ Remto Azeredo

PTB~

6 BenjamIn ~rall

SUPLENTI:&
PRO - Levy taves
P'l'B - Ozlrls Pontes
OO~ - COlltll Caoll.Jcan:J

PSO -
li Philadelpho G~rcla 

Vice- Presldent.
UDN-

3 Adolfo de Ollveln - RI
IBtor

PSD -
PTB _ ~ João Menez!',I

li PetrOIúo Pe,'nal
8tlPLJ:Nn:s

PSD - Dlrnu Plrl!ll
PTB - Paulo fl'rel1'8
ODN - Lwz Brom.eado

:I Dlalma Ma.rlnho - Vice·
Presidente '

PTB -
3 Manuel Ba.rbuda - Re

lato!
PSO -

4 AlJ tólt!o FellcianoPl'J:j _

li Alceu Oarvalho
SUPLIlNTES.

- PSD - avldJo de Abreu
PTH - MalJ"O ClIbral
ODN - Rondon Pacl1e~

Para dar Parecer à Emenda
Oonstitucional n' 32, de 1962
que jjFixa data para reall·
zação do Pleb~sllÍto a que se
refere o Ato A,Jiciona! Ilq 4",
de autoria do Sr. Fernando
Ferrari e outros.

pso 
lJON_

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional n'1 29, de 1962
que .. Altera o paragrafo 1q
do artiuo 191 da Constitui
ção Federa.l. facultando aos
funcioná ri os. públicos da
da União requerem aposen
tadoria, após 30 (trinta)
anos de serviço", de autoria
do Senhor V"'lSconcelos Tôr
res e outros.

lJDN - 1. Pedro Alelxo _ Pres!·
de.nte,

E'TB - 2, Luna Frue _ Vlce-Pre·
sldente.

PSD - 3 JOBé Burnett - Relator
4 C.1.l'Ii.\S MUTlJo.

PTB - 5. Edema NUIle&

SUPLElIIl'ES

PSD - WaJdemor GUlmruâes,
I:'TB - Jose Esteve.s.
ODN - Blla.c ptnt,o,

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional n9 28, de 1961
Que II Acrescenta parágrafo
ao artiClo 182, permitindo
aos mIlitares na inatividade
acumular os .proventos de
seu pôsto com os dos cargos
de maqistérlO", de autoria do
Sr. Aurélio Viana e outros,

P1'H -
1 JUITlJl Amlden - PreSI·

PTS -
:s Oout.el àe AndJaàe

Relalor

PSD -
Unolr Vuaas

PTB -
6 MIlton Reis

Iill1'LII:ltTU

PSD - Cast.ro co.sta
PTB - Armando Cll.rnelro
UDN - RaUl de 061,.

PSO -
4 S'eJsoD CA;~::lelto

PTB-
5 Ramon de Oliveira Neto

~DPl.EJITES

PSO - O\ldlo aI! Abreu
p'I'B - Zalre Nunes
lJUN - GlIlme! aermp~

P6D -
1 Ulys.<es G"llllarãeJI

Prei.llle'ate

UDN-
!l, Fr:mc~llno Perrlra

Vice -1'1' esldcn te

t'ara dar Parecer à E:.mer.da
Constitucional n~ 25, de 1961
(Ato Adicional), que "Esta
belece prazo para o Congres
so Nacional, em têrmos de
Constituinte, promover a re
forma .geral .da Constitui
ção", de autoria do Senhor
Sérgio Magalhães e outros·

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional n9 27, de 1961
que "Revoga o item I e o
parágrafo 132, que dispõem
sôbre Alistamento Eleitoral
das Analfabetos edas Praqas
de Pré de autoria do Senhor
Fernando Ferrari.

1'8D -
1 Antônio Fellclano - pre.

sld.nt.e
:I BU1'Já1fJ9qul de Miranda

- Vice-PresIdente

UDN-
3 Flores SOare.! - Rela~ot

P'l'B -

4 Chagas RodJ Iglles
& Garchl Filho

SUPLENTES

PSO - Padre VldJgal

PTH - BenedJto Cerquelr.
UDN - Adolfo de OUve/rIO

1 Lauro Leltlio PresJ·
dente



Para dar parecer ao Projeto
n9 1.405, de 1963 que "Ois
ponhõe sôbre o Código de

. Co'ntabilidade da União", do ~

f1nd~r Executivo.
P.S.D. - ,

1. GutJhel',rnlno de ')l! I'f ir~ ..
2. João Pone? de Al'1'Ulia
3. Lrntlir Vurga.~

4. \Valdemar uuhnár~es
5. Nilo Coelho

suplellte: OSlli negls

Para daI' parecer à Eme":la
Constitucional número 33 de
1962, Que I' Dá nova reda~ão~
ao§ .16. do artigo 141 da
Constltúlção Federal':, de
outoria do Senhor Maio· Neto.

f'.S D. -
1. Ulysses Guimarães
2. Oustavo 'Capanema

P.T.'B. - .

I
3. Ramoll de Oliveil'a Nelo

,4. Leonel 81';zola
U.O.N. - .

5. Oscar Corrêa.

OUN - pedra AleJxo - presldent.e
PTH - l'lot'\ceno paixá" - VIC3

PresJdCJJle
:1'80 - Ulysses Oulmarães - Re-

lator .
PSO - aullhermlno de OU\>clra

_:P'1'1:l - Mllwn Sr'!
SI1Pl.ElIrTtS

·~PSD - Armando Oorre:"
'pTB - Benjamin Parab
ODN - B~ Plnt.o

Para dar Parecer à Emendai Para dar Paracer à Emendai Comissão ES!'le'ial de::.ignadajP.s.p. -o .•
Constitucional número 5, ~e Constitucional n~f!lero 10 d.e l para. ap~()ciai' a Emenda P.D.C. _"2. Sylva) Braga
1963, que :, Altera a redaçao 1963, que" modtllca os artl· ConstItucional n

g
11, Vil \ . 23. Carlos Werneck

dos 31'!i':jos 141, parágrafos gos 182 e '132, rn1l'ágrafo 1963, que "dispõe sôbre o P.T.N. 24. Josaphat Azevec.~
16 e 147- da CO:lstituição Fe- único- da Constituição Fe- reai.ustamento dos subsídios P.S.T. -0- Ó'

dei'al", de ailtoria do Depu.. deral;'dá nova rectacào ào §,. c ajudas de custo dos mem· ~,. Ten 110 Cava1c:lntl

tarlo Plínb Sampaio. 125~, do artino 182 'e a'crezoen-I bras do. Congresso. Na~i()~a\, SUPLENTES
l'SU _ ta um pará('ralo <1'1 mesmo do Presidente da Re;lUbllca, p.S.U. -

1 UI,'<'se& GulnHlf!ies artigo", do Ócputatlo Maga-I par~ ..correllão do Poder U.D.N Martins Rodr!r;ue.s·

f' lI.! - 2 Mú1lI1S Roi1rljl.'llfs Ihães Melo. AqUISitiVO. da Moeda. segun· Flaviano Ribeiro

a J~mllelnlll pereira P'SO' _ 1. ~";sÁ BUI'·n"l.t do coe1!clente Que o Conss.•
4 !tnmon ae Ollvelfa N~lc' uV u , . Ih N I d E. ODN _ o.al .te o aOlona e conomia fi·
li mJ'tllln: Srltlro -' as ~o. s. xar_ e dá nova redacão ao

sunc:>1es ceJest~o Fl1ho ~ nUll'ente Art. 47 da Constítu!cão Fe·
P?lJ _ Be,l~dll<J \IH PTB - 3 Chagas Red.igul'S deral", do De~utado' Paulo
/;' I'H _ G 'wrrp!1<I R..1 mos I-
PLX.- _ !.r"'O'Al ec "erllandes. 4. ManSo cubral Freire.

Aurlllo valoJt, -: ~uplente P.S.O. -l.Renal" Azeredo.

Para dai' Parecer à Emenda ODN - 5, Manoel Tl\-,clra . :l.Vago.
Constitucional número 6, de . Laerte vieira. _, suplente. Suplente - Oullhermi·
1963, que"Altera o parágra- ' . B.T.B. _ R[)i~~ddec~I;~:i~:L
to 1q do arti()o 191 da Cons-titulcão Federal" do Senado Designada para organizar Pro- SUPLENTE
Fede'ral.; jeto de Lei reter.ente ao Pro- Raimundo Brito P.T.'B. -

blema de Habitacão e Re- Meno MiJ'trão {lo Ar! I'heoC'ol'o
forma 'Urbana (artigos 147, U.O.N. - 5.·Lllert~ VIWa ~: ~~~~~!~~e~oma. suplente - W I Js o n
148, 163 e 164 da Constitui- Marti11l;~ 9. RaymUlldo de B"to_ I suplente: Palva Ml'lI!Z •

ção Federal), Comissão Especial 'para dar U.D.N. l(), Flores Senres .
POC - 1. Franco Mont-oro - P'resi· • ...dente parecer a r.mei1da Constitu- 11. Ll':erte Vieil'a

PSD _ 2. Carlos MurUo _ Vlce.Pl'e- oional nV 9, de 1960, que ii: Xíl~~~i> B~~eà~~Jl3
sldente "modifica a I'clacão do § 10, ./ SIl:llente: Bllac Plnta

PSD _ 3. A<lerlJal Jurema' art· 58 da Coonstituicáo e_s~- p.S.P, -14. Bcato OonÇ31ves '
•. Lyrio Bértolll ' prime o § 2· do mesmo artt· su;>lellte; "Mllll.Z Fal~iio

Para dar Paracer à Emenda JC51\ Freire...:. Stlp.ente go", de autoria d.o Senhor 1'.D.C. -1'.

C t
·t· I q 7 d 1963' N v oercmlas FontESons I UClOna n ,. e , PTB - 5. Arthur Lima ova da Costa. . I" Suplente: José Richól

Que "Dá nova redação ao 6. Florlcen!l PlIixão 1".S.D. ./.,.....
parágrafo 4q do artigo 182 7: Mliton Cabral - 1. ~â~~~ carneiro - Pre- P~ra dar parecer à Emen'da
da Constituição federal, dis- .Ramon de Ollvcll'B Neto P.T.B. Ci}nstitucional n~ 10 de 1963

P
ondo soAbre a transfereAncl'a - suplente - 2. Rc?.endc Monteiro que "Mod.ifi,ca os artigos 182

UDN _ 8. Padre Godmho Vice.Presldente t1. 132 f 4° d ....
para a reserva do militar da U.O.N.· <T I paragra o . o ard-

t
. 1/ costa Lima - 3.' Newton CarneIro - fic· ()O 182 e'a '6' !

a. !V,~ que aceitar cargo ele- . Illtor' , cr soen a um pa·
tlVO , de autor',a do Senhor 10. ZlI.ClUillS Seleme P.S.D. ragrafo ao mesmo artigo"

Adolfo Oliveira Suplente - 4, Wilson R.oriz d n M l'. M i '
M,agalhães Melo. pSP -11, carvalho sobrinhO P.T.B. O ()1~p, nga.llaeS me o'.

Stéllo Marola - S:lpJC1lle 5 ailb~rt !\C st I h P S O '
PSll _ I Bins Fortes _ Presidente pDC _ EmílIo Gomes _ Suplente -,. '. 0,0 r no· . . - 1 13' '" I
UDN _ 2. Manoel .L'aveJra _ Vice. SUPL.E:NTES· In" ocr~" - Pl'es[-

Prcs dent.e P.S.D. dente '
........... 3Ch' U.D.N. -
"'~:ro;:- agas Rodrigues - Re· Para d~ra .parecer à Emenda"p.T.B. Nilo Coelho U.D N. -
p'SO • J (; Constituo I o 8 63 2. Mano~l Tl'Ve!l'fI - Vke·_. os Burnett. ~ lOna ·n· - ,que Wíldir Simões Pre~ldenle
..t:nJ - fi Mllnso O·'>rll.1. "Estende aos militares da O.D,N. P.T.B.-

SlJl"l.l"m'Es reserva e reformados as nor- Alvrs de Mucedo 5. Chagas RodrJgues - Re~
;f'J,.'n _ Celestino FUhG. 0b ' ~ latorPTJ3 ._ AII"jno V'~Jl1s. mas so re acumulação de Para dar parecer ao Projeto '1'.8.0. - .
UDN _ Lnerte Vieira. cargos, ~reyj~ta n o Art. 18~ n'1 ,710/63 que I'Disciplina a P.T.B. _ 4. Jose Btlrnett

__ da ConstlÍlllcao Federal. e da aplicação do crédito rural e . 5. Manso Cabral

Para dar Paracer à Emenda nova redação ao parágrafo dá outras providênoias" do SUPLENn.'S

~onstitucjona(n'1 8-63, que 5q do Art ..1B~"! de autoria Poder Executivo _ .: 1 P.S.D. -
-'Veda aos mIlitares da Re. do Senhor AntoniO Braso(lI1.p.s.o. _ \ P.T.B. - Cele.st!no F,lho
serva e reformados a acumu. P.S.D. _ 1. Tancreclo Neves AUI'ino Valol'>

laca
-o de cargo . • L ('ayoso e Almendra - 2. oullhermlno de QJÍvc!ra U .D. N. -
. S, prevls.a no PresIdente 3. Pacheco Chaves LaerL! Vleirll

artlClO 185, da Constituicão o D.N. _ 4. Ulysses GulmarãeJ!

Federal e dá nova redacão 2. ~~:~~e~d~~~ante - Vi. t ~~~~dftggjVaz •
ao § 5\' do artigo 182" .de " T B 7. Peracch! ·Barçelos
, " • • ..... _ <' 8. 'Ivan Luz
autoria do Senhor Antônio 3. Manso Cabral - Rela- P.T.B. -
Brcsolin. P.S.D. _ tor 1~: ~~~~d~lV~~ma

l'SD _ l. Gayoso e Alm~ndra 4. Peracchl Bllrcell06 11. WiLoon Chedld
"il---Perac.chl Barcellos Suplente Geraldo 12. Milton Dutra

Geraldo MesquHa "'1- Mesquita 13. Paulo Macarln!
OI 14. Arla Teodoro

plente Pc.T.B. _ 15. Joáo Herculino
PTB _ 3. ObagM Rodrigues 5. Chagas Rodrigues .. U.D.N. -

4, MaMo Cabral Supl e n t e - Geraldo 16. Rondon· Pacheco
Mesquita 17. Jales Maehi1.do

Aurlno valoi. _ suplente U.D.N. _ 18. Magalhães Melo
1JT,lN _ 5 ....n.ln Cavnln"tlte. Suplente -" E P I t~cto 1j}. Newton carneh'o

- Enlt-Mio CafeteIra _ .Su- Cafeteira 20. Alde Sllnlpato
plent~ .5. Ohagas RodrlgueI . 21. Flo,res Soares



061:1- Têrça-feira 1()
(-

I SUPLENTES
".S.D. -

[Para apurar irregulnridalJClI 110
Sistema Educacional de Bra
sília.

RESOLUÇAO NC 9-63
'Prazo: alé· 8 de fevereiro de 1964I - (ImplOrrogdvel) ,

'PSD - :Aderbal Jurema - pres!o
, dente
pTB - Clay Araújo - Vice-Presl-
I dente

IUDN - Manuel Tavelra. - Relator
!PSD - Dirceu Cardoso "
!PSD - Lauro Leitão
!PTB - Temperani pereira
UDl'l - Er'aga. Ramos

'PSP - Arnaldo Cerdeira
VDe - Juarez Távora.

\ SUPLENTES
PSD - Antônio Almeida.
1?'l'B - Milton Dutra
ODIII' - Ja,les M:tchada
(>DC - José Richa
PSP - Muniz Falcãe

COMISSõES DE nJOU~RITO

CHIl:I"E YUl.ANDA MENIJES

, SCC1 eta fia 16' andar - Ramais 18~

.381

tReuniões Sala 215 - Bloco do Pie
Mio - RamaIs 326 e 213.

I)~ra apurar o funcionamento
ta Carteira de Redescontos

RESOLUl,lAO NO 6·63

Prazo: a~ 22 de íanelro de 1964
_ (/mllrorrof)1vel)

P3D - José Maria Alkmin - pre·
sidente

aDN - Geraldo Freire - Vlce-Pre-r sidente.
iPTB - Paiva Muniz - Relator
, PSD - omi Régis

PSD - Pacheco Chaves
PTB - Austregésllo de Mendonça
UDN - Ferro CoMa
PSP - 'C!l!rvalho Sobrinho

SUPLENTES

!'SD - OVld:o de Abre'.!
FTB - Renbto Celidõnio
UDN - Hu'DCio 1l~t.1ÓnJCO

PSP - Broca Filho

Para investi~ar problemas re
lacionados com o c~fé

RESOLUQAq NQ 24·tP

Prll2:a: a·' 30 de dezem;,ro de 1963

(Prorrogável por mais 90 !llaS)
PSD - José Maria AlkmJn _ pr!

sldente
PTB - Renato Celldôn,o - Vlce

Presidente
UDN - Herbert Levy - Relator.

Geral
P5l' - Cantldlo Sampaio - RellL-

tOl-Substl tuto
PSD - Pacheco Chaves
PTB - Regê Ferreira
UDN - Newton Onrnelro

SUl'LENTES

PSD - AmMal FurJkIl
P'l'B - Fernando Gama

ODN - Raimundo Pa.dU"a.... -....-"Q' .....4~"=~ .......~" ,

pS'P _ 1i!mlUanoel Walssmann

Dezembro de 1963

Destlnaaa a investigar a apli
cação, pela U~E e demais ór
gãos estudantis, à mesma
vinoulados, das verbas que
lhes foram atribuídos pleos
orçamentos de 1962-63 e ou
tras irregularidades. f

.·~.r RESOLUÇAO NQ 25-63

Prazo: até 8 de Janeiro dc 1964

(Prorrogdvel por mais 90 dia,)

PTB - Rogê l!'errelra - Vice-Pre"
sldente , _I

ODN - GP.raldo Freire _ Relator

PDC - Gere.mlas FO:ltes - .Rela..
tor-Substltuto

PSD - c"'1VO Costa

PSD - Daso CL.mbra
PSD - Lau.C' LeIlão
.fTB - Clay Ar.t'ijo
UDN - EJla.s do Carmo

Pb'D - Alfredo M pllcze;
SUPLENTES

pSD - João Me-"
PTB - Arthur Mallll
UDN - Bra.:a ., 110S
PSP - Geraldo de Barros= - Ctd Furtsdo

Presidência _ VlUtll

De inquérito para investigar ir
regularidades no Departa
mento Nacional da Producão
Mineral do Ministério de Nli
nas e Energia.

RESOLUÇAO NV 22.63

Prazo: até 20 de o'ltubrc de J963

PTB - Gastão pedreIra - Presl·
dente.

PSD - Aminthas de Barros - VI
ce-Presidente
• UDN - Celso passos _ Relator,

PSD - J.,yrlo Bertolll
pSD - Paes de Androde
PTB - AbrahQo Moura.
PTB - M1J"ernes uma.
ODN - OomlClo FrellllS
ODN - E:zeQula. ('~ta.
psp - Broca l"Ilho.
1'00 - Jose RIcha.

SUPLcN1"E!

PSD - Josafà Bur~es.

P1'B - Ar~llaJl(' DarIo,
OUN _ p"snl'ellnr per!'I'.. ,
pRp _ ('or~8Ihc SOI'lI"nno,
PIJC - Geremlas li'ontell.

PTB - João Alves
UDN - Edson Ga.rc1a
UDN - Magalhães Melltl
PSP - CantJdlo sampaio
PDC - Emllio Gomes .

Para ap!Jrar irregularlOaues cl)'

metidas nas autarquias ou
em outros setores da Adm/·

i nistração da União, no en·
: quadramento de seus serví-
, dores. "",,/
~\

"<!J~, RESOLUÇfAO N9 21-&&

Prazo: até 5 de dezembro de 1963

(Prorrogável por mais 90 dias)

PSD - últ~ de Carvalho - Pre
sidente

UDN - paulo Sarasate - Vice·
Presidente

P'l'B - Batista R!l!ffios - Relator
PElD - ArmáIldo Corrêa
PElD - Nilo Coelho
PT.B - AdyUo V:ana.
PTB - Benjanún Farah
UDN - Low'I\'i!l Eatlsm,
UDN - M:<.chado Rell~mbsl'll
PSP - Muniz Falcão
PDC - Cid Furtado

SUI'LENTEI>

PSD - Chagas Freltal
PTB - Ney Maranhão
UDN - Simão da Cunh....
PSP - CamldlC' Sampal()
:roa -Francisco I;lcarpa

j" RESOLUÇAO NO 20-63

prazo: até 5 de dezembro de 1963
(Prorrog4vel por mais 90 dias)

PSD - AbraMo sa,bbá Presl·
dente

UDN - Gabriel Hermes _ Vice·
Presidente

PT.B - Almino Afonso. - Relator
PElD - Burlamr.quJ de Mlrandll
PSD - Geraldo Mesquita
PTB - Djalma Passos
UDN - Wilson Ma.rtln.s

PSP - Sylvio Braga
PDC - Minoro Myamoto

"""'"r, -_~_ ~-f15~ ,,1'-4,
',•.,-: ",<--10 1,' SUPLENTES

PSD - Matos Carvalho
PTB - Gilberto Azevedo
UDN - Edilson Mello Té.vOrl
PSP - Ca.rY!l!lho Sobrinha '
PDC - Athlé Co~

Para investigar problemas re·
lacionados com a tndúslria
de Artefatos de Borracha.

Para investigar a exisrencla ae
organismos destinados a
exercer pressões sôbre o
Congresso.

RESOLUÇAO N° 15-63
Prazo: até 18 de janeiro de 1964

- (Improrrogável)
UDN - Guilherme Machado _ Pre.

sidente •
PSD - Nelson Carneiro - Vice·

Presidente e Relatol·-Substl.
tuto

PTB - Afonso Celso - RelAt.or
PTB - Temperani PerelrJl
PSD - Dirceu Cardaso
UDN - LuJz Viana
PElP - Broclll Filho

SUPLEN:l'ES

PSD - AnisIo Rocha
PT.B - Ortlz Borges
UDN - Adauto Cardoso
PSP - Carvalho Sobrinbo

~}~IO DO CONORESSO NACIONAl' (SeçAo f)

Para investigar fatos e ocor
rências relacionados à pas
sagem de responsabilidade
da União à Administração do
novo Estado do Aore.

RESOLUÇlAO NQ 12-63

Prazo: até 17 de fevereiro de 1~4
- (Improrrogável)

PSD - Rachid Mamed - Presi
dente

PSD - StélJo Maroja - Vice-Pre-
sidente

PDC - Teófilo de Andrade ~ Re-
~ lator
PSD - Daso Colmbrlll
PSD - Geraldo MesquJta
PTB - Altino Machado

PTB - Silveira. LiDo
UON - o.ssim Araripe
UDN - WUson Martins

, • SUPLENTES

PSD - Dirceu Cardost
PTB - Mário Mala
UDN - Ferro Costa.
PSP - Janary Nunes
PDC - Ribeiro Coutinho

"i~··~f',ç,.l.itf.i--a __ t~

Destinada a examinar a situa
ção das emprêsas ooncessio
nárias de serviço público sub
sidiárias dos Grupos "Ameri
can Foreingn -Power Co.",
"Emprêsas Elétrioas", "Bra·
zilian Traction", "Rio Light",
"São Paulo Líght", "eia. Te
lefônica Brasiléira" e "Inter
national Telegraph and Te-

_lephone Co." -, ,,~•.• ,
RESOLUQAO NO 13~3

prazo: até 15 de fevereiro de 19M
- (Improrrogável)

PSD - Getúlio Moura - Presi
dente

UDN - Celso Pll.'SOS - Vice-presi-
dente

PTB - Adahl1 Barreto _ Relator
PSD - Clóvis l?estm1ll1
PSD - avldla de Abreu
PSD - PlInlo Costa
pTB - AustregésUo de Mendonca

'"- J;'~~ -=-~~ So~~ ~l11Qr

'Destinada a prosseguIr nos
trabalhos inioiados pela CPI
sôbre Petróleo

RESOLUÇAo NO 11~3

Prazo: até 21 de maio de 1964

(prorrogável pOr mais 180 dias)

PSD - Nelson Carneiro - Presi-
dente

UDN - Antlônlo Carlos Magalhllll$
- Vice-Presidente

PTB - Theódulo de Albuquerqut
- Relator

PDC - MárIo Lima - Relator-subi.
tltuto

PSD - Gerlll1do de pina
PSD - Josafá .Borges ,
PSD - Nilo Coelho
PSD - Ponce de Arruda
PTB - Mauro Cabral
PTB - ortlz Borges
PTB - Temperanl Pereira.,
UDN - Edllson Távora.
UDN - Ferro Costa
UDN - Tourinho Dant3.1
PSP - Nelva Moreira·

SUPLENTES

PSD - PUnlo Cos~a
P'l'B - ArJo Theodoro
UDN - Luiz Viana
PSP - Janary Nunes
PDC - Tc6fJ1o de Andrade

Ernnnl Sátiro

Brnedilo Va~

Doutel de Andra<le
r.T,n. 

V.D.N. -

lPara apurar fatos relaclonanos
\ com o IBAD e o IPES

(- REEoOLUQ/lO NQ 10-63
prazo: até 10 de dezembro de 19<13

<prorro(/fwel por mais 77 dias)
PSO - Ulysses Gulmaráes - Presi

dente
PTB - Bocayuva Cunha. - Vice-

Pre.~ldetne

UDN - Pedro Alelxo - Relator
PSP - Bento Gonçlllves - Relau.. .
I Substituto

}SO - José Maria Alkffiln
{PSD - Getúllo Moura
'PTB - Temperanl- Pereira.
UDN - Adauto Cardoso
PDC - Franco Montara
I ' SUPLl:NTES

PSD - Benedlto Vaz
P'I'B - Marco antônio
UDN - Elins do Carmo
PSP - Octávio Brizollllo
PDC - JOEé Richa
I, SUPLENTES

1''::'1 - Nilo Coelho
P"T3 - Afonso Celso
IUDcl - Mall;alháes Melo ,
'f'SP - Cantldio sampa·l(
i'DC - Gel'emia.:; F~~tf!l



flARIO DO CíONORESSO N.ACfONAL (Seção 1,- Dezembr~ de 1963 9665 J
:E"11B - ~ Cabral - V1«e-Pi't- Parâ Investigar as causas da em ,ervll;O! sofridos antes· ou depol_<

sldente -. Ô d'a ylgêilcra. da Lei, n9 1.711, 4e
UDN - F~ GOdinho -: Relator ,.parallsação do P rto de 28;10-:;2 <Estatuto dos FuncIO~á!io;'
PSD ,- dOa0 Calmon ''/ ,', Ilhéus . Publicas). :Relator: Laerte Vlelra.~
PSD - ;:-: 'as Fortes 'r' ' ". "", Parecer pela. lnconstituclonalldarle,
PTB - PetrÔnlo F~rnal ~J:" RESOr.UÇAO N" 39-63 "(" contra o voto do sr. Wilson Roriz, •
J;>TB ~ Arthur L!rl& '\ Prazo' até lI2 de dezembro de 1963 com restrições do Sr. Lauro ~ei!ão'l
UDN - Gil Veloso '-.' Aprovado. A seção de COllllliSOe&.,
UDN - Arnr'-Jo Nogueira I : (Prorrogável Por mai8 30 di(8) 9) Fl'Ol'Jto n9 470-63 - do Sr ~ Fel-I
PSP'- Clodomir Ml;llet pSlJ _ :Regís PacheC<J _ presidente xoto da SlIvelra, <ruE! cria. postos 6g~o":l.
1'00 - OdIlon Cn' . "h PTB _ Pedro "ata.lão _ Vice-Pre- pecuários nos mUnicípios d~ Rubla-,

PMl'- DasoS~;~';: 'slilente t I ~b~t::~llJ~ ~o?;:n~~C:°R~~~~~'
PTB - Max da C<>sta Santo8 ..; P~ -VRalUYé IsOanMoas _~.Re ~tor ~-'''' Pacheco. Requerida. a.udlêncla da co.
UDN, - NlcolsiU Tuma OJJ - r r.~k4es mls5â.o Plena, pelo Br. DeputadG
PSP...,. Be~to Gonçalves ~=.~~a;~~g , RaynlU.l1,ilo Brito: Aprovado unãnime-:,_,
PDC - Teofllo de Andrade P51' _ Xavier Fernal1des mente. 10) Projeto n~ 834-63 - do

Sr. Jorge Kalume, que concede es· '
, PSP - Arnaldo Cerdelratabilldade IlOS ca,bOs e soldados das ,

SUPLENTEs Fôrças ArmadéLS, com mais de 1& anos.
·deserviço. Relator: Raymunda Brl•.:

PSD - Josaphat ~orges to. ltequeriÜil. anexação ao Projeto,
PTB - AIgllano 1 ar,'" nQ 1.276-B-&9. Aprovado. 11) pro-
UDN -.Lourlval Baptista jeto nQ 1&6-59 - do' 8l", Antônia

I Baby, que altera o artlga 29 do De-
ATAS DAS COMISSõES créta.lel n

Q
8.709, de 1"1-1-4(1, que re

or~anlza. o Instituto Nacional do
Comissão de· ~onstituicão e Mate, e dá outras providências. Re-:

, lator: ltaymundo Brito. :Requerida.
Justiça - audiénc!a, do Ministério da Agrlcultu. I

ATA DA 23~ REUNIAO O;:-:;::;,::;ARIA ra, alJrovado unânimemente. 12) Pro- I

DA TOR,MA "B U jeto nQ 2.259-60 - do Poder Exe·
cutivo, que Jnstltui nôvo Código Na-

Aas cinco dlas do mês de dezembro clona.1 de Triinslto. Relator: Nicolau
de mil novecentos e sessenta e' tl'êS. Tuma. O relator fêz uma expos:~ão
às dezesseis horas, reuniu-e, em sale. sintética da. matéria; encerrada li;

.~, própria, e!ta COmissão em sua Tur- discussão. Convocada. reunião extra.
me uB", ordlnàrlamen~e, sob a pre- ordinJirla. para amanhã, a fim de que
sldêncla.. do Sr. Tarso Dutra, pre.::en. Os membros da COmi.ss:\o apre.'!entem
tes os Srs. Deputados: Lauro Lelt1\.o, emendas ao Substitutivo. oferecido
Wilson Roriz, Laerte Vieira. Raymun- pelo Relator. 13) projeto n9 1.271-63
do Brito, Nlcolau Twnl1, Dnal' Men- - do Sr. Rogê Ferreira, que concede
des, Getúlio Moura, Arruda Oãmara., o desconto de 50% (cinqüenta. por
Celestino Filho e A1mino Afonso. cento) às reclulslções de passagens
Lida e aprovada' a. ata da reunião an- aéreas aos Integrantes de delegações
terior, foram apreciadas as seguintes desportivas em viagens no território
proposições: 1) FI'ojeto n9 4.185-62 _ nacional ou para o exterior, desde que,
do Sr. AdUlo Viana, que conceitua o requisitadas pelo Conselho Nacional

' ..,._ direito de movimentação no quadro de De.~porto•• Jl,eJator: Celestino Fi.
dos servidores da Viação Férrea, do lho: Parecer pelil: Inconstituclonalic13:
Rio Grande do Sul. Relator: Lauro de, aprovado unílnimemC11te. A Seção
Lelt.io. Requerida audiência da Rl!de de Comissões. 14) Projeto n\une.o
Ferroviária Federal S. A. Aprovado 4.468,02 - do Sr. Breno da SlIvelra,
unãnimemente. 2) Projeto ,n9 695-63 que declara de utilldade pública, para
- ,do Sr. Paulo Macarinl, que esta- fins de desllproprlação, terrenos per
belece' aquisição exclll.'llva na petro- tencentes à santa C:u;a. -de Miserlcór
bráS, pelos órgãos" da .Administração día 'do Rlo de Janeiro, locallzados no
Federal, de combllltívels Ilquldos, e ~tado da Guan'abéLra, e dá. outras
dA outras providências. Relator: providências. Relatar: Celest~no ·FI.
Lauro Leitão. Parecer pela inL'ons- lho. parecer pela constituclonaIldade
títucionalldade, aprov;u1o unânime- e jurldlcldade. A Comissão opinou
mente. A Seção de 'Comissões. 3) pela injuridlcldade. O Sr. Deputado
Projeto nQ 715-&9 - do Sr. Paiva Nicolau Tuma foi designado Relator
Muniz, que altera os ·artigos 29 e 37 do vencido, A Comissão de Educaçlío.
do Decreto-lei n9 3.200, de 19-4-41. 1&) Projeto n 9 4.429~2 - do sr. Ga
que dispõe sôbre Il. organização 'e pro- brlel Hermes, autoriza o Poder Exe

'~". teção da. !amílla.. Relator: Lauro Lei- cutivot através do Ministério da. Edu-
tão. Requerido adiamento da. dlg. cação e Cultura, Il. abr1r um crédJto
cussão. Aprovado' unílnllnemente. de Cr$ C.OOO.OGO,OO (cinco milhões de
4) Projeto n 9 216-63 _ do Sr. Últlm"o cruzei~o~). para auxilio à. Imperial

SocIedade Beneficente ArtLstléa Pa
de Carvalho, que declara Joaquim raense. R~lator: Celestino Filho. pa.
José da Sllva Xavier - O Tiradentes recer' pela. constltuclonaUdade. Re
- patrono da Nação Brasllelra. Re- querIda. dllígêncla à Secrrta,rla. para
iator: ,Wilson Rarlz. PaJ"eccr peja verifl~!U" se a I. S, B. A. p. está.
constitucionalidade, com en.cnda., amparada. pela Lei n9. 1.493-&1.
aprovado unânln.emenb. A Seção de 16) projeto n9 1.033-63 _ do Sr.

P investinar a tentativa de Comissões. iH Projeto n9 1.0S8-63 - Affonso. Anschau, que concede pensãoara, .. ~'.. . . ' do Sr. Peixoto da Silveira. que crla memal equivalente ao salárlo-mfnlmo
prlsa,o, Sequestro ou ellmma- 11m PôSto Agropecuário no Município vigorante em Bagé, Rio Grande do
cão do Governador Carlos de Fazenda Nova, Estado de Golãs.. Sul. ao ex-soldado do Exército Um.
, Relator: Wil!on, Roriz. R~querldQ rlv"l BrI' perel RAI"t r C 1 ·t"Lacerda audiênciA cA r"nmls""o Plenn, cono..-;; '" .0 ra.. ~ o; e e. I_

~ ~ VV~" ~ H~ no Filho. parecer pela Injurldlcldade
ltESuLUÇAO NQ 37-6:J o voto do relator. Aprovado. 6) Pro- e arquivamento.' R~querida anexação

Prazo: até 1& ,de abril do 1ll"A ~ jeto n Q l.089-~3 - d,o Sr: Lisbôa Ma· dos documentos exJgldos pela. ResoJu.
, . , ' chado, que c.rl<l !L E cola. Agrotécn~a C'.> n7 41-63, pelo Drtlutado '"1l1l1'l1

( prorrogável flor mais ~O dias) de Itumblara, no ~ta~o de oolás e LeltãCl. Rejeitado por, não estar ins-
PSD _ ilías Fortes _ Prasidente dá outras provlde~Clas. ,Relll~: ItrUldo de acôrdo com a Resolução
PSP _ Arnaido Cerdelra _ ;.rlc> wilson _Roriz. Requel'1da aud.l!ncla da n9 ~~-63. AproVlldo unânimemente

, _'~e5itjent~ Comissao Plena, contra o voto ,do I\e- , •
PTB _ Murllo Co~ta R,tlgO _ Itcl... lator.' Aprovado. 7) Projeto núme.ro A seção .de COmissões. 17) projeto

tor l.G19-63 - do Sr. GéLyoso eAlmen- n~ 3.~SS-C·62 -"do Comelho de MI-

PTB _ Chagas RodrIgues Rela.. dra, que estabelece preçoe de direiros nlstro~, lJue Isenta dos impostos de
autorais de I execucão musicai e dá lmt=ortaçao e de ,consumo e da taxa

PSD
_ ~;;'S~~Sg~tuto outras providências: Relator: 'Wllson de despacho adua~eiro de 5% equi.

Rorlz. PaJ"ecer pela constitucionall. paJ"llento e materlcts destinados à. Jns.
ODN - Pedro AJehto dade. aprovado unânimemerite. A Co- tàlaç~:l õe uma fábr:ca. de borracha.
UDN - Adaucto Caldoso missão de Legislação Socl~l. 11) Pro- sintética. Relator: Cele3t.lno Filho.
PSD _ JoséS~l~tS jeto n9 001-63 - do"Sr. Juarez Tã- Requerida audIência do Conselho de
PTB _ Doutel de Andrade vom, que' manrla rever a penrão dos Política. Aduaneira. aprova::o unânl-
UDN _ Bllar Pinto herdo' os i de fllnolorlá.rlos mortos em mem~nte. lS) Projeto n9 4.8l5~2 -
P5P _ Cantldio sampaio conseqUência de acidente ou agrC$slo do Sr. Adl1lo Viana, que Isenta dos

Destinada a investigar a ex1s·
,tência legal, atividades e ir
, regularidades do Serviço Fe·'
deral de Prevencão e Re

.pressão· de Infr~çoes Contra
a Fazenda NaCIonal. .

RESOLUÇAO N9 34.. 63 ti

Prazo; até 15 de janeho d. 19tJ.s
(prorrogável por mais 00 dias).

UDN - ""lores Soares - Pre.-':';'·~J
pSD - Phl1adelpho Garcia '

PSD - Qhlladelpho Garcia. - Vlce-,
PresldeBte

PSP -TU!y Nassif - Rela.tor
P&D - Dirceu Cardoso
PSD - Osni Itegls I
PTB - Rubens Alves "
PTB - oastão Pedreira
UDN - Elias Carmo
PDC - Henrique Tí;lrtler

SUPLtN'!!;
PSD - RegIs Pacheco
PTB - Adahl1 Barreto
UDN - Gabriel Hermes
PSP - L'.1dovlco de Alme{<la.
pDC - Athié cury.

Destinada a verificar'a situáoão
das Emprêsas Jornalísticas
estrangeiras, com sede no
Pais ou no exterior, que ope·
ram com publicacões - ou
transmissão de noticias em
Iinnua portuguêsa no terri-
tório nacional '

RESOIJUÇl>O NV Z3 'j
Prazo: até 11 de janeiro le 1004

(Prorrogável vor mais 60' dias)

PSD - Oeh1ll0 Moura - Prest
dente

SUPLENTES
PED - Chagas FreltllS
l'TB - Altl,lO Machado
UDN - Carlos Guerra

. P$P J.. Oe~do de Bat~05 Para examinar a sitUJlcão (Ia
f ,-- Universidade, dj) Bra~iT, prin·
,Para investigar a aplicação efe· cipalmente no tocante às ir-
I, tiva dos recursos obtidos pe- regularidades na. Faculdade

las Companhias de -Investi-de Medioina daquela· Univer.
mento e Capitalização na· .sidade
cionais e estrangeiras. RESOLUx~O N9 35-63

REf - -JÇAO N9 32·0 Prazo: até 26 de janeiro de' 1004
prazo: au' 26 de Janelr d~ '19M (Prorrogável por mais 60 ;ilas)

f ;.. (Improrrogável) PSD - Regls Pacheco - prebldente
, , PTB - AurlLo Valois - Vice-Pre·

PTB - Palva M:niz - Pres:den!,e sidente .
PSP - Emanoel WalswM1Jl - Vice., CDN _ Ruy Santo, _ Relator

' Preslden::l
?SD _ Pacheco (lha, s _' ReJa.tor. ' PiJoD - Jaeder Alberga;'.,
PbD _ par de' r"elda. _ ,PTB - Guerreiro Rnmq

UDN - Alde Sampaio
PSD - ()víúíode Abreu PSP _ Carvalho sobrinho
PTB - Cesar Prlete SUPLENTES
t'DN - Alde sampalo , PSD _ Matos ('~!I"valho,
UDN - Elias do Carr.lo - Relator- PTB _ Padre !fobre

Substituto UDN _ O!'car Dlr..5 Conêtl
PDC - Minoro M:. lotO PSP _ Clodomlr Millet

SUPLEN1TS

PEiD - Luciano Mf""'] , lo
PTB - '\1'anso Cabia]
UDN -' ~agalháer. Melo
PSP - Adlb í,'hammas
PDC - Cid Furtado

Têrça:'feira 10
f..... ..........e sm

IDestinada a apurar as" condi
....'\ cões de funcionamento I da

, Rãdio ,Nacional e' TV Nacio
nal de Brasília.

/ RESQLUÇAO N9 26-6:J, -~,

Prazo: s.tk 8 de janeiro c:. 19M
_ amprorrogãvel)

fPTB - Ml1ton ' R~:,- pr~dente
I PSD - Dirceu Cllil"doso - Vice-
• Presidente' ,
IUDN - AugilSto NovaIs ltela~%iUDN - OSéas Cardoso
, PSD _ Getúlio, Ih .ura. "
I PSD - Daso Cclmbra.
IPTB - Breno da Silveira.
: PSP - Broca. Filho .
POO - GeremÚlS Fontes '

I SUPLZmES "
, PSD - Medeiros "eto
PTB - Paulo ;Mansur

. UDN - Braila Ramos
PÓP - Clodomir Ml1let

I PDC - José Richa.
, ----
Para investigar as atividades
'\ da Indústria Cinematográfica

\ 'Nacional e e~trangeira t
I
i RESOLUÇAO ~'10 28-63

: Prazo: até 12 de fevereiro de lPC4
: - (Improrrogável)
PTB:'" :">-)gê FerrelrJ" - Pl'eslc1 n ntc
PSD - OrlaÍJ.do BertoU! _ Vice-

: PrenL:=nte I '
UDN - ltul'Santos - R'!ia';or
PSD - Amara1 FUl'lan
PTB - l1cfll de CarvaJ:1o

, 'UDN, - Evaldo Pinto
PSP - Adlb Chamas
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jeto n' 4.750':12 - do Poder Execut!
vo, que concede pensào e' peclal de
Cr$ 6.720,00 a Nlcolau Janro, ex
extranumErário diarlsta do Mlnls:.érlo
da Marinha. Relator: Arruda Câma
ra. Puecer pela constitucloll/JlIdade
e jurldicldade, aprovado unâulmemen
te. A Comissão de Finan<;a.s. 29) Pro
jeto nq 808-B-63 - do Senado Fe
deral. que altere. em parte. os anexos
I e IV da Lei n9 3.780,'·de 12-'1-60.
Relator: Getúllo Moura. Parecer sô
bre a.s emendas de plenário. O Depu~

taelo Arruda Câmal'CL pc:iiu viEta.
Concedida. Durante a. dlsc~,são e vo
tação dos projetos relatados pelo ar.
Deputado Tnrso Dutra, ocupou a pre·
sidêncla. na forma regimental o Sr.
Deputado Al'1uda Câmara . .As deze
nove hm'as foi encerrada a reuntão.
E, pal'a constar, eu. Roberto TÔrres
Hollanda, pelo Scaretário. lavrei a
presente ata. que, "p6~ llda e apro
vada, será a.sslnada pelo senhor Pre·
sldente.

WlPO: tos de lm;!orta<;âo o fluos.sllicato
tl.: ~L,:'O e fluoreto de sódio. RelatOl':
Cr'('-~t1no Fllllo. Itequericla audJência
cio Ccon~elho de Polltlca Aduane;rll..
AptUvada ulltmJJ.wmente. 19) Men
.sn~(m ))J 274-02 - do SI'. Presidente
<lf1~ RrpúJJJCf1, que solicita autorIzação
110 OongrcRSo Nacional para pcrm.t.Jr
11 lLes,_o !.lo Brosil á "CCnvençáo sô
b,c' fi E c,'ovatula", assinada em Ge
l1eUill em 25-9-20, e emendada velo
P!'Gtocolo !lbprto Il. llsslno.tura ou à
llc:e ["çllo Eill '1-12-53, e a "Convenção
Sll:ÚJ)J~ntsl' Sóbte a AbOllç1ío da ES
e:fjWatmn. do Trúflco. de Escravos e
ela: lmL:lUJções e Prátlcas Análogas
fi E' c; ~\"JtUla". fhmaela em Gene
br.l n 7-g-56. Relator: Celestino Fi
lho, Requcrida audlênclCL ao Minls
th<o dos Rflnçõc3 Exteriores. Apro
vndo un~niDlemente. 20) Projeto
n~ 9'/1-63 - do Sr. Adolfo Oliveira,
fjlle pumrnta a percentagem de al'1e
CoJlIDÇíl~ do SENAI de 1 para l·.!i%,
1J3W a .nmpJiaçiío ele suas atlvldades
e l'eDJU"tllmento de salários de servl
dCl'f_. Relator; Nicolllu Tumll. lU
querida dlligenula à Secl'etra:CL da Co
m:;~f;[j, para juntu 11. legl~lação re
íctcn.e no SElilAI. Aprovado. 20
['ro1<io n? 4.701-62 - do Sr., Paulo
t:rrIÚ~nle. que torna obrigatória C1 ma
nnl~n,üo. pcl~s Universidades e Fq
tl.JC rjtcjmentos lsolados oflclaJs. dos
c:Jl'_ O". de extensJo previstos no art. 69
cJll Ltl de Diretrizes e Bases da Edu~
cnqo Nacional (Lei nq 4.024. de)
20~ Jn-61). Relator: Tarro Dutra. Pa
Iee')' ppla con.sl,ltucionalidade e jurl
d nj,!uur, aprovado. A Comissão de
Edu<7Ç;iO. 22) Mensagem nq 504-63
- T'l:E - RGS, que encamin1UJ, an
trpl'Djplo de leI que altera o Quaelro
do PCSiJoal da Secretaria do T. R. E.
du R. G. S. Relator: T2.rso Dut.ra.
PWEc:r peJo arqulvnmento. llpl'ova
do, A CoOmls'ão de Serviço Público.
23) PlOJcto no 1.175-63 - do Sr. Os
m:ir Gl'üfulha e outros, que concede
a Dona Maria Augusta Cândida. com
qJDnheiru. de catulo da Paixão Cea
l'f n_ P. pensúo vHalicla correspondente
a do S Htllftrlos-mlnimos de maIor va
lor no Pnís. Relator: Arruda Cá!n(l
1'0.. Pnrecpr pelo arquivamento. Os
Srp., n"plItndns Nicolau Tuma e Ray
:mJH'fJo Brito Jf' JJererllm fõs.~e dnda
c'ôn;l" do aJ·quiv'llIlcn!oO de projl?(os
ele P:lEUP!' (jue não obseJ'vanm as
!I10"-l1US da ur,"olução nq 41-63, (lOS
:re pec,lvos D.utore.5. Dl1lg€ncin na Se
ml'Llll'la da COIill&s'lO. [\ fim de que
feln. juntada. a Lei n9 2.892-56.
24) Projeto no 1.208-63 - do sr. JOJé
R!o. quP concede auxilio especial de
CI'$ 5. COO. 000.00 (cinco milhões de
cruzciros) 1'1 União dos Ferroviários
do Br.asil - AdminlstrMíio Regiontll
do Maranhão. para aquIsição de sede
próprIa e lmtalação de serviços ro
cln!~ e ltLs1st<'nciais. Relaror: Ar~'uda
Cnmmn. Parecer f<\Vorável, com
emmda supreSilva do artigo 29.
Apruvado, com restrições do Deputad<l
Laerte Vieira. A Comissão de Orça
!!1WlItO. 25) projeto nq 3.948-62 - do
SI'. LamarLine TávllJ'a, que concede
110 Dl'. Adolpho Ramires os proven
tos I) demllls vantagens de P"ofes~or

Catedrátloo de EScola SuperIor. Re
lator; Arruda Câmara. Parecer pela
Inconst.ltuclonll1idade. aprovado una
nimemente. A· Seção de Comissões.
~6) P.rojeto nq 1.213-63 - do Sr.
!Raymundo padllha, que concede pen
são mensal de Cr$ 40.000.00 (quCLren
tllo mil cruzeiros), à Senhora. ttala
Cordovll Lemgruber, viúva do ex~
Deputado Federal Laurlndo Lem
grubcr Filho. Relator: Arruda Câma
ra. parecer pelo arquivamento, apl'O
I\'ClelO unânlmemente. A seç:io de co
mi;sõer. 27) Projeto nQ 369-63 - do
Sr. Henrique Turner, que concede
pensão espealal de Cr$ 4D. DDD.OD (qua
renta mil cruzeiros) à Dona Rosaik
Aranha da sl1va Prado. vtúva do Dr.
Franc'sco Gomes da Silva Prado. Re
i.'lLo-: Arruda Câmara. Parecer pelo
(11" . -'.;mento, eprovado unilnlmemen·
te. A seQão de comiEsões. 28) Pro-

tório que pas.;ou a constitllir o Es
tado da Guanabara.

Ao ar. Deputado Celestino Pi
lho:

Projeto no 4.836-62 - Do Senhor
Cunha. .Bueno - Autol'1l1'1 o Poder
Execut,lvo 11 abrir, pelo Min;sf;ér:o da
VIação e Obras PÚOIlCllS. o cl'édJto
especial de cr$ 8.000.llDO,l>O (oito ml.
lhóes de CI uzeltos) de'! '.Inado à cons~

trução de prédio própri:l para &

Agência Postal e Telegráfica de Ati
baia. lLstado de São ?"llil!.

Ao Sr. Deputado Ohagas ROall-
gues: '

Projeto nq 2.386-60 - Do Sr. Ae.
cloly Filho - Dispõe sôbre finull
ClaJUen!o jJ(Ifa aquJSJ}ao de veleu"".
destinado:> li viajantes. pmcis:a,s e
representantes comerciais.

Ao Sr. Deputado .!"p'po COi.ta.

Projero n9 1. 802 SO - Do Senhor
AurélIo VIana - Dá nova re().lç!l<'

O PRESIDENTE FÉZ A SEGllIN- aos arts. 243. 247 e § 3" do 11.1'1., 238
TE DISTnIBUIÇA,O EJIoI ;; DE DE- da Consolidação das r,.~ls do Tra..
ZCMBRO DE 1963 balho.

Ao Sr. Deputado Acioly :Filho: Ao SI', Deputado JOoé BUrneLt:
Projeto nq 2.539 60 - Do Senhor

Fernando Ferrarl - InclUi em todos Projeto n9 1.515-00 - no senhor
as órgãos de deliberação coletiva wn OunJm Bueno - DL.<põe sõbre /I can
I'epresentante das profissões Ilberals salidação das lels vigentes c atiucn
indicado pela Confederação Nacional tes à entrega de cotas do Impôsto de
das Profissões Liberais. Renda 11. Munlclpios da 'Cm:1D.

011clo n9 2.831-63 - Do Tribunal Ao Sr. Deputado José. Meira:
R. Elelroral do Paraná - Solicita
abertura do crédito suplementar ele Projeto nq 4.289-62 - Do Senhor
CI'$ 108.000,00 (cento e oito mil aru~ Cunha. Bueno - Auwl'Iza o pOder
zelros) para atender as despesas com Executivo a. abrir. pelo MinistériO da
o aumento dCL gratlficnção tios Mem- Aeronáutica, o créd1to especiai de
bros da Justiça Eleitoral do Trib'~nal 01'$ 5D.OO().000,OO (cmquellta milhões
Regional Eleitoral do Estado do pa,- de cruzeiros) para ocoucr às dell
raná. pesas com a realização do V Con~

gresso Brasilelro de _"er~.\a:ltlca e de
Ao Sr. Deputaelo Alceu de O"lr- mais nove Congressos II\(.ernnclonalJ
valho: do mesmo género.

!Projeto n9 2.382-60 - :00 sr. Ao- Projeto nY 3.881-62 _ Do Senhor
eioly Filho - Dispõe sõbl'e redução Castro costa _ Cria a OWl1p!l\lhlCl
no preço de passagens para vlajan~ Brasileira de Valores 'G<lbrava) e
teso praaistG.s e representantes 00- dá out.ras provIdêncIas. •
mercials.

Projeto nq 1.409 63 - Do SI' Gar- Ao Sr. Deputado Lap.rtc Vic:era.
eia FIlho - Considera de utl"dade projeto nq 1.540-60 ._ Do Senhor
púlJJ1ca a :BIblioteca IsraelJ!.a Brai]. AlmJno Alfonso, _ Altera o parágra
le Ia Scholom Alelche :m. fOm sede fo 5q do art. 789, <ia r.:onsoUdução
~ede no RJe- de Janeiro. E.~taelo da das Leis do Trllbalho.
Guanabua.

projeto nq 4.191-62 .:.. Do Elenhor
Ao Sr. Deputado Almlnu Afonso: Arruda Câmara. _ Interpreta o ar-

Projeto nQ 1.548-60 - Do Sr. ElOY tlgo 15. e'seu § 2q• allup,us a e d. da
Dutra - Cv!'Oldera ocupantes de fun. Lei nQ 3.115. de 16 de mMço de 1957.
çõcs Isoladas extintas OS atuais in- Ao Sr. Deputndo Lenoir VHgas:
terlnos deu Quadros do Serviço l>jí-
bLco Io'edelal e AUtM'q'UCO. l'J'ojeto n9 1.585-00 - Do '31'. La:-

martlne Távora - Reconnecd em
Ao Sr. Deputad~ Arnaldo:! Cer~ todo o terrltórto nacional o dljJioma
delra; - do profeSSor primáriO e dá outrllb

iE'1'ojeto nq 2.383-60 - Do Sr. Sal- provldênaias.
VIlelOl' Losacco - Pá nov'< redação Mensagem n', 816-63 _ Do Trl-
ao § 39 e acrescenia um § 49 ao al'- b I E1 ·t • l' _.
tlgo 543, da consollelação das Leis una Superior CI oral - ao lCI....
do Trabalho. crlando a est.'lbllldade abertura. de crédito suplementar de

Cr$ 769.2293() (setecentos e sessent-ã
slndical para Os ocupll.ntes de carg()S e nove mil' duzentos e VInte e nO'Je
!las Diretorias de Slndlc,atrls. pam mil e trinta. centavos), para atender
os candidatos a êsSes postos, entre a d t
Inscriçâo e as eleiçóes e para os De- 11. esPC!S(l8, com o pagamen c d<l PI!S-
legados SindIcais. soal de sua Secretaria.

Projeto nq 4.684-62 - Do Senhor
Ao ~r. Deputado Arruda Cá- Benjamin Farah _ EstabeleCe equl-

rnara. valência funcional elt tre 'lerv.dores
Projeto n9 2.28é-60 - Do 31', Fro- ctvJ.s e rnllltares.

ta Agulal' - Altera e. redaçlo dOCi Ao Sr. Deput.ndo Ovidfo de
Arts. 37, 39 e 40 da Lei n9 3 007-60. b
de 26 de agôsto de 1960. que d6plle A I'eu;
.sObre 11. Lei Orgânica da prevIdêncIa Projeto nq 1.426 63 - Do Sr. ,\'tI-
Social. e dá outras provid~ncillP. tónio de AlmeIda - Autoriza. o Po-

Projeto n9 1.935-6() - Do Sr. Ac- der Executivo a abrir, llotravés do
<:Joly Filho - Regula o dlrelt" de MinLstérlo da Agricultura, o crédito
voto no Dl!!trlto Federal lIara ali especial de Cr$ lD.OOO.OOO,QD (dez
eleições de 1960. e dá outras provl_ milhões de cruzeiros) para reali7a.
dênclas. cão da 4~ Exposição Nac!onal de

Ao Sr. Deputado Castro COsta: SUl11OS.
Projeto nq 1.888-60 _ Do /:lenhor Ao Sr. Deput.ado Pedro Aleíxo:

Bocayuva Cunha - Assegura Inde· Projeto n" 1.73S·60 - Do Sr. Os-
nização ao E~tado do Rio (le Jnnel- waldo LIma Pilho - Altera a. Con
10 pelo desmembramento do '.rerri~ soUdaçÍÍQ das Leis do Trabalho e per·

mlte a :lLiv:dade polllJCa d·:'s 5!nú!ca.
tos.

Ao Sr. Depll!'3do Raimundo de
BrHo:

Projeto n9 2.282-60 - Do Sel1hlJr
Cunha Bueno - Altera a l'eu'lçáo do
§ 2) tio ano 42 do D~~ ~lD il lf -~J.l o~.

de 29 de jllnel!'o ele l~GO. (R~lorma
da T:l.I'l!a das Al!ândl.'gas).

Ao Sr; Deputado Rogê Ferrell's:
.P rojeto n9 4.835-62 - Do SI'.

Cunha Bueno - AuilJr:za o Poder
E'..ecuLivo a abrIl'. pelo Minls!él'lo .. :I
Vjaçáo e Obras hlbllcas. o crcdao
especial de Cr$ 16.00D.000.00 ldew.
sel.s milhões de cruzeüos), destinado
à l'OlLSknção de prédic.s próprios pn ll\
::.s Agll. lclas Postais e TelegrÍlJlca.i
de Sito Mlguel Arcanjo e Pa..IO~lIm,l.

no E;tado de São Paulo.
Ao SI'. Dcputado Rolalld
CorbJsler;

Projeto nO 1.424-63 Do Sr.
Guerreiro Ramos - D~clara jlvres .,..
convenções sObre juros compensaló
rios celebradas por lnst:tuiçôes ban
cárlas oflclals e fixa regrns para oon
ta~em de jID'OS de mora e a aplleação
de penas convencionais.

P,'ojeto n- 2.121 60 - Do sr Sal
vado!' LosacCO - Regula a explora
ção dos serviços de telefones interes
taduais e internac;ona's, e dá outws
provid'ênclas.

Ao Sr. Deputado Ronelon
Pacheco: •

Projeto de Decreto Legislativo nq
92-63 - Comis.são de Relações EXIC~

rlores - Aprova o texto do Tratllàol
de Prcscriçã·o das Experiências com
Armas Nucleares na Atmosfera. no
Espaço Cósmico e sob a Agua.

Projeto nq 4.298-62 - Do Sr. Rai
mundo Padllha - D'sciplina a apli·
caçáo dos recursos ela, Aliança para
o PrOgI'ssso.

Ao Sr. Deputado Ulisses
Guimarães:

Projeto n- 4,755 6Z - Do Presi
dente do COnselho de Ministras
Eleva o capital da Fàbrlca NaCloll&l
de Motores S,A .• de Cr$ ..
4.000.000.000, para Cr$ ..
12.00i},OOO.OOD. (doze bllhóes de cru~

ze!J'os) .
projeto nq 1. 841-60 - Do Sr.

Cun.ha Bueno - Dispõe sóbre modJ
flcação do Impôsto de consumo. e doi.
outras providéncias.

Ao Sr. Deputado Vieira de Mello:
Projeto nq 1.958-6() - Do Sr. Helio

Ramos - Cria a Comissão de Desen~
volvlmcnto do Médio Leste e dá ou·
tras pl·ovldênclas.

.Ao Sr. Deputado Wilson Martln.'o:

Frojeto n. 1.321-63 - Do Sr. Ro
land COI'blsier - DJspõe sObre a lo
cação compulsória ele lmóvel.s re.ql~

dencials. desocupados há m~ls de
noventa dillS. e dá outras provldêu
clllS.

Ao Sr. Deputado Wilson RorJz:
Projeto nQ 2.379-60 - Do sr. Ae

cioly Fllho - DlsllÕe sóbl'e a fixação
da pene. de multa prevista na legf.sla.
ção penal.



fi DE

'Data: CIl1cO de dezembro de ml!
riovecentos e sessenta e três. Lt'cal:
Comissão de Economia, C~mara dos
Deputados, Brasílía. Hora: Dezesseis
horas e tril\ta minutos. Presentes·
Senhores .Temperanl Pereira - Pre
sidente, Me.relal Terra, TeotôniO Ne-

Em 5.12.63:

Ao Sr, Ounha Bueno:
Projet'o nO 839-63, do Fooer =e

cutlvo, que isenta do impOsto de im
portação equipamento a.clquirldo pe:a
Rádio Bandelrnn.te S,A., sediada em
São Paulo, SP, . '

ATA DA 40' REUNIAO
ORDTNARIA, REALIZADA EM

DEZEMBRO DE 196Z
TURMA "B"

Em 4.12.63:
I ~~~~gm~c;o;~~~. :eti:;~sP:~lO?:~~~ ~f;a~~~:;~~:ag~~:.o~te,~~ ~~~: Comissão de Minas e Energia

Ao SI'. Adolfo Oliveira: préstlfiQ à PrefeitUl'lL Municipal de Un, Carvalho Sobrinho, Hélio Ramos, ATA DA 18~ REUNIAO, REALIZADA
, AvLso GÉl-293, de 11.11. 63. do. Mi- Siío Vicente, e dá outras pl'ovidên, J03aphat Azevedo, Stéllo Maroja, Ril.- EM 2B DE NOVEMBRO DE 1963.
nl'l~rio da Fazenda. com reler/'Ilcla cias. mon de Oliveira Neto e Rubem AI. , Aos vinte e olto dias do mês de no.
110 proje~o n' 4,~47·62, Ao Sr. StéUo MaroJa: ves. Ata.: Lida e aprovado.. sem )·es· vembro de mil nove~entos e sessenta

1. tl'ições, a atA. da reunião an!erlor. e tr'., reuniu.se, ,,- 16 horO ". o Co•
.Ao Sr, Afonso Ce..so: Projeto nq 3.788-0-62,. !<linentlaS do Ordem do Dia: 1) Projeto de Decre- ':." I """ ~ ~

S o S d I:sen' d~ Imllost.oe de [.o Legislol'vo nt'lmel'o ]56-1~58. qll-,' ml~sao de M nas e Energia, presenl.e.s
"'IO'I-fO n9 1.259-63. do r, I'al.v~ ena Oi - .a..,;, ou. " il" S nh Ed']s M I T'. ..' , ,_ ã d e da Tax', u '.p~vo O tA'xto do Constl·tuj".ll-O d' os e ores 1 on e o aV(J!'a-

•' •••. \!l'l~'·.. que autoriza a encam,.paçul) lmpOl'""ç o e e consumo 'r. 'V ~ W ~ •• u P Id t Ultl d O" lh O 'I
d 'D a h Aduanei'o 'm""el'Ja" O',·Qnn'.zoça·o dos J.1a~"rs Unid'",', -,O'ro res en e, mo e "rva o, e.

11 •
'1 0 """ovêrno Fedel·dl., dos ::;ervtços e esp c o l~, u. lO <'~" '" ~v - ~ V~ Q P Anti t d B .,u v ~ in t 1 • d f' so assas, n as e alTos, ",ay·

d,' Navegação Sul F1ummense, de prO. destinados à. s,a açao e ulna a,. a Allmen,.ação e Agrlcultura (FA(5) ". mundo de Andrade, Gil VelalO, l"1'r-
p.'iedade do Estado do Rio de Jallel· brica de bonaeha slnttitlca. Procedeu a ,Comi;;Hão. RO dl.posto no nando l;!antana, Ol'tís Borges, Jo'i'e
1'0 e dá outra.~ providênCias, . Projeto n9 318-63, do Sr. Paulo 1ncl"0 n, !lO art!l)'o 3ú.· dt' Regtmen- OUly, Haroldo Duarte. Euclides Tri.

Projeto nO 547-A.5!l (Eme::lClas de Coelho, que altera o !\I't. 7· da LeI to Interno, tendo o S~nhor Presl- ches, Marco Antônio, Walter Pl\&3Oll,
f'1cnár'o) _ Ampli:a isençlí.O dt! 1m· 1.184. de 30 de agôs!ô de 1950, quP dcnte convidado o SNl],or Teotônio Moura Santos, AloisIo Nonõ, Rachid
lJOsros provistos no ar!. 17 e Heu pa· dispõe sôbre o BAnco de Crédllo d.. Nel.o para ler o parecer fav01'úvel do Mnn:ed. Plínio salgado e Ormeu 130.
lÍlgrafo ·da Lei 3.331, de 21.4.58 Borracha S.A, R.elater Deputado Adolfo Oliveira, telho. Abertos Oi! trabalhos, o Senhor
f isenção de Impostos de ImJ;lorto.çáo Projeto n9 333-63. do !;:lI'. (J,;;vald" ~uscl1te. Apór. discUlr,ão d(l as.~lIl1t.O, ?:'esldente distribuiu no Senhor Ray.
e t,,,, -,'1\S' cdU'no,irM p·-a eqUI~.men· Lima Filho, que isenta o InstHuto de "c'll'hA~OII • CAln!--~o "'01' unan,'m:'" " .. v ,~o... ,,~ r"~ ~ç _. ...u, "~,, • " <- mundo de Andrade, o ProJeto núme-
tos e m oteM'·'· dootin"dus a eIUPI""':lS Previdêl1cla dos Servidores do ~''''''''O dade onJr."'" fa"or'v lmente " propo '~ ~ ~, .. "" . '" "" ... e .. • ro 1.200-63, que "autoriza. o Poder
ele co"otrup"o naval no -18). de Pernambuco, de lm1>tl.of.o.~ e tax!U< ",'ç<o' 2) p"(JJ'eto nu·n·.~o A 13" \A"O.~ y" "'- ..-" ''',' , lv_ u, ~. uo • Executivo a abrir pelo MJn!lltérlo daâ t

federais ele qualquer natureza, que que "Cria o Fundo de Assistência ar 'I,'n"' e Energl'll, o crédlt·. es"'ecl'O,i d
Ao 51'. Alberto Aboud: incidem ou venham a lncídJI' na com- A 1 lto d' lV ..., ~ .. ~gr CU r, e "outras providêncIas" Cr$ 13.000.000.000.00 (treze bllhões de

.P~J·eto n' 1.258-59 (rcconstituldo) pra. de ações da firma. "Empreendi- li
(I

n s"'r, Adlllo Viana. que alter« o o.rl 1:1entos santa Cruz S.A. ", sit.uada na DevolvIda pelo Senhor Robe.'to Sa- cruzelro..~) para o fim de que espec i-
v ~. d Sol 143 Rec'f PE turn'.no. que obtIver" visto do P".opo. ca," - O Senhor Presidente deu a

1.~2 da con.solldação das Leís do Trll- "~a. o ,., ' e, . w A ~ 1 nh ,u~"

\
Proj~f" n.'87 63 do '.'1' ....1I.1l10 dção em reunião .nter.'o~, pl'cced"u pa aVl'a aO Se or Oe.,o ICUSSOS que,balho, ' "nv .. -, c.." ~" ,. ·'id d d R' for ICoelho, que dispõe .sôbre o depósito o Senhor Teotônio Neto, Relator da tIa. qu.... a e e e.a passou a er

Ao SI', An touio Bre!'Olln: no Banco ele crédito da Amezónia InatériA. à leitura de seu parecer ia- () Relatól'Ío ao Projeto n9 4.295-62,
S A 'd d da" ~ I • I "'-t t que "disllõe sô\lre a. organl1.ação d()

projeto n9 1.209.63, do Sr, peraoch:J ... na.~ CI a es l'eglao amazvn. varava, "-'" avam presen es no mo- Ministério da, Minas e Enerl'la e dá
!:lJ.rcelos. que dispõe sôbre a venda de ca onde o mesmo tivel' agências, de mento da votação 03 Srs, Pl'e.~ldmte, 011tras prov!dências". O Relator fOl

V
inho em recipieute de volume supe, quaISquer disponibllíd«des dos Ól'. Marcial Terra. Teotônio Neto, Josa- , t I t Id ' 10'

g'ao-s vl,nClllodM ao Po<' . P'bli o pila' Azevedo, S'~l,'o Maroja, Affon. sucesslvamen e n eromp o "1'11

"

]01' ao e,st"b"le"ic1o pela ie"isll,ni\o " ~ "er U c. • '" t d I a d~ r "t Id'~ I"" ProJ'eto n" 8S2-63. do Sr. Ferr~ C'M C ih S b i I R' b apar es e seull pares, opn n o (loNn vigor "dá ou ras prov enc tu; ~ so. e"",. arva o o I' n 10. u em Senhor Ultimo de Oarvalho por -'1,UIo
, ...' . C<lSta. que estende Os incentivos fls- Alves, Hélio Ramos e Roberto S:1tUI.'- '

Ao Sr. Cunha Bueno: cais p!lra inve.~timentos no. área da. nino. Votaram contl'àl'lamente à pr'.' fô&,e aguardada, pa.r·a pronuucHl.mento da Oomissão. a chegada 1J. Cão
~rojeto n9 1.202.63. do Poàer Exe, ~~~~A~os InvesLimenloo na áre>l posição os Senhores Carvalho SObri- lUa,1'>'l, dos Dl'lputa.dos da. MenPMtml

U '·'vo qllà Mncede pelo "~a"h d~ nho. ttubem Alves. Hélio Ramos. RQ- do Executivo que "d'"lo'e so'bre a, "e-_
"~" ...~ , .... ~ 'I .;prOl'em n9 '•. 15{-"3, que ~n~·u· b to s t' S I P I ..,. A~ lS n"' ..a-não do im,,,,..tM d" ... ~ ~ ~ er a 'urn:no e () en lor res - 'orma ·.~minl'stl.'ativo". MaJ.1lfesfl1-
,uo .a ~~, "'''~'' $ """, ~ ." lsenc,}l- de lic·~M, Inl·",.t~ e '-xa., dtO S h Af! 0" - b' r." Q

O-t ã ~nsumll pala lmpll' ,~ ~,... >"'~ ~... e11 e. en or on.',,' CJSO a s- ,·am-.<,· sóbre a. mat<Ha todos 0& Mem-
ml1 • aç o e w '. ..' na lmportàncla de uma. cllnica mo t d ta R' itad . ç ,
ln~.h(j.e cor_~umo, pl1.1'a lmpçrtaçáo de ,"rl de campo doada à Uni-o No t eve-~e e vo r. ele o o proJe· bras presentes fi. reunião .tendo o Se.
!<Iate~lt\1 destinado 11 fabrICação dI: Brasileira da' I""eja Adve~tlsta r

d
... to,. foi o SenhOl' Rubem. Alves desig- nhor Presidente declarado que com

:ultiV[tdOres motoTIZa?OS, de acôrdo séi.lmo Dla,- co;';i sede na cld~de á~ llado nõvo 'R,elator, nos têrmo~ do nete à Coml,<;sã<'l Ol~inar sóbre todos os
,;om 0" planos de namonalll'Alção pre. Belém do Pará tD Sr Gabriel § 12, d() art. 40, do Regimento Inter- Pr('ieto.~ que lhe São remetidos: não
vistos !lOS projetoh aprovados pelo Hermes) . o. nc: 3) Projeto nlímero 587-59. 'quP llooeriam, por consep;ulnte, ficaI' na
Grupo Executivo da Indústria de • , "Dispõe sObre zonas IndispensáveL~ à dependência de ·futuras Menffi!(?lls
_'V{nqo'nas Agrlcolas e Rodoviárla~ Ao Sr. Ramon de bllvelra Neto: defesa do País e dá outras 1)ro,,:dé11- oue serão enviadas ao C{'<n(!'re.·so e
.CET~AR), . p,,'oj~to n" 887-63, do ""d'er Exe. cias" (com o Projeto númaro 397-59 que, a seu ver, o estudo antecipado_. .u ane:c«do). Relator: Deputado Stêllo sôbre ê,<;se setor viria facilitaI' o Que

cutivo. que isenta do lmpMto do stflo Maroja, parecer: fa,voráve\ no !'uus- se viesse a. fazer, fut1lMme,.''1to. póu·'e
Os contratos assinado;; pela: eia. Per. titutlvo da Ccmissâo de Segurança 'I. Mensll@'em do EXecutivo, p'oois de
nambuca.na de Borrílcha Slnl.étlca - Naciollal. com adoção da enlenda da prolon'!ado debate. ficou de\lh~I"H'lo
COPERJ30 - Sociedade de Economia Coml'lfão de Ol'çamen,fo e Fi:'callza. J!ll1fi f&!sem dÚltribuldas cóp!:>-' (,~
Mista localizada no MlllYiclplo de Cão Financeira e s.present~{.ão ne Relatório aos Membros da Com: ,"~o.
Oabo, Estado de Pernambuco. emenda ao artigo 9.. do ref"rido p~ru que pudesem, na 'Próxima r"u·

Ao SI'. Teotônio' Ne!ô: Substit.utivo. AprOV1ado por unanimi- nlão,- ou!n'lr com aml)ln -cO'1hec'ruen
dade: 4) Projeto nl1.mel'o 313-63, ~ue tI) da. matéria. - O Senhor Ortls Um-

Projeto n" 2.647-61, do Poüer Exe' "Dá nOVa redação à aUnea c, do ar- g:es leu !\cu Relat6rlo M Projeto .,6
cU!iVO

i
que concede isenção de dlrei· t!gO 15,.00 LeI n. 1.184, de. 80 de Inero 1,262-63, que "autot1z11 (I :,ot1er

tos a fandegáriOll. exceto li taXa de ap;ô:Sto de 1950. estabelecendo prazo :Executivo a abrir 110 MinlRt,érlo õllo!
despacho adullnelro, e de lmpôsto (ie trimestl'tll para fixação dos UfrçOS de Minas e Encr"l. (I créd't" p""e'''j de
consumo para as máquinas importa- compra da bfl'raeha". R e 1 ti t o r: Cr$ t, 200.0011.000 00 (um bllhílo p tlJ_
das da Teheco.Eslováqula pela IIl- D.putado stélio Maroja. Parecer: zento~ mnhlie.~ de CTu?el-o;;). para a
dústria de Máquinas Invicta S.A. favorável. com adoção de emenda complementltClio dos rpcureos de~t1-

Ao sr. Zacharias Selem: ofereelda pela Cllmíssão de Constl- nados à con.strucíi" das UsIna" 10 ::<!u
tulção e Justiça. ·Aprovndo por una- Timb6 lUo d" pplxe S~1t<l Aval.

projeto n9 133-63. do Sr, Djalmll nimidade: 5) Projeto número 2.708 Senta Oruz, Rio do Tigre, Salto do
Pllsscs, que erla Il Delegll<lla Federal de 19tH. 'lue "Transfere para a Rêde Far.1oso, Un'5o Oapetlnl!a P Fsperl.
de Preços, e dá outras providências. Federal do ensino agrícola a Escola nha no Estado de santa oatar'ns.

Projeto n. 1. 201-63. do Poder Exe· de Iniciação Agrlcol<> São Joã" Evan- Trnvou-se debate sabre a· mat<\-js.
cuUva, que concede, pelo prazo de ~ gelista, no Estado de Minas ~erals". tendo o Sen~nr Femando Sa!1t'tlls
anos, i.senção dos Impostos de Impor- lledln-o ,'Istri do Proleto. Nnda mais
tação e con.~umo, para importação de Relator: Deputado Josaphat Azeve- hll"cndo a tratar. o Senh(lr P:esiden.
material destinado à. instalação ou do. Parecer: favorável, Aprrvado te enCel'l'Oll II reuniãn, E. t>ara CO'1S
ampliação de lnq.ústrJas metE.ll1.rgloos Dor unanlmldade: 6) Projeto número t,ar, pu, Roqltlia de Ca.rva!h.o - Se·
cujos projetos tenham sido aprova. '150-D-]955. que "Proíbe durante cin- creilirla erd hoc, lnVl'e! {\ nresente ata,
do..~ pelo Grupo Executivo da ·Indú.s. cO anos a exPortação de c<luroo de que, rletlo!s de lId~ e !l.nrovada, serâ
trla Meialúrglea (GEIMET). anima's stlvestres m am I f e I' os". assinnda pelO Presidente.

(Emenda do Senado) Relator: Depu-,
tado MarcIal Terra. Pal'ecer: favorá.
vel. Aprovado por unanimidade. En· Comissão de TranSl)llneS,
cen·e.mento: As dezoito horas foi en- Comunicações e Obras Pllblicas
cerrada a reunião. tendo o Senhor
presidente convocado para segund!l- ATA DA :lB" REUNLl\O OR.DiNARIA
Ceira próxima, dia nove do ellr1'ente, REALIZADA EM 4 DE DEZE1!;ffiRO
lIs quinze horas, uma reunilio ex- DE 1963
!.raordlnlirla. plena para aprec!.a.ção Ao OUI\U'O dlM do mês de dezemhro
das emendas de Plenário :0 Projeto de m'i!' novecen~ e ~e~senf;a e trêS.
número t .470~A-195I, ctUe, Institui o Iv! quinze horM, reu:liu-se na Sala
aumento automático dos, sllllirl:os de 107 li: ,Oomls.sã<'l de Transl}Ortes Co
acOrdo com a elevação do CUS,!O de munlcacões e Obr(\.~ Públ:c••, presen.
vida, e dã. outras providências , em tes os Senhol'e~ Vasco Filho, V'lce
regime de urgência, bem como das Presidente, no e1!ercfci" 'h ~rp<ldên.
'normal; a serem adotadas por esta ela. Orla.nd" B/!rtoll, Vlnd_Preq'dpnte.
Comls.s!lo para cs tlasos de isençllo de Horácio Bethônlco _ EmI'lo Gome.!;,
Impostos aduaneiros. E, para coz;star. _ Jalle. Ma,.,hado. Din,. 1\~el'\AZP' 
laVl'el a presente ata que. depo'S de Orme." Bot"'ho _ Gern'"'' ~. Pina
ilda e aprovada. será assinada pelo _ PUnio Costa _ 'Armanfi'l r,clte _
';lenhor Presidente. - l,f.a Cam.1mta. Celso Amara.l " WllldelMr nllim.rães
SI'LtLf.l1B. Secratá.rÚ' Ausentes os Senhores RubenS PalvG,

Ao 8r, Dias Macedo:
projeto n· 1.286-63. do SI'. Antou;o

LJ B'J.rros. que autoriZll o Ilbatlmell'
o. na dcclal'QÇão do imJ}ô.qto de Teu

da. da, despesas havidas com " ""U
P'lçfio de dependentes.

Ao Sr. Marcial Terra:

Pl'ojeto n9 976-63. do Sr. "'alail
Slmóc.'h que ac.rescenta parágrafo au
art. 6° da Lei n. 4.096, de 18-'1-6~

'alt.em. dispositivos da Lei n9 2.220
de 10 7 1ll34). que dispõe sôbre a
'l1;{a a clue flcaram sllJeltos lU! euti.
'Indc;s que exploram aposta~ 5Ô'.ll'e
eon'oas de cavalos.

Ao Sr. NeivlL Moreira:
Proje!ô ·no 861-59 do Sr. üastr()

')osta. que isenta dó pagamento dOIl
IIHpostas de Importação e de consumll
I I'refeitllIa Municipal de Trindade,
'?,tado de Goiás. para aquisição de
:'~lDrelhos telefônicos.

Projeto n· 559-63. do SI', Cid Cal"
·'n.lho. que oo~cede ISenção de Impas
'00. direitos de importação e dema:s
:axes adllaneira.~, inclusive taxa de
"I'evidên~ln 'o~ial. allquo!.as "ad va.
'Grem", b'm como Impôsto de oon~u.
.~ cara ímportacão de equipamentm

, -1d.tlnnrlos :\ instal'lcão de uma esta.
'f\~ (te t,.lev'sl'o na cidade de São
'''],S, Estudo do Maranhão,

Ao Sr Osmar Grafulhn:
?roieto n? 1 I08-fl3, do Sr. Milton

Dut,ra, que disciplinn. o pao;amento
-I"" !lllf"n,< dO" -impostos !\e Renda ~

C'onsumo devldM aos munic!plos,
- !Lo SI', O.sni RégLs:

ProJeto n" 669-63. do 8r. Herberl
!'PVY. que torna obrigatória a decla·
',~r.1io do 1}re~.o total nas vendlt.' a
1}-e~ta(;ão. e dá outras providências

Ao ,Sr, Plín!o sampaio:
Projeto n° 690-63. do Sr, PaulO

n1Iarumr, que autoriza o :E"oder Exe.
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I - A.~ 13 horns e 30 mlnutall
comparecem as Senllol'í'S:

Ary Pltombo <art, 53, Regi
mento Interno),

Amazonas:

João Ve'ga - PTB,
Maranhão:

Clodomll' Mllet - PSP,
Ivar Saldanha - FTB,

Plaul:

Chal'as Rdol'igues - PTB,
Ezequlns Co<ta - UDN.

Paralba:

Bivar O!Jntho - P5D,
Pemambuco:

Alde Sampaio - ODN,
JOSé Carlos - UDN.

Alagoas:

Aloysio No-nô - PTB,

BahIa:

Fernando Santana - PSD'
João Alve.~ - P,I'B,
VnecCl Filho - UD'N.
Wilson FalCão - UDN,

E.;pirito Santo:

Oswaldo ZaneJlo - PRP.

Rio de Janeiro:
J~é Maria - PTB (13,1.54).

Guanabara;

Adauto Cll.l'doso - UDN.
Guerreiro Ramos - PTB,
Joorez Távora - PDC,
Marco Antôn'o - PST.

, Minas Gerais:

Carlos Murilo - PSD.
Dnar Mendes - UDN"
mlll.9 éarmo - UDN.
Gullhermino de Ollvclra - PSfl.
Milton Reis - PTB,
Nogueira de Rezende - PR,
OIa.Vo costa - PSD,
Rondon Pacheco - 1JDN~--;o" p.

UVa. que a{l!lba.:'ll: de fazer, 'es.;a~t.l.n.

do sobretudo a coragem polltica "
pl'Ofi..<slonal que teve Sua Smhorla
para. trazer l'l Comi.-são de)JO~menro

130 autên!c{l, Todos os •dfpoent~a
c,ongrll'luJaram·Se com os membros ,11.
Comissão pelo real Interés.se que de
monhlraram ao decidirem-se lazer um~
levantamento ~ôbre o cinema np"'e~

n~l. o que era a primeira vez nn B"ll.
~ll, e formulMam V()to~ de pleno 1\'<1.
t-o no encontro d3S Eolueões que bus.
ram o. parlament9re~ pAra o eru("'.
Rnfe problem'l do c1nem't bra;ílelro.
'l Senror !'rr~lérnte Follcitnu no, "'e
'loent.!'.~ que enviauem. nOr e~crlt<),

mio'e~tõ·, e Cí'WC9r ao(l.~ trabalhc,s :Ia.
Co",I~0;2.') {me p·ocura. RVer~f(Uar 11 ~S'

~olla'ão oue '",fre o p2tS IItrav?s d,\
2V~.e'io de rl!vl:a. com fl'J1'l'~ r:l~

"ullTta e Clulnta, cate.w'la. Nad"" mais
!l"vrrde a t-ata!, foi enrprr.~q !lo
-eurJião às dezenove horp~, f'can'i.lI
marc~d!\ outra. 'P"TIl. o móxlmo d'(\
~nre, às /yll'nze nora~, pa"a ouvIr os
""ennn~l'~ li!r'!!!!o Pohrelra. Gome' Ch,;.
fe dn, Censura Federal. Ra,rrv stone,
..residentE' d~ A~'oc'llc;o B~a.slle'~" ('I.
nemato'n'á'je. e o Mln~tro W:adl
""Ir Mud!nno, F, nara con.st,~,., elt
""'lwdpp Fon!pc!I }l!lTreto ~ervj!'10 :)lJ
""'2crpt\\rl't, lovrel n Tl"e,<pnte s-t<l, CHie
rlrll01El (lI' llrla e 9"'l'IlV?lh, serã a<!ll.
n'tda pelo Senhor Prp~'dente,

9668 Têrca-feira 10 DIÁRIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção I)

[ Josaphat -B:::e;:':auriCi() de vai à Seção de Coml.>.>ões Permanen· valho, orlando Bértoll e Evaldo Pinto
, ndrade - Dlomiclo l~r?ltas (Ilc~.;l· [1'$. O Senhor :Hesldente deferiu re· reuniu-se a Comissão Parlamentar 12
IClndo) _ Macl\atlo Rollemberg - NI. QUerlmellto do Senhor Waldernnt Inquérito para apurar as llt,ivlda':1€:o;
'Colau TlIJIlB - AJJoslo Am~do - MI' (JulmariÍfll, no sentldo de ser OUVICIO da IndústrJa clnemCltográf;ca. n3c~onal

uei Marcondll.~ - Oanliio Pedrelra o DNER. através do Ministério da e estrangera. SI fim de OUVIr os Se·
.. ;Ml1vemes Vma e Adlb chamas, Vlr:çfo e Obras Públicas, sObre o nhores oswaldo Mas'alnl e Anselmo
. bertos os traoollil)S sob a pnslMn- Projeto nO 1.025-53,· que "Inclui no Duarte, presente, ainda. evrnlual
ia do Senhor VaEicó Filho, Vje~l"l'e· <'Iano Rodov;árlo Nacional a estrada mente o Senhor Levi Tavares, 1\1'1
ldente, a SeerctlÍIla p;'J~eJeu à lei. de rlldagem que liga n Praça. LUIZ _ Lida. e aprovfida a. da reunião !ln,·

:a da Ala da reur,jf:o Mtcrlar, 11 L'1l:l1Iler â. Praia da Luz, 'em São terlor Expediente _ Forem lid(\, e
unI rol aprovada sem re;;tr,çõp.;, Gonralo, no Estado do Rio rle Janel, mandádos juntar aos a.ulos os otc!':;

lExp~dlrn~e: O Senho, r':re$~dente de'· (o": O Senhor EmlJio Gomes soli· de 14.11,C3, tlo Llder d:> P8P, ind,
;feriu o pe:l:do de a:ldjên~!a desta Co- cJlou que fãs.sem Interrompidos ,lS eando (I eenhor Adib Ch;ums <Dl
lJI'SQ20, fOlftlUlcdo lW~:" f, '1'J0re~ OI'. l; abaUlos em virtude do graVe inel· substituição ao Senhor octsvlo Bu,
JamJo BérlolJ e Pllnio exlJ, ao P,'O· dente oeor,' do no Senado Federal. fI. zola' de 22 11.63. do Líder ch UT'J-S
jeto 119 1.2-:.I-ÍJ!, r'''~'- ~',.;:" nJ DCN cando ccnvoeada uma reunlito' ex~rll. Indicando c~, Senhores Evaldo plnl" ~
de ~n,ll,6;J, {JI1" "L\':OdlB, o Pod~l' ordinária Para Ilmanh~, dia 5, li.'! José Carlos Guerra, em lubst!tulqão
:El.eeut!vo 11 !!.bl'jr 110 Ministério d,l 'lumze hOl'as, parA contmuação da aos Senhor" Emlval C:tlado e Af: ~"iU
Vjn~no e obms l"úb11cHg, o crédito 05. revIsto elo Plano Nacional de Viação, de oliveira.. respectivamente. A,0 ln~
-1,e(:'al ele CI'$ 3,O'I~.OO~.(JOO,OO <tré~ roram suspemos Os trabalhos às de- clllr-!e a. segunda p&rte l1o~ tl"I,13111'1'
1Jnl1õe.~ de cruzeiro. I, êeslJllado a zc:sete horas, E, para constar, eu, e.;tava presente apenas o Senho-~ Os
<Jbrrls de llr:',m" ao lO:l!<o do Rio lIa AnuUa Cruz L:>pes de Siqueira, Se- waldo Massalnl que. após ter riCo ~ la,

~
a!-l,.çu, f'm :mUIn"l1au, Estado de cretál'la, lavrei a preseule Ata. que, llflcaC:o, prestou o comprl!ml••~ J?",,, ,

';(1. !lt') Cnl!lrlnr·'. Oa!u.l do DJa: Em dEpol.s d2 lida e apr()va~a.. sel'á. assl- e passou a falar lôbre problem(l~ e
i~clJ~"JO o Pru~~lo n9 660-5::, do s~- nada pejo Senhor, Prcs:rlcnte, dl:fleuld~dc,< da. indústria. e~n~ma',u.

rnl,~r Hn,ãel0 J3rll1ón'co. que "Di!· 't~óflca nacional, rnqulrrsm o der:o~"'.
pc ~ sÕ:te ll. aplícar.ão de parcela do • ~. l~ os smhores Alc,eu de. CaTvnlhi)
l"unCo Hac:'JM,1 n'Jdovlál'!o", com pa- Comlssao ESIJeClal pal'a dar Evaldo Pnto e Ro'", Fer:'eirn, A!l de-
rrccr f,lVcràvel. conclulndo por Sub~- pal'ecer à Emerda Constituo ls,mte horas e Quinze minutos. o Sc-
tllllUI'o do nrlntor Ol'bndo Bér:oll. , o' n.bor Ansehno Duarte. r.~r~·entnll-~~
F;<lou 11 re511rito o Senho,- Plinlo Cos- clOnal n· 8, de 1963, queIt! prestou o comproml:"fO le!l'9~ far"n·
tn, fjUP W\'f'l'lu 1,);;;e antes OUVido o "E"~ ende aos mimares da Cô), em segUid.a. bl'eve e.!'Po.~~~:o Mb.~t
:Dpp"lrtomento N,'~:OMI de F$lra~ns"· , Meios p~ra Incrementnr::!D do 'C!cg-e'..
de Hodn~elJ1, Apfovn;]o o ped'do de Reserva e Reformados as ~n 'doa indústria clnem":tt~!O'úf:c~ !lu·
:ll1dj~nrio Em dl.;:.cu~~ro o Pr:>Jclo normas sôbre acumulação !Ileíra, blll'erudos no.- Sf,;::u!nlC-s jt~:'5,
nO L 180-03 <lo S~:"bor V~16rio ~~ol:'(l\. '~. amparo ao cinema. nae_on!ll nela la
1JJiifS. (OI]? "Autcrl~il o H::dcr F:-:e~lll:· da carGos, prevista no ardgo Karfio de filmes estrange!ros r.o pnf~;
Vo ,'l. nl)'lr, p?lo Ministério da Via. 185 da COl1stiiuicão Federal, rcclprocldll.cle no trs,tament<l uue e~e
çno r ob,'~s l~ílblic~" o créd:to fll· ! d .;; • bem os nos.sos filmes no exter'or; li.
:peclnl de C_'f; 300.COO.OOO,OO (trezen. e da nova re fIçao ao para· bernn~o da entrnt4a de fIlmes virl!Pll~:
to, rl'lhô,s de C1·\I~·l1'O.,I, de,til1"ldo grafo 59 do art, 182" de au- raxa~1io da enkada de Orne' ,l::"'~~"
.nó p"l,,,_,p'U'J11p.nto da cons!l'ur.ílo da toria elo Sr Anto' n"lo Breso. :ICE,: amparó ofle!lll so prcdn 0': 11~-
et"D du l'eljó-Tl11'flll'lc'i, no F,<tndo do •I. 'Jzollznç!ío no cumprimento d!v Irls p.

Arre", "'" 'I pl'ec2r fal·o:-ftvel do RI· Im" local onde os cineastas pO'r,m Ilprp u.
J"tor Emillo GorM,', CO~,l rJf1cndn~. der a prQfl§1:ão ~ recur'D. paTa ~
Q '::PT'I]or VO-"O "'11ho .,''' .. '''', ("1" o ATA DE INSTAL}\CAO exercer. Logo apóS, foi o dtpD2nte 'n-
:rc!['dr''l prDjeto lô!ce allcx~Jo ao de qulrJdo pelOs Detlutado,' Alceu d~ C'1~.
1J" J.t'''"-r'';, LO (j"~l é ti,!..!"!' elfl ~,!, A.~ quinze l:o:as do dia dois de dto valho. Evaldo Pinto e Roz? Ferreira,
1,11,1(' I'a ;'!'n_,~ j(\ (',:'''r 111clui'la 110 'Plntro de mil noveeentoo e sessent' Pace ao depotmento d~ S~n'lor "'10
p)~n~ TrJ tl'l ai de Dz:;envolvlmento ; três. na Sala da Comlssão de ECl> !elmo Duarte. o Denulado Alceu de
l"'sn"11'0:1 f' E~·";~1. c"1l.'tnntr rio n!',min, p.e-rntes os Senhores Depll- Carvalho, funcionando eOM(\ Reln~u'
P~'oi:~.:l nO I,OSS·al. o Relator c ....· lad:'.s: Gll-Yoso e Alme.ldra', Peraeehl l'E'qUereu a. Cllllvocação do S?'l'\hOr H!\"o
·CJrc'CIl Cc''l n nlJ~~:::~;'(') que 101 ele· Illuc2JlC,', Chaga9' R,l'..driglle5. ManslJ.,. stooe. prcs!dente da A.SCC'll<;~"
:rode,1, O !':rnh~\' Pre~Jr'entc" eill Vabral e Cosb Cavalcante, instala 'H Ilra~lIelra Clnemato"rãflca, Foi all~'"
',-,pre'elo. PZE([IÜ ã p"esld!bcla dos f-!tll! CcrnlE"úo E.;peelal, ,E-ob a prest voda. a proposta. e determinada à Se.
tT:lb"ho;; fi" f'"'1hOr OrJan10 Bértn. dênc!a. elo Deputado GnyOllo e Almen· c:'etnrla lIlue tõ,-a envirdo oficIO rClT!,
11. Em d'scu~,ro o P.-oje!o n" 1.253 dra, na forma do artigo 52 do Re~l. vocando o referido senhor pqgr ,'eno.r
dz gn do Benllcr Enlmanoel Wal~. mento Intemo, procede-se à elelç"o, no J)r6xlmo dia. onze. O Deputado
mnnn [jU!) "-'.1]~mJ",1 o Poder Fxe- cuJo l'CmlÚldo é o Eegulnte: pa.a Evaldo pinto P~ClPÔS Clue rÔo'se ollv!ela
CUt\I'O D. crolornr como Obra P!"Ol'!t(I' pre:;:ctente: Deputado oayoso e AI- falrbém o Senho!' Carlo~ Colm'lr~
rj'l o al~ll'~"lllrn'a ela ronle 9fll~lmen· mend a _ qua.tro votos; Deputll'c!o PO_ niretor Clnematoll:r!if:co, Que elta"!\
t~ e"'st~t1}e tôbre o Pio Pomba, em rRCehl BDrc~llo.s _ um vOf1l; paro "resente, 9J3Serscrando o Sermo- ()~'
E'nnkl Anl~nlo de Pádua. Estado do Vlee.Prz!ldente: Deputado Costa Ca- w(lldo M<1i8alni, Aprovada a p~o",o~ta,
F"o 'lo ,l-neJio'.'. Cf'm Dal'P"?r 'conl,n\, ;'"lc~nte _ quaf.ro votos; Deputn<1J) ti senhor pretlc1ente convl1cu 05 as
rjo do llrJn!c'r Emlllo G:Jmcs, Em vO. Perllcchl BlllI'cellos _ um voto,' Em 8eSSÕTos do smhor Anselmb T'>t'llrte a
1nr'· '.1 f1 l'rnlrf{), Il, C(\ml!~~o CO!lúlUIU ~egulda, são proclamadO/' elell.os os rre.-tarem depoimento. o quc foI acel.
p:'Ju tI'o rr!"lpú<:', 1';)1' llnrmimldnde Ucnntados Gayo!o e Almendra e Cos- to, PI'ocedeu-se, então, 1J. qusllrlca~iio
I?c~ue IJ m!l.tél"a para 1'1 Coml!Fho llr h - C~valcnnL2. re"pectivamente, Pre- e tomada do oomprom1.sso legal dC'l'
0.°.0:")0'110, Em votll~ão o Proje:o "~rl~nte e vicePresldente, ASsumindo Senhores OS\'laldo da Palma, Presl.
nO 1 )17-')3 do SWJOr Aluisio Beicr· ~ diregão dos trabll,lhCo~. o Deputado dentr do ~lndicato do> Produ'ore' CI_
m, G'ie .. AuLJríz:t n Poder Execui,IVo Oayoso e Almend,a, após agradfcer nematoll:r!flcOo" de São Paulo; Ju~a.-'9
n ,~l'dl', u"lo MJnlstério d), Viação e a sua Indicação, desIgna o Deputado T~lxelrSl. DlretQT-Gerente de J, Tel
C\bID~ Pú:_'licJs, I) méd1to e.~peclal ele Manso Cabra'l para relatar a propo- xelra. _ Prolftlçõcs Clnemntoi!rdfIClA,'
0"8 ElI'J i.Jl::J.cra 00 (oitocentos ml· slção objeto de exame por êste 6r- Ltda,: e Culcos Coimbra, Diretor Cio
Jhüc, Iln tfllzellos) , pJra lllendcr a gão. Nada mais havendo a. tratar. o nemato.-:ráfico, que p9Ellaram D ser in-
drz-M:?~ com li const.rução de tr~. id t às I d f d
c110C Lia c'ilrnch Bn.14, no Rio Ora'l. Senhor pres eu e encerra, qu n· terro;'.ados, depois e nze~, c~ SI um,
<l . 7,0 hOl'ar e tllnta. minutos, e. presen'e e<m1 exceção do senhor Juracy' Tel·

e LI.. Pul", com parecer fa.vorá.vel (lll • eunl1!o , E, p!l'1'a. constar, eu. Ivannoeh xelra. bl'eve exposlç10 sôbre a. maté.
R,,]nf,(lr Cel~o Amnr~1. O Sfll1"1I Lopes Rosas, Chefe dB$ Comissões Es_ ria em qu~tão, O Senhor OSWll1<10
PIe.,It1t:Jlfe Rubens Paiva. hav:~ nedi. p~clals, Mlstas e Externas, servindo de Palma comprometeu-~e a envJ>u
d, "vÚ't~.. elo cltac10 projeto. iendo cornO seC1'etá.rlo. lavreI o. presente para. o. Comissão. (l legislação do cl
'Dl9nlIcsbdo seu voto favorável lW Ata, que, depois de lida e aprovada, nema francês, e a Comls,ão sollclto'l
p~,~ecer do Relalor, Em votado o s;rá a~slnad!l' pelo Senhor Presidente, lhe que envIasse também. uma AnA.
prD""o. fi C~'J1lj!..';~o concluiu peía sua te critica ao projeta de lei 'tue crlll
nwmr'""o, centra o ~'ot() do Senho. ll. Clnebrãs, O Senhor Presidente con.
JnllpJ Machado, com reo;iricões 110 I I ,,-l d I t li
Be~JlQr. Vn,c., F'lhD., Se,",ue -a _ •• , Comi~são Parlamentar de n~ elu u q~e to/-,OS os epo men 05 aq'
t' "'~ '; . t"' pré! lados têJtl um ponto êle aflnldRd/!
_o' co 1).'1',1 ~ COI;]lr<·" do O!'r~ment<l Querlto para apurar as a IVI- ba~eado nos se~uinte.s itens: mercado
~m dlfcu'S10 o Proje to n~ 2,812· B· 53 d' t' C' d I d
elo r 0"1',"" \'I"'CO Fill.·,'o. c~m em~ndll dades da In us ria mema- ex~emo, Isc pUna e importação,.e·

.- • , v, 'f' N " I E t formularlío da. lelllslaclio e consP,·
ele PlrnYo, que "E5Labelece que!l! togra IDa aClona e s ran· qUente spllcação; facl1ldads de expor-
l>PJ'vlrC'D elo rOml!rl1çi1n, pi'lvJmentacão geira ta.çlio do filme nalClonal. Foi aprovMo
e c,'me,'\'arro elo trecho R\a-S2o , ' requerimento do Deput,ado Evaldo
Pnulo, (11 P-O:'OVJlI EE.·2 da l'la,Jo IT!\ DA g' REUNIAO REALIZADA Pinto solicitando a convocação do Mi.
l·T~ti'ml ~Ó p~rl~Jf,:l ur a:1judJ<:~<1Wi 'iQ' DIA 4 DE DEZEMB,RO DE 1953 nlstro WIaclimlr MUl'tinho, Flna.li7.an.
",l"c1F,lrl"' as "Normns rJ~rn a nu,lu- • .' o d S h Id t d <

.tlie'l"'o (!ri ,"rviços a carp,o do D,.pal. Aos quato (lias do mes de dezemb[~ o, o eu ar Pres en e agra4e~.B
Innlf'll l n E~clonal de Estradas de Ro- ch mil novecenlc;: e sessenta e ir"", colaboração dos depoent,c;:. '1>, ):Il'lM\'
d ....,'m.., c~m parecer contr~rlo lI]àS quln2e hol'tls e quarenta. e. cin~o pSllmente. daqueles que "lqul vierll,n
(,,-, '''''11 r!o 1?lena,lo, El'1 votação a minuto". na. sala de Reunloes du e·,pontilneamente. RJ!~do-fie no Se.
eDl ":-"Ia , t;~ F1Bnf:rio, ,a. Comlssfjo COl'. C?I", llre'entes os &nhores Rogê Per· nhor Amelmo~rte Sua Elíc~lénc'lI
Clulu p:'lla sua reJe çao, 1\ matérlll lfll'l!. - pre~ldente - Alceu d~ CaT- eumpr:me~" pela corajosa narra.
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Aroldo Carvalho - UDN,
Osmar Duka - lJDiN (26 12 63) ,

Rio Grande do Sul:

Adílio Viana - PTE.
Afonso Anschau - PRP,
AntôDlCJo J3re30lm -- PTB,
Euclides Triches - PDG.
Marcial Terra - PSD.
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Zail'e Nunes - ?TE,
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Ewaldo Pinto - )JTR.

Goiás:
Benedito Vü.z - P5D,

É LiDA E VAI A IMPRIMIR A
SEGUINTE EMENDA CONSTI'.rU
CIONAL.

MensB.0em do Senhor PreSIdente da
Câmara b dos Deputados da Bolívia
encaminhanào Resolucão aprovada
por unanimidade pela ·mesma. acêrca
de declarações feitas em Santiago do
Chile, pelo Senhor GonzaJo ~Faclo,
Presidente do Conselho na, OEA, re
ferente ao problema da·s águas do
rio Lanca e, em conseqüência, um
pôrto de mar.

Amapá:
Janary Nunes - PSP (44).

O SR, PRESIDENTE:

A lista. de presençaacusa o Ccn1
'Parec:mento de 4·1 ~enl1ores Depu-
tados .

Está aberta a sessáo.
sob il proteção de Dpus inicia·

mOs llOSSOS trabalhos:
Ir - O SR. ,JOÃO VEIGA:

(Servllldo como 2°" Secretário, pro•.
cede à leit.ura da ata da sessão ano
tecedente, a qual é, sem observaçõe.s,
assinada.

, O SR. PRESIDENTE:

Passa-se à leitura do expediente,

O SR. ANTôNIO BR-ESOLIN:

(Servindo como 19 secretário)
pro~?de à leitura do seguinte

IH - E:""PEDIENTE

Ofícios:

sã" legislativll,. O Presidente da 1<8 Ifo"'mal'-se em lei. o p.rojoto tlU;Z coo· "oz prejuízos pal'a a união lÍ.:! iamiLa·
pública publicará o veto. ta com <l, ffiéi:JJl1a aO'Gluu P3. Na- brasileira.
• § 29 O veto parcial não poderá ser I92.0 repl'e.senta~. no Congres8'. F.ocedeu com co:reçúo e equiiJbi 1(j

oposto a alíneas inc,'os, palavf2.5 e . ' " AI' B 1 _ o Sr. PresAente JO,ao GOilhrt no f'10-
't d d' . - .0.) AniSIO, Roc,la. - !:J1nar. a ~ mento em que, aqUlllo Congresso Na-

algarismos ou par.es e l"poslçaO
• ezra _ E11l!1>al Calado - Lae!te VI- cional, VEio t.razer "ua última home-

Não se adn1ütr{t veto pal ~i'3.] ao pl'O- ld S G III er. d 't I d eira - A e ampaw - u I me l'\a~€m ao Senador Jo~é Kairala. VI-
Jeto de leI que eCle ar u estac o e Machado.- Abel. Raphael - salda-I siv~lm-'mte COnLUl'bado pelo drama.
sitio. . • . • aha ,Derzt - padre lltdtgM -:- E'd- quo abalou Q, Nacão jn[,o ra conster-

. § 39 Decor.ndo decen::o) (, SlI:=-TJ:! son Garcia - Wilson IfIartms -- nado e' entristecido, .;. 81', Jo:.o
Cl{), ~o( Ples:~ente da RcpubIlCa 1111 IJosé Bomjâ.cio - R01UJ,on pacreoo GDulart passou Mngo tempo velando
POltd~U ,~~nç~\ad o veto ao Pl'esi- - Ezequws costa - Jyow'a santos o cadáver .do Ssnador a.:sa.ssin·:rC:o.

§ ,4.. C mU~d 'j.,ed,ora1 êsLQ con- -'- Ger~zao Fretre :- W·,lsoa passos p.rocurou consoiar a família enlutada,

I
c:e~.ce .. do. ~~naso O''ll~l'a; lJar~. em - Aframo _de C!hvelra - Amaral levando o confôrto de sua palavra e
'oca.H\ ;'S.au a." o ~. ". INetto - ifLagalhaes Melo - Bl/ac d0 sua pre~ença as maiorcs vitimas
se.;suo conJUllta. del~. conh_~e"em, Pnto _ Plímo Salgado - Oawaldo d o·d'· b t I A " " ".
o:nsid~rando se "provacto o IH'o'cio . a, trabe la ru a. po~ cumpnr ,ao

c.. . ';. '. t d maioria aboo- Zanello - Ivan Luz - Jose Hwn doloroso dever dirlg:u'5~, em CDmpa.
que obclver o VO.o a, . ", berio _ Dnar Mendes - pedro Ale!- nhia dos S(madores Auro 1\iloura All
luta dos Deputados e d?s senadme,"·1 xo _ Aãaueto Cardoso - Jorge Cun drade G lberto Marinh-o e outr03 u<>
Nesse ca.so, 5Bl't\ o 'p,'oJeto enVIMO I _ Gil Velliso·- José Carlos Guer- D'abin~te' do Presidente do Sen~do.
para:. ~rOmulgil.~a? _ao presl~~nte ~~ ra _ j}Iaurício Goular~ - TourmhO A~i;. procumndo inteirar-se com ml.
Repuol.ca. A ,~"aao, selá !c.ta co•.> Dantas _ Mello Mourao -' Raul de nUCIas de como ·se dêSSllrolaram 03
a prcsençp" de tl'&S qumLOs aos D~pu Góes _ Ema.tii Sátyro _ Raul pi/Ja IiCOlltecimentos sangrentos, o Presi.
~ados e Scnudm'es.. • - Lisboa Machado - Tuty Nassij - dente João Goulaxt foi delicadamente f '

§ 59 Se a leI nao for promt~gada Floriano Rubiln _ Raymundo de interpelado peio Senador Gl1berto
dentro ~e. 4B horas pelo PreSidente Andraàe _ Wilson Falcão - Adrião Marinho que pediu a S. Ex!! se pro
da RepubllCa. nos ea~os dos §§ 29 e Bernardes _ Cardoso de ./!IIenezes - nuncia&B sôbre a lamenUtvel entre
3,0, o p"esldente. do Sen.o2.do. a pro- Pereíra Lopes - Elias carmo vista, publicad,a nall:uele 'dia nos jor
!'1ulgará; e. ~e, eS,te o nua !lz~r em Francisco Scarpa _ Olavo Costa - naSl de Brasília, contendo as acusa
Igual prazo, fa-lo·a o V~ce-P:resldente DeJ'ville AllegreUi _ Antomo Car ções do Sr, Ministro Abelardo Jure.
do Senado. los lIwgalhães _ José Alv~mim ma. ·sôbre a "f-alência total da Meta

Sala das Sessões. em 23 de .1'~vem BU"lamaqui de Mimnda _ Celestino ao Senado". Demop..strando il'l'itação
bro de· 1963. - Deputado AmslO Ro Filho _ Dirceu Cardoso _ Fllôres pela leviandade de seu Ministro da
chet. Soares _ Laura C1'1tZ - Ilegível - Justiça, exclamou, lacônica. e incisi-

Bmga Ramos'- Jalles Machado - vamente, o Sr. Prêsidente da Rej;ú
Justiticaçã.o da Emenda ConstituclO- Dymo Pires ...>-'Segismulldo AndTa blica: '''Foi uma entreviSta b2sta.".

na! n9 13-63 de - Amaldo Noguemt - FUl·tado Nenhuma condenação poderia ser
Leite - Dias Macédo - padre Go- ,mais formal e violenta que e3ra' do

1. O veto, hictõricámente, repre- dinho _ Evaldo Pinto _ Nilo COô- Sr. Presidente da República felta
senta um dos últiinos rédutos do po- lho _ Teófilo Pires _ Valério Ma sem quaisquer .rebuços ou preocupa
der pe:wal dos monarcas absolutos galhãec _ Benedu:to Vaz _ Lounval çoes de enmbrir suas palavras.
Já não existe na prática inglêsa há BaptIsta _ Geremias li'ontes' _ An Oen,um pública" clam e evi~e!,1te, a
mais de século. tonio Annibelli _ Medcll'oS Neto _ respo. roa, do -supr,emo mandatarlO do

Na quase totalidade dos paises. o Oscar Corrêa _ Nicolau TUlnas _ Pais, para· qualquer outro Mmistro,
ExecutIvo dispôe apel,1as do veto to- wilson Ronz _ Cantidio Sampaio slg~lfi~a't'Ía 1!m formal. cDnvite fi
tal: aceita ou rejeita. em b2!lco, o ,Aftonso Anschau _ Ruy Sardos _ renunCIa. ou a exo~eraçao. TodaVIa,
pl'Ojeto, . Plínio Le1ll,os _ Plínío Costa _ o SI', Mmlstro Ahelardo Jurem", ca

No Brasil, porém. cometeu-se o Aroldo Carvalho _ Paulo SaraBate nheceiCor cel'~a,mente do pronunCla
trémendo ;'1'1'0 de instituir-se evpres- _ Ossiam Llraripe _ Flavlano Ri- mento do. SI', Presidente da Repu
samelíte. o veto parcial. Na prátIca, beiro _ Luiz Bronzeado _ Luiz Via- bllca, con~muou no seu po~to,.levun
os presidentes da RepúblIca e Go- na _ Leiio sampaio _ Marcelo do, a. cada dia,. com seus a~os Imp~n
vernadore.s entender~m que êsse po- Santord _. Ormeo Botelho _ Cal' sados ..~ .sua at~,tude c:ond0navel, a m
der de veto limitado pode ser Utill- neim de Loyola _ HeracUo Rêgo _ tranqullldade a NaçaCJo brasl1ell'a.
zado até contra uma' só palavra. Harry Normaton - Machado Rolem po!' outro lado se o Sr. Presidente
Vetando, por exemplo que ját ocorreu berg _ Pereira Lúcio - Celso PUS- João Gouiart agiu com eqmlibrio e
- a, pala'\'l'a não. uma propcsição sos - Nogueira de Rezende - João jll3Lica, decl,arando peremut6riamente
negativa. pode ser convertJda em Femandes - Teotonio Neto '"- Eu- que a entrBv:sta do Sr..I\.'b'lardo Ju
afirmativa ou permis,a" pois difícil- elides Triches - Luciano' 1'vlaclu:uJ,o rema "fOI uma entrevl.5ta bêsm" a
mente se reunem os 2/3 de votos dos - Newton Carne,ro - Cid Furtac!o atItude presidencial, sem outras ~e
~arlament~res present~s.: Del"'Ocra- - Pedro MaTão - ,-ArtstophanesIdidas, de. t1'Ó.i a magm.'fIca lmr:l'ê2silo
Cla é governo ..da maIOl'la, absolutr" Fernandes- Chatas Freitas - Be- caus"da. pois, se S. Ex\'- fô2ze í:!llcero
como Kelsen Ja o demonstrou, mas zerra Leite - Dias Menezes - Ed ao mamlestar ~eu aureCil ao Con
'0 veto parcial po~e distorcê:la ~ de Igal'd. /pe.reira - Ccwtro Costa. - Ar g.r8õ&ü NaciDnal, exaniar~~. Bumària
fO~ll13,-la em•.gOV0l'110 da 1l}l11ona, .e

j
ruda c~mara_ - Antomo FelicUJ,no mente, o reu Ministro da Jm:t'ça peia

até em governo de um so homem - Gabnel Hermes - Jose Esreves _ afronta. lamnda contra um das Po
- o Presidente de,. 'Repúb~iea: E~tá Geraldo Mesquita - Ilegivel _ Bra- deres da RrÍpública. A dec!ar~r· o do
VlstO e provado pela expel'1enc'" [,18- ga Ramos - Amaral Furlan. 81'. Joãa Goulart, inc'siva e até v:a-
tól'wa que quanto menor o apolO , , ,.. lenta, deve ser complementada com
parlamentar a um PreSIdente tanoo IV - O SR. l'RESIDENTE. a exoneração do Sr, Abelardo JUre-
mais, êle abusa do veto .. HOllV(), um Está finda .1 leitura do expedi-ônte. ma, já q110 o Sr. IYlmis(ro nê.o ti en-
Pre.sldente norte amencano que tendeu 6 não a entende como um
chegou a vetar mais de 5tO projetos. Tem a p2lavra o SU. OswcJldo Z:I- eloqüe.l1te convite à exonerará""
porque imPôs à Nacão Uma política nello F·ara uma comunicação. . '..
que não contava com o apo:o dI' Orn- o SR. OSWALDO ZANELLO: DeseJamc,s, nesta opo':,tull1:lade, ao
gl'esso. I fazer o .'eglstl'O doe .fato tao deprlIllen-

Acrescenta u.m parágrafo ao Depois de 1946, o Presidente que' (Lê o wguin-l:c discurso) - Senhor te para as tradl~llss de ci,::smo, de
A1T. 70 da Constituição Feàeral menos vetou foi o Marechal Dutra Pl'eúdent>e, 61'S, Deputados, n;o po- cultura e amor .a cau:a PUOllca do
e altera a redaeã" do § 3~ do único 'eleito por maioria absoluta deria e::t11. Casa, sem que seu sll§ncio OOl~~r~sso bra.sllelT?~ levar RO" ~obl'e
mG'J11to artigo do' Deputado Allí- nestes 18 anos e único que di~pôs da slbnif:ca.ó').~ concordilncia, ea!m'-,e Pre~.dtntô Auro "","oura .•'ll1c!L1Oe li
sio Rocha. e ·outros. maioria parlamentar defln:da e es- unte as d2clara~ôrs do ilmtre SI', Mi- homenagem de n_z:,a ~ohdarl€dr.de e

táv<,L O veto freqüente ê l{lID1pre n::LIQ (la Justli<l quando, ng HCil:tal de
o

nOS3a revolt? pel~~ p)I~.V·T;:; ll'JjU~-
(A Comissáo Especial) sintoma de mau iuncionamen:o lia Distrital de Brasília.- os médi-cos lu- t.a, c0":l llS qUaI;l o" S.. ·1.1m13tl'l} .l\b2.

t· '; Art"O d COI13. "ec'ime ' .... Lavam para. salvar a vida do Sem,.:x lardo Jurema CJown..eu a Me.sa do 6e-
. Ar ~go un,co. O. . I a. - b ., ." â' o José Kairala. Afirmou o SI', Mln-;:;!;l'O no.'::) Federal. E aos di,,-,'loS campo-

tltUlçao pOBsa n. vI.go;ar., ~ partI!' de Z, .Os pr~!eto~ • e leI que deor~tam Abelardo Jurema "que os sangr€nto~ nentes de lidcrancé: execu:;:':,1 do
hoje, com a l'edaçao segumte: Ieotado de SItIO nao devem ser veta. a"ont~cJ~en.·tOS d"m011ct"C"·'ll n ia- Sen-do da Repúbl1C'~ tan'b6m J'·'ut'Ü-.dos porque, se o Congresso. eJtabe o v .u~ • - ~".- .,. ~ ~. " . - ••. : .

. ""Art. 70, Nos casos do Art. ~5 lecer restrições.à m~dída extrema lência total da, M€!a do senado ,da ~en~e at!l171d?S pelo Sr. M!l1:=t~o ,da
a câmara onde se C.~):lCIUl.r a vor,lçao ou mencionar dispostlVOS da Const~- Rcpúblicg", vi:ando, Sêm sombm de JustIça,.[1 c~r,~z.a d~ nO~30s pro.escos
de um prOjeto enVIa-lo a ao Presl_ tuIçã.o que permanecerão efica~'3s. O dúvidas, at:ngir a h. :Ira e a digm- e de l1{bSa mdlgnaçao.
dente d", Repub~lca que aquelEcen- Presidente poderá vemr, es,ss limi- àade do Sr. Pre.';i.<ler.te do Oongresso O Sr. Abel&rdo Jur0ma não Qxen-
do, o sanCIonara. taçõe" e exercer· poderes ditatoriais Nacional. . deu apena.s o senado Fedeml. Como

§ 19 Se o Presidente da Repúbliüa que o Pal'lamento lhe não outorgou. Tal fato, atentatório não ap"nas ao Deputa:::-o, atentou contra os b~io.q, a
ju!O'sr o projeto. no todo ou em par- 3, O veto deve lim;tar·se a eme- Senado Fedel'al, mas a" próprio Oon- hOl1l'a e a dIgnidade doPa?lamerito
te, o inconstitucional ou contrário aos jar uma, ncwà discnssão com vota- gresso, felizmente não constitui o brasileiro. Tornau-se incompatível de
lnterêsses nacionaís veta-lo-á total çác pela maioria absoluta de oa:::I. pen.samento do Poder Executivo, m~ conviver nerta eMa, onde a pre
ou praci'almente, dentro de dez dias Oa~1J, do Congresso em reuniá( con- Q conceito que um rC,':l"esentante doe,,- ocupação de todos é o conceito do
úteis. contados daqueie em que o re Ijunta,. Se a· ma-ioria absoluta de Se ta Casa, membro do Govêl'1lo d" Congresso NaCIonal.
ceber. e comunicará no mesmo pra- nadores e Deputados quer uma de· União, emite impensadamente, d€- Se S. Ex", ag~rrado aos interêSSes
w ao Presidente do ·Senado Federa' terminada lei. não é possível que a monstrando com tal declaração falta ,do cargo, não cl}mpreende que o 8r.
os' motivos do veto. Se a sanção fôr minoria. e o Presidente da RepúbJi- de gabarito e m-s,turidade política' Presidente da República., com sua de
negada quanuo estiver finM Et. ses- ca possam embaraçá·Ia'.·Deve trans- pará o cargo que exerce, com imen-l elaraçí') expressiva, o convidou for-
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Illalnltllle a. eXWlera;r-se, EÓ restr.l'lÍ
tIO Sr. J'~o Goulart, se não desejar
seI solidário com a levlantle.de de seu
iMlnistro, d~mltl-lo, a. fim de que

,póz'o tf.o importante seja ocupado
i ;por lml j~rIsta de saber proclamado
'e de comprovada. compostura. (Muito

III!11L)

O SR. J01\O VE(GA:
, (para uma' comunicação. Sem revl~

,/lo do orador) - Sr. Presidente, e'S~
têve hoje, demoradamente, conferen~
clnndo com o MJnlstro da Educação o

I nobre GOvernador do Amazonas, o
I Dr. PIlnJo Coelho, se.lndo de lá ver~
i dadeiramente satisfeito. por ter re~
, solvido alguns problemas que S. Ex'
julgava. inclusive, ln.solúvels até.

I o Ministro da Ed~ação, Dr. Júlio
Sambaqui, é um Ministro que nós po~

demos ollk'lSiflcar de direito e de fato.
,S. 'Ex~ não tem sequer assessôres para
responder com dois, três ou quatro
tlJas a uma 1ndegação feita e não tem
o costume de a1gun.s Ministros de Es~
tado. de esquecer aquilo que é argul
do. Tampouco relega ao esquecimen
to, quando um problema é fundamen~
tal para uma unidade federativa.

O Governador do meu ESte.do, Se~
nhor Presidcnte, saiu, hoje. do MI.
nlstério da Educação, em Brasllla.
com uma llberação de verbas, com
todas o~ el{pedlenies que levou para o
Dr. JúlJo Sambaqui, expedlentes des
pachndos favo:ràvelmente, já que o
Amnzonas gasta ccm o magistério 140
mUhõ,!; de cruzeiros, messalmente.

O Sr. Governador demonstrou 110
Dr. Júlio Sambaqui que um Estado
(lHe tem uma l'ecelta de 3 bilhões e
BOO milhões de cruzeiros, que tem uma
fôlha de funclonarios em tõrno de
2BO mlJhóes POl' mêS e que gasta com
o mnJ::lstÓ1'io 14D milhões necessitava
e nece".·;jtn ns boa!' vlslas do Sr. MI.
nlstlo da Educação, como hoje live
~mos, realmente, em Brasilla, por par.
te !lo W.ular da Educação.

o Governador vloJou .satisfeito, ale.
gre, p:na o 'Estado da Guanabara,
para, Pl1lílO, cOllfereneiar, mais uma
vez, com o Ministro da F\-lzellda sô
bl'e pJ'Dblcmn crucial e dramático para
o rM\! F~tndo que é o do aumento
da bon'uchn. Já ali, com o ProfeE-'\lll'
Clll'VIllho Pinto, a coisa é completa.
mente diferente. porque foi demons·
trado pelo Governador do AmazCr'ils,
'P"mllte três dos seus assessõres, que
Um .subsidio financel,·o para a bor
racha, do ordem de 35%, o que aqui·
valuia, por ano,.a. 3 bl]hõe.~ de cruzei·
1'OS, :flU'la com que houvesse uma me·
llwr flxar,r.o do homem aO solo. por
que lL prof1.uçãO ÕI bon'ucha, sr. Pre
Fillente, que, em 1912, atingia. a 48
mil toneladas por ano, já agora está
reduzido. lt 22 mil toneladas. pois bem,
tndo !f.so o Professor Carvalho Pinto
ouviu, prometendo estuàa;r detida·
ment.c c levUl', talvez resolvido o pro
blt'ma, (\0 Sr. Presidente da Repúbli
ca. E o que li em "O Globo" de Stxtl\~
felm foi uma negatiVa ao auxilio ou
subslcl'o fill0ncelro de 35% para a
bor!'nel1a. S. Ex' ainda propõe a que
bra. elo moncpóllo da bOITQcha por
parte do Banoo de CJ'édlto da. Ama-
.zônln, •

Sóbre tudo Isso, est.ará hoje na cru
nabara o Governador do Estado do
AmILZonas, o nobre e ilustre homem
público Dr. PUnlo Ramos coelho,
PlU'(I, conversando com o sr, presi
dente da. Repóbllca, expor melhor ês
ses nossos problemas, principalmente
fi da hévea. para que tenha soluGão
a.dequada e razoável, como estã a. re·
quercr neste momento, ,

Era o que tillha a dizer, Sr. presi·
(Multo bem).

i, O SR. AI\'TÔNIO BRESOLIN:
.. '(Par/t uma comu1lieação. Sem revi
slfo do ora.dcr> - Sr. presidente, Be
ílhores Deputados, já tive oportunl
i;1aode, reiteradas vêzes. de, atra.vés
41esta tribuna. reclamar a inste!la.çll.o
~ente de agêncla.s do 'Banco do
:Bresll nos mimlll:lpioll' de pan&mbl,

Cerro La;rgo, Frederico Westphalen e
de Fachlnal.do Soturno, no lHo Gran
de do Sul. Reclamei também, com jus~

tlflcadas razões, a urgência na ins~
talação de um 'pôsto fiscal no Pôrlo
de Maua, na. divisa brasUeiro-argen
tina.. liJ.ste pôrto é de singular lm:por~
t!l.ncia, não apenas para o Munlcl~
pio de Tupa;randl ou para aquela re
gião do Rio Grande do Sul, mas para
o Brasil porque, diAriamente. passem
pa;ra dentro da fronteira do Brasil
mllha;res de argentinos, que vêm efe·
tuar suas compras no território bra.
slleiro e Isto significa sangue nôvo
nas artérias da vida econômica do
:BrQ.l;il. •

Também tenho reclamado, no mes·
mo sentido, a. abertura. do pôrlo de
Santo Isldro, hlstórilo pôrto por onde
penetraram os jesuitas no Rio Gran
de do Sul e a .lnste1lação de um pósto.
Neste partlcula;r, foi inclUído, por ml.
nha inIciativa, uma verba no orç~
mento da UnllLO. Também 11 reaber~

tura. e reintalação do pdsto fiscal do
Alto UiTugual, no Munlclplo de TiTês
PlIESOS, p6.sto que também: prestll1'á os
mais MSinalados serviços à região do
Rio Grende do Sul e n.o Brasil.

A exemplo de outros Depulados, de
outros Estados da Federação, tenho
reelamado, com .lnslsténcJa, a necessi
dade da IllStalação de inúmeras cole
torias federais no meu Estado, cole·
torias cujos materia.Is, tais como co·
fres etc., se encontram há. longo tem
po na sede do Municlplo. Quanto ao
assunto, n~o foram tomadas' as de.
vidas providências.

AgOl'a, na. semana passada, junta·
mEnte com meu eminente amigo e co
lega Celso Amar!IJ, de Sáo paulo, tive
e mejo de conversar com o Professor
Carvalho PInto, titular da PIIE.ta da
Fazenda. '1l'.ve a. melhor das Impres-,
sôes de S. Ex' e considero-o um dos
homens que recomendam o Govêrno
do Sr, João Goula;rt, dêsse Ilustre gaú·
cho cl equem também sou amigo. Na
oportunidade, o MinIstro Carvalho
Pinto solicltou·me. mais uma vez. que
formulasse o pedido por e!l'1'lto e o
entregasse por intermédio do Depu-
tado Celso A,maral. ,

A.!:slm, redigi o seguinte oficio: •
"Brasllla. 5 de dezembro de 1983.

Exmo. sr. Prof. Carvalho Pinto -
DO. MlnlslTO da Fazenda - Rio de
Janeiro _ EG.

~obre patrlcio.
Rep"'Jl'tando-me 11 rá,pida palestra

mantida ontem com V. Ex'. confonne
"ua sollcltllçiíO, por Inlermédol do ilus
tre colega e a.mlgo Deputado Celso
Amaral, faQO chegar às suas mãos rei
vindical'ões da região que tenho a
honra de representar nesta Ca.a. São
as seguintes:

Agências do Banco do Brasl1 - ES
tão sendo pleiteadas há tempa agên
cias do Bal'lco do Brasil parn as se·
guintes comunas: Frederico Westllha.
leu, panambl, Cerro Largo e FaclÍinaJ
do Soturno. Nas duas primeiras co·
munas, munlciplos de relevante Im
portâncla, até os estudos estão con·
cluidos. Apelo para que as agí!ncles
sejam criadas e instaladas o quanto
antes.

Postos Fiscais: -.Há mais de dois
anoo que luto para que seja criado
e .lnste11ado o Posto Fisca.l de Pôrto
Ma.ué, na comuna. de Tuparencll, R.GS.
:Il:.ste POsto é de alto interêsse, inclu
sive para a Fazenda. N"aclonal. pols
milhares de argentinos semanalmen
te passam pare () Brasil a fim de
realiza;r compras. Até hoje, no en·
tanto, o referido Pôsto não toi cria
do. Agradeceria muito, úunbém. se
V. E:x~ mandasse estudar a posslbl.
Jldade da reinstalação imediata do
Pôsto de Alto Uruguai e o P6.sto de
santo Izfdro Conde estou tratando da
'l'eabertura do pôsto). o primeiro na
comuna de Trí!.s Passos e a. aegunde.
na de São Luiz Gonzaga., tudo no .J,lo
Grande do SlIl. ~

Exatorlas Federn.ls: - Santo Au
gusto, Campo Novo, Humaltá e muitas
out.ras comunas da minha região - a
R.eglão Sel'l'ano-Missloneira - que já
recebel'am cOfre a material de inSta
lação. agual dam a lIu1talação da.s eXa
torias federais. conto com suas pro
vidências.

Gratisslmo. Abrnçcs do Antonio
Breso/ill - Dep. Fedel'aJ".

Sr. PresldeJ:lte. tenho quase a certe
za de que o eminent.e Sr. Ministro da
Fazenda, seguindo as suas tradições
como homem quê não promete. mas
realiza, mandará atender às justas
re~vindlcações dos gaúchos. Mullo
obrIgado, SI'. Presidente. (Muito bem.)

O SR. IVAR SALDANHA:

(FaTa uma comunicação. Sem Te.
visrio do orador) - Sr. Presidente,
SI'S, Deputados. ocupo a tribuna, nps
ta jnstante. para, mais uma vez, dar
conhecimento a esta Casa e à Nação
das violêncIas e arbitrariedades do
Insuportável Governador de meu Es
tado. Sr. Newton Belo. Passo 3 ler
editorial a respeito, Inserto no Jur
na] do Dia. de 5. Luiz do· Mar\!nhão.
edIção de 7 do cor:ente:

"PAZ QUE DESESPERA
m.se é o govêl'no de Jusli~a

que o Senhor Newton Belo diz
ser e êsse é o cllma de IranqUIlI,
dMe e paz que se atinna elOstlr
no Maranhão dos dIas que I\or
rem, Justiça de um govérno Que
joga ao desabrJgo mais de cem

:famllbs e lXIZ promollda pOI
uma admlIústração que tira na
lama numerosas famllias p?ra
colocá-Ias. niío em local me!hllf
e mais condigno com a conú!çbo
hUmana, mas ao desabrigo, ao
desamparo, Indiferente aos l'eUS
sofrimentoo, indJferente às do
res de quém nem Um pedaço de

chão enconlra para lml sono
mniq tranqUilo.

E foi o próprio chefe de poli
cia quem Informou aos dcsalJri.

gados, aos desapa;rados de quem
o govêrno derrubava as casas.
que a ord~m fôra direta. dOfl
Leões partida do próprio chefe

do govêrno. por exigência do
prefelto Antônio Costa Rodll
gues. Mas é preciso que se I1Iga
o que é que o govêrno está. ta
zendo, como está agindo o !to
vêrno do Eslado contra cen~o e
Illinco famiUas que constru!am
suas casas sóbre a lama, porque,

nem a prefeitura, nem o Estado.
, nmguém lhes atende nos seus
sofrimentos e nos seus proble
mas.
'Er'Jm veroodelras palafItas que
pobres trabalhadores estavam
construindo. por ordem do ~cr
viço do Patrimônio da UDJão
numa faixa de mangUe ~ ao !on~
go da. AveIúda Nova, que <'ond!l
zJrá 11 projetada. Estação Rode
viária. O Govêrno exigiu, Ilpe.
nas, que essas palafitas f~ssem

constrUÍdas vInte metros além
da mwrgem da avenida e (lS po
bres caboclos começaram a er.

quer seus casebres, nã.o vinte
metros. mas vinte e dois. além
do exIgido. ontem, para surprê.
sa, quando já se dirigiam parll
os seus trabalhos, foram sur
preendidos por um choque pol!
clal, severamente armado. que
PlIESOU ll. desmonta'!' o produto de
longos e penos06 esforços. aue
brando as madeiras das palMi
tas. inutlllzando as palhas que
serviam de coberta e ameaçando
a todos por determinação do

:Pl'efeito, que 8SB6lm exigu'a do
pl'Oprio governador•
Ontem da.va. pena as,;,lstlr-se a

esses pobrllS homens, cemo •
j)inco pa.ls de famnla, em ban

dO& pl·~a.t6rJosl pela aldade, em
busca de alguem que lhe& desse,

ao menos o cO.1for!e de lrlln es
perança. Sem casa e .sem t~l' OIl

de ao menrs pa!"':!r fi uohe, an-
davam ês.<:es I1cmfJls ',ela el:1R~

de, na demcnslra,~o·mlllS I'Jo
qüente do s'!,=ma d3 gO'lêmo
que temo~:. mas que b/,:lwlla ~er

de Justiça e rE,pomável pela p.oz
e tranquiJidacle em que v; ...~ o
~tado. f:s.:es pobres hUlll~ns
ntlO demonHravllm revolta, :n~.s
o desencanto e a tristeza :te VI-'

verem m,nUl tena que é sua
mM lhes ne;sa até um perlaço d;
lama ondc 110ssam constrUir ·1U

mi:de.;; ,e lllcômodas palhoço3s,
que seTlam honestos lares de
quem vive honestamente, Iwm 11
to:lul'a de uma inJustlçll CUI:1l'-

tld,:!, ou a insônia de uma mal
dade fe:t".

I!.sse é o govérno de Justiça
que o Senhor Newton Belo diz

szr e êsse é o clima de tranqüili.
dade e paz que se afirma e.tistir
no, Maranhão. Justiça que desn~

brlg~ e paz qlle conduz ao de
sespero.

MJl.o; é da tortura dêSses desa~
b:igaclos e do de-sef,pêro dêsses
tcrturados que o Mal'G11hão vai
tomando consciência de Que ore.
encontro com o seu destlllo tem

que. ser multo mais cedo do que
mUItos 6llpunhllm. A hara é
esta."

Era o que l,jnha a dizer. (1I1t.Ho
bem,)

O SR. EUCLIDES TmCHES:
(Para lima comu1IIcação - Nem

rClJisáo do orador) - Sr. PresIdente
e Srs. DeputarIos. há tempos, e.~tlve
eu neste. microfone, denuncIando fa~
tos gravl!3imos cllDrrloos na Estrada
rIe F~rro Leopoldlna. O presldent,e do
Sln'!icato dos 'F&n'ovlárlos dn I,eo
poldma, 8r. Herval Aroelrll, dlstrl
bu. u, naquela época. há vInte e ."u~
COi; dias, ao 100;'>:0 da Rêde, nas ofici
nas, nas eslaçoes, por tôda a parte
um panfleto que em têrmos 03 mais
vee~entes, denunciava a direção da.
qU&.r, estrada e alt06 funcionários J~
cUlnbldos de dirigir os princIpais sê:
tore! de atividades daquela ferrovia
de estar~m cometendo graves ilTellU~
larj~ades. Ora.. a dlrctOl'ia não teve
d~vldas em inlerpelar aquêle feno
Vlg,rlO e pedir.lhe provas do que
n~Jr1r.llva. me não as trouxe, mns Isto
nao foi suficIente para satt;fazer aos
diretores da estrada, uma. vez qUe Mes
entraram com uma. ação judlclal, in.
tcrpelando-o judicialmente parll qUI
vIesse elCpllcar o por que d::wuclas
~cusaç~e~ que estava fazemfo. N~5Sê
l~termedlo, o Sr. Ministro da Vi-.
ç,,~ e Obras Públicas, Dr. Expedito
Machado, sem' averiguar com maIs
p ..cfundJdade o que eslava aconle.
cendo. mac~ agindo .sob pressão do
St<ndwa.to dG'3 l'1errovlárlos. afastDU
U!cla a. direção c'faqmia eslmcl. e d~
~~Ignou Um interventor, intervent-ar
este vJndo do Nordeste, pessOIl prA.
tlrnmente desconhecidlt nos meios
felTovlários do Pais e que lá foi em
po~sado ,pelo Sr. Expedito Machado
CClIl1(1 DIretor da. Estrada de F.moo
Leopondina, desta forma desmorall-'
zando perante todo o Pais os direto
res daquela. Estrada, porque nin"uém
n~~1I altura. perguntava lie eram oú
nao CUlpados. Uma. vez que o Minis
tro os a.fastou paTa colocar ali um
Interventor. Em prIncIpio." pov.
estll inclinado a pensar que êles são
culpados.

. O COlTeJo da M'anhll de 6' feIrll úl.
tima dlz o seguinte:

DIRETORIA DA tEOPOLDrNA
DEMIT.W-SE

Em presença do Juiz Vieirn de
Castro da 25~ Vall'\ Criminal, o
PresIdente do Slndlcato dos Fer_
roviárIos da Leopoldlna., Senhor
Herval Aroeira, explicou que

com o derramemento de um
panfjeto denunciando Il'regularf.
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mamen!e dias de intranqüm.;,llde em
função de divergências havIclas com
respeito ao domlmo' da proprieda.de,
O Estado do paraná reIvindica para
ê1e o domínio das terras exirtentes na
faixa de fronteira. Da mesma f 00'11180,
procede li. União, :!:nquanto tçso, 81'.
Presidente, proces' e proeeJ40S cor..
Tem contra aquêles que, na realIdade,
devem .ser os donos da terra, aquêles
que na realidade devem possuir sua
oosa, aquêles pobres qu~, l'dativamen
te ao direito de propriedade, estão
in'tD:mqUilos.•E fioamos sati.<d'eitos, e
Ilqui registramos, SI', Presi(/'mte e
Srs. Deputados, com uma entrevista
do General Assis BI'asil ao jornal
"Correio d:l. Mallhã", qUe dil'lge ao
Gove,mador do Estado do Baraná. en
tre outras as seguintes ,palavras:

(Lê)

dadrs que estariam oco1'l'cndo na projéteis balísticos e 'aos submari-
Estrada de Fel'ro Leopo:d1na, nos nucleares; essa arma abwluta
não visava sua alta admm:ôtra- é a cooperação pacíflC('.".
ção, constituida paio coronel "Continuará a contenta, entre
Mauro Moreira, engenheiro ~a- os que ,proJetam um mundo mo-
imfo Schettino e Srs, samuel de noiUlco. e os que crêem nas suas
Andrade Sérvio e Paulo Flores diversidades; porém deve ser uma
Aguiar. O líder sindical [oi con- contenda pela liderança. em lUl!ltr
vocndo à presença do Juiz em da destmição: uma linha de r~ll.-
face da in~erpelação movida pe7 lízações e não de Intimidações,
los dIretores da Leopoldina que Falando em nome dos E&tad()s
se julgaram injustamente 'J.tingi- Unidos da América acolho c:,om
dos em sUa honorabilidade !\~las sat'sfaçã<>cssa forma de luta, pui;
acusações contida,;; no man,:r~~to julgamos qUe a verdade é m't\s

que os envolvia em carátllr vago'e forte de q,ue o êrro; que a liber-
impr~clso. dade é mais durável do que a

(loja, Sr. Presidente. a -que ponto coação. E. na luta .por uma vida
clll'i!smos neste Pais. Desmorallza.m- melhor todo o mundo pode ser o
se quatro homens õe bem perame a vencedor". .
Na~ãfl e o responsável é Um Ministro "O esfôrço pra melhorar as con-
d~ Estado. atendendo a injunçôes de diçôes do. homem náo deve ser
mn sindicato que vi"a, exclusivamen- limitado ao tra balho de tiíls J:\i>U-
t t d t COll. li: o trabalho de !ôdas 9,8
e, cOm um a o és e.~, afastar ho.- nações, atuando i"oladamente ou

mens dIgnos da frente ,de uma fer- Q

r()Vla para lá colocar um diretor ube- . em grupos, através das Naçõe.s
dif'nte aos planos do sindicato, nara Unidas. As pragas e a peste; a
:l' 'h f . contaminação e o sangue; os de-

q, ~' aa me, 01'. orma, com maIs pre- Mstres naturais e a fome das cri-
ClSaO cem malS rapidez. POssa ser
desencadeada, a greve ·geral. no mo- anças - r'Jo o.s Inimigos de tôdas
1llento oportuno, as Nações. A terra, o mar, o a,r

Então. pergunto cu: o que fará o são elementos que interessam a
s: Min'stro da Viação em face 'da cada nação; e a ciência, a tecno-
d~smoralização movida contra êsses logia e a eduoacão podem ser, as-
homens'! Desta tribuna. quero de- sim, aliadas de -tôdas".
nllllc:a-lo perante a Nação e d'zer "Nunca teve o homem tal poder
que daqui para a frente êle será o para, controlar o melo que o 1'0-
l'e,,;pon"ável pelo que vier a suceder de:a; para terminar com a sMe
naqUela ferrovia. Eu o denunc:o pe- e a fome; para vencer a pobNla
l'Uhte fi Nação e chamo a atenção do e a, enfermidade; para ellmijlRr
Elimo. -Sr. presidente da República o analhb8tismo e a miséria .flU-
plll';\ êsse.s fatos graves. E' precIso mana. ' Temos a faculdade de
q'Je haja uma reparaçfro para t'••es converter esta geração' dá h'lma-
quatro homens, porque êste é um nidade na ,melhor da hist6r:a do
ex~mplo gravisslmo que se elotá d'tncto' mundo ou de· convertê-la na
a~ povo. A partir desta data se não pior",
f,!r l'eparada, a honra. désscs q!lM.ro "Mas nem s6 de pão vive o no-'
dl'~tores, nenhum outro diretor de mem; e os membros desta Orga_
!el'TDviu terá fôrça morai para resistir nizução <Naçl.~l Unldll3) estão
as p"essões d!l sindicato, Daqui p~ra comprometidos pela Carta a pro-
a fr~nte. ser~o servos obedientes às mover e respeitar os d;,reitos n\'-
pressoes .dos smdicatos e nã.o J:0d<!rão manos, :B:sses direitos 9ão viola-
mp" aga' c l'b d dos quando um sacerdote' blldlsUi

,< .om a. J er adé e lição é eVpul"o de seu pagode', quan:loque devem ter os Diretores de lIma 4 o
estrada cle.",sa ordem. (Muito bem,a se fecha uma' éinagoga; quanrio

O SR. JUAREZ :rAVORA' uma igreja protestante não pOéle
(L~ a seguinte comunicacdo) Se- abrir uma Ill's;;li!:); quandto um

l1h~r Presidente, Srs. Dêputados ca.redeal fie vê obrigado a escon-
lwhava-me auseste deEta eapiat] der-se ou qusndo se lança UDl.'1
quando o m1;lndo foi abalado pela do.' bomba a !ll1la ;grE'ja".
l,?rosa notfcla do aSE\1Sl!fnlo do Pre- "Os Estados Unidos se opõem
,o.dellle dos F.1lados Unidos da Amé- 11 discriminação e à perseguição
nca. John F!tzgerald Kennedy. Não rac:,a1s e, religiosas, onde quer que
pude, por isso, manifestar hlí mais ocorram', no Mundo - inc1islve
tempo. perante esta Câmara meu em sua própria nação. Estamos
profundo sentimento de pesar' pelo trabalhando para: retificar os
p~ematuro e trágico des-apareclmcnto erros de nosso próprio ~IOVO".
des~e grande e nobre cidadão das E telmlna com êste nobre
AmerJci:s e do Mun'~ apêlo:

A êle tive oportuiiidade de referir- "CompanheH'Os habitantes dêste
me há pouco mais de dois mc."ts des- planeta. transformemos ein ,~O".so
ta, n.'esma tri!luaa, par,1. oedir a tran;;- ponto de apoio esta Assembléia
e;lçao, ';I0'~ <I,'lO'r. da Câmara', do no- de nações, E vejamos se em 'no••o
tavel dlSCllr$o que profe:rlra, no dia tempo poderemos erguer o MUll'"Ív
20 de sdemhr~ pOl uoosião da aber- até uma paz justa e duradoura,"
t~ra_dos ~ra?al'11s da A:'MlIlbléia das Senhor Presidente, Srs. Deputa.ctos
l',açoes UnlrJ1s; dl!'curso que pp.lo o grande espil'ito que ainda há, !:louco
seu !!le\'ado tom construtivo,' quáU- trombeteou pelo mundo esta cIarinalla
f.quel ':OlllO uma clarinad.. de espe· 41' esperança foi elim!ruldill' bruhl
ranç~ para o nosso mundo ;,ão an- mente do nosso convivio por instig.'l.-

- g.ustlado pela miséria e pela ÍllSe- çãó do Mio a que êie nobremente segurança.
Dêle ,extr!1io, como homenagem à opunha, pregando a eooperação (nmo

memórlll. desse grande estadista _ elemento de paz entre os homens e
leal d t -'" d lU: nações, -

e es e,,'-"Io efemor da paz - Sejamos dignos de seu saerific'.o.
os seguintes tópicos, q,ue bem definem n:olindo dos nossOS processos políticos
a sua posição e medem a extensão ds a, instigação 1> dlv:sft<> e ao ódio, en
P~'~!l que sofreu a causa da paz mun- quanto é te'mpo de impedir que os
dIa. com o seu desaparecimento: , fermentos dessa sinistra semeadura

"A tare.f~ de estrutrar 80- paz é tornem !irrespirável o 'ambiente de
responrabll1dllde dos dirigentes de nossa Pátria pal'a os que se inclinem
tôdas as nações, p;randell ou pe_ à ,pregação da compreensão e da -Ii
quenas já que as grandes po~êll. berdade, como instrumento da paz
clas não têm um monopólio lIÓbre entre os homens.
os conflitos ou as ambições" Era o que tinha a dízer, (Multo

"Aos dirigentes da' União So- 'bem).
v'ética e ao s'eu povo diria que, O SR. LYRIO BERTOLLI:
para, que os nossos palsE'.8 se C',lU-
sidel'em plenamente seguros, pre. (Para uma comunicação - Sem re
clsamos de uma arula muito mais visáo do orador) - _Sr. Presidente,
poderosa que a bomba de hidro· 81'S. Deputados, a região 'frontelrí9a
gênio; mna arma superior /lOS d6 EStado do paraná tem vivido ültl-

vem noticiando com destaqu.e. nll3tea
últimos dill~. sérias ocon-êr'..cias na.
cidade de- Feira ào Sant~n1, DevldOo
à. gr~vldade dos falos e [U~ l1~!ltuml

repercussão, eu as adm:ti ~ CJ ' e,er\ a.
Hoje, entretanto, recebo a ,pclIluni -a·
ção oficial daquele.s lamentll,vclH ac'i>n
teeimentos, a:través de telegrama ~()
Presidente. d'l éâmara de Vertmô.~.~~,
com o seguinte teor:

"Comunico nobre Deputaflo CA
mera. Municipal, seus m6veis de
predados por comunistas orien
tação PrefeIto Municipal. Leglll
lativo sem garantias func:ona
mento estamos ape1an:'o aut07ida
des estaduais. sauda~.líe.s Jose
lito Falcáo Amorim, Pfesidente",

L!lI11entável. SI', Presidente. que em
Um dos municipios mais Importantes
e progressistas do País. ainda ocor

_ "Os objcli!JOS do gOVê1'11Cl da. ram fatos desta natureza, em que aI!
União e do Estado do paranâ, em paixões políticas hwem os dirigentes
relação aos problemas da Zegali- a êste tipo de pressão, em ve~ de
zação de propriedadc.q, são perfei- conduzi-los< ao diálogo demOOl'átl~o
tamente Idênticos". ' que lhes permitisse encontrar o d~-

O govêrno federal mantém o nominador comum dcs interêsses par
melhor propósito d~ llarmonia e tidários, sem prejuizo do progres~o do
espirit<> de cõnclliação, inclusive Município.

I to d t - Feira de Santana vinha atlG.' es-
no comp exo llfl>Un e ques oes sa:ndo um periodo de total ~ranqul!i-
de terras. Ambos tém a norteá-lo
o primado da democracia e os dade, as administrações eram volta
principies crist:.os que 'devem pre- sando um periodo de total tranqüili
sidir a justa distrioniçãb de ter- das -unicamente pa,ra' sOlução dos pro-

l blemas e felicidade do povo. Tivemos,
ras sempre àque es que efetiva- nos últimos 8 anos, dois prefeitos que
mente {1,S trabal/ur.m , nelas pos- f dtn' t
suem habltuG!l morada. No 'locan- realizaram lnesqllec vels~. ims m-

. ções. Atuaram como alltênt1c s de-
te às conseqüências que poderão mocratas, daí o clima de )la:z:', tI" ba
advir do l'ecente .pronuncktment<> lho e prosperidade. Nao tinham
do supremo Tribunal Federai, em õ dói
tômo de. legitim::>ude do dominio preocupaç es emag g cas nem rar-

reiristas, eram movIdos únic~ e ex·
de terras na fronteira, cumpre- clusivamente pejo d(!,;ejo de senil' 1>
me levar a V, Ex~ a cal'reza de terrllt e corresponderem à. confi~n'·a.
que ainda em comum acôrd1>, ha- povo. Contando npenas com 6& le~
veremos .de continuar ?nc';tendo cursos do Município, puderam eqll!1
ti. regiá<> jrontefriça em paz so- cícnar e solucioné\ol' quase todos os
cial, que constitui a. "wior e me- problemas fundamentais ao pl'OgrÕ':::
lhor prova. de nossa. segurança 80 da. comunidade e confôrto da pr••
nacional 'Perante as nações lim!- pulação.
trojes". O General ASSi~ -Brasil Esperávamos, porque não Ilodi, ;el"
finaliza sugerindo dàta de 17 outra !l> nossa atitude, a contlnua"fll>
do corrente oara OS entendimen- dêste clima, que foi. tão propicio ao
tos solicitados pelo govêrno do desenvolvimento do nosso MuniM'io
Paraná a serem ;realizados na e tranqüUidade do povo, InfelizmPI1
sede da comissão, na Guanaba.ra. te, as condições são hoje bem 1ivel"·

~esta hora, quando o Supremo Tri. sas, a ~ prometida renovação- ertá-se
b ~1 Fed I t' d 'd' processando, não nos métodos ndml

un.,.. era es a para ec! Ir ques- nistratívos e 'sim no comportameLtl)
tão de. tamanha írn]Wrtâneia, deixa-
mos o nosso ~ apêlo para -que de sua lJolltico, daí o clima de all'itação e_
• t t d f to d provocações que culminaram Cll'n li,
oen ença conE e que,. e a e e ver- inolvidável -invasão e depredação .;la
dade, deve ser :lo propr:edade e o do- Câmara de Vereadores.
mfuio daquelas terras daqueles que
lá habitam e lá ;residem. A denúncia do PresIdente da Cã-

Também nesta. oportunidade queria mara de Vereadores de Feira de Flan
deixar aqui as minhas congrllltulações tana. não poderá ser, refutada. l'elll
com o cidadão João Belchior Marques contestada.. Trata-se de um cidadão
Go':Iart, President~ dos Estados -Uni- de atitudes serenas, conclliatór'o e do
dos do BrasU, pela Instituição do Dia ma1.~ alto espírito ,núblico. que em
da paml1ia. . . ' nenhuma hipótese saérlficarla o bom

Ontemi- SI', Presidente,- assistI na nome de nossa cidade e do; nossos
televisão a um belo programa, O sen- costumes por interêsses polftico.par
timento cristão demon~t:ado pelo Sr. tidários.
P.• '''ente da Ropúbllca, pelo :-,0.1- Os meus deveres com o meu Munl
dente da Câmara dos Deputados, pelo cfpio fazem com' aue anenas l'2j!istre
Deputado Eurípede$ cardoso de Me- nos Anais desta casa, -o fato e os
nezes e out'ras pessoas que fizerám meus protestos, sem maIores comentá
parte do programa mostram que esta rios. (Muito bem,)
terra nascida, oob o signo cristão, há O SR, NORBERTO SClIlUIDT!
de continuar assim at-é o fim de se\lS
dias. \..,i! O sguillte discurso) - Se:ilOl!'

Acredito, SI', Presidente, que essa Presidente, quem não ~onhe~e a si
demon:tração pública do ··nU' ler 'o tuação verdadeiramente caótica dali
cristão foI uma rerposta positiva ao f.nanças públieas nJlt\ionais e sÓ aten
materialismo comunista que aqui se ta. aos atos do govêrno, deve pensar
pretende infiltrar e impol'-se. CJme- que o pats atravessa uma. de suas
çamos êste ano bastante intranqüi- fases mais primorosas.
los, MM, em virtude dessa 1emonE- Parecem Os governantes esquecer~
tração sincera, quero ser slneel'o tam- se que o grande mal dêste Pais é s.
bém e dizer que termino o ano ,:m fome que ronda os lares de cêrca de
pouco mais trannü!lo e um pouco ~O% do povo bra..i1I·fro. r.10tlvada.
mais esperançoso de que com o au- pela inca.pacidade do govêl'no para.
xíllo de NOSfa. Senhora possamo', enfrentar as dificuldades .tremendas
achar o verd°'1~iro on.,,!nh'l p'ara le- em que se debate esta lIlfellcftada
vaI' o BrasU ao seu verdade <:0 des- Nação, N"ao "se consegue aumentar ..
tino, (Multo 'bem). produção nacinal pelo desestímulj)
~ O SR WILSON FALC.lO' que se leva ao produtor agrícola, as.-

. . senciaImente, bem cc>mo ao i'ldHSf;-I<t
(Lt a se(lulnte (mnun~cllcão) - Se- Avilta-se dia a dia nossa moeda ~ujo

nhar Presídentt>, 81'S. Deput~dos, A poder aquisitivo já se tornou qua'e
lmprénsa escrIta e falada. do p&í.s nulo, O nosso câmbio' só tem ainda



(ri.lIa 11'1,a'. [1rJ,1J1Jlj'(:J':LÍn ~ [IDi'fl
r['l1L'~o i1:J urthjDi) S:'. i1te=lDcnto,
i,jfP-,U :t:l, c:t:"i tdbun!t o !!::Z'"o d:s ]..en..
[.lo-iiblH5, elcs ilUthos, que, H;;;UIlda
101 ü:1UllClltC10, ~FílunclG tudo Indica,
I;U",:lJ:,e l'LC: "-::'0 r~ll jancÜ'C as pen-

I Ê: '-1['1'i." 1:'" t':'_r:. "P_ - :::~ t~1 r~~e e:'-
'jr,l1 ij~~:~=:~i;: _'~~_ ~"I~_! L:'_l.~:'1 {'; c;:n...
'11ft p,.- ~: p_'G!,p~l"'S'e!s C1t1~. para
ncJ!!. :r~_ o .! ~i:' 1 _ ~= _~':~!1 C_'TIm..

!.{I~~ nr1~;~!7;U~~~;;~~~-=~~~~~~f?~c~~ um todol
d~ - 11 '[i 1,'1.\, f: 110 !;~u jn~~.:~~.:e ,·ota...
11-'1. ~=- ClJ L:'T t:Jro f'~,:'; ~1:,I' fi rmn1..
tll.i~:t f'El !J::'l t1rl'J::J.l' pDrque p~'e.s..
E;'.l~~O r.l'~ L. :CS 11.Js ....... .ndu~)l}'o
111;J1~.1:--," (lU' r "":'':::'r~t~'!''h''''"b~ ~~ "ao
bU)r~l~ t'/- !.!;.-:~O (:J"~_-\~ ,,~)~ h -)'0_
:rl~(~'.crn jf'c~ln~'cil&Í~'.i~ qua c:ün. "ez se
'1Ctn:1 1.1:_d~ vll:J~~11.t~. 'm n d~v~r de
jJrif'11G:__J1U 11':'J: -1:-:;' t'~':' t''--]1)ü
eln. li1'~ ll1:1"jO!!WS t.hrJd damen~e.
(ll.fl"lfl lJ.!,IJl.)
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"se ncr,ec \:0' quc preck,a comtar da Imlnuir. ou ta1vcz mesmo pl"l'alisar a nistro da' V,~úo e Obrll-'l PúbEcJS Bevlláqua que 0.' maus btllllIleiros llãD
ll:lUla outo'al. Os EaláLos, em geral: e11ll.ssão de papel 11Y.leda. providenc:e imedJntamente, pvr inter- vencerão enquanto houver o n Exér
nl!:lIerJ"~mf'llc allor. são insuUien- Ora. não podemos compreen::1er que médio do D2';OOS. a publ:ca~ão do en· cito. DlsIle msd.s Sua Ex. que o Paa
t~; p~ra adquirir até os gêneros de se queira fazer esta economia exata- quadramento no Diário Oficiai, como está. ameaçado pelo Inimigo Interno
1, !>:c; a l1,cê,~:d"de, AI'Jumas pou- men,te à custfl daqueles que m!!ls ne- também apelo, ao Sr. Professor Dar- representado pelos falsos democratll&:
.. C,' ',:'". "nL1'e 1'1"5 lnd"'cutlvel· cessltam, daqueles que se encontram cy Ribeiro. no sentldo de que mande j)3eudo-Uderes lindicals, poJ1tlcos deo
.,.. ,••. E a dv funcionário público e cie em pior situação na sociedade brasl· publicar sem demora o quadro da magogos e indivfduos apátrldll&. Ad.
"'." f.ul:uqulas, têm um n{ve) que, lelra, Sabemos ue o pagamellto dos transferência do Proc~o n~ 12.050,~ vertlu que tais inimigos "serão CE,ma
.Ec n~o L'Ú pua exc~sso~. lhes dá o pensionistas e dos inatlv!JS pouco re- dos trabalhadores dn Rede F'elTovlá- gados pe1aos arma.s do Exército, que
~lI,\n rIJ'" p.w~ v,nr Ji;:nllllell:e. plesenta. por.exem~lo. diante de c~- ria que foram transferidos par,,: o De- são peças ornamental.s, mas armas do

::l<n~l'c;lli "', n cla$e operária. o pe- ~ compronussos !lue em ge~l!:1 sa<:l partamento do,~ Conetos ,e Telegrafas, povo, para a segurança da democl'a
{11l2nn fo:ne:clanie, O p~qtl~no indus- _aJda~o.. pelo GOVHIlO da. u!,1.ao em Era o que Unlui a dIzer. (Mut~o lcílll' da Ilberdade e das Instituições.
tl~] " o lIl'IL'''.O, o ngr'éullor e 110- relaçao a obras e a.emPr.elte.ros di· bem).
:m:::1' !"l 70'1:' rllr..,l já n;:!, têm lJl~l~ versos. Por esta raz.ao, nao podemos • O SR DIRCEV CARDOSO' MnJ.. adlantc: dl~e. o Justre General
.. , o~ IJ1Jnfrr ,'Ua su'o'isttnc·a. E :DffipreenllET os motivos que levllcr'!"'l1 •. 'o' que, ~ II Exel'~it!l e uma peça coesa,
t .pc, Cl~."'L, Sr Pl'P~'d;'!1tr, l'cpl'e- o Sr. Carvalho Pinw (l, esta declSao, (Para uma comun!caçao, Se'I1L revl- intemça e dl!clplmada, fIrme no cum-
.sen'~,.1 'i_ (;,;.iie P;;.S .. , se ela se coniirmar, desde que Sua são do oradOr) - SI', Pre,"ideute, S~ol primento do dever. SaUentou que niío

Excelência terIa outro.; reculsos, In- nhores Deputados. recebo apelos de teme a ação dos Inimigos e fêz en~r-
("J~l[Jl'r" P"'llP1C'O !1êls v~n~:mentos clu.slve mesmo recolTendo à P:ÓpCIl\ Prefeitos, de CâJn8.ra$ MunIcIpais e glca ll!dvcl'têncla 110 peleguismo qu~

-e \',m!" :;~.,1' rJo funcJonn)!! mo nesta rêde bancárlll, para que os ~natJvO-~ e da Assembléia Legldativa do mCU s:.~- procuJ"a. mancomunado com péssimos'"l', .a r ~'J,:, '; 'J, f~~l1l'l,·.Jh~ um de'/. os aposentados recebam amda ,,",te tado no tentll10 lia. libera-;;io de 'ver- 'pol1tlcos, solapar a disciplina do Ex*r
~DE"r I é!": ôrlo. mn.s rcu:P3entalli mês aquilo a que têm direito, • bas pal'a o saneamento da Zona Norte cito entre o.~ snrgentos. Ao' agradec~r
11m -l:fl";~ "·4J·'S. um nr.lI'lju/íveJ sa.- Fazemos aqui, po;;tanto, fste npelo do n= Estado. a IÍníca áreJ1, hoje. 'a~ homenageJ?S que estaVIll recebendo
4'J"lfíc'o pr:l o, n~l!~~ outro; patrl" ao MinIstério da Fa.ul!J!-da, assim co.U? ma1wrlgena que po~&ui o Esph'lto SIl:l. do povo p3uh5fa, Eobretudo das entl-
I<C'~~' ",' ~-, 'I t=,',:~ ,'.'ic-]o 'l,c,','"'~.ra. à Presidência da Republlca. . to Nessa ZOM <.e ach~m encravados dades femlnlnas, que estavam tradu. ,

:fi: ri fO- l-lo fjUP n!1s ·"DIO\ VE!'ün- De out.o l!lclo! Cjue:em05 tllmbem mUnlclplos l1e gl'nnde futuro, de pro- 'zindo não 5Ó uma afirmação de a.mor
(1:']'0 f';l;nio 'fi- alkJrb do' PodeI ~hamar a atcnçno do Sr. Ministro do mlssor futuro, como Línhal'es, São à liberdade e à democracia, como tam.
r ''''1:-,0 [-,1 "Ivl~r p._';! e"ta Cn~a fTaba~o,.asslm como do PreJdente Mateus, ConceIção da Barra, :MucurlcJ."bém a conilança no Exército Nac:o
,I ,c :, J1~,'r]'"'i',0'-C, ;'l·:tnnf,emente ,('I Republlca, palV que, com urgência, Ecoporangro BaITa de São Francisco nal. frisou "que como chefe do II
D ~,L'1-' JJ. q·!:?mlll conJmauJ.; co'n ao ultimem os preparativos pard a dc· e Aracruz ' ,EXército teve que -falar porém n!'J<l'l.

"',; r'~"~, fl~?n~e!'o do a~--;l'J1.O, o~- crel:!l.ção do nOvo salárlo-mlnlmo, A As Im á P "Id te f mal,>; féz d tI' J 1
K'c!.:> ,Ué r'o"':Oll 00 [lb"lf:'~ ,1~ "lel- Imprem:a noticiou ql:e de acOrdo COJl s. r. re.: en , quero aZ,llr f it d o qUIe repe r o Urllmen o

~ v, in l' , ~ d ida: um apêlo ao Sr. MlnJgtro da Vlaçao e o, e cumpl' r o seu dever de mi-
iC~f - e o~~ ";;11]1' - WI1 eJllJ)l'~.stl- 0nso Parn60PI"~~ cudr.Coesa' tOé OCUSm dee vnn_ e Obras Públlcas, já que o Diretor d,o llfar. Afirmou mais o Uustr.e militar
r(J~ cc :"~"l] ú::o ~om li ju.t'flc~l1va ~ ~ ~ t to d b que estava tlsllto d f,h iI:''' o r,I.~ :"f) E[' t1e:t]n~"';l l'. faz!'l' vembro já teve uma maJorllçao de Dfil:ll' amen e O rllll.e Sllneamenw .' sa e e verl Cllr que
:f~,n:~ rn nn;(lllo f1g 'ipnrimentos cêrca de 87% e é de se prever que, do meu E>;tado, ao lnves ele atender f fOfclencia democrâtlca do prole-
dn ftl.Lle,': !Lmo úli.' mamcnte vo- no mês de dezembro a taxa de infla- a tõdas as obras consignadas no 01'- acr a o rea~e c~ntra os falsos Iiderp8,
+ ção se aPIoxlJne dos '8 a 10%. Por es- çamento, prefere fazer polltlca. por. (jue pretende colocã-Io, a faVOr da ma_
",,[', n," oc';' ';~1 rlo. 70~:" s raza"o os trhballl"dores de todo o que, candldnw a D:J}llI.ado Federal zorca de Brasilla. aS'lnalando Que. le

F: J1 E ~ 0;';\ re:o;'na com a propo- 11. ~ ~ ~ óxlm I., de um 1 do if t - d
l' .7 D ~vtc~ - ::n a lml'fu'~'ió de sa.Pals sentem-se aoIJ'gustiaclcs, pcls vêem nas p. as e elções. VU.R e~a sUa licl ~ l-cl ~ as man es açoes e Sil-

o' Y a. eleva"ão assustndora de tod(\,; os campanha a ate~dcr zonas onde, pOSSo aI' - ade denotam um estado de ln-
J'l ':"'-:'1i"\lp1 n~!9 t~"fJbém nnda virá preços particUlarmente daquele3 arl.l- ser votado. M~Jm, Sr. Presldente tranC!Üldade que aflige partlcUlarmen.
n 1 ~ .. 11 JI:'f) t,êr nlc~:1ç\.ndQ com gos m'als necessários i'I. sUa v'da en. tendo eu desLínlldo verbllS JÁ há 3 te às mães paul1Etas, por outro essa
·f,-:l1 L-~I'~ ~,~:l~fjfo Ir 1-':; 113 d ....I,,:-ses quanto as autoridades minlstÉrlaJs a.nOSi.-eonslgnadal..~, exatamente à err!\- intrs.nqUi11dad~ núo tem razão de
:r"~:' nieE, '111~ OrlO vivem de r~lár!os vao !'odiando a decretaç:o do nôvo sa- dJcaçao da maluria e a obros de 5a- exl~hr, polr é lmpo'slvel que as inst!.
:ü':'~ que J': lJ paw:'ú::}lmenle aju- lârJo-mlnimo. neamento do norte do meu Estado. te- tuh:oes naclonaiF sejam esmagadllll
(l~r a r~~~-1'15 E F' n'n bastasse 'l'razendo aqui êsta apêl'!. ao Pre- IIho visto flndarem êsses anos Se!!! pelos meti'! bra,slelrO!l, enquanto hou
c:n nle-,J:-b veElnr1elri!mente atm- sldente da. R9jlúbl!ca encarecemos, em "Ile o DiretOr do Departamento de ver o 11 Exêrclto. R9~lstrllmos, Se-
tu!ó;'in nO b~m EnrlJ. pl"itela tam. cl .. nhor P 'd t il t
1,1-111 I1 Cé_1~~~':"D rl~ 1';~ ,"l~rJo, en[~o Dome das organizaçãc· dos trab~lhe. 0- Obl'S,O. e Saneamento tenha dl!do um!! .res, ~n ~ e us res Senhores
iI1:'~; el';:" [:~,::"i:::T;1E'1'" para as l'es, a nec~~sidade de ultimar, de levát enxadada nessa& obt'as conslg:111ctus tiO D,!!putl'dc.<', tr'!!lbt'm. as llalavJ'l!S do

, j ràpidamente a têrmo os pllfpn,ut:\,os orçamento pllrll errad!ca,nCl da ma- n!lO mrnos deslacgdo mUltar. General
elo:'",; ,-,c'''1'' " "Ü~'5 01 ó'l'U JS e me- p~ra a decrda~ão c10 nôvo sltlál"lo-ml- lítrla no selr{,II!rJ50 do meu F't~'lo Rugo ppnn-~co Alvim. para que a Na
11Cs r~H'J'r'C'J~B: rl1mo, que deve pelo meno, ccm'~S- Assim, tendo em vi-:ta' o ll,,~lo uHiUl!!, ç:o EC tl'nnqüWze e elas foram val!a~~s

EccE·"t~:W':". e pr?V":'CPf o bom }londer ao aumento seral d!l orde~ mente veiculado na A"!emtl~'a Le_!Ios !!:;uin!es't~.mo~: "que a MIa !a
C"T n, :,~:o F? ['1!~tEJ3 m"h mlh", de 100%. , o;ls1ativ& pelo nob:e D~"utlldo est~- tlsfa~ro em rtsumlr o comando d!l.
iE' r> DF .,'", fl'l" "."1 ';'J:~'l' 'JJ'e Dl. Era' O que ~lnha a dizer. (Mu110 dual Jcovâ Mir~'lda FZl"iebt, no ccn. unld~de, dentro da lc;:nl1:!,~de era,
m1-!', ("lO r"'cc' 5"'1'1 cc"" Cf, man- õem). tido de atendc_ li. cl':'ad'c.,-.'o Ih ma. ::r:mde e que continuaria a d!l.1' pro-
C,. {\Lt"~, C:'''1I:[~ ('3 b,:Iê'[':; ... O <'Il An"'''EAL JU'1i!?,,!A' lál'la é!e~~$ l:ê!'ll1.t, em cu;~s P~PU'g- vas ~~ 5C!; amo: às tnstltU:~5e.- de.

. 1 1 ~'.. -_.. , ~.. r5es ribeÍl'Jnhas enc~ntramos !,,;::~'g mocr~l.cas'. Conc,uJndo, ressaltol1
'nr'~l',C L~ (~L_;,.'~o7f,j\:['1'nls?;p ~':!1;'1: (Para Ilmq eOlnlm'ca~t!o., ,F:Clrt I'e· lmpaludadas _ c1·;~nç.'S e f~ml1!ps (jue cC'ntln: a,rltm em pl~no vl~~r tõ-

. . 1 ' \ l'WuO a~ ora~on - El'. Prp~, ~;u'.e ,~- inteiras atacadas cln :m::'i\r!ll, " ""n- dEIS as oot1ens dllcas pelo teu ant-eces.
tr, 1'I:,~ ',<,' n~ 'o:,'';)'',' ~~c.1f~iS WIO iI estoa tribuna t:~I'-·U1.t1l' ('ois ire vol=c~o, os olho" "!",'~:" 11:"d-. ,oro p,,;a a pr~'a"'açll:o da o;'d~m !'Id-
~i;;'C';':U:,11i:tf>'~"':""'; l~:_,·,,'.~i,'~~:.,:",l,~'~~[::~~:', ~erl1clà__d~i~m;e_o ;:pelcz, um do pe.:::oal do 30 Diõ.tr.lo tlvendo às mnr,",'ellS do lt~Ú;11: e ou ~,. 'li; ~1Jell: ,,o :rc:pdo aos prlnel",'Oll cons
L:. ~, ,~: '," '.' ~L ~ ."_ _ - do DUOCS, em Pe:n::,:l1buco, de Onde rios do meu Estado _ é qur J'!1~ '11- .Ituc~a;als e ti" llllranlJa da d-mocTa_

nCllbo de re~~ber o EPgulnte tcl gra- Jijo tio Sr. E::,,~t1'ío 1!:!õl'"dl) a fi:tl 01'1', 11..·. E~11hor I'r*s:denfe. t~m<:ls a
m..: . (;~ pz-dlr a S. EJI" 1)0 ra cf.1vllr o D-- homa d~ C~~"Jêmtntar: pnza ao!

"Em no:ne de S45 scrvLl:m:'J do eartamentc(l de Obúos e Sa.,'a!'r\::ct-o céus c;ne o,F::ércJto H.?cio!Jal e as dh_
D::CC~. ~.~ I:':~:I"!.o, 1'n;;.~~·;,:!C's ':10 E!:plrlto f'llnto CJue f~;I ol'~:l. poli. mllJfh fôrrps n:mt.a,as continuem d'l
pela Lei n9 4,0,_,' ora otr"\..,D n- t,C3., que atende, er. P"'e~;,d~nte( 11 In. nta!.1'1 1'1:1. ra"Or€'V'lta. PO-b,Cl de
do dmas 'priva:oe~" vjm'~s a ,el:l' iunD5M polflJc" •• a p~,'!:I~J da poli- llrC,ervadC'res d'l ordem e de. le~~!1
para o nool'e I?epl,t:.dCl I ;~e:;,d_r t:,cos que solicItam, e,'l trc~a do vo~~~ d~~(>~ ban.n~o do nt,..·o meio 11 ne
Jl!11to h C!lIllI'7~o de C,_ ~~:,ca~ ~bras de sane~'11'Ienlf). CEc!'ec'10 dE !,,~t:, PI'e,ença dcaueles que mo qui.
ça",_,do .Mm,st",;1) lia V.~ ,,0 " ,me no orrall'l~nfo (In. R.:JÍ1""':~ Cf)'lS- .,~rL~~O !'-FJJ tn?:cr"'" nel0 lc!t\lt d'l
Ob.,,> Publlc~, no s~ntirlo de pu tlUll velbas que ""ra lã temo. d••+'- O.,.m e P"~"l'e~so" por""~n' cor ~bllcar nC'-'So enqur_drllm~j1t', cUj:l '..-- ..',.' .-,' , p",,10 p'rab~ v ,~ • 0.0" ~~D
doeumt1ltQ~ilo foi enc:lTnl"hé<da D,!!-do, expre~~?,me)'lle !)ln", nJL~~ - '""- nld~C1~ d- ni Brasil, pa!.a OO1'O~tu
em jrnclro do corrente ano >;ao da mol1TJa .[l~s:"S I'p"IOOj 111"1l'.- tlc ' -oi _ccnta~em COm 1"0 pat,rJó

':Eiuei-"mcs que 'o- nos!:~ an. l'l~:nas e de nmulo futuro no s"tan- li o;, '. ~'; O!m"~do, Sêllbol' PU!!
gu,;;'nte l!:;l~l.Q t'nlla.Tr~rcu,do !t1llo,do mrU"F~I(l·'~',~.ld.":e.\~c:g- Nl•• , (lL,llt<' bem).
nB ('êlmlll"B dos DetlU{lld03 e lun- 7am municJDi' ~e I; .b,tltnt,~ ,d!. 0." e Durante o d:~Cllrso t!D sell1/C1t'
to Jl Diretoria do Pe?tolll do .MI. de :uturo }lrom ~-(lT, • • ..:, O~;mCJT DlI/ra. o SenhOr Aru Fi.
nli:térlo da Viação e Ob]as Pá- • ~l'ero qu:,o Sl'. l'~Illili;t o ~,"edl~l tombo (arl. 53 do Regbr:rnlo IIl-.
bllcas". ..a:~Chlldo pc.~a, IJ.? flln dê,le ano. e terno), deixa a c;(.jelra 4tl presl-

, ' no cDmêro do PToc.lmo, ~ fender a fste d~ncia Nue é O-u'l1ada elo S
outro u-le;;raml1 é dos e~:';('(,cl1tes l'!!lêlo anõlustlante, que se !âz mer... fel'- nhor Dirceu dá.doso· ~ I 1I~-

c'" Rêde Ferl'ovlhla do Nordflhe, flue VO:ilSO atravé~ do dl~cuuo pronl1n~h. de Secrelário ' "up c e
,':l'~m [,"(''w'i€.',Joi) jitlra o J:.êparta- do na Asl:pmb1:iia L~~hlllt-lvn. - [j'lO .
mento dos Oorrelos e Telégrafes c:n lhe deu inteIro anejo - ')510 lh'-:'re O sn. p:mSIDEl':TE:
Pernambuco. E1lc<lntTa-se o :Pto:c:~o Depulado Jeové Mh &nda FerrrL C,, .e-
nq 12.050-63 nguardll1ldo pu'JIl~~~llo, JlrcseJltanfe e!l11ne!ll~ (1~_ '111"10. ZOl1a 'l'cm a pnlaua o Senh.or Ula\'o
pois, segundo o telegrama, Já foi nssl· do meu E'tado. (lIIuito bem). (dia.
nado pelo Presidente d:l Repub :CII. ,

Sl"" n l1"e ti'm direito. , ú Apelam êsses funcIonárIos pam que O SR. OSJlJAR DUTI:,\: O sn, OLAVO COSTA,
E" P,'['jo]mle p:trcce algo de ml· ej bli d D'd1'/ Po't'lal. . .

tOI;':lraÍJ1io que o Minlstro C2rva1ho s a pll ca 0Jnno • 'te o .) t ,a (Para uma comullILGrão) - Sel!hor (f,!ra uma comul1 ~Cuo, - SC111
Pinto ~~'ll1la. I'e:::olvldo adiar para o {Im de qU~t a ,!la d~inl'!W° possam Pre~ldente, Brs. Deputados,_ n6" ~e. eVlIlao 110 JTador) - Senhor Presl~
mê.< de janeiro o pagamento lIos i11a- er a sua s uaçao e "a. ",wremos li. Mesa CODst('m dos AnaIs I à nte, senhores JJoeputados, acaba de
tlvos, daqueles penslonist~s do Tespu- Br. Pre!idente. êsses spelos partem 'h ·~SSõM. !,oll$ignadll& pelos Generais Iwnar conhecImento da f,j'<!Jl,3!erên
11'0 Nacional assim como tam1"lém 113.-- ''!.~ gente humilde, de trabalhadores, ' " vevllf\[jua e Hugo PClna~co' AI- ela. do DJstrlto de Juiz de FOra, do
queles que 'recebeIP pensões dos bls-tál: serventes e con~uos, que se en-I,·m. quando da tl"ansml.ssão dG caro I,.'pal·tamento NacIonal de Sanea
tILutos de aposentàdorla. contram completamente abandonados. "'",' Comandante do !iI Ex~rclto. Sà-! lentb para Belo IIorlzonte. E uma

Scrrundo foi anunciado. ertll decisão diante da demora na. publicação dos 1I1,.. líltlmo, em São Pll'lllo. Pam decisão puramente po1~lca, porque,
do Sr, Ministro da Fazenda, te deVA respectivos quadros, Por Isso t'SO des- ra""üllldade nossa. para trll1lquillda- 'tv:limente, o Deparlamenf.o es!-á
ao fato de que S. Ex' pret~de di- ~ ~~a. nJ sentl?Cl de qu~-!.~ d~ BrasJl!. dJ.:;se ,o General Peri ,a'lIzando• em JUiz de Fora e em
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tOda, a Zona da Mata, importantes es~ send~ .. ~efor!l!a.q~, J?,arjL mor~t!ia, COIÔl1~ jap:mêr.; '!-'l!e grandes serv!- dlscutida e apreciada por êste PIc
obras~ do Sr Ivo Magalliaes, quando ele ços, tem .presteM a laVouz'a nacional, nárlo. D~vo 1'1ls.salt.!ll', in:cia:mente, Ô'

J..':cá, portanto, o noSs,~ ~ J)l'6te~t~ delxar'a p.refeittn-a;. Sabendo' que Os IJ~ocura;se dificu;tar a expOrtação do parecer exarado pelo Ministro P:c.-"
lXir essa tranSferência., e 'O meu all~' seuS dias eS\~í:l cOl1tMçS, o' Sr,. ,p.re- prOdU~ atrayés de .Il!edidlils' restriti~ tas Cavalcante' nas centas do' Exer-'

" feito' J'L ga.'~u' 'ce',rc,o de S, ,mUhoes de, va. J::(l.lx,adas pela CAoEx do Banco cltlo de" 1962, ,paÚ)cer.' qlle fiJi unànl-10 ao Diretor Gera1dq, Rels" no sel).- .. '~'1J ,Q te " . t'
tido. de que torne sem efeito tal de~ cruzeirc$ Pllra ada,pw.r- uma, Cas .de. do BlllSl!. ,memen aprovl1do'pelanossa'eôr,e'ec
cisão da trüJl.9ferêncla: dt), D.ístrito. dEi madeira ali' na Construtora Fa- Para. pcdermos ter uma, idéia pro, que, nos d:z da' sJtunç;:o econÔmicL-'
Juiz de Fora para' Beio Horizonte. checo. ,"" c dsa da procura; do l"lm! no merc,lIdo ifinllnceira do F.'a's e que n0.s diz' des'

Ql.léro,'saber, ~t~o" O montan~.e real InternaclDn";l, bS,!,.a a.tentarmoo para. gastes que se ,proces,s·:uam' no pa.s>n··
EEra terUiipar, Senna;" pre.s"dente, dessa despesa, a q\1e titulo f01 feita os dados rele.rentes' a SUa' exporta- do exercício c' da forma.: como se' ofe

vou ler uma nota Pllb1!cnda na :m- e qul'\\' ,a' dô~a,~~.ô qüe está cobrindo ção no exercicio de 1962, que apre- Ituou a, despesa púb1ica;
pi~l1-!a, a pro,P,ós,Hq (las pal~yr\l.i P,TP' semelhl\nl-despesa..., ", sentou a expressiva cl!ra de ...... " :, Tenlio, desta:" tribu'na e nas "'~m's-
nunciadm;, em São "poulo, p~lo Almí- .'t"... 't t h tambem um 1 015 "'29' 11 I <-t 1 \N, ., Sr. Pr,esl"en e, len o , " " . .« ·qu os, no, va or ..... a de sões Técnicas- deita' easã, reiterada-
ran,e, Silv:o Heck, ex-Ministro da requeritliento em q1íe~p.eç~,o ~rol,lun- Or$, 154:957,908,QO; tendo' como prin- mente falado' sObre a importância do
Marinhr: c~(J.mentíl, qa O~~.'~sao.de constltul~ cipais mercados cOl;Utlradoreg o ,Ja- dtsposto no artIgo n e seguintes da

':NO dlsciur~o, que fê~ pela tele,' 'çao, e JllS~lça sobre, a I~egadl\~ade}a pão, a Fra,IlÇt1., a Belglca, e a' Itália" nossa Constituição Feder:;], os qua:s
, vliw.o o eX-l\1l:.1istro. atiJCândo f4)1'- perm!U1êncla do, Sr, I~o. e, Ma,,,\1- Como bem deelarou o Sr. Flávio tratam do' Orçamento e das pr1ncl';
'temente o Oovêmo Fzqeral, disse lhães na: prefeitura" Fo1 ,~le,c1cn1i, Brito,digno Pr'esldentli da Coopera· ;tl1~S' qUe, devem reger a LeI ârça
que r.~ está no Oonselnb do AI':" tldo.lI:,be~ di) seJiV:p-o ,pub1Ieo'i·P~ltO tlvI; .,Ag~icol!\.de, Cot'a"em Pron\l~- '~entária'.'I'~m~SjdOo ~rópr;Q Presi
mirantado porque sebipre Se oPôi;' !J0,ven:o da ,CWa;Ja'1ara, mep l\'ll e claclllento feIto na Confederação Ru- dente dêsSe 6rgl\o técnico nesta Casa
ã cOl'1'upção li: traiçáJO e ao, des' mguérlto. admlttl~tf/l,tiY\lIl\ul! e 11!l1~ r'al nrasll!ira; "o raníi é'unüf daS' nhr- '1\<1' Ii'ldo'de éminelites p!Íxlamentares:
retpei;o às leis que b,lnef;cam, os' cç'JSl1-, sét:ja .. Qu o, J:'rereito ~e, d~ren: l~ores fibra~ _~ci~.lcíClaS; oo~, re:5ls'iQllem d~çl~ra; qUê ó' nosso' Orçaniento
pobres, e que renega' a direita - 4c

d
TIa ,Jpslttiça! Ilr1?,y~.l!l1e nad~' ~ ec~l tenc!a à tensa,o 000 'i'o superIor, à do ~,f~z 'Wl ambntàado da cifras, sem

Se alguém pm1er d:zer-l4e, lioje, pa o e vo a a. qua,q~e, ,ca,rg .qu. '~ cânhamo e oito vêze.s' maior do que :uma slgillficaç1Ío' que represente um
o que é a direita -, tanto. qilan- ves.se, ou, encvl\q" t~m '!.ue s,er deqll- a seda. E' a lÍlais resii;~~rite de tô~ p!:m? d~ Gttvênío, c(}m tôdas aquelas
to a esquerda, que ai ~stá "trai- tido, sflmà~iaml!ntel ~ao é ,Jl?SsW~1 dag' lIS" flb,1"(lS têx'tei~ vegetaiS é auase :null;nces, que serill reCOmendável uma
dorá dos maIs eIeVa.{l0i>' ideais é, que~ contl.Utie ,à frente, da fret~ltu- igual à !lbra do vidro Fixa' lÍem' as :refórm)1lação d~ política orçamentá.-
daqueles que, no tiits!iacio, tóni~ ra. dq Distrito Fedetal' quando foi dl!'- " . ti tr' i ' .. "'d 'rKi .
bai'l\J1l em defe~ll., do r.rogrCõ,So li m1tido, li: benie do serViço públl<lo pelo ttnta-s lU llS ~ Ia s e se, oomo te~l o i • • ,
da liberdade", Afirmou, contudo a:o~êrno de.. Guanabarà. Não temos p,m:o, dá uil,t Broduto rle alta cat~o- Ao, tratarmos dessa matária. dese;"
que 'não está no centro, porque n~4\Í com ÍSS9, A' Jei não tem nil:da rIa,. sua nililOr }l~(}~\a: é ~t;rn d.UVi- jávam?s saltentar tÓl'icos, constanfes'
isso nada representa; esfará. com o ,fato de o Sr. João Goulart da pata ~istura às fl~raS smtêtlcas, do proprio tlarecer do Min'stro Frel
eempre 'onde estiver a lei, 0011"" ser IillmIgo' do' Sr. Carlos' L~cerdli, melhb~ando-as .el~ mUlto p(}r.. abs(}r- tas CaVal;anti; ,quandq' referindo'se'
tra tódó aquâle que preterida Te,m é CO!11 P .fato de que o Sr, Ivo ver .~illto melhOr a umidade .1\ elaboraçao orçamentária, diz': '
b ' " Mao'al~ães foi. delhitl""-' como deso- Como seU. ciclo é d~ferente do do " " . "

a ~~rar~~ p~~;r ~~ te~fa.mais n'esto lá' no Rlo de J'~eiro, na oiúi: café ~. li colheita: tlrocessa:-se' em' Aj; regr,!s adotadas" n,a Con~tI-
Govêl'no qu,lndo "o Presiciente nabái'a., e" portanto, o' sr. Preslden- cor~e.s trimestrais J?Ode,rtd? se ob,ter, tUI~o. de 194~l • dl:sclplma~d~ \ li;
instrui pelegos' para fazer gre- te 4a RepúbliCa tem que demIti-lo. com rent,~bilidt:ode llJ;ret1iiv~l, cêrca de ~~ rIa orça!U,n,ãTla (ArtS. .'~ a.
ve de prêSSao c(}ntra o Congres- FIZ o pedido de Informações à Co- trêos eórtes anuais - aprovelta-sé a lãi' preservam os prinolplOs
so, ~ promover um oficial' expuls,o missão de Constituição e. Justiça, e mâó-de-obra da' lavoura cafe€i,ra, no c.si SlcqS ~U:e ~/irlncorporaraID' .no'
de ~Ua arma por esteli(}nato, esta tanillém está. quieta. Pelo Re- mOID\l.l'\to e;m ql1e está: a ,dispensa:. étr ema. ras,e o. No ~enh~o
dand(}-lhe o comando do brioso glmenio, tembs 30 dias para. processar Senhor presidente, senhores Depu- t' co e contáb!l.. Mas, .serIa. llc:-
Corpo de Fuzl1drp.s Nava:s", e. o Mjni~tro que.não responder às In- tados; desejo fazer da, tribuna de,,;ta /' ~ue se ~~fln!SSe,novo concel-
"quando "utÓr1c'\ades da intimi- formaçoes sollCltadas pela Câmara. Casa um veemente apelo aoSenh'Dr ~ind~~~:~~ ento tPUtbli~o, hnp1:-'
dade do Presidente da Replíb11- Pergunto: qUilnto tempo tenho para PresIdente do Banco do Brasil, ao ria ai '~ma ~n~tf;ard urt necê::{ i-
ca mlllldam uma urildGde do processar a M~a da Câmara por não Sr." Diretor da CAOEX, para que m t .: e a ese!1Yo V ~
Exército seq'le.>tral' ou 1lS!,asi- dar a: informaçao que peço? examinem as reais posSibilidades do f' en o ieconOmlC(} e .stabllldade
nar um Govermidor de Estado, b Era o que eu tinha a dizer. (Muito raml, ,como produto de exportll:cão, e IMn~e ra.. " J

quando os mandantes do crime (!1~,) baixem normas capazes de estImular LO::J,ge diss(}. o processo de e!a-
são favorecidos e o~ que se re- ,O SR. DASO COIMBRA: a produção qualitativa e quantitati- b~taçll<? orçamfntária. fluido e
cusam a cumprir a ordem éri- vamente. evJtaI]do (lUe interêsses con- dISpersIVo Cll 'n' na rotina, jnd5f~-
minom I'ão presos'. . (!'ura uma comunicação, Sem re- trários a,nossn econ<.'ynia venham a rente ao p:tpel que desemucnha

Concluiu diaendo que o povo VISCIO do oradOr) - Sr. Presidente, influir no dt'sestlmulo de um produ- o, potleroso insll'1lmcnto da ,re-
está cansado de tantos de~man- Srs. Deputados, região com ma's de to agrlcola que tem como principal celta e dn,s d:ospesas públicas. ca-
dos, unindo-se às Fôrças Arnu:- 4ÇO ml] h"",!Jitantes, aquela emb'preen_ comprador ,ju.stamente o Pais de onde P!lz, POr SI s6, de reanimar ou de
da" num caminho na.cional. de- dltla pelos Municípios de NOVa Igua.- é originário., comprometer 1\. prosperidade' do
mUrútico e probrcs.. IEtn: p!lcra '.lU, São João de Meriti e Nil6polis Esta Sel1hores Deputados, é 11 pro- PaIs e o bem es.ar do povo."
rcsol"er a cr56e, com a Frente vem, há mutto temp(}: Sofrendo Il. de~ , . t d 1" ,
Patriótic.~ Oivll-Militar, "que há ficjência: de abastecimento dágulÍ O va mais ConVID,cen e, ~s exce PIlems Em verdade, 11 nossa politic3 or-
de ter 'em "lio PaUlo o seu gran- GOVêl'110 do Estado do Rio éle Janei- do rarol como fIbra textll.. ç,amentál'ia C..'ltli p-cclsam'lo de uma
de centro de irradiação r.>:lcio': ro já, começou, há tenip(}s, urna rêde O que se deve, f!Izer, ao 1l1vés de reformu~a.ção e neste seníd<lo .lã ~e
nal". ~trlbllidora dE! água. Os manan. conter-se a expansuo d,a lavour.a, de pronunclOu também o !::Jst\luto de

Cl.o.l.~ porém. locaHzados nesses mu- raml que apresenta 6tunas posslbl- Pe-squisas e Estudos Soc'üis da (;na
Era ° que tinha a dizer. '(Jl.l'ulto I1lcfpios,. pertencem ao Governo da Udades eomo fonte de divl!'RG, ~ de- ~abllrl\.. c,itado no parec~r referido,

bellii • , Guanabara. E, queremos,naste ins- senvolvê·la e aprImorá-la mediante quando dlZ'a que'
O SR. EWALDO PINTO: tante. nos congrotular com as 'au- fmanclamentos de custeio, financia- ,,' ,

tor!dades do Govêrno do EStado do mentos pare uelhcn mentas das t. Numa democracIa reprl'senta-_
(pura uma c07nunt cão - sem Rl~ de Janeiro e da ouanab'ara pela condições de ~-end!mento até o deS- tIV<j/ 10rC'tmen,to é o Instrumen-

reviSão do orue!or) -; Senhor presi- G.s.stnat)1ra, no sãbado passado, do contO de "con'heciment<ll; de embal'- o taas co ~ raves do qual se exé-
dente. pretenélla comentar um do- C[\wêmo pelo qu/tl M adu,toras' que que ou warrants". _ (JI.!uito bcmt.) cu od plano de Govêrno. Não
cumento da màior ÍI':I1portãncili, qu-e é !l~l1stecem o Estado da Guamibara V O se PRESIDENT!!:' s~ p. e a,bsolutamente falar em
o relatórIo do Secretário El>ecutl~o mIO fornecer '10 mil metros cúbl~,os pa~-lie à. primeira parte dó gll1,n- ra~n~:~~~de qUpa~nd~ qU~áões :1e
ds, , CE.PAL. senflor Josê Antô!l.o d~ água às cidade..s d Nov ~ I de exped'ente. lItl" .sa a v l\ po-
Mayobre, apresentado 11.3 conferen-, Suo João de Merltl ee NJ:'óP~lJ;çu, Tem a. 'palavra I} Sr, Laertc Vieira. úr:;~crãtlci>c~~~~jcaa dee.. I~r;: p~fs
cia" da elES, realIzadas em fins d~ também com o povo daauela re?;iã; db li" o "auvraçao,
outubro e prine!pio de n(}vembro. No por ter alrQn~ado o (Iue'tanto dn.e' O sn. LAERTl!l VIEIRA: ISc~, I) e ext'cução or~am~ntá_

,~ t ' . t d d d to lnan-o' (M 11' • ~ - , r as sao f"rabdas com tanta im-
enloUn o, em vIr u e a e "rm ..,a Java, u, o bem) (Sem' re1Jjsü.o ã~ orador) - Senh?r proprle,.lade como "e_~Lre n',".' O'.da Presldencia, em face ch e,casl;êz , , D tM inl ' .•• lO,' .,
de tempo, vou ap~nlUi Boll.,elt!!J' â 'l'a- O SR. FE~NANDO GAMA: Presidente, .nobres srs, epu Os - três PXlnclpios mais irnjWl"tanrell

d I tÓ'" cinlmentc, desejo soliCItar a V. Exa, que devem reger a: lei bá.slc
qU'grafia, a: transcrição e a guns, (LI! a seguJnte comunlcctçiio) _ Se. Sr. Prl'r,ldente, a gentllelJA ele rcgl&j" veracidade, unidade e untv;"s;;:'
picos '~ESe ~ocum~nto 1101' AmilS, nhor Presidente. Srs. Deputados, de'- t.rar, neste, horárJo de vernó que ho e lfdarle - não não de modo aigum
dnela R sua ImporLllcia, principal: seja referjr~me nessa oportunldaàe a se c-sle,ntle per tlJJo <l PaL"a hórn rcs!'eitados. eom o re"ultarlo d
mente no que se efere às e,qnfcrên um produto agrlcola cuja cultura se em que subo a esta tribuna, time. vez que se fmuda n nr6pri~ estrut e
c!a.s Internnclonais <le comerc:lo _e, estimulada consciente e IXItriõtic ' que !I mat-étia que aqui me traz e:dge ~R do sls!el'la "'~lítln- bn,pado nU:
Dcs~nvolvImento, que sp reallzarl10 mente d á f. ·a· t j d ude dls'J\f 11 ,. "" . - ~
no llróxiino ano, Cle Importância de- t '" .•, ,po 1'1' ornooer ao paIs, vul- odo o P~11PO e que P :- ,,-, Vfe manlfes!e~ií(} da vontade do

'cldva para. o noo.$O pais e para a C-I~S ~hvisas. decorrentes de sua ex- Não desejava, Sr,. p:~ldel1!e, ver povo n.f.ravés de -seus legítimos
Amér'e r at.ina (Multo 'bc1n) po toçao" bem como criar novas ri- uitlmada a' atual se!S,:o leg:sla!,]va representantes no COngresEO "

"a, . Cjue~l1s nacionals, dada' a SUa variada sem trat!!r de u'a mntéTla da: compe- '
(A publicacão solicHada pelo Se- utllzaçáo na indíLo,t,rla. Trata-se Se- tência desta Oí\I!~.'U·n e 'Iue reputo eM unânimes as autoridades fa.
il1o" Deputado Ewalclo PInto será nhores Deputados 00 fibra do ramo. dês mais hnl>cJrtalltes ntl'lbuidas a zentlárias, Os homens dêsle rais,
CQn~)del'adn na forma reglmen·' ~l.a Casa: o problema elas conlas do aqllêlM que se ded!.mm ao tmto dos
tal) . , EstA lavoura, Introduzida no Brn- p. "5idento da República. referent<s om1JJemas. finanClelros, -em reconhecer

sl! pelos' colonos Japonêses há cêl'c-:t ao JJ;:~ercléio de 1962. Embora o I1QSS(1 a detllrpacllo que hl1 na vída. orçá...
O SR. ABEL RAFAEL: de trinta anO';, vem' encontrando ex· Regimen o Intt'rllo, Sr. Presidente, ml'n!Mia do PaIs,
(Para lImCI cO/nllnicaç/io. Sem re- celente "habttat" nos Estados de Sâo seia. rigoroso quanto aos prazOs para Em verdade, Srs, Deputados. nós

visão do orador) .:... Sr. Presidente, Pau~o. e Paj'an/i, especlnlmlmte ne.s- pareceres e a,prec'"ção 4~st.as c.ont,as, ne.;;ln, Cl1§a que temos descur;odo da
tenho aqui um requer,lmento de In. te u1f.lmo, • multo embora- ~ tenha. neste exer- f1<c"lIzacao flnan<le!r!1:, verificamOs
formações à. NOVACAP, Isto é, ao To~aVia, nao se tem dlspensado li cicio, criado uma ComJssão E"peclal ?e nartt' d(} ExEXlUt.ivo procedimentoé
GrIPo de Traablho do ,patrimônio at,ençao (me serJa de de dispensar ao de Finalização Financeira e Toma- . en~ts e irregulare.~, lançando-se o
da NOVACAP sobre o tot.al dllS gas-, rami, mas, muito pelo c(}ntrãrlo, da de contllS., estamos n(} encerr.!!. P.orl~r Executi\'Q até à" tarefa de 11'
tos efetuados numa casa do ncam- UURnct(} c(}mena a florl'~cer entre nós, mento da atual sessão legIslativa. sem l!LSln,l". F. é o relatório apresentado
pamCllto da COl1$trutora p(\checo, que graçã~ lia esfôrço e pel'Severança da que a matéria' tenha vindo para .ser a-o Tribunal de Contas [lUe UM ili",

........... - ~ ~- - "~ - • I -
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'lue Inúmeros órgãos da administra. do 1I&'r.tnt<J. que .se 6Stude wn modo' oon.sÚU1te do Art, 86, lncúIo 8,' de
~u·" pu'bl!t:,'1 - e órglíos públIcOS, nos de daI' delcgnç.lio ao Oovêl'llo :Pede- j"'No~ AO Aftn.-A do PrA.Jd-te' da da wn prluclplo clássico, perfeita-
~ v .;< pod <er _, I I t óxlm f ...,;- - - ..... ~ ~. mente aceito. Mas no Brasil, tanur
'ténnos da. eonstitultio DV em.; '''', poss ve ffiro e na. pr a 1'C 01'· l>""ú]blca deveria, parlt cumprir o Illb i t(~ , . fi
'IIrlnd05 através de lei - foram crin- ma admLnJstraUva, a fim de qUe. se: dever, reaponsablliZllr atjuêlea equ r o orça.mm 1'10 como m a
'd"" po.• decreto do _Executivo que e!'- dentro de certo limite, possa o Exe. ue ....... dA.ot-dldo __'--'''1011 çiW. por lncullura ou por Inépcia. 0&
~ • _....._... funPQO ti te d ~. ela q -" ~ '.. - ... uu.;>.. gOV~rnantes relegam à cowa comple-

t.orla l\S.~lm. de.sempeW>AU"V > cu . Vo & n eT.... uovas nece&l'J - eonlltltuclona.ls E ~ por 1IlSO que n- taYaente &pm significação. em que o
tlplcàmente leglslatlvllo. des l:lo País. Era o tellte-mlUlho que zlo tem pontés de Miranda quando - d\s 1t

Neste ~ent.ldo, recentemente. como queria dar A V, EXII.. em recente entreovlsta, dizla que a ~::;~i::01<)n~lO ~P~I~ite Pt~'uelV~
-relntor de umo. consultl1o form,uJada O SR LAERTE Vli1ilIRA _ AgrA. tllW& ConsW,ulção não • assim anti. moe4a de curso fQ!'ç.ado 56 te_lha o
pela CPI que invl'StJga o se~çO de deço O Í1.Pal'te com que V, Exa. me ga., retrógrada. 011 que necessIte de lreU Tolllme aumentado mediante au
rcpl'esrn O "" r,ontrabando.oplnavamos honra. tn1ellz.mente li- V, Exa. que UI1l& modiflca.çl'io; o que ela: prwu.a é t<J11zaçôes dêle pr6pl·lo. E tudo vai.
pela ilegnl!~ade e Inc(llustituclonlÚl- 1lI .wgt\l;'!áo que formula não pode i;er ser rll$p('ltadll., o qlle _e I, ser I,SJlim, de mal a. pior. QlIer dizer, um
duouele órgao. aceita, em virtude do Art. 33. parA- cwnprlda. No ent!\Jlw. 011 l'efO)"tnlStM pa&> que eflClmdaliza o mundo com

E ~çmll, encontramOs. na pr" na: grMo '~,' da. CcmstHulçãO Fedeoral, 1alam em transformar a nos.sa l.eI IImI\ taxa. de inflação superIor a. 5{l%
prês{t1":1o ne contas <llIe foi examl· que diz: ' , l.te.!m', quando deverllml. IIl1ltl\& de \ p01' ano. fazendo com qUe OS ont,·'8
nuda P' lo ·~'rlbunal. 11 rclacr,o de di· ~E' vedn.do a qualquer dOI> Po- tudo, cuidaI" de respeoltá-Ilt e de cum- IJOV06 não queiram ntfoclar Nl10SeO,
vcrEO;; órapi>5 crllldOS por d~el~ e dert\5 de.legllr ll.t.rlbulç6ell," J)l'i-1a. Ouço o Sr. DeputlUlo Magll- p.e.rque nlngut'm r.~Ml9. na eslablll-
(lHC reprC::J1 t'ilm a InterferênCIa 1J1- d .. Ihlíes Melo. dade financeira. pl'l11clpltlm~llle na
devida c crndr'lÁ.vel do Executivo em O que é preciso. sr, 1>eputa o." O S1'. MaVlllllães Melo - D@PlIÜI<io,1 e,~tab1Jjdade polJt!l;a e socll\l qt1e de.
lna{éTÍlI 1:~:.s1nthOJl. 1:):'s11l maneira que cara um dC\!:l POliêrll!l cumpra com (l l!:gré:rio T!'lbunaJ a que V. EXlI.I lll. decorre. aeho que (I discureo aue
fomm crlndos o Com;elho de. Desen- Sua& a.trlbulçõl'S. O que é pr~lsto, 6 se retel1!, depois da.s erltiit.'a& tão sé- V. Exa. está fól2e..,do. tem a maIor
'I'olvbnent(). p'lo Th?creto 50.7>\6. de 8 que eXÚl~ - e V. EXa. fa.:ou que rfa.lI e dO<i lilpal'os fellOil! SÕbl'O f'"o;lllJ.'l qportu.nid:lk1e.~ E. q!lell'n Po'l1s. UIIl
1'lP. Junho ele ll:ôl: o COI1i'elho Coor- deve ex!Btlr de alguma forma - p~. contas. de gestão deu a &eU plllcet, dia .se possa levar 11' s,;I'lo r9;0.< q:HI
d~1R<lftr <1r Abr"teclme!1w. pelo. De

d
- tieldade ne 1>01UÇão de alguns plo- aprovou eua:" cont.a.~? €'nlpenllllm 1."0 de perto com o de.

cl'Pfo 35,rm. de 2 de de~.embHI e blcmas. Ma.<!, devo dIzel· a V. Exa. O Sr. Ulerll! Vi~lra - Neo, S". senvolvlJnl'llto do P1Iís.
1954 _ ê~,~~ 61':'1'10. poslerlormente ex- que, plIl'll outros, no que lJfl retere .. Deputado. l~ cctn~tlhllrá. o1'oJ(,I.o dt'
tinto. t~'1e o ~-u pessoa} tran'ferl~o de»'llelll\ pública, .. apU~lio d~ re- apreciação no meu dJ.íIc.lU'-50 e V, O SR. LAERTE V,IEIRA - . gTaw
'PUTa o Mll1d~rio dns M,nas e Ene .. • elU'sos dI} erário, deve ex!s4!r li maia Exae Mio 'ver e li Na.ç!io '1'$\ fk~r deço, ntJbre Delldndo. o ap~r!e eom
g'a. o qP~ Vi"l pl'o.ar que todo aquele ab.oolutl1o rigidez, de forma que os 4abeDdo de que ordem &ão M oout.as IlJue V. Exa. me houl'ou e que ineo.
pe,"{lal. h,,,n C:JlrlO 0.' crrrl;Oll aU exls- prlneíp!oo legllls e ronstltuclomlis se- I ; ..t& RitPll.·bl:Cl'l' que. em \!ee'dade,/ l'O{Q. no '1'ctI.D1OCli!5iO dlseur:;o. l1'.'~cc~
t,'uÜ's, fm'l\~l criados sem !!- neces· Jam lI-teudldos e as despellllS se p.ro- não merecem u.pl'Ova.qíl" do T('IHtnlll ra!tH8 que íl. Exll.. aI'SI~Jol1 tem
Eál'ln lf'i, .,:mu'cmnellte atl'llve.s de de- C?&'l'm nos tf1'!nOlt do C6dlJ;0 d. enio ))OMm merecer .. ~pl~ll'tJ.~ãa ac:;r~:rtado ê&'e l'~glmE; já nao de In
c"eio' o l'nl'V~CO Nne!Onal de .o\.SS\s- Conf.abllldade e das leis que regem a de;,ta. aMa f!lIcno lU!lS de hJper·mrlacão tntolt
ti,"('i;' fiM MÜ1l1c',olos pelo Decreto matéria.. Aqu! V. Exa. não podeda O S/ MG(1l'llllãl'< Mdo ~ QUCl'O l'lIvel e In.smlenlável em que vlw.
1l~; ]in 334. de 11 de mnrco de 1~1: dar assim mlUs elasticidade na tn. apena Concluir o hJeu peJ'IJ\Qmento .. 1mos.o que conconll pua lI~de;;yalol·l..
O GTB nlPl'eccrla nesta OMa lIprer .a- terpretaçlio dOS c.:ll1Cellos jlU'ldlcas e s . . . zação da moeda em propOl'COe.s Jamni~
<;50 mo', ".<,~on~adl1' e or~.çl1O quc. legais. Aqui l!Ó hl\ Unta norma de O 8R,. LA'E:RTE V!F.TRA - P{'Í,~Ivista em outvos Pf,I~,~<. Quer" dar I\.

M c1P."t'1l1V"-' apcna.~ a ~allsllr .sua at;Ao: Obedecer 11. ê.;tes conceitos, sob nl.Q, nobre Di'Pu·.ado. V. Exa" no tópl&l da.' despesils Í1TPw
,,,.no. J)Orf1I'P o órgão, alem de lIe- pena de estar quem 0Il lnf:dnja. eu- O Sr. J'fr.i/(llh.tí~s Melo - ];,'ou' gularllS, all(lunas delllS para. qUe sin
f(PJ. IO~l r n a'ln{10 Inúmeras de'1le- quadrado nll IM que define oe {\t'illWIl ouvindo 110m ~ l,r,ção o Q~"':f.UllO di:·· tA a manell'a como foram aplicados
P.9S acima di:3 mcnümlCIJ autorl2ados de respon.sabUidade. E' o que estA CUt!O que V. E'ÁtI. eiltâ ptodu'.!l'flo. os reCtlrso.< do erário. O Mlnís'tlflo
em ]P'.' 0-' mll~uláriM ou em dec.re- acontecendo com 11. malorlll. do.~ dlri- Ac.J'l!dlto que nesta. cle.K'bedlénrla da Aeronáutica gMtou, alfom do cré·
t{l~. D" mono ~lle llS Irl'e;rularldlldes gentes desta Rc·pi\bllca, E' o qUe VA. quaJ<e atávica do br;,sllelro TIno npe- dllo. a importância. de wn milhão e
"" ('strnd["n "o" 1!r\.'t()~ e dl'''p~~. à mo.;; l'eJ'IfJC!l1 nl\ pri'i:tari\o de C."l' nas à.l; .uas leis matermi.s, mil.< .. leis meio, adquirindo seis a.viões "Avl'o"
.mllu.:";;o {>~1 (l~nh?"ros publkll8 t.as qUe def;ejo analisar. A rece!ta ~o cnmo 11 do enl<lo orçllmentÍlrlo. qUI! alle natllralment.e e.~tão servindo &
n1"a,l, de lln1 Ór(tilO que nllS"l!lI com ,!!lI;!~do eX~;'c'eío somou a (JJ'~ .••• I' .~ão a!oo, llOilô"'ôew, é que o, 1'l-o'n<1I FAB e. à Pres'dtonelll. da Repl1blie'..
1Hn r!í'"n"L' (h E,·trl'utJvo e des~mope- 'DlI. OOrl ,OOO.OlllJ.OO, JlreVillta ",m .... , atrav(','jsll hOl'US t·~o dl!lee!ll. Nmzuém O cllsteJo e rt.<\,~lstêncla ll1~dlco.h(l.'p\
nha !'ll1~:w "ae Hl'la di< maior Iln- Cr$ 439.000.000.000.00. A d6Sp~'a pú. , ... 8Fnj-p obrlrtado (I. cUlnPl11' a lei e t~ar do lPA8E nec""sllou de Sllp.e·
lloJ't~n['h ;,-. r sério levitsse.'11OS o p.~o- blica atingiu 11: 01'$ '126.000.000.Ü!m 1)0 !lljuêles 6r~íios InsUtuid<'l\ para, atrlt- rne.ntllt;:'io e de rlCUl'~{M acima dns
I.Jlelll<l niJ, l:'l1m'fcrénela. dlI CapJr."l Ileel'r~t.n.ndo tlm tJejlclt à Nllrfio úe VM do poder de .coerelbll!cll1de, fazer prev~sóes e <I" ç.rédlto vol.edo. A Có.
pnra n;f!"!ll,,. lnfeJizmenl.e. isso até Cr$ 214.000.000.000.00. V El(' llÓ cumprl-llH. tamb"m se afm\tpm às missao de MarUlha. Mt'rcant(' Ri'de
hoje 11iÍo f)C(ll')'~U e Inúmerllj: re,par. enC(lnt.l·lI.l'ilo 11 .slgllifiellção dêw.!s nú. vêzes, de suas ttmçõ7S' :r-:ão' e.>tou, ~.roYI",rla FNeral. llS Bubv'en<:{,-,s
t\r'Ííe.':. i·,úmpr(l5 uPX\'lcos púJiilc~ que meros, ass~ cItados na SUa fd~Z!\, bem c.erto. n;a.s acret'bto que llS cm,- lInhas .lnte!Daclonnls, da Rêde de I1l
<iêvcl'ln111 r:t~r com ~uas sedes aqui, se compara.re.m o defk:ít do ano ano tas do O1Y~erno de S. E<ca. o Sr. legt'aÇ8o N~lonal, mals de 4< bllhóe,c;
illnda não f.l1'lnam ser t.ransferidos terior (Jom o de/lclt o:'O:lTldo 110 exe.r. Jw:cellno KubItschek alndll. nóo io- e 700 mllhóes. o auxilio das empr""a~
pelll,f, drfjt'~"J'c'g da. lldmlnJl;tração" ciclo de 1962. VerlfJ'(:!!l'ão que au. l'l\I11 Il.PI'ovadl\s tód4s elas<. E. lllJ,'Ora, eCrlc~oná.rllJ.'l de 1bhas l'eglllel"{'8,
pe1n f; trre<:'j'widudes Que comete o mentou em 110% o dellclt do exercfcio J' n~te ~nodo, V. EXa. traz B 7 bilhões e 400: C{Jmpanh1s, Naclonl\1
Grupo dr 'f':l'-'nlho de Brasfila pela de 1962. VCl'Jflca.r1ío qUe na. impor- eume e&SllS contas tão cheias de CI'· de Alcnlls, 50 bllhões: aumenlo de M
fuM.a de ,"p)io:"mento aue l'eJllmen tâllCl.A por mim anteriormente eL rOl! • - por que não dizê-lo. prat!- pltal da Fábrica Nacional de Moto
te pos.'\lJlJlle à t.r8n.'fel'~l1clll. doa 61'- !ada d~ Cr$ 2olO.000.000.000,00 1110 caJldélo a.qul e acoll\ o chamado crime l'i!Il, que é exemplo da InlcÍa-!lva e
14ÍÍ ('.' fpdl'lill" p1rll n Caplt«1 da Re- ~e lnehu1'llJn o.', 01'$ 1l'7.000.000,(l00,OO orçamentário, l'nre. o qual a. Lei de wn paralelo que ~e pode Jazer Clltre

PUlJllC~I. <1)'1' reprmcntam }lllga:mento sem m- Responsabilidade estabelece sa.n~1ío a Iniciativa privada e a. lnicjatlva d"
dIto e pagamentos além dos créd!fC's espee!Jlca. Creio qUe o Congl'i!SSo, Est~o no l'1lmo da lndw;tl'la autü

O Sr. GIJCrt 0'1'0 Ramos - Nobre votados POr esta Casa Bastollr'a nesta neste )XII1to. teJn-.,e d~mltldo ml1l!cQ mObll(sU"a é êR'le 1ormld!l.vcl êxIl"
Deputndo. V EX:1. tem plenJl l'lIZÍlO prestação de cantas, ~o donto' ~;l.l'ecer da SUl\. atividad~ mais importanl.e, obtl~o pelo FNM. esta magníflea pro.
no que ""lã dizenllo. do pOIlte de vis_ da nossa CÔl'te de Contall. lI111111sar- que é de fL~cnh~1io 1lnMleeira do duçno que vem justificando todos (\~
tll. ju~·ldleo,Iormlll. Mas de.seJarlB.se o lISpecto dOS !PllIlanlentos rellilza_ Pals, da F/.epúbllca. do..q seus Minl.s, gostos e despesllS qUe o govãl'no vrm
ppclll' li n'lí'nção de y. Exa. para o dos .sem crédito e acima dos cré<ll- ~:<lS e dos seUs funcionários. E', pol fazendo ~m e,S,l\ Fállrlca: tombém
fato dr que fi crÍ!lfiuo de gl'llpo~ de tos, os gastos irregulnr~ etetuad(ls ISIlrf0 mesmo. qu~; àS vl!ze.~. fica .só na a ComJs.c;ao Federação de' Abasteci.
tl'llllalho. como o GEIA - Or.UI'O p.elo GC1Vl!mo para. podennos jutl. c tica. aulo:-lzada como a que V. E:,n mento e PI'~o.s ClJn.sumlu a impor
ExecutIvo da lndÚ5: 'Ia Aulomobllj;;· dlcamcnte enquadrar como incul'S08 está fazendo C! Cjue os novos gaver- t~ncla conslderável e talvez que heJf'
tlca - o orupo da PeCjuena e Média em crime de rl'S}lOnsabllldade não tó nanlet; se sentem anlnl~os em tl'lm- j" extinta e sul:mtltulda pela SUNAB
~prêsa e de 6rJlãos como o Canse· o Sr. Presidente da Repúbllca. IIn. bém trilhar o me.'!I11o cM11illho ~rra- encontre SOlIlÇ1í." e en('nmlnhamc1ít" ()
lho de nescnvol·vlmento e outros por :ro tilJIlbém 08 seus Ministros qUe or- do, amindo crédito e.lém dos permlt.l- assunto de melhor porte. N'1.\l Bn,;
decreto, rcpl'p.,cnta u'a maneira pela ena.l'.Ul1 essas despesas, de&atenden. dos pele disponibilidade do Te.'IOU1·O foram l'lllStos acima do erédlto sen
cIUnI esta: estrutura da IIdminlstracllo bodo a: todos os dispositivos legals e u ficando assim como que Uma. norma do de sal1entar·se a Importãnchi ga~~
fedenl anMrílnlca. esl!, de qualqll!!t as despesas, de.sarendendo a. todos costumeira contra o nosso Direito ta n~ .13R-4.
mllndra, Illrndendo /ls pressões VCjle. os dísP081í.lvos legais e As boas nor- que é snbllléllllentt' Direito escrito. ~;,m disso, diz o relatório do MI
tnl1vas do Pais. Não é posslvel dar ~as financeiras. E é exa.tI1omente no As vê?e.~, penso que lsso decorre JII nl~ho FreItas e,wslcanti. IIprovado
;'e.~posta. aos problemas econõmleos e :PlcJo das despesas irregula,res que incultura polítIca geral do nas."O Dj- pe1Q Tribunal de contas, que "Minis
Melals oue (] novo BJ'llllll ~.pregenta ese o, agora. si!uILl.··nm pl1T'a tra- vo, principalmente dos seus gOI'er- t~rlos.e diretorias realizaram despe.
110 oovôrn" com a e~<fJ'lltura anncrõ- tzer aos 81'S. Deputados o quadro m. nantell, com todos êl'scs desacertos sas feitos diretamente pelo Ministro
nlea da administração federa.l Q.ue ai ~~:dcr que se criou na admlni.s que nos levam (\ e&qa inflação tão de Estado ou autoridade equjvn]e~te.
e.stá e. de certo modo, êssses gru1JCS .,..ç..... plÍbllea braslleh'a, onde o re: dIfícil; Houve um emlnrnte escrito! e~ qlllll),tltAl,tiV08 de . , : .. :
de tralJal1lo permitem 111M oondu- gim! datlrre;,ponsabllldadc é o regime que fez ép()('a com \UI! de S~II, lI- C $ 5.38•. 379.614.00, de3pe~8' e,las
t~ pll'~<tk" da Governo em fa'Ce das oro nan e. Vl'os "L'homme cet Inconnu", "O' bo, ~~n.. qualquer autorização' ieglslÍluw
novasne<:essld'3des do Pais. POESO lidEdPorquc existe esta irresponsabl. mem. ~.'te desconhecido". O Mea- .
cL1r A V. Ex' meu testemun1J(), por- n e, O Tribunal de Contas no seu ment<J que é uma coisa tlío séria em Foram pagas sem .
qu!" pa,~'el cêrcl1. de quatro IlI1<Js em l'ellltórlo, nas diz que foram rea.ll todos os pllj,,~es. flue é II espinha dor. Cr$ 51,900.000 eoo ooregllltro ... ' ...•
~rnpoFo de trabalho dessa nlllure'z9. ~adag ~pasas setn crédito e a.lé~ sa.I do equlllbrlo financeiro". 1!:ste Relatório. ers_: De utad':J!l
Fui mCfi!l1O o criador de doLs \P'UJlOS ~sC Cf 1108 na importância. globa:l O SR. LAEHTE VIEIRA E' o s~u inteIro conteúdO; é a PdemOl '11'0
de t.r"bll1h~, um sôbre a ng1'1cult-urll pe r$~. '1ll1. 770.000,00 sendo' das próprio plano de tl'abalho' - ç/lO da Irresponsabilidade, l'Io Cá: ~~.
e outro sõbl'e e.s pequenllS e médilUl :r a.l do!! créditos 62 5 bnhõ~ O 81', MapalMes Melo":' Exll nancelro a que chegou esta Ntnow
em]lrêsas e tomei parte TIO Cemselho e o~spe:s sem crédito 55.2' bllhõllS to. Por tmlli~ que .~e quelre. i~illr em- nO~doe~~J'l detlclts se avolumllln OÇI1.-I':
de Desenvolvimento, posso, assim, tJscan' drs , Deputados, se ti o órgão orçamen I II U r~ se scq f'.- . v
"'Itr mel! testemunho de que não fôs- ta. ,za '!,r qUem nos dá conta de-s- t o c c co, apllcando-se o 01'- competirl . ue~ a .....,aUzação que
sem órllllOO como êsse e a admlnLstra- S~lâI)i:O ca.6tlca. Be é r t f~mF o cl~ Pllf.s de economia capl- nal d . ca ! es C{1AA e no Trlbuw
i)ilo federal não pOli!!\ aj1l5tllr-~e aos i:fh de contas qUe na; dem~n.ftr;":; ais a, num pais subde.-envolvldo: veJ3"lo on lIS. -Faço agora uma· re.

IlIOVClS reclamos do Pais. De maneir.. as e o.s crimes que comete Exc por ll1al~ que se queIra falar em 01'. se V ~ue me pare~e estarreeedOl'll
Que, embé'l'll do ponto de vlstll jurj. clltivO, esta CAmara. o Poder 0I e . .- c~mento er!,l1ómlco de plano eC:lll5, dadei as. ~nallsarem no Sf.U vel'~
di i 1 . j I lntlvo no dps h ' glS- miCO. da tecnlcn financeira. a ver- dou ro .sIgnifiCado 0, cifras de U8

co- ormu ISSO Sf' n rreltular. é pre· a C· tlt ~mlJen o da funl'ão que dllde é alie 110. P3lses subde-qe:wolvi_ O Trcl,onheclmenlo n Casa e á Na l! "
clBo, jã que V. Ex', está (lX{lOIlnnn- ons ulçlla Federal lhe outoru. dos o eoulllbrlo orçamentárIo é ain- Ições 3lflJal de Ca:lb". {fUe tem tcao.

, - c In das pela Oon.stlt'ulç~n;



que deveria, na forma do Art. 'M, rouro, que seriam instrumJmto --'a,ntl-/ pOIlEabilidMle, como abmo J~ podfr,
§ 2', registrar tódas as contas e j,é.. inflacionário. . , devem tem um fim neste País onde
dos as despesas preV14mente ou li E' a forma de éSse Govêmo wim não se dá valor à honestidade 'actnll
posteriorl, não chega sequer no exa:- descontrolado nM sUll.S ÍL'lllnçn.~ bus, 1nistrativa, à moralidade admln stra.
me dos gasoos públicos, a mais de - car recursos Das Letras do Te.'ouro, tlV\\, onde os admlniHradores nâo
4,79 % das lmportânclas !las,tas pelo que seriam Instrumento anti-Inflacio- cuidam das leis que regem essa ma.
Erário. Não silo palavras, de um nárlo. ,térln.. Ohcga,.se a .. falar em eJ.astic1
D"putado d4 Oposição. Não são pa, Há, nestoe relatór:o, ~IlSOS celno o dade numa.,matéria desta o~de deve
lavl"lls de quem deseja: apenas erltl- da NOVACAP srs, Deput,9.(Í0'3, so- e:dstlr o mICor rigor, porq1Y.í ela' de
cn.r o GOvêrno; .são palaVTJIIl de um cledade anônilÍ1a orlada. ,pelo Qovêr- flUI cios recursáS, do erii,tio, do dJ
:Ministro do nOsao Tribunal de Con- no com o capitÁí.1 de 5jJ(} 'milhões de nhelro que o povo dêstf( Infeliz Pais
tas em relatório que se encontra. crUzel.ros. Quanto a suas' rl'spon.qa.zi. leva aos c,ofres públlc.l'lI, <he vem son
nest", Casa, acompanhado do 00- lldades para. com o Ba.nco' do Brasil, do dlàl·!amc.nte mallllll'll.tadJ, mal eU1-
lanço financeiro, do ball!'nça orça- diz o relatório: . pre;{ado e mál gllsw',
mentArlo, do bala.nÇo econômico, de, ' ." Era ,o que .tll)ha a dlz"r. (Muito
OUf-1X1S dados que vêm demonstrar que I~ movimento r1n!lllCeJrO su- bem. 1I1uito /:Iem. palmas).
a nosaa Cõrte de Contas, fOl1S. Depu-bordmado à conta. em .eplgrat,~'· •
tado.<. apen{l.q registra e analW9' 00l1- "Devedores de Emprest:mos, o SR. "WI,LSON l\lt'l.RTINS.
tas ~ue correspondem a 4:'19 %, &(ln- destac!t-se, nas opemções de crê- SI', 'Pres'dente, 81'S• .i:leputJ!dos, no
do 3,71 % de despesas SUjeitas ca re. dito com a Oompal1hla Urbani- m~v. discurso de hoje flU"'1 uma bre.
g'stro prévio e 1,08 % de despe3as zadora da' Nova Capital (Ío. Bra. lvt "preclação" sõbre o lIuhdesenvolvi-
snlel!!!.< a registro posterior. 811 (NOVACA!Pl, a, in:po:t~;,cllt mento, enunciando os 'e~l.~ principais

pOis bem, Srs. Deputa<!o.'l. Eu !lon· de 16 bllhões·e 9()(} millloes '. ~araclerlsticos para, ao nnal, ~ra,ta:r

clu!l .dêstes dados, tlrad~ dêste Re- :/!:.'<Se valor eleV01i fi 63' 'lÍ1h~r. e do subdesenvolvimento :~;:'ntlltl, e.!l-
J~tóno _ofl~I!lI, pa.ra a!i! mar .. Na.- 20G mllhõeg o dêbloo da; NI.JVAOAP pec!almente no Estado !le Mato
çao: nd,0 existo a fiscall~ão ~ com a União. E' 'eSsa e}l(lprê:!tÍ. de GroE/lo, terminando pela .Lprps~nta.
co~tas oB~o~trno ~es.te p~ s. ~ capital de 500 milhões li,; cl-~zélros, ç~o ~e um projeto de !,rande lnlpor
K~~~iu~Q irrêsa;oDs~bJt!a~~ ~ e:~. que diz 4)' relll.tórlo, de';le à .União 62 tânc li. pa.ra .0 ,meu E.<t.ado.
sóe.s são descontroladas, A inflação. bllhões de .c.ruzelr~..4~\m funciona Os :;;Intomas dosulJde._el1\'olvlmen.
._empl'e crescente, asfixia. as 'fontes a NOVACAP. Ass:m oé6rre n~ meios to. cllotalogados pelo e<;l,·ttm Yves
produtoras. O eDntrôle de Restos a financeiros dês~ PIIiS, '>nde, o' melo Lacoste no seu magn1fl~o livro "OS
Pagar, dos deflaits de ca,ixa, & tlsca- circulante, dlZ'!1\ o r~bt.(do do a:lO E'aises SubdeJ;envolvldos", são os se'
lIzação dos órgãos da admlnl.stração pas.~Mlo. a.t\n~iu a. cerca. de 508 bl- guintes: Insuficiência lI.llmell:ar. de
Indireta, das' aumrqulas, não existe, Ihôes de ~:uzelros no fln<\1 do exer._ flclência da agr'culiurR, baixa renela
nos têrmQS da. lei, de acórdo oom o cfelo, E 'colnentltva o relator da ma- nacional. média' e lmlxoll níveis de
próprio parecer exarado pelo Trlbu- téria_~' vida, reduzida' Indu.~trialiZllCá\), 'situa-
nal ~e conta!! nM contas do Freai. "No exercício recém-findo, 'ocor. cão c!,e subordlllll-ção ,ecol;ómic.a-, se-
dent. da Rep\l~llca... reu lt maior .emll\.~1io de papel. tor h pertrofiado, e.stJ uimes sociais

Há poucos dms, desÚl. trlbuna, um moeda. Incorporado à hlsUlI'la t:- ultrapRF~qllda.s. trllCO des~nvDlvlmento
:!lustre colega. de bancada. denuncjA.. na,ncelra. do Pals," das classes médias, fl'áirll integraçãp
'Ia à Nação que o Presidente d~ ~- nacIonal importância do su.\lempl'e-
públlca concedl& autorlznçõel; llegaJa Que palavras terá S. Ex. nate go, defiélente nlvel de Instrução, In-
para bene!lclar am1gos.' exercício, quando veriflc:L1' p mont.:m- tensa natallda4e estado samtárlo im-

Para dlsh'ibulr O:? recur~es do ErA· te do papel..moeda lanç~do f\lll clr- perfeito e tomada c:le \101lSclência,
rio. e premiar aqueles que o servem, culaçl1o, montll.nte que nos. represen- Nt1ma v'são pa.norâmlca do mun
f~Zl~ o presidente da l'tePúb~Jaa .. tantes do povo, não podemos conhe- do, " que Vemo.~ são países 'le..~lgual
d spensa de concorrências públicas em cer, Sr. Presidente. porcl'le as em\f,· mlmte desenvolvidos, grup08 ecor.&.
Mormes gastos para. o Te..~ollro, es- sOe,!! têm sido de tal Drd.am ~ue h(lje, micos desiguÍt.ls e <'SAA.S deslgllll,lda
pccialmente no setor rodoviário. A creio, nenhum Deputa.do Mtá. em des em vez que camillhlrem 'Para,
del~Ú1lcla. tr.a.zida. pelo Deput!tdo An- condições de dizer,. ne..~t;a Casa, em uma melhori!!., pelo contrário, ape
tÔmocarlos MIlgalhães. mereceu uma qul\.llto nlonta. o meio c:.r~ulante -bra~ nM se agl·avam. A situação da índia,
resp.osta do ilustre Llder do Govêr. sl1ell'01. por exemplo em comparação oom a
no, que'aflrrnaya que no próprio C:ó- E' essa. li. situa~1Io das c!lntas c!o dos Estados 'Unidos _ 119.ra clta.1'll10S
digo. de contabilidade ,se prevê, a dlS- Presidente da ReplIobllca., aS~IDa.lando. dois países, o mais dcren'/o1V:do e o
pcnf'a das concorrências publiOM. se que, em uResro& a. pagfLl''' do exer- menos desenvolvido _ ó uma slt,ua
Ex?mlnando, Sr. Presidente, o Có- cfclo de 1962, mais 100 bilhões de ção que. hoje, tem Ullla rel'tÇíí.o de
dlgD de Contabllldade. posso a:th'111ar cruzeiros foram Inclu(dos, ncssa ru- 4() ou de 3() pa.ra llm na ·dlstribulção
a ~sta Casa., nenJ;lum dl.spositlv~ au· brlea, o que represenba. Ulll. aumanto da renda nacional por ':tabltante '. O
!I;ll'lza o 81'. PresIdente da Rep<lbllca de 110% em relação ao' ana ante- problema, entret.anto. como -direi ao
a dlspelU!ar concorr~ncla pública nos rlor, '. !iIllIl do meu discurso, não Interessa
serviços que deverao ser realizados Vs. EX"s,. 5r:;;. Deputado,q, se anll- apenas às naçõ('.~, mas tatnb€m às-re
pelo Estado e em serv'ços onde se lisarem essll.9 contas, se ceri/lcarem glões. po's que dentro dO-~ palse.s em
despendam V1!ltosas Jmuortiinclas, lls conclusões do relll.t6rlo aprovado desenvolvJmento ç dos palses subde.
Em nenhum dIspositivo o Código de por unanimidade pelo Tribunal de senvolvidos existo como que um hl
Contabllldade a.utorizl1. esta prá~lca, Conta!l da unlã.o, vão ObSI''l'VR1' o M. bldlsmo, hÁ Um setor adla,ltado da.
nefa?ta . e crlmlOosa. .jue Dor SI só .plco final, que djz o Jegulllt,e: economia, como acontece (lO Brasil,
jmpllcarJa em re.';ponsnb!~lzar'o Che- w observa õe~' gubbldios e e há um s~tor Intei1'amente atr!lr.a.
fe do E"ecntlvo pela açao que vem niAs t' ç :•.'A . do Mas pode-se contrC\. ar~utlle-tarcometendo. co ron os enunC1""'OS ·no pale- ., li I" ~,. ,

, , Icer em cumprimento ao preeel- esta ê unla situaç o an.lga. Nac Ee
Mas, 81'S. Deputados. é alnda de 'to conStitucional .serã.o certamcn- trata de um fenômeno recente. Ras-

BC salientar, depois de ~e afirmar te úLel,s ao co';gre~so' NAcional ponderíamos: nem por. ser uma si-
que apelllts, 4,8% das contas nes~a ao exel'cltar, oom o julgameljto tuação lUltlga deixa de ,er ela grande
Repúbhca sao .exll,mlnadas pejo Tl'I- das contas da gest.1\o financetra. Inter~$se e ser, como realmentl' é,
bunnl de Oonlas, depois de dizer que atribuição que lhe é inerente e da. maior magnitude. HoJf~ o fato é
esta. CM'l tem descumprido aquelas lntransferlvel e de cuja i,~ent.a observado com mnls '\tençao, .o pro·
,n,tdbul~õe..s consl:tu~lon?-ls e qUe a e ldclda aplicação deflui o rigor bleI!la ganhou uma cl:n~atlCldade
ComlBsao de FlscalIzaçao e Tomaúa das Instituições renresentativas mmoo maior. Se, na,.; n9,COc.~ subde.
de OontJ)s, que tem uma das tarcf:l.8 fundamento do regime democrá~ senvolvldas, o seu J)ovo vivIa, anti·
maIs importantes neste Pais, pela tlco." gament.e, 'c.m se dar conta.dêsse fe·
qual haverá de Se morallzar a admi- nômeno, se!l"! se Import.ar co~ Ir,so,
nistraçiío, deve redobrar os seus es- Observam V. Ex"s .. Srs. Deputados, hoje,. a. real:dade, é multo diversa.
forças no sentido de que falhas como que o EgrégIo Tribunal de êtontas 'rodos os povos e5tiíC\ volt.aclcs parI:.
ns que aqUI BC apresenta.m não se não entra. na a.p't'eciaçâo do mérito êste problema e querem uma. SOlução.
constituam em normas costum"'-ns, das contas prestadas pelo Ohefe do l!:, como disse Yves Lll,coste jã citg,.
Qúe se aprenda. ne.~t(' país a obede- Poder Executivo, Não poderia sequer do. uma. tomada de 30nsc\ênclll <'lo
cer 11 lei. 'Sr. PreRiden•.e. St: verlfL dizer se essas contas eram boas ou fenômeno-- e, no ~ubdesen\1olvlmento
earmes a situação das Letrall do Te- mM. Mastmz subsfdlo.~ a e.qtR C<'.sa, êste é justaml'nte um dos traços mais
~ouro, veremos Que loram emlUdAl! dizendo Que 117 b:lhões, ~e cruzei· curIosos 1os, tempos at!laJs
acima do teto autorJzailo pela Lei ros foram gaRtos In'ec.:ul!trmente, sem E a quem cl1be, '31': Presidente,
nO 3,837, Diz o relatório que se en- crédito e sem prevUlão orçamentária.. promover o (\esenvolvlm-ntn das na.
contravam em circulação 7() b'lhões dizendo Que Ministros autoriz9ra.m ções subdesenvolvidas? ...."rmll.lmentp
e meio dessas Letras. V. EXá sabe despesas que não tlnham 'ecursOf' e!tbe" IniciatIva part.·'Clllar e cnoa ao
que o poder Executivo bateu às por- cara sua cobertUl'a, dizendo que trans- poder públlco.
tll.< desta Casa pa.ra. sD1ic!Lar 11 amo feriram de um para outro exel'cfelo No passado como no presente, a
plfação M.sse .eto para 400 bllhõps. conta.~ fabulpsas. dizendo, que as iniciatIva particular tem demonstra
Já agora, atravég do Sllb~tltutivó, ernlssões, de _papel-!1'0e~a 'sobrepulan: do a capacidade de erguer as nações
pretende elevá-lo 11. 1 trllhao e 200 as :>utor"zaçoes leg1Slatlv3s dadas po, \Ma.~, a, dra.maticidade a que me re
b'lhõef. E' a fOl'ma de êBSe Gov~rno esta Ca.~a, dizendo-que essas irregu- feri há' pouco; a. âns'a de da"envol.
assim descontroktdo nas suas fil1lln- j,aridades t.õliM que a nO"sft Const!. vimento; o desejo incontido dos po.
ças buscar recursos 11M Letras do Te- tulção enquadt'a como el'lnle de res- vos de vencer, de ajugular e sub:le-
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senvo'lIlmento faz com qua a inlcla
t.lva. "-,articular não seja. sUflclenl.al
pura " encaminhamento de algun.'
problémas. "

Setores da cconomia I:x'stem Dnele>
a InicIatiVa particular, 'lue ê movld~1
pelo .ettlmlllo do luero, não t.êm de-I
pejo. llão têm vontade de lnllsCu1l'..'le.'1
11:. por e.xemplo, <o caso da ínstruçã"
púi:>Uca, é o caso (Ías zomunlcar.ões,\'
é o CJlllO da. segurança, é o caso da.
justIça. Eniim, t.etores prhritárlos'
deixnm de constituir obleto da lni-'
c!atlva particular, _ord ~tncnte.
Lentbrarla a.qui, também, \1'11 ~et<1ol'"

da maior Importi\.ncla - o d'l. '.ner
gla elétrica, No Plll.~, an'J,;nmente,
a lnlclat"va ?artlcular ~er via esli-'
mulada a fazer inversõe.., no dimlnlo
ela -e1el,riflcação, De multos 8n03 a
esta parte, não se vê, de 111<11011'" qL
gUll1J., a iniciativa. prlv~da. cllida,' da·
eletrificação, seja nos MunJ,.:io os,
seja em qualquer luga.r Em ~tl~ êEte
serviço se torne neces.sár.o. Po" q Ie,
Sr, Prer.ldente? Porque a eni1l'gin elé.·
t!'ÍCll. eltmanda nos seQl: tnve.ql men·

.tOS urna quantia realmente vultos I ~
tem um período longo 1e lnaturar.áo.
E A Inlcmt.iva particular, 'j,(J ""ll'v clé."-'le
período de investimento e de 11191,1'
racfio,' ainda tel"Ía as saas 1Oarjfa.:; do.
$8das, 08 suas tll.rifns 'UilrCJ.el3-~ pe:o
Conselho Nacional de Ener!JIn, ppilL
DiviRáo de Águas. Hcsh." cont'i~êíetl,
sente-se a. insuficiência da Iniciati
va privada, para. promoveI' o desen
vulvlmento, sobretudo na 'l\edltla em
que ê.'"~e de.senvolv:menco ti rrqllerj. I

do nos dias atuaiS,
Quando fall1ll1o~ 110 Poder Público,

como o 111'Olnotor por exce:êucla do
desenvolvimento, surge o prOblema do
ln!ervené!onlsmo ic~tll.tal Alguns ain
da n1'<o ~e coniormaram cmn êsse ua
pel que" Estado vem a.".'iumlndo illt!
malnent~ na. -economia das Nações,
mas, COI r,enhamos, já não estamos
naqueles d!a..~ de Adam Smith. de
João B"ptisl.a eny. q\lll,lldo não ge
permltia de ma.neira l1,lgllma 't 1l1~ro

mlsão dt! Estado em ml1.t~rla econô
mica.

NÓB, ainda que não sejamos filiados
- e realmente não somos - às esco
las soeiallll!-as, devemCS admlt,!r, mes
mo com < os economistas democl'atas,
digamos assim, que o Estado tem de
intervir na economltl. Se al~lIma du
vida. puder, pt:>rventura, exlrtlr 11 é"'e
respeito, aí e.stão as llçéíesesplãndlda,.;
de KCYl1es, um neo-clp,Sl;Ico, demons
trando a minha ll.-"flertiva: E também
poderlalnos lembrar um ..,,:emplo Cri.
sante deu J11 Intervencl/}nj.~lIlo bns
tfln!.e acentuado no domlnlo econôml
me, quando o Govêrno d() Presidente
Rooscvelt, at.ravés do Nl1W Deol, Co~

ram empregados êSSCf, pi'lnclp:os
Kcynesklllos,

Mltq outro fa.to que 110S ncode no
esplrito ao fazermos estas dl<!;ressÕM
ó que paise.s C{)mo /} n()sso, qUI> ~-"sell

tam li sua economia. no setor primá.
rio, são países de desenvolvimlln to
lento

Sabem V. Exl\s. que Ce$tejndn eco
nomista, Collin Clark, dividiu a Er04

nomia em três setores: o setor primá
rio, C{)mpreendendo as a t I v 1d 8 d e S
agropecuárias e as Indústrias cxtratl
VllS; 4) setor secundá1io, qlIe é o (\:IS
lndústrk1a de transformação; e o sçtor
terciário. qUe é o setor dos sel'viço~.

Nog palses &ubde.senvolvido.~, veri!!.
camos que a maioria dêles assenta
SUll.~ aivtidades no setor pl'hnário..E'
o CMO do Brasil. Não que a. cxpcrtá
ção de matérias-primas e de artigos
a~ricolas não tenha ImpDrtilnciA e
não deva ser promovida. Nilo 19no
rllm V. Exa.s. qUe ela. tem real !.I~lli
fícação na evolução de um pais, deve
ser promovida. e, sobretudo, dIversifi
cada. Mas, com a poupança resultan
te das exportações, havemos de pro
curar dinamhlza.r a economia, de pre
ferência naquele seoor mais at.ivo, .qUe
é o industrial, o chamado 'por Oolln
Olark como setor secundário Mas.
nada se poderia fazer sem !Im plane
jamento. Esta palavra, há algum



tempo, foI ~liJa. como slUpeJC'l, ~~s IlUanelll!r à espera de recursos alheios. JustJJJcat;liO volvJmento agrícola e desenvoJv!me.3to
QUe, JJ~]a prlmeml vez, foi llEQ;t .. '.e ~ 3-. de pr(}ClIlar • dinamizar s~a.s '., ;núustrla1·
,tipo det,l'cb!llho pelo Estado, ao til.' lanles. de lIIreca~çao através de reis Nwn relance de 0]1Ios pelo,;, VarIes '.
tervir n-:t econom:a pelaRús.'~ Su- LrJbutarJ3s inlellgentes, atua'jzadas, paises do mundo, ve-se Que um pe- "1 - DESENVOLVIMENTO SOClAL
l'Jél,JC13, R~31llJento 'em 1927 a -R' . [' -Esla dec!ílração jã fiz certa \'CZ Q.ueno numero é com t W;do de paí,,·,;; -A - Sau(/c Pua/.ccl e ScmeUlllel1lo
deu 1l1,IC:O a,'O SBU p;:,lmeíro qÜlnllll~;~~a â~, '(l .tribull1l. Mas ~s!:e.s recursos da r~,cos 11.0_ pa!l!0 que ,ll:tenfJa é a 1210- 1. ImP,lama,r a Fundaçlio ele S,.ludeIJ.à lA jJnJlt"c,\ rjl!r~lnnto, várias na~ init.'lI, l.1va plll'llcuJar e dos orçllmen- çao das naço~.pobr:s: . ele ~ato Gro.s~o (l"U::;MA'i I, pura. em
('u",~, n,lO somente elo campo "ocla'is- tos,~' determinadas Estados, como Nos j:II',med";". ob.se.va-E~ conl"ullo cOI~\(:nlo com o oMS, FL'3I, .i"bESP,
t~. IDas tõlrnli~JlI c10 campo /1'1~Sto é oca,;) {le Mato O.r..os..<o, niio b~s!am PT?ll redJr economlco e ma.o.r. homo- SPVEA, _SPVERSO e Mln:sLplJO da
tem se w~orrirto dos planejaménto; pêrn quc~'l:S,lISC regloes poss~m dar Ii~eidade ent;:e as suas vanas l'e- ShU~f', dç~envolve: awvidaclzs de P)'o.
elas pwgrllmnç.jps. ' ~quêle grL'i'l.. e, JmpuJ.so que lhes per- g Õl'll. _ AI> _naço~9 pobres. ao contrá. moçlOo, proteção e recuperaçiio da MU.

Niio se discule. rn:,~, a esta altura filHa cair dà !. !ua~ão de subdesenv{ll· 1'10. nao apenas Eenl~m imensa ,Hi- de 1:(' Ei;ta~o.
do ~~m)Jo, II conv.m'ênckt oU a íllCon_ vidos.', culdade para progl'edlf..como exIbam 2. Execuçoo de um Plano lnlel}ra·
v<mencl" de um plallo, de um pro- O equilíbrio n:'~;:i1:91 de cresclmen- dlf~renças inter-reg <mais cada vez do de saúde, através de FUSlI1A:r, en-
g.-uma. E' unJvefEalmento rec~nhecj. to é por aulll1 diz.'< ''n12 ordem lm- ma!s acentuadas. voivcndo;
d,~ II l1cc,c;<h:[l[:r 00 ~,"n;;zlaçào prJ- perlooa para a Uni~!:~.....Quando l!igo ;t,:"e _quadro apre!~l1to, de um lado. _As<Sísté.nc:a méd'co-sanitár:a. pela.tO; llr um p!!111::l. o IJJn tio que o Es- UnJ:"o raflro-me niio apt'l}",,~ aa Poder as naçoes deseDvolviilas e de outro. cmutru9uo. ampliaçuo ou lnSlalJçào
~,-;11 p~.'!n I:tu~r de maneIra melhor, Executivo, mas, e especit:'~onte, 110 l!8 subdesenvolvidas. de 6~ \IDiºa~s de servlços nos Olstri.

D•• ell,oc,o I1rt [;"omO,ão do desenv.olvl- ParÚlmento, jã que Câmllln ~'-.lo<;enado O Bl'nsll está no grupO elos pais('s t03 tnnJtãrJos'- equJpados devldamen
:men[~ ,~Y"oblem:1' é de limites. Em .J que votam l1.S leis da Repúbli!l'. ~m que m?st.r~m a térJe dos r:steI?as cs- ta, mcJusive COm veiculas.
(llle JLJ.L~, o E;stado deve atuar? Es-a nome, portanto de um ESlatlo su~ ~- I';;ctel"lstlcoll do tubdesenvolvlmenlo: TJ'e,namento de lleE"soal, mediante
f",~.~u?i';,~a .rubre_ a rlu~l «lnd,,:S~ JenvolvIt:o Cjtl~ prccurn o eQul1'L""~' 'nsu Ue:êncla alimentar. der'clêncla da cOllcessf.o de bô!sas de estudos pm
,"".r;.] .';~ àlcClI~e~,'s. Numa ecOlIO-' nllcJonnl, aInda não nlcllnca:lJ E1ll'l:qorlcylturo, baJx.1 unda ll11cional ml!- conrênlo com o PIS!,
111,~ c-~.,'-'btl!l [lF,'o,a JJ~~E,n, ê~!cs li- nome de 910 mll pe!:.!:ots que vh'em IÓl:;. lir""c,s níveis de V"b., reduzl.1n Saneamento bas;co, sob supervl~1io

'fi~l'P;;",~.? ..~: ,-c1 03: {J JIttlH'o n1'o. ])0- J!fJ1 ••Mato G!'CSEO.. venho. ó. tríbuna i~tr~allzaQãO, fr~co fon~umo cle ,In Fund?Ção do Servlco EspecIal de
- -~ lL.-.:,J.~~~,r ,,"'JÍo pOTJ!O_ Ja nu mnl:i ilHa da rTaçao para llprewmtlU' ll!l1el"ln i."1ecân\ea, sltuaçao .:le SU'Jor- t';lúde Publ:ea - FSESP.
~f.-~JO..l~J,~ !..~~."Ji~.Ü" tMa ela é éiívoí- um ll:'oJcto que nfio c~nstltuí me:1,ída dinaÇ1i,'~' e's;:nômicn. estruturas mclais 3. Ampllar e melllorar a asslllwnC:a
J" .. ~:,,~ .. Jr;J' lluJ;'!~~.E"tntlo, En~lio te- Iso'ada. mns, !lO tlontrlirio, se enqua- nltl'aUlltE;"'ll'''' frá,,"! mtEilracfío 1I~- mt'li:co-hospitalar DO Es~ado, med!-
/~;l~:,..tiL:n, .L.J.dD plrmcjJmento: dr~ dentro de um plano lnt~l1~e'1te, c'ona', defj~~e nível ~e Instrução e aIJtt.- •

}'_I,;J(J, ;JJ€~.~ .•djdf:l:,O.~ piallejamelllo objetivo, organlzal!o }leIo Governo do prec!Írin!', con:'li!'·~ san,t~l:jpl. Conclusao e Instalação do HOSPital
1,~,'f:1 jjW;~':i"~~~Jt.c,~'~l> o.l!~)r aenll. meu Estado. '.,; ''''''. Há. no país. ~'1 romc ..~cla f?r- Gr~~J fe "cu,aM. ~'1Il_ zoa leJt~s.
'."I1"[] , ,-!-' --, h.v,r,il o de· T"0/7o 0'0 D" 'd "t I mada l'EC'am.ndÔ"~o~uEh,a ráu.ela C~nc.UlI.,o e 111.!>Lla~:l0 do Ho,pJtal
"., ,:.' hlü3n.,a J;:lr pute da ínlc;n\lvl\ d o' _J,_~ .pu,a. es, 1!. l!_;"a • -; . _... -.~nvolv:menb Oil't~ltal de Dourad"· com~ leit~
TI- "Euler e por T"~"'!e d '\C-! 'J 1 bllna um p:aoo trlennl de lnvet.U. (jOS grilhoes do sul:, . ' ,,: S b Z ~-~ ....., 'o - - --,-~,
l11lJ 1l!111 , ,,1:12nte 'l,<,mttS o ét n,~. r..- .-"mlo já em ex:vu,ão em Mdo Oros- TMa gente já esbe rp''C a lut:l p,.!() . o': vençoes a entIdades m di(l':)-h'Js.
,l'enle, rjllr r'!c-' f'nr[.~ !lee; 1l0~;;" P.CSI: I~o, _ rl<zen'lolvimenlo ~jgnlfíca ~' l~ta p.lo j:>1t.\,ares pa:-tlculares, atravé~ de piO.
1'.;'111:-5, Eü!oc:n,'o o's- ',f[""l'll' .~y~o ,Pretendemos f<l.zer lM$te trilol'lho o bzm-e!lgr oU luta por m,:,~~erg nl. gIfJIna ~e tlabalho. .' 'I
g!;!J'j,j Idt~s C:'1J1 ;;,;Ju~ê,,;n.,~ l~: m.strll~e1110 da evolução tJ'JCjUO'i1 "ss- vels de vida. ,,", _. ~. De_envolv:,r a ll,s~stencía medi:
t('lCre l'D.c·oJ]r,l ~(,i< C11

0
n' ll~ in tn rellJao do oeste brp.sll~j~o. Os :e- Mns ... a que c~be J>rvnwve"'~ ~n C~ llv!ip.talar eapecla~Jzada, medíante.

110 E'?~lI, p~r ex~mnllJ: 8itU::S,~ m~~ Ic~r;os para n .execução· dês!e plano iuta? Sem dúvida Que acs t'.Qrtic,'t~.~. ~jelhOrla d~ atendimento nos h'IS·
J1J~ f': ': eja:" pG'~o j'f'ferir C\ÇvQr~l ctie v,rw d" própflo Estado. da AlJsnça reg e ao E!tllilo. ~te, prmlm. d~":'11-'Pl J.ít esta:l'unLS já e,m funcJoname:Jto.
I!Wm0r'll, (12 clherzldn('e d; ~e"ila rara ° Pro;lresso, através de amlJllos, at':var ao máximo as SUll-5 ntivitladps. ~A1;:p~açao do Hospital de Aliefjados
m~ l,nul rol' h:llJH"111e entre os ,'iols rio B~DE, me d la n t e empréstImos. pal'lI Vencer oat;<a!o. Os lnl'estim€fl- dli ,,,-,OXlPÓ da -!,onte, para funclO:lar
F'3IUllc;;, c"m ~~";;'llv[JlvJmeDto e sub- Mas amda h~ falta de aérca de ... ••• tos. ~pecl,almente os 00 ob~.as e sOlr- com p>-"'sl~_ 82 le!tos; • ~~
(1e~rnv(!J\'bIUl!O ma 'ores, os Eilta':los Cr$ 6.COO,OvO.OOO,OO para q~C possa Viços E'esenc/als. oomo 05 de eduo9- C01'c.~!J? ~ llIsLalllçao do Sanlltó·
ela au-~nnbllrn e tIo Pi!!u!. A r~!!I lio ser inte~ra1mente ,:xeeutado c"'e }lla- Cão. saúde. comunlcaÇCÕes. energl!l el/>- rio d~ ,~J,elc.u!c:se de Cwabá. COm
é (l~ úo: pllln um. E' a me"rfia Çei. ~o', co.. maior slgnlflClldo. uma vez que !n"lCR. estão hoje eom!,~el'ndl-doJs na 200 lel!lJ6. ~., ~"-_ '
tl]n~f,o qUi! f:'rhtc ent, e 0.5 i;:"adoo ,bHlnJc - ()S lISP~CtCS econômico e 80. âmbito das a\.1vldlldes (lo poder pú- conclusão"f lttstaillçao .e.0 Dis;tcn-
pmdo.5. íla América do Norte e ~'pai: elal do F~t!U'o. Dlllgcnte representan- blloo. A êste compete e,o;tlinuhr o sârio de tepJ .... !fi' çUlab~. - ."j
.fS Jatmo-emerlcanos. Ent!'e os aí- te do meu Estado que procuro ser nes- ortsclme-nt~ e~tJ!Jlb-a~~ el', vár''!'s ,.t- Õ. PJ'omover ,1 ex~UCllO, pelas di.
EJ~,,: !l djf~l'ençn. vai C:e sa dó'ares J',I'R t!l Oasa. Ro lado ~os demais. colegas giões, anulando as distíincl,s inter- ve:sns unidades. d?\..sab.,1e públí~a. de
a -!ndia. e 3 mil dólares para O.s Esta- de )lanCllda, cuidei de orgalllzP,r 11m reglona s. cllll.panhas sanJtárla~.,!~Ilzando,-em
elos UnIdos; Estamos num pertot'o em p!oJela de lei, de maneira quc' a Na- ._ • todo o Estado, progTa~~de 'Vaclna-

,,c!Ue, eI'Sf~' fato3, ppia SUII, clramat:cl. cao, que auxtlJa Mu,nlolplos, (IUe ~u- O papel da. UDlao, hoje, J:Ilals do: qce ção antlvarl6lica. trlp!íce, ntlpol!o·
:ilade, klío levailos -l1U maIor eonsldp_ -xílla F.~tados, InclUSIve sem pjp,n~.ia- nunca, collSHlte em a~,slMr maIs. cs míelltlcll. educação sanHárl ,ê ,sanea·
êfU;"O, até mesmo pelõS -plHsM despn- mrnto de!sa ol'dem, pOssa mmb~m departame~tos alnd~ não Integra.los monto bâslco, '. ,
,vj).vJuos, fl11e se aispõem, por motivos l'!;lnallzar recursos de ml!neirl1 meló- na econom ... nacional. _. G. Desenvolver programa de !tb..~-S.
1'Mlm,. étlCr-1, mOl'eis, polHices e até dIca e organl2ada para Matel Grosso. Entre êsses, acha-se. sem díivul!l. o tecimenlo de água, crillildo e lnstll.·
CO.~lerclals, a auxiliAI' as naçõas sub- O projeto está assIm redí l!l • ~ Oeste bra9ileiro. O J':,I,allo de Mato ianôc> companhia especIalizada que F~\
dt_e.nvolvldas. Temo., várIos eXflTl- ..... " g o. Gross!>, que .ocupa o 29 lugar em su- enl'arregnrá de estender êsse r!'viço
plo.,_ o PiaDO Mnl'shall o ponto IV . .t!utorlza Il poder ExecuthJo a: p~rflcle territorial no pais. é um dos t.íllln a população abasteclvel da ca.
de Truman, e, i1H1m!lmenfe. a Afianea abrir, pelo }\finlstério da Faiten- áé.~l't&JtIe-nt.O!l atrasados da nossa. pitliL '
p~l'a o Progresso, -preconizada no m~- da; ° crédito etl'ec1al de se's bl. ~conoml!!.. A renda. e!.tadual é fraca. - - """'~j
j,(l.,trlll dl!:cur~o com que o elC-P"esi- I110cs de cruzeiros .,............ 05 capitais particulares não são ~trat- B - EdlUlação e Cultura ~I ..

drnte Kcnnrdy innugurou o sel! pa- (Cr$ 6.000.000.000,00), para obras 1100 para os setores básicos. dlflcn!- 7. Elevar a cnplcidade de matrl·
r oil.o > presidencial. e serviços de desl'nl1o't'lmellto 80- !ando ao ext.remo Q seu desenvolvl- culas da rêde escolar primlÍria do Eg.
d Assllll, Sr. :PreEld~nte, Be 1\S Naç'ie-s elal e econdm1co do Estado de menlo social e económlco. mdo. visando a atender, em 1966,
d~;g~olV!rs Se vollnm para 1l~ sub- }\fato Grosso. Foi elaborado êste ano pelo Govl\r. 100% da população escolarizável das
"ela s?tuV~ ~s, dselrl ellas se interezsam Artigo lq no do Est.ado um 'Plano de Iu'Vest'men- z0!1as urbanas e 60% das áreas IU-
k' • çao c I que (\trave.~"am J t ,- d ralS, mediante:
certo.s povos, é natural que n meSma Pica o poder í;:ílecuLiv nnt I d tas. l1:sse deverá ser o n.s rllmenw /) • .
H110ao se hlte"{'sse. de lnllneJl'lt milho a abrlr. pelo Ministério ~a F~~e;~ desenvolvlm~nto regional. para cu.m- construçao e eqUlpamento de 430
nl~ls acentuada, lJor uquelas suas re. {I créd'~o espec;al d cr~ prI-io. serao emprega~os recllItl()5 saJas de aula, com capacidade para
glops deficIentemente evolulda. N' 6 000 000 ono"" ( Ise b.'Jh:"· d·.. · ... pr6prill!l, bem como auxihos estrenhos. atender a 34.000 novas matrIculas.
MI'" di' ~. ao . . -:;."" .~e I oe9 e ~rl1- C p eend~ • últlmo'- emprA·ti.
~" ,81 m, emane rll Q}gurnll, r'l! "abe- zeirot). para ~er apllc9.d o~m obras om r ~... o~ ."' "-, Estabeleolmento de convênios _COm
çn. dQS polltlcos Cjl1e constitl1em na e ~erVlçO" previsto, no Pl d r mos e auxíllos prõpr Qment~ dito:!, as prefeituras para a construçao e

• ,expl'es.~iio d.Q Deputndo ÕueiTeiro 'Ra. vestlm€;!1!os elabo;ado pef:OGo~ar:;~ nacionaIs e estrangeiros, equip!lmento de 1.900 salas de aula,
:mnE, o granâe Diretório Nncloll2l, que do Est.aclo de Mato Gro!'So. - HA. porém. uma cota adicional C)e com capaoldade püra atender a ......
,tll'l Parlammlo como éste, por exem- recursos a. obter. da ordem de seis 47.500 novas matriculas.
:VI~'I.illclll1!-5e 110 OrQ!!!eJlto da Re- Arllgo 2q , bilhões de cruze:ll'os. 8. M;elhora~ a Cjualidade do ensina
-pua lea vrrbas sub~tiUli'!!\iS Jl!l~a a . . prlmbJO m\mstrado, através de:
·projetada panla que -li,.arli "" qi li_ C! Pllf!nmenlo do erédto l"eferldo no O p~ojeto tem a flnalJda(le de co- Instalação de escolas·modelas par<1.
-ll~\:, n NitCl'ól, (10m sp..'CJ.Jiícfo 'd~~.. 1:l!~lrO. anterior se~ã efetundo em du~s leclIr tais renuneo it dlepo,;~úo do Te- o ensino p:lmário nas sedes municio
·1I1.,,'Jmento, em reoiõrs aue n-J ~" 1J,3T.ceb? l!uals de Cr!'> 3.000.0CO.OOO.OO souro de Mato GI'OEtO, de manehQ pais_
.rst.mdns, que não' têm ensino q~te te_m II~ bl1hOCS de cruzeIros) cada uma, qUe o Plano de Invegtlmentos. feito Rec'uperação e reequlpamento da.s
têlll E;f','lurnnçn, que 2150 Wm sa:f!e" deven',~....a ~:meiJ'a Sl!1' llalllt ao Te. com tanta objetivlda~e. não eeja sn- salas de aula que se encontrem em
,q~e TI'~O l',,!!I~m, po!hnto, com ~ !ouro do "ll;...tr.do de '.f::t-o Gros"o ro criflcado em Qualquer dos S~UlI pon- estado precário_ .
,Cu;-vlILlJrs ~mJm9S de b~JlJ-eI:tnr, r,:~: O~{ercrc:o em ~l1e entra!' em vhwr a tos. ,Orla<;l1o, em conv,êmo com o Go·
I.lS f 1JS l'S-5lJl'<1 por CJno nw pr:tj:l'11l10 1lrCSellte leI. e :" segunda no eXi!'lcl- O c1esilnvolvlmento social o'bjct'.v::m- vemo Fetleral e en~ldades internaclo-
neSil hem !L trnzeJ' pnm estL Cll;n o elo seguinte. .......... do comprrende: taúde pública e sn· nals. d,o Centro de Treinamento do
)lr()1.de~l~ do meu Estado Mnf-o Oro.'.- I .;;-:,.,. , •. neamento, educação e 'cultura, justIça ~ag,~stérlo. !t fim de fo.rmar profes:

,/cO, ,ü SP).\llldo em .sup~rfl('je 110 FaLi Ar.!.go ~ , e segUr'llnça. por sua VEZ. o dl'-'envol~ ~õre,·-supervIsores e apnmoxar. o nl
C9m 1.~6il,toO km2, tem somente 910 O C!tn'ê-no (h F"bel d M- le "ro~- vimento l1grlcona e desênvolvlm"nto vel do profes;;orado em exercíclo.
mil hoLltantel1 S'u 1 dJ d • f â" , " - -, c ~ - - (l 1 d tYj 1 " AperfelÇllamento de professores let.
:1:'~D 2, pol~, ri,,' ordem Jl oe ~mo;:rrá- {J ar as competentes pr":II.r,L"Oi e n m . a . _. gos por melo de cursos Intensivos de
lIR eWtlOmlns Ptlrf.Jn!lln~e 0,74 o. Com c~ntas d'ls quant!ps rccrb~dns. Pl~ O desdobrall]ento d~~"eJl setores po- férlás e bôlsas de e5~udos em con·
Em O1'Ç!llllentárJos ró . :j~ e o~ rCcur- v_ndo. Inelu~lve, D. conf{wm dfld~ das li bel' (xam::nado ddal!lIHlalllen~e à vênio com órglíos federais.
nEjuêle Eotndo prot!c>vfr OSdJi'ao .pode obr~ e servícos com o P11,"~ de- In. vI., do~Plano, de Inve.tmlcnt.Os. Aparelhamento com veiculas, das
mento regional. DPveri~ ~i:n"fi'VI. -m.:Jn~entos referido no nrtJgo jq. ~~ "'-t..egU.I~, um ,~e.sumo do_ Plano 1nspetorles Reglonaís, para as ativí-
~erte, à espera de l'eeursos da un~:~ ArlJgo 4q 'Trlennl, ,q~ l'Jti..{;}ê onde !~!!lQ.i() .",m- ~Jlqes de orientação e supervisão do
Ou de recursos das nações aml as . prcgados 0. 6 blthoesoile cruze ros - ensrnQ, ,I
papol qUe devem assumir hoje g ? O d_Esta lei entrará em V:ll'Dr na ~~ta. saúde pÚbllc~ saneniiiento, educa- Dlstríbulcão às escolas professõres
J1Íclplo$ e os Esro.dos não é o g: ~u- eslsuõesa publicação revogaruts as dls- ção e cultura ~U5tlça e seguràllça. e alunos, ne material didático l1de.

. r- po ç em eontrâTl0. energía elétrica, ~ansportes, desen- quado.
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nicas de mecanização. de conserva- Ull1 tuna que, oertamente, acarretar~
ção e de Irrigação do solo, para. mim, ônus. Vou falar sôbre ~

28. Aperfeiçoar a estrutúrll de co- perigo em que se encontra ne3te PaiiJ
merciallzação dos produtos agncolas o homem de esquerda em face d,\
e regular o seu fluxo, através da can- circulo mais atuante da. área. esquer...
clusão de arnmzéns e construção de dista ~- PaIS' clrcul que em senti."
novos, elevando a capacidade de ar- uu , o. . I
mazenagem da CASEMAT p,lra do lato, chamo circulo mal'Xlsta-le-1
50.000 toneladas.' nlnlsta, E' uma temeridade ser ho.

29. A fim de elevar a produtividade mem de esquerda em atitude pOlêmi-:
l
\

da pecuária: ca COm êste círculo marxlsta.-lenlnls.
ProIll,over campanhas sanitárias de ta. Por que? Porque o marxismo-le-

Icombate às prlncpals zoonoses, fo. nlnlsmo não é um pensament.:l, n50
mentando o associativismo dos pro- é uma teoria, não é umlj. doutl·ma.,
dutores. . não é uma filofla; o mnrxlsmü-le-ní.'

Instalar, aproveitando a rêde de nimno é uma organização de com-I'
Casas da Lavoura, Unidades de con- bate e de choque que manipula uma
trôle e vigilância veterinária no -Es- técnica de agitação, e de propagan.
tado. . da, com o objetivo de assalta.r o po-!

Desenvolver as unidades produtoras' der.__ de galgar o poder pelo poder~\
de vacinas exIstentes no Estado e fo- é uma. organlzaçiío elesLitulda 01\ es.
mentar a. criação dc no...as. vaziada. de conteúdo ético que, neste

a - .[)esenvolvimento Industrial momento dn história polltica do Bra-
30, Estimular a criação de ind1is- sll "" . I

trins de apolo à produção agrope- O Sr. Alceu de Carvalllo _ permi.
cúária, meaJan~q ta-me. nobre Deputado. E' um.l 01'.
: Implantação da Usina Central Açu- ,ganização organizada para dcsorga-

das careira de Jac'ara, com capacidade nlzar. ~
pam atender o consumo di! açúcar O sn. GUERREIRO RAMOS ....,
no Estado. - t t IConclusão da -Usina de Beneficia- Exa amen e, Sr. Deputado. . 'I
mento de Algodão' de RondonÓpoUs. -E. Sr.' presidente 'e Srs.. Depu.,

31. Ampliar as oportunidades de tado. a grande massa dos homens
inve.stimentos industriais, através de: progre.ssú.tns dêste paíS, qUe consL~ ..

pesquisas e estudos s:Stemátlcos tUi. o movimento emanclpador b:aloi.'
sôbre as ocorrências minern!s. em lelro•. sofre ,de uma enornle deoi! da-
convênio com órgãos federais. de, ql'e é II Inorganlcldade. Nós ho·

:rnstalação de um centrd' de coleta meus de esqul!rda., que represt<nt'l
de dados e de informações sôbre as mas aquilo que há de· mais legitim()
possibilidades de aprolleltamento .de no processo ele 'emanclpação eco·
recursos naturais e oportunidades de nófica e social do Pais, ,em conjunto,
.investimentos. sofremos da Inorganlcldade. Mas ê,.re

32, lnlclar a o'peração do Banco do pequoni::slmo circulo é docado de
Estado de Mato Grosso, objetivando grande organlcldade: e dai a enUJ'mo
estimular as atividades produtivas ,lJO '1fir.ácia das sras atitudes, d'Js seus
Estado. I trab!llhos, da sua atu!lção. A rerjpel.

liI _ ADMINISTRAÇ"::> to de ser pequenissimo ~ é uma roi •.
norla quantikltlya, mas, do pontu 110 ,.'

33. Melhorar as condições de tra- vlSta qualitativo. da eficácia, CONE'.
balho dos serviços burocráticos do gue ser verdadeira mCllorill. _ empol
Govêrno, mediante li conclusão das gam, por assim dizer. larg(\ malge,n
obras. e equ;pamento do palá~ fi . t
Alencastro, sede do Govêrno do Es- o movJmen o emanclplldor_do Bra·
tado: .. sil, .

S Dapútados, é-me grato, aa !!l' preciso que êst! Pais' t.o~e cons·
tér~~o da nossa sessão legisl'l."IVa, clenç,la desta sltuaçao, porque ~la me·
vir a esta tribuna, s'ob o olhar com- dIda em que ela perslst~......ese peque
preenslvo do SI' • Presidente e dos, no clroulo m!lrxtst~-lenwlSta está le

Srs. Deputados, fazer esta exposl_çiio vando a maIs valia polltlC;J, d:\ as·,
e apresentar êste projeto. o.qual 'lU querda brasilel!,a, falando e.'11 nome
poderia encaminha.r iJ, Mesa no inicio dela, quando ono podia fazê:!o. mrs·
do Grani'le ExpedIente. PrefIro, en- mo por-l,Jle faltarem condlçoes mo
tretanto em se tratando de matéria rals e polltioos. -E' preciso que os
tão Impórtante, ocupar a tribuna pa- homens de esquerda dêste Pais impe
ra fazer também um apêlo especial, çam que pivetes e aventureiros falem
um pedido veemente às Coml~sões,' em seu nome e por êles tomem aU.
notadamente de Orçamento e FInan'l tudes :}rrlscada.t. ,
ças para. que nád fru.strem esta pre- J!Jlquanta nâo realizarmos êGte es·
tensáo legitima do Estado de Mato fôrça de auto-organização drlxare.
Grasso, que anseia tornar-se uma mos a. Nação exposta a. amanhecer

à região desenvolvida, -tanto, quanto diante de um impasse qUe não qu~.
aquelas que já o são. eliminando da remos e nem a Naçíío deseja. Este
face do nosso pais ~as manchas que é um problema. que não interessa
são fonte lie mISérIa e .fe desgraç.", apenas· àquelas áreas restritamente
para. o nosos !=Ovo. (Mul.o bem; mUI- cha.'!ladas de eS(Juerda, mas a tôda /l.
t' bem. palmas) Naçao porque, desde que Lenine sls.

O SR. GUERREIRO RAllIOS: temat1zou em alguns de seus oPÚS-
\ .. . cuIas a técmcR da agitaçíío politlca

(Sem reVls~o do orador) - sel~lor êste circulo desfruta de enormes pas:
PreslClente, 81'S. De~utados, de:s.d• a slbilldades em tõda. parte. E' precíBo
nbIUla camplllll1l> eleItoral lI" Rio de considerar que dê certo modo o que
J"I~ello que me caracteriZei dlanle dI) cotcm aqUi ch~nlando de mai'Xlsmo
o:e.liVrado e d" mundo f'dl.hco com~ lenlnl..omo, entre outros coisas, tem
uma especle de ~ull:!C da InabUl 11m conhecimento proflmdo dos as
dade pollt1ca e partidárIa, p<Jrque fui pectos logísticos da política., se QS3im
um candidato da esquerda que, atr.,a- é permitido falnr. E' um: grupO que
vés de. aigunlo prugramas de leleviS.ao, através da mgnipulação de certos in':
embora contasse com tôda a J:z~lslen- gredlenteS mat~nals e objetivas, atra
cla da chamada 4rea da dlrelttl., as- vtJ de uma. pJofunda cOl1Eciêncí"
sumi atitude critica diante da: eL\quer- dêsses aspectos loglstlcos da atlvl.
da, que é li minha área, e em têm1'.ls dade pol1tlc,a. consegue coloear OS
veementes, como os qu~ tenho ado- circules de esquerda em sltuaçõe.s
tpdo aqui nesta tribuna. . verdadeiramente de lmpasse. Multas

Considero-me. pOl'l9.1lto. um Vlrtu.O- vezes é lmpossl\'el condenar @ozse gr11_
se, da. inabiUdade politlCll, porque nno po, e.:l manobras dêsse grupo, porque
estou disposto, Sr. Presidente, a fa- !lo fraseolosJ!t d[)e é aparenl,empnl~
zer uma carreira polltlca com o ônus positiva do ponto de vJst.a histórico:
da minha desnaturaçíío ttile'.ect,ual. quem 'fôr contra esza. rraseoloj{ia se

O Sr. Brito Velho - MUlto bem. condena diante do povo. Mas /I lo
O SR. GUEFREIRO RAMOS - gística de que aquela. fraseolo::'a il

ll:ste preço não pllgarel. t. hoje, se- apenas algo aparen'e é 'lue con!ém
nhor Presidente, eu vou' fa.lar sóbie li Inidoneidade }Y'Jttlcll. e mu!lus vê.
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9. Ampliar as oportunidades de aI. '119' Estender 404. quUômetros de li·
faoet\zação da população acima- de n);1as de tra.nsmlssao, leva.ndo a. ener
idade escolar, mediante a. gla das usinas ~eradoras aos grandes

Ins'a1ação de 570 novos cursos no- centras consumldOl'es e _interlIgando
• d F~- dite d os sistemas.turnos para a u""" e a o esclln, s e 2(). Remodelar e Instalar rêdes de

14 a 18 anoS,- distribuição nos maiores centros ur-
10• .Elevar a capaclda~e, l;1e malrI- banas do Estado, visando a melhorar

cuia do. enslno-. secundarlO, através o aproveitamento da energia 'gerada,
construçuo e eqUIpamento de 100 sa- 21. promover inve8tlmentcs no sen
las de aula, para ntender a 8.000 tido de atender aos llequenos sistemas
novas matriculas. de geração e distribuição de energia,

11~ Aumentar a capacidade defor. bem como realizar estudos para de
maçao de p~of~ssôrea, li:, fim de at~- senvolvimento do Plano de Eletrifica
der ~ ampbaçuo da rede _de ensmo ção do Estado e melhoria técnIca de
prlmarlo, ' pela: operação e manutenção no âmbito da

Construção e' equipamento de qua- CEMAT: . ,
tro novas Es:colas Normais. . E - TranspOrtes

Construçüo, de cinco Escolas Nor- 22. Melhorar e ampliar a capacl-
mais paro. Instalar de OlMo ade- dade tráfego da rêde rodoviária es-
ciuado as que funcionam atualmente tadual, mediante:' -
c~ prt'clios cedidos, ampllando-lhes o construção de 1.684 quilêmetros de
numero d,e vagas. ' • novas estradas. > , '

12. A fIm de ·acrescer a capacidade Pll.Vimentação, com recursos e de-
do Eusino Profissional: ,lega))ão do DNER, do trecho da MT-

Cuncluil' e equipar dos Ginásios 15. que aperfeiçoa o traçado da BEl.-
Industriais. . 16, Pensão Sêca-Jaciara-Rondonópo-

Orlar. e instalar uma EScola Agr!- lls. ~
cola de grau médio, em Dourados. Melhoria em planta' é perfil
. la. ~elhorar a qualidade do en· rodovias já existentes.

smo mmlstrado. mediante: Construção e reposição de pontes
Criação da. Fundação da Facul-- nas diversas rodovias do Estado.

d!1de de Mato Grosso, (FEF'EMAT) 11 Aquisição de 6 equipes de conser
fIm de formar técnioos em educação vação, a serem distribuidos para as
para o e!1sino médio. diversas de.sidênolas da CER.

MDdermzaçtLo, atraVés de convê- 23. A fim de -desenvolver o sIstema
11io, da Escola- Agncola austavo de navegação no trecho estadual da
Dutra, de são Vicente. pert!<ncente bao'r. do rio Paraguai.
ao Govêmo Federal. . Promover e estimular estudos sô-
Instalaçã~ lIe dois gin~los experl· bre o aproveitamento e condições da

menta S, VISando à pesquIsa e à de- mwegação fluvial, mediante convênio
monstrnção de técnicas modernas de órgãos federais e emprêsa de navega-
ensino. ção.
Reaparelhamen~o" material, da eSe- .

creLarla da Educação, contratação de F - DeSenvolVimento Agr!cola
téc~ico.s e distrib1:!lçáo de material 24. Acelerar e reorientar o proces-
dldatlco adequMo as escolas, profes- so de ocupação da terra. complemen
sôre$ e alunos. tando as medidas de reforma agrária

14. fStlmular o d.esenvolvlmento a serem tomadas pelo Govêmo Fe-
das at.!v.dllqes cultur9.lB pela: deral mediante'

Oonstrução de bibliotecas públicas' .
CI'1 CuIabá. Campo Grande e Corum- Dinamização do programa de 1\010
M. e de sede adequada para I) Ar,; n1zação, através da Compa.'lhla Agrl
quivo Públlco Estadual, • cola de Mct~ GrO-~SO S.A.. e em con-

const.ução do Instituto Matogros- vênia com órgãos estaduais e te-
Rcnse de Música e do Mnseu do Es- derals. . '
tudo. 25, DesenvolveI-' _as atividades de

C J t · S"' a ' fomento e extel1llao rura.!, através
- us Iça e cg...r nça . de: " '

_15, Melhorar' as condições de ajo- Instalação de novas Casas da La-
jamento dos encarcerados m~ctiante: voura, ampliando a rêde existente de
, ,. 13 para 35. instalando adequadamen-
COIlStr~çúo e equipamento da Pe- te as de CUiabá e campo Grande pa

nltenc,ál'1a dá Colônia Correcional' de rE'o atuação como unidades regionais.
Palmeiras, com capacidade para. abri- Promoção de. convênio com a
gar 100 detentos. ABCAR. para. a Implmtação do sis-
. construção de celas para detentos. tema de extensão rural em' Mato
Junto 11. Delegacias de PollcJa no Es- Grosso.
tado. 'Instalação e adequado equipamento

d
Rjcforma ou reconstrução das Ca. I de três postor, de Inseminação artifl

e as Públicas que estejam tunclo- clal.
nando;~ !stado precário.' criação do Fundo de Fomento

OonstJ uçao e instalação de cadeias Produção.
em localidades onde, Dão funcionam Estimulo à a.ssoclação dos produ-
em préd.o jlróprio... ' ' tores em cooperativas, inclu.dve dos

16. Melhorar as condições de se- pescadores. - .
gurança d.!l população, através de: 26. A fim de acelerar 11 modernl-

Ampllaçuo ou reparos dai delega- zação das lécn'cas agronômicas e de
elus de polícIa. existentes iuJ Estado. criação, bem como ampllar os co

Oonstruçã,o e Instalação de delega~ nhecimentos sôbre as melhores va
cias em localldades onde rião funclo- nedades adaptadas. às condlçõe.s eco·
nam em prédio próllrio. IÓI\'Icas do Estado: .

Criação e Jnstalação de uma Escola Instalar e equipar duas estações ex-
de Policia. para aparfe:çoamento perlmentais•. inclusive mediante cco
técnico-profissional dos servidores da peração com, outl·os órgãos, e cola
Policia Civil e treinamento de novos borar no reergulmento das existentes,
elementos. . Desenvolver- estudos e pesquisaS!

Rellparelhamento. da. Polfcla com a sObre as .lllracterist!cns e aprovelta.
aquisição de velculos para as dele- mento dos recursos vegetais exlsten·
gacias reglona's e Instalação de esta- teso .,
ções de rádio-comunicação nas sedes 27. Ampliar a. capacidade de pres-
de comarca. . tgção, pelo EStado, de serviços diretos
.- 17. Melhorar as atividades Judlcl- e aumentar a c1\PltaUzação da agro-
árias concluindo e equlpandQ dois peouárla, med!ante: '
foruns. Incorporação e operaçiío da 'Com-

panhia. Aln'lcola de Mato Grosso S A
TI - DESENVOLVIMEL'<TO - CAMAT.

ECONôMICO Inicio de programa de .produção de
D _ Energia Elétrtca sementes. e mudas seleclol1adas. ,!!m

- . cooperaeao com particulares e 6rgaos
18. Dar andamento. concluir e Inl. federais'.

olar a construção e_ instalação -de no- prestaçãO de serviços de revenda de
VllS usinas. a fim de posssib1Jltar. até materiais agropecuários. inclusive de
1965. (] acréscimo de mais 38.86'0 KW reprodutores, divulgando IWvas t4c·
à capacidade geradora a serviÇo do Estado.

,-



9678 Têrça·feira 10
"'!I\ ~~

VlARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 'Y Dezembro de 1963

ZE:;; somas levados a apoiar uma Inl- "postas lias seus' problemas, no nlveI
donetdade poUtlCIl. com mêdo de 11il.~ em que Se encontmm.
batelnlOS contra a fraseologia apa- Smí unu hwnllhação para nóS, .e
l'cntemente revolucIonária e positIva, cruzarmos OS braços, Senhor preSl-

Lenine foi o slstematizador desta dente e Srs, Deputados, e não nOll
técnlca e ne."ote sentido traiu o pen- reunlrmos, como um corpo represen
snmento de Marx, Allãs, SI', Presl· tatlvo da alma da Nação, para obv1n:
dente, logo após Q Revolução de 1917. pos.siveis impllose,s em que ela se ve·
que levou ao pOát,· o circulo bolche. nha a encontrar.
vista liderado por Lenlne, corria el1 Era o qUe tinha a dlzer, SI', Pl'C'
ire os socialistas d fi Eurc>pa oe1den- ~Idente (Palmas.)
t.al uma anedota bastante elucida!l- '
'Va a ê..'1.>e respelto. O Sr. Brito Veiho -' Permlte·me

V. Ex" breve aparte? Talvez antI·
_ Cont.a·se que Lenlne, ~epols de f~. regImentalmente, eu queria lembmr
]rcer, ba.teu na Pr;>rte <,0 Céu ••Sao à Casa que um eminente' escritor
pedro o atendeu e lhe pcrgtmlou. - brasileiro chamado Guerrc1ro !ta
Quem ? o senh~r? - Lenlne, res- mos pUbllOOu, há alguns dias. WIl
p,cn~eu. Sou o JUl'? do Capital. O Hvl'o Intitulado "Mito e Verdade da
(J~Pltltl:" como todos. sa~em, é a o~rll. Revolução Brasileira". l1:sSe I1vro, na
d, mm ••. o que qUPl dlLCl'. Eu IiOU o minha opinião seria lido com gran
el! v'rlcmlo do Capital. E acrescentou d rJidade'~ não digO por alguns
Lw'ne: - Eu v!'nho 16. de baillo. do ell/3u ~ela iolalldade do Deputad~
Inlel'llo; quar,[}.> batI, lá, :Mal'X dln t C R oi S. s PrCfidente
nbilu a porta e. ao 'Vcr-me, batelj ea a asa. ece, I.. . ~
cem II poria lln, minha cara; então, há algu~s iru.tantes, ConVIte de uma
vim pnra cu". Quer dizer. Mau:, n" das livJl\rills desta cidade, 110 qU I
Inferno indign3do Com a contrafa- se diz que êsse escritor de nom.
crIO leninl'ta do eu p"mament!l ha- puerrelro Ramos, que, tenho certc
~ . -~ ~" " _ '" 2a. é exa tamente o nos,o colega que
t~ li .n pOlia. o Lllme, porqu~ nao '"U ' ue no brindou com
{JUEl'Hl •tlH~ comt. c.ompanhell'O, no n03 ~o1 c'g~'cU~$ la;cará l!.>sa obra
l11fcl'Doa e ele ·leve ue Ir para o C"u. ~: p;ó~ma, 'qu~ita-IéAra, às 16,30.

Senhor Pl'esldente, Srs. Deputados\ Poi;; pedi, nobres colegas, êste apar
prcl'ls"mos tê>ml1T pela raiz -a dln. te apenas para fazer meu o convire
CU3B;;'O dê~ses aSEun:os, porqUe êlE'':: que me chc!;oU às mãos, a. fim de
süo da mnlor tmpor,tlncla no presen. c'ue os nobres cole,as não apenll6 se
te ll10111ento qUe a Ntlção brllSllelra jam D:>nvld!ldos pela lIvrarda, mll3
lltl'DVe.sSa. E' ne~~sária uma clarl· lamb"m por êste colega que neste
jJcfI(110 do mundo polltico brasllm- Instante aparteia, para que todos, na
1'0, nüo apenas do ponto de vista. medlda do possivel, acorram àquela
t~órloD, mas t~mbém do ponto de Uvrar~ e tenham a oPortl!nitl.ade de
VJstll orgnnlZQClCnal. d'O ponto de assistir ao lançamento desse livro,
vl':t.[l da Ol'ganJza~úo e das relações qUe e!clarece _ e pOOSO dar meu de·
de convlv1<ncl:> enfie 05 diferente" polmento porque já o li - grande
ch·r.ulos e ngnm\t 'U?~ po:itlcas flue número 'dO$ problemas que foram
const.ltllem o P~]10. 9ma da via.. un· 9penas de forma esquemática lan
clonal. POl(jUC, n~'lc momcnto, esta oodos por V. Ex~. pel'doe~me Vossa
é umo noção em orfandade polltlca. Éxcelêncla se fui um tanto agressi
MoJs de uma vez tenho vindo à tri vo lançando mão da oportunidade
blli1a Pal'a dizer que, se há Um .(\S- de' falar, quando V. Ex~ já havia de

)JE CiD cmlnente da el'ise brasllcl1'a, clnrado encerrado seu discurso. Mal>
êle se l'ç~Ume naquilo que tenho cha- foi apenll8 para i!.to: paIS. fazer meu
mo'10 de au~êllcia de um Diretório o convite na e3pel'ança de que o
]JOlltlco da Nn~li.o, que .sempl·e. exis- maior número de colegas nossos lá
i,lu; Dlret.ório p~lítico transpartJdá- compareçam: Agradeço a V. Ex~. ,
rio, nfio c:mstltuido de elementos O SR. GUERREIRO RAMOS 
npenas ele um p~rt1do confinado, mR,l; Nobre Deputado Brito Vcllh{l, fico
ele todes 03 partidos: Diretó1'Ío que mnito comovido com C&5a demonz·
" Um servIço o!:t.:;Jerior da Nação, tração de aprêço ClUe 'V. Ex~, uma
f'xcrcldo ('m defesa dos Interesses da d.as inteligências mais. lúc}das, um
colEtlvldade. «ue t.ranscende a esta dos homens mais cultos deste .ral'
cu uCjuelo. agremiação política parti- lamento, me dá.

~uL1J'. O SI' Tenório Cn~alcanli - Pelo
O Sr. TCllório Ccwalcantl - Não que sei' _ tambem recebi o convite

se:fI éste CongTeSiO Diretório? da livraria para comparecer à solc·
O SR GUERRELRO R.AMOS _ llidade de lançamento do livro de

i!'ste Co~r:remo é a b'lSe de nuelea- V. Ex.' - &se livro será uma pe~a
çüo dêsse' Diretório polltlco. E' a ~ara fortalecer ~ bases ~; '::Scoe ;
ngcnclu. que tem de debrllçar-~e sô- flc!o social, polltlc? e l~~r ~r-se 'to.
lJrc os momentos critlcos que esta· cUJa s0m.bra poderae. a sa~erit ra
mo. vIvendo a fim de obviar Isto elos aqueles que n80 ll'ã
qll~~ pode sef cl1S'l1l1do o desamparo onde vão; porque ~le me parece e-
pniítlco, a orfandade polltlca em que sempenhlar um PIaft~~arb~SS~~~el~~
se encontra a NaçÍlo. de faro ClU~ va

E' uma tarefa Senhor Presidente dos que estao embrenhados.nas nu·
r Sri;. Deputados: que interessa a to- vens da dúvida e da conftlSl1o.
dos nós e, hoje, venho à tribuna O SR. GUERREIItO RAMOS 
plll'i\ lUn brev~ discurso, que 'Vou eu.. _ Multo agradecido, Deputaclo Te
cerm DCjul, l1ao nnte.s de falar da· nórlo cavalcanti, pe.las palavras ge
(llliJo que pode ser chamado ~a hu- nerosas.
milhação em polltica". Eis. ai wn Multo obrigado. Sr. preside7lte.
levam l1(I,l'Q o flló',ofo da poU!Jca.: Da (Muito bem: muito M·m, Palmas. O
11umUhação em polltl~a. Qu~ndo se orador é CUlltprlmenfado,l
r.onflgura a humllhaçao em polltlca
eenhor Pre.~ldente. srs. Deputados? O SR. PItESIDE11I'lE:
Quando os pollticoa de uma nação Está. findo o tempo de~t.ln"uu ..o
purcebem que o perigo está iminen· expediente,
te cllante dêles; Cjuando os polltlcos
de \Una nação pel'Cebem que as cir- Val-Ee pasmr t. Ordem do Dia.
üll!lslnncias con ~êm pO$sibllldad;S COIUPARECEM l\[AIS OS SENUO-
efetivas para conjurar o perigo e nao •
:podem, entretanto, moblllzar emas ltES:
po.ssibllldades saudáveis para evitar Dircell Cardosn,
o perigo. A 1nlM.lhação ~ êsse seno VoJ.léflo Magalh~e~
tlmento de llnpotêncía. em quc (\ in- Cle~~2n.~ Sampalt'
tEl'e-!'ncll1, r~''''~o se 'lê, humillHcáo Acre:
pnr!t to:'os noo, homens hicidos e in-
te·',cellte.s que Eab~lncr, que o Pal~ Mário ,;Mala - PTB
tem tOdas as condições para dar res- Ruy Lmo - PTB.

Amazonas:
Alrnino Afonso - PTS,
José Esteves - PTB.
Paulo coelho - PTB,

Pará:
AI'mando Corrêa - PSD."
StélJo MaroJa - 1'81'.
Watdemar GuimDrâes - PSD

Maranhão:
Eurico Ribeiro - PTB.
Mattos Carvalho - PSD

Piaul:
Gayoso e Almendra - PSD,
Moura Santos - P8D.

Ceará:
Alvaro Lln.~ - PTB.
Leão SampaJo - UDN.
Marcelo Sauford - PTN.
M«rtlns Rodrigues - PSD
Osslan AJ':mpe - UDN,
palhano Saboia - PTB

Rio Grrmde do Norte:
Aluisio Bezerra - pSD,

Pernambuco:
Aderbal Jur~ma - P5D,

. A1TUda Câmara - PDC.
Aurino Val~is - PTB,
José Meira - UDN.
Magalhães Melo - UDN
Waldemar Alvrs - PST

Alagoas:
Oceano Carleial - UDN.
Pere!r(\ Lúcio - UDN.

Sergipe:
Francisco Macedo - P'I'B.
Machado Rollemberg - UDR

Bahia:
Henrique Lima _ P8D
Jolla Mendes - UDN.
Necy Novaes - PTB.
Raimundo Brlto - PTB. •
Teódulo de Albuquerque - 1"1'B.
Vieira de Melo - pSD

Ee.pirilo Sonto:

Rllmon ollvelb Netto - P'l·.I:I.

Rio de JaneIro:
Ario The:;dol'o - PTB.
Daso Coimbra - PSD.
Roberto snt,urntno - P8B
Tenórlo cavalcanti - PTN

Guanabara:
Benedito Cerquelrn - P'I'B,
Jamil Amlden - PTB

Minas Gerais:
Abel Rafael - PRP.
Bllac Pinto - UDN.
Celso Passos - UDN.
}i'ro;l.ncelin:1 Pereira - UDN.
Geraldo Freire - UDN.
Gullhurmc Mac.hado - UDN.
Ormeo Botelho - UDN,
Ovidio de Abreu -P8D
Pedro Alelxo - UDN.

Súo Paulo:
Alceu de Carvalho ~ PTB.
Campos Vergal - 1'51',
l.auro Cruz - UDN.
Tufy Nasslf - PTN.
Ulysses Guimarães - 1'80.

Goiás:
JOEá Freire - PSD.
Ludovico de Almelda ~ 1'81

Mato Grosso:
Ponce de Arl'l1c1u ~ PSD
Rachid Mamed - PSD.
Saldanha Del'lIi - 'UDN
Wilson Mal'!·ins - UDN

Parená:
Fernando Gama - PT~

Ivan LU? - PRP.
Wil~~n c:hE'dld _ PTB

Santa Catarina:
Doutel de Andrade '- PTn.
Laert-e Vieira - tJDN.
Lenoir Vargas - PSO
Osni Regia _ PSD.

:Rio Grande do Sull

Br1to Velho - PL.
Cesar prieto - PTB.
Clovis Pestana - PSD
Jairo Brum - MTR.
Lauro Leitão - PSD.
Oamer Grafulha - p'r!>
PeracclU Barcelos - psn
Raul Pila. - PL.
Rubel1S Alves - na.
Tarso Dub'a - PSD.
Temperanl Perelra - P'l.lS,

O SR. PRESIDENTE:

A lista de prerença aCI'~a o COlll
pllol'eclmento de 124 Srs. Depu;:dos.

OS 61'S. Deputados que t~nh~lIl

projetos a apl'esental', nooerão ffi~
zé-lo.

VI - Apresentação de Projelos
o SR. DABO COII\IBnA:
(Sem revisão do oradOr) - Senhor

P.residel1te, enc.aminho 11 M~sa re~ue
rimento .sollciland" ' Informaçõe~' ao
Ministério da Fazenda, por jnterm~.
dio .do B!\nco do Brasil. ·.sObre as pro
videncias para a illStlllaçi'.o de U!nllo
!'!gênc:a daquele estabelecimento b:lD-
cário em paracambi. .

Envio também à Mes:> oulro 1'~_
qUerlm~nto solicitando informações ao
Mmistérlo do. Fazenda IObre provi_
dências para instalaç:o da Colelorll\
Federal no MllDiciplo de Parao:'·'··)i.

Sr. preslden:e, apresento proJ~tl)
de lei que inclui no plano Ro1o~já
1'10 Nacional o trecho Itagual-M,~
zomba, com 15 km de extensão. p~r.
tlndo da BR-<l e alravessandom_
portanle zona agricola da Iiagual.

O SR. VAU:RIO MAGALHAES:
(Sem rcvisà:l do oradOr) - senho:,

PresIdente, encaminho à Mesa reque
rimenlo de informações ao Fede!'
~ecutlvo, por intermédio do ML1ir.
terlo da. Ju~tlça e Negócios Interiol·e.<I"
~ôbre a ~Itueção em que I!IJ encon~rmn
os trabalhos do grupO cr:<.-::o P::1'1lo
estudar os processo, de reCigS5iflca~
cão e readaplacão do~ funeionárloa
IPúblicos lotados naquele Minist~rlo.

I VII - ORDEM DO DIA
O Sft. PRESIDENTE:

\ Não havendo número pal'll a VO.ll~
cão da matéria constanle da Ol'dem
do Di·a, paSEa-se à discussão,

Primeira. discussão do ProjclCl
de Resolução n.9 33-A, de lD63,
que dá n'bva red~ção ao Ti/uI!)
Xl/I (Da Polícia da Câmara I dI)
Regimento Interno (arts. 200 li
203), com 'Parecer javorát1el da
Mesa. Do Sr. Oscar Corrêa
Relator: Sr. Ani;; B~dra,

O SR. PRESIDENTE:

I Há BÔbre a mcsa requerimelllo ae

Iadlamel1~o da. díscu.s: ão, por trêS scs_
kões, O qual dl'"pende de votação.

DiSCUSsão única das emendas do
Senado, ao 'Projclo ;-0.,9 2.474-D.
de 1960, que aUloriza o Poder
E:e2C:1tllvo a abrir, pelo Mini.;le_
rio da Guerra. o crédilo especial

de 01'$ 7.400.000,'.:0 (sete 1IIilflõe1l
e quatrocentos mil cruze;ros).
deMinado G' atenrJer as despesas
decoTl'entes da Comcm:lract'n co
Sesquicentenário da Academia
Militar das A{fUlhas Negras:
jal'orável, da COlllise(Jo de Educa.
ção e :::ultura, contrário, da Co
missão de 01'0,[,'11181110 e tC/l'~r(ot'Cl
ela Comissáo dc Finanças. Rc11
t,res: 8rt'.. Doso CO'1I11>ra, 1JIiil:11t
Reis e Peracr1ti Barrplü<
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o SR. PRESIDENTE; O SR. &WALDO rIN'fO; resolvida. antes Ékl clllc&l'ramento d;l ra, cuja percuclência prJcológica e fle.
Tem a palãvrs. o Sr. Fl'ancelino (para uma reclamacão _ Sem re- atual r;es&ão legIslativa, xibílldade mental bem nos SerVell\

Pereira (PauSf.l). viBão do oradOl') _ -Sr. Pre.sidcnte, O SI'. E"waldo pinto -'ObrlJado a para amenlz8.!' as R!flíções em certO.i
examino a." Ordem do Dia da sessão V. Ex'. (Muito bem.) momentos. de dúvida e apreensões,

N'llo está presente, e 9 de dezembro de 1983. V. ExA O SR, TENóRIO CAVALCANTI; com suas palavras que sãa verdaú"J·
• O SR, PRESIDENTf;~ está. prestes a encerrar a presente ros faróis a lluminJar as rotas dr,g que

sessão, de modo que nos restam ape- (Para uma qUe.~tão de ordem. SC1n se embrenham na dúvida ou lâmJnlUl
Não havendo mais ol'adores inecri· nas quatro dias úteis antes do tér- reviBdo do om(lprJ '- Sr. Presiden- que cortam o cipoal as vêzes até l1'ô.

tos, declaro ~ce1'rada. a discussão mino da sessão legislativa. ordinária. te, e&t.a.voamos ouvln<lo o discurso bri- nlco. sem ter piedade das nossas fra
do Projeto n9 2.474-D, de 1960, e adia- Lembraria., Sr. Presidente, que há lhante com que nos númOl>eou o eml- q!.*-zas e daS nq:91S deficIêncIas. m~s
da a votação., ' "cêrca de quatro meses. quando irrom- nente colega escritor, Deputado Guer- o faz sempre com sinceridade (1e lJ"O-

Discussão línica. do projeto nú- peu na imprensa, quando irrompeu relro Ramos, que entrou na tese, an- p6.sítos e com a. elegância que lhe é
lItero 2. 887-B, de 1961. que àuto- nesta casa do Oongresso Nacional o titese e sintese, de Marx a Lenine, peculiar, vem nos ajudar a carrega: a
'""." o po ...nr Execut'vo o ;,b....r. que se caracterizou oomo um escân· nas Idéias antigas, transforlnistas cruz que nós, lideI' popular, não JÃl-
,._~"" 'w ,. dalo da Previdência SOcial foram medievais. contemporâneas, transfor~ demos' sõzínho carregar pcrque !lÍe.
através do Ministério da Agricul- encaminhados à. Mesa dois' instru- mistas dialética! ere. Mas, em' rcsu- temos como êle a serenidade dos
tura, o crédito especial de 01'$ .. mentos que visa.vam à apuração dos mo, .81', presidente. o seu discurso me freqUenfadoll r,le gabinetes. n(!~
10D.OOO,OOO,OD para auxilio aos fatos. Deverm interessar tanto à insplrau levantar uma questão de 01'- acumuladas na mente as peças el1!Hl
llwniciplos do Rio Grande do Sul oposição como ao Oovêrno o escla- dem. ~ que tudo se cinge a que há madas da éult.uroa. que trouxeram -clI
atingidos pCIT violento temporal; recimento dos fatos. Se havia exa- uma insurrelçãa de muitos, que nada berço porque não são filhos do P~w.
tendo 1,areceres: da Comissão ·de gêro no noticiário, se havia sensacio- têm, 9~tra algLlns que têm, EsSa. m- mas filhos de pais que puderam dnr
C07!stituJção e Justiça pela. cens- nalismo, se havia mentira. no que se f,urrelgao, que tem J,10r fim a llqulüe.- lhe.s uma educação que lhes pernútil1
tilucíona1iclade: da Comissão de l1ssoalha.va. certamente a nobre e ção dêstes, lstCl é, (I objetivo dêsSrs ser serenos. equilibrados narmals. c:
OrçU77t.ento, com. e7l1enda aos ar- compacta maioria seria a m!llor in- muitos que não têm nada é' líqul1ar pazes de ser conselheiros. lâminas rue
ligas 19 e 29; e. favorável, da Co- teressada no esclarecimento da ver- Os poucos que têm aJguma cois&, p!l1'a cortam os cipo!Jís da. confusãO nesta
1nisslÍo de Finanças, com adoção dade. 'se evitar êsSe mal surge a, saclallza- Casa. Ma.~ deixemas de iado llossa
da enlenda. da COmissão de Or- ds "dois instrumentos foram: um ção da propriedade privada, as má- colega sempre novo, fresco, n% sua3
çamento. Do Sr. pa.llo M:nca- requerimento de convocação do Se. quinas aume.ntalldo o número dOI> sem cQllCepções perfumadas e magn'ficRs,
rone, Relator: Sr. Os"'(/~ r.ri1.- nhor Ministl'o do Trabalho. para. trabalho e, em J)onseqUênc1a, a demo- (Riso) dandtl asas aO nosso pensa-
tulha. comparecer a esta Casa e prestar cra.tiziação do solo. sem a qual tôda mento e perfumando com JY.llnvras,

O SR
, PRESIDENTE.' esclarecimentos. requerimento (10 qual filosOfia é vã. StUllviesimas a fratel'inldade pa1'lamen-
, tive a iniciativa e uma Comi..%ão Par· Mas, como oRo insurreiçãtl é de mui- n.r. (Palmas. ) ,

Não havendo oradores i!Wcrltos, de- lamentar, de Inquérito, de iniciatíve. tos contra os poucos. eu quero for- MM, sr. Presidente, se encareceu·
claro e.ncermíla a discussão e adiada do nobre Deputado Adauto Cal'doso, mular esta ,questão de ordem dos do da alta autOO.'idade e competente
a votacão, â6 projeto n~ 2.11~~-B de A comissão Parlamentar de Inqué· poucO<! contra os muitos. solução para (l. matéria" momento.qa
196<1. - rito teve o seu encaminhamento inde. A minha quesião de ordem consiste que temos exposto à Mesa, ao llgeiro

(erido pela Mesa. Houve recurso, à em ser eu aqui uma espécie de sino o que há é o seguinte.
O SR, PRESIDENTE: nobre e douta Comissiío de Justiça de pau - bad"'lll.l,~el\l plangêncía _ Entre M superiores fina,lidades ti

TIDNDO SIDO 'OFERECIDA .l!;MJ!m.. desta. Casa. pecorreram quatr~ me· ou espécie de tiro semprojetíl - tendências do regIme democrát.ico SIJ

. D' AO PROJErO N9 2,877-13. DE ses; ,a despeito das reclalUJl-~oes, _a aiJrtla mas não fere. Apesar da faJ.na, ioolui (\ indecIínâ.Vel pluralidade doo

19
"'61 EM 'D"""USSAO U'NICA dellPe1to ,dos apelos, a matéria. nao Qs meus tiros atroam .segundo o Pa- pn.rtldOoS e a efetiVa garantia. aOs di-

, "QV , foi decidida dre Vieira: "Pala.v.-ílS sem ato são co- reitos fundamentais do homem.' Tan.
VOLTA o MESMO À!5 COMrs· Quanto aó requerimento de convo- mtl tiro sem 'projetiI: atroa mas não to assim que a nossa. Carta. Magna.
SOE!? DE CONSTITU1Çao E JUS- cação do 61'. Ministro do' Trabalho, fere." Daí dizer que no que entro. pero defendendo intransigentemente tão
TIÇA: DE. ECONOMIA: DAE OR- oonsl1ou pelo noticiário 00. .época, que ouvido, ac.redíta.-se- o troar da ex. precedentes principios ooslIare.., prees-
ÇAMENTO E DE FINAJ:lç S. o 81'. Ministro se apressaria em com- plosão. Mas só &e erê o que se vê _ tabeleceu, taltatlvamente, no seu art!·
Acrescente-se onde convier: parecer à "esta Casa, mesmo antes da exatamente. o projetU que a~e. E Ir0 141, § .3

9
:

"Ce.m, mí11lõee d~ cmze:l'OS desti
7

aprov!,-ç,ão daquel~ requerimento co~- é comum d!zermos entre nós: "Quero "iA constituição assegUl'a lIOIl
nados às vítimas das inundações nos vocatol'lo. Tal nao ocorreu. ~á está V~! para, crer., Isto predomina na opi- brasileiros e estrangeiros residell-
municípios de Apia~á. Alegre, MÍl':'oso qua.se cam dll:ta. marcada a, lemod~- nl!l;0 do~ ,~rasllell'OS, que desejam v~ tas ntl Pafll a Invlolab!1ídade doo
,do Sul Muquí Alfredo Chaves Je-- laça0 do MiUlstérlo, segundo o niltl- pala crer , Homem, com 47 cicatrl- direitos concernentes à vida, à 11-
tôni;Uo •Montel~o Muniz· Pre"re 'Cal. ciário Co!l·ent~. e o requ~rimento de ze;s pelo corpo, constantemente sou n· berdade, à segumnça individual e

, .' . . convocaçao .nao foi mclmdo na Oro terrogado, Sr. Presidente, ~a.rs. saber à propriedade, nos têrmos segum-
I)ado e santa Leopoldma. segumdo dem do Dia nem mesmo relacionado quantos mateí, mas não enoontro tes:" ... "
planos aprov~dps. pelas respectivns entre ,as matérias prontas para li generosidade de nenhum colega., par:
Câmaras MUlllclpals. Ordem do Dia. e está pl'onto há per~untm' c<>mo me salvei. Os meus' Veja, Sr. Presidente. a questão da

Sala das ,Sessões, 9 de dezc'mbro de Iiro meses: - praJeteis lLtroam mas não ferem, mas ordem que vou 1eva.ntar, Peço perdão
1953,' _ Dirceu Cardoso. Oomo restam. SI', Presidente, ape- os dos outros atroa.m e ferem. e ferem a V. I!IXa. pela minha proUxidade ao

nas quatro dias para o encerramento mesmo. inlciaor esta questão de ordem, que
Disatlssão única do projeto nú~ dos trabalhos desta sessão Legisla- MlIt" vou ver se atínjtl o a1vo. li: o consi<'iero séria e grave, Espero, hu

mero 554-A. de !9~3, qu~ inclUI tíva, eu pediria. a V, Ex~ que levas!õe objetivtl honesto, sln<!'ero, é Ter se, núldemente. que dOll llibios de Vossa.
110 Plano Rodovlano Nac!ana! a o problema à M~sa - sei que nao agora, atroam, fcrindo jã que têm Exa., ditada por profunda e sábllll
radovia CMônia Samer-Júlio de esiá afeto, diretamente, a V. Ex'- - atroado sem ferir. Quero ver' se eqüidade, ve!lha uma deCísão~ já que,
Castilllos _ BR-17, no R. Grande nl\. sua.. próxima. reunião, com êste minhas palsV.l'llIl não entram pelos ou- até agora, nao veio esta declsao. como
do SIt!;. tendo parecer: da Comis- apêlo, renovado, pel!1o ,,", 6" ou 10~ vidas da MeEO., mas pelos olhos da era de se esperar
sdo de Constituição e Justica, vez _ niía tenhtl bem segurança ::- Presidência., porque, no que entra pe_ O lia't. 141, o suco da vontade da. •
pela constituc'onalldade e jundi- para ql!e não se encerrE? esta Sessao los olhos, crê-se, e no_.que entra. pelos :Rev5Jlução FJ;ancesa - assegura no

f cídcJJ!i.e; da Comzssão de Trans- Legislatlva, sem que haja uma d~cJ' ouvidos, acredita.se. . pMagra.fo 13.
portes. Comunicações e Obras pú- são (\ r~pcito da matéria. deClSll.O Ora; Sr. presidente, (I 1:11000 P9,rllil- "~ vedado a CIl'ganfzação, regís-
blicas, pela rejeição e da C01ll;S- num sentido ou nou~ro, aprovando ou mental' dos pequeno.- t1artidos desta 'firo ou funcionamento de qualquer.
sãa de Finanças; cOm substitutiVO. negnnd~. O q\\~ Uao me_ parece ra· Câmara, através dtls lideres que pOr partido politioo ou associação CUjD
Da Sr. Mareial Terro. Relatores: zoáv~i e que seja subt~'{llda ,ap pro- aqui têm passado, POO.' mais de uma prograJ.na ou ação contrarie o.re-
Sl's. Lenolr Vargas, Plinio Costa n~ncll\me~~o do Plenário, ma.teria de vez, mormente por ,luslatência •quase ~!me democ.rático,' baseado na.
c Vasco Filllo, eVidente lmportância, de eYl:.dente que lmpert1tlente mlnbe., tem vmdo a 1Pl1U'a.lidade dos partidos e na ga-

interêsse, quer para a oposlçao, quer eata- tribuna, como tromheta de Jerlc6 !l'antia dos direitos fundamentais
Ence~ada a discussão e adia~ para a Maioria que apoia o Govêrntl a gritar, a bla.sfmtlbr, às vtlZes oomó do homem."

da a. votaçao. nessa Casa. o Messias que, do alto das muraJh13s . . .
'D' _., d • • Muito. obrigado, Sr, Presidente. em ruínas de Jer:lSalêm last.!ina.va a ~ oO'IlStituc.ioDal, espeCifICO, letra
, lSCUBsao un ca a proJeto ?lU- (Muito bem' 1nuito bC1t1.) sorte do povo da idfU!' llll t fxl90 da Constituição.
,nero 3.878-A, de 1958. que aut'!- O SR PRmIDENTE (Dirceu Car- to amou como 11 Jizer.e"~vert~i ~~. Por outra lado, o preceito imutável
rlZO o Pc;~r. ,Executivo a a.!'rtr, doso) .:.. Em l'esposta à questão de povo meu. enquanto é tempo" -E Q e unlveI'Sa:l da lsononúa está. escri!?

-pelo Ml1!lstlfno da E~ucaçao e ordem formulada pelo nobre Depu- ImpenMncla do seu povo levou' Jeru- 114 superlel e o. disposto lltl artigo pn·
Cultura, o credito c- peczaZ de 01'$ tado Evaldo Pinto. que se divide em salém a não fí9;tr oom pedra .sôbre lI,!eiro dO !lI1Udldo parágrafo: "TO,dos
1:000.000,00. if,esUnado à conclu- duas questões finalmente, devo infor- pedra, porque nl.'nguêm quis ouvir e sao .iguais peronte. a. lei", é cUflal.
sa~ !'las obras d,e cOl!strucão. do mar. com referência à primeira, q,!le, profecia do Meul'l.s. UlsClp1.l:tlmdo es~eclficamente as a~i.
pred.o do GináB.o Cl'lSto Rei. de enoontl'a.ndo-se a, matéria em maos, vidades 1nbemas das Câmaras Legu;..o
Marcelino RamoS, 1/0 Rio Gràn- do titular da presidência. que ainda ~Os Deputados da minoria, e IIgora. le.tivas, assim ensina o Art., 40. pa·
de do Slll; tenda pareceres favo- não a re-solveu vou levar a S. Ex" o nao é rebelião dDs muitOll contra. Oll rágra.fo l1n1co da. Lei das' leIS, a SU-
rt!:vôs !Ü~. Camissóes de Educa- apêlo fervoroo~... pou?OO' . moas das pOUCtlS contra O!i prema. Lei, a, montanha de Lei, ~::"'"
t;ao e Cultura e de Fillall~as. Do mUltos, vêm, talvez rebelar-se como botânica sadia que ê a Constitmc;ao
SI'. Adll/iJ Vlano. Relator:' Sr, O SR. EVALDO PINTO - ... ve- David; um pas-cx p<tqueno, lXlfl;tou Federal, da qUR!1 saem todos tlS fl"Utos,
Lenoir.''vargas. emente, Insistente, dremático... Golla.s com uma peãrada e o folcIo- às vêzes ácidos:

O SR, PRESIDENTE: O SR. PRESIDENTE (Dirceu Car- :~~i~e~~An:J~~;ado glgantl. fiM "A cada ume. das câmaras com-
, doso) - '" do ntlbre Deputado. Com Não adianta ter a' altur d' 1 pete dispor, em regimento .nter·

H:!: s~bre a m'êSa_ rzquerJmento de relaçãa à segunda, devo advertir sua, gante se e. pedra é . 'j~ um g - no, 5Ôbre flua organlroção, poIlCia,
i1,udlenc.r de_ comiSSao, o qual deD~n- ElXcelência de que, encontrando-se a David e é maneja~;e1a 1&:'~ oriaçáo e provlmento de cargos.
de de .vataçao, . matél'i!l' na Comissão de Constituiçã(l verdade e da justiça, Somos 0& "d~ Pa.rágll'afo ún~co. Na constitui.

O SR, EWALDO PINTO: e Justiça desta. Casa, em face de re· vis" da Case Pll.1'll enftenta.r 08 "go- ção dias comlss08a. assegurar-se-á,
curEO lnterpasto pelo uabre Depu- lias" da CâmllU1l. M 8 P IA..... otanl1o quanto posslvel, a represen~

SI'. presidente, peço a palaVii nela tado Adauto cardoso, ta.mbém não te e eu ostó d&~e r. Tesy'"~. tação proporcional dos partidos
~de.m. t~nho elemenws para. resolver, de tua.1:-tl'.!!ns1úJdo, arelado~%1i&~: ôlU\cíflllals que p~rtic.lpem da iZ'..

O SR, PRESIDENTE: pIOnto e de plano. a que~tão de or- te do Deputado Guilhernle Machado. pectlva. cA.mara.
- . d~!'!1 formulada por V. Ex. Mas fa- cuja cultura lmpressiclnante tanto t.em Olhe a. Câmara e. questão que está

Tem a palavra. o nobre DeIJll"'Hl'O. lei mgentes esfarços para que seja enrIQuecido os foros da. nossa Câma- sendo levantada e a Mesa terá de de.
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r4:ldir, pró 011 contra, mas terá de dar I pés estão dando comichão na. n .....sa das ComjEsões. de vez que estas, es· ocupara.m lo liderança. Tenbp um e
, uma declslío. '" paciência.. Já nâo suportamos mai& pecla.ls ou não, deverão Incluir. sem o meu não devolvo de modo aJgull"

Adiante. ainda em refÔrÇO" ' ssa essa procrlUltmação enervante para o qualquer discriminação. a represent.a.-, porque a Constituição me assegura. 11
elevada determinação expressa e in- encontro de uma solução constituclo· ção no seu seio, dos partidos que pa.r direito de ser lider de um pequeno
dJclinável da representaçlío partldá· nal dentro de uma ClMa que jurou, de t1cipem da vida leg1&lativa de sua Cf! pa.rtido - a Comtltulção não diz r,.
,ria no seio, das comwões, téclllcas ou mão erguida para o céu, defender e>sa mara. Bastm'lÍ. para chegar·se li. con· é grande ou pequeno - e vOII criar
Sllío, pel'lJ1anentes OU especia1&, de Constituição e zela.r por ela, ttlas que clusão em apr@ça tão só cot.eJar o Art um problema. no dia em que enten
qualquer espécie, enfim, nu Cl\mtlras, dá ela mesma um exemplo tão hum I· 40, parágrafo úníco. como o Art. 53, derem de me colot:e.r na. posição da
eluclda o a:tlgo 53. parágrafo Il~:o, IiJIDlle para os demais que não I~m parágrafo único. Deputado da Câmara de Deputados,
da Constituição :Federal, o segUInte: êllEe dever, que é nosso, de delesilo da. Posteriormente ao advento do aLua' quando sou Depularlt da Câmara dOlJ

\L •A Câmara dos Deputados e o Constltuiç<lo. Regimento de 1962, e, l'eformanc1o-o Deputados; O Deputndo 110 PartIda
• Senado Federal criarao Cemls;:õe" Vejam a sabedoria do Regimem.) 111_ neste e noutros pontos .nas i ainda RepubllcllJ10 já tem um ocupou a Il.

de Inquérito s6bre fato d~termi- consUluc:onal, vejam o .1IIe fêz :) pol!- sem atender b. represenló~ão do~ cha· derança. l'ari!ce que o do Parl!do so.
1Il1lrlo _ ca~o das coomadns CC!. l.leo hábil para m;lSSacrar os pequellell mados pequenos pnrtldos no se.o dlU ciaJJsta tem também. Num pais em
mJs;'õ~s Especiai& - sempre que partidos e vJo!ar a OomLlLulção: Comlssúe.s especialmente nas de It.- que se fabrIca dinheiro falso. num
O r""u-rcr 1/3 dos s"," lI' • quérlto su'rglu a "'0·01uooo n9 18. de "ais "m "Ue um chefe de n'.llarquJa
bros:~'· • .~. ".... "Os lJ~rljdos representatkJs j)<lIo 1203, que dl.'iciIJ1~'7L fÔ':;,llL;:iO úcH~ ~u um co~llnuo pode hcspednr-.e no

qUoclcnte p<lrtldârlo cujo r~to fi- úlUma. em cujo Art. 11 se lê:' Hote] Naclonal e ter dou ou tr~s a:l-
1:(1 m;ênnlvação dfssas ComJ&!ões se nJ.l fUr. p~Jo menos, UIn quartIJ tomóveis para transportar os seus ss_

o':'~ervnni o critério f-ltabcJecido ne do prime.Io qUociente" conlml'rpr~O "Art 11 As prcpo~lr.õea que se.ssôres, um lider de partido nnclO.
,\J21':':,rnfo ún co do artigo 4~ - e s6- CO"I o. demals parUdos aln:la nâu Ter.arem m'aléria da compelêDc'a nal fica ns. porta.' da Camara. htlUll.
tJlr tE·,.o chnmo a. atenção da Cuóa. rep"e.senlados no pnench!I,}{'l1lo de três oLl ma;s Com~õe5 pDde· Ihndo a pedir uma cll.1'ona, o que con-
,Vej~, Sr. Pl'e.sJtlente, a plurltlt~:l~e da, ~1,,>lS pDl'ventUJ'!\ e",stcoLei " rão ser submet:dns :tO e:IMle da sldero umn. afronta aos brios e à. dJg-
u;:t~r:Ul'.lda vela Comlltulçii.o. que l!tr- VcjJo a Câmera que maldadel OOllüs;j;O E!:peclal de ~5 ·110mJ:trt.s, nldllde da próprJa CAmll.1'a dos Depu..
mltlu a Crill~lí,o de 13 rnl'tidos n:clo- "O preench1ment{) i,e !ftiJ fl\p'a. constltu1da por Iniciativa. do Pl'P- lados. porque êle é r>epuLa10 não de
nll~ rlgorozamenle enqulldr~d:ls no dar-se-.i por acôrdo dos l';ut!do.o &idente da. câmara ou a rtquerl- um pzqueno pa,rlldo, mas de um pa.r-
Iie~Jlmnto, ou melhor, n:t re.lme de· inlr,'~~~!ldo.> que. dentro de 12 h()oo ment:> do lIder de Bloco parlamen· tJdo nacional, e pela CõllSlltulção é!e
JJwo.<nltJeo, que lhes incumbe proteger ras farão a Ind!clIção respzc(lva. ta.r, submetido no plenário mn~' é Igunl ao DeputJ,(\o do Part.ldo So.
(' nprimora.r. l1Úlludenciados fob a& F.I- E.:If;otn ao êsle prazo, sem mdlca, tido o di.posto no parágrafo Úll,- cial DemocrlHico, de Parlldo Traba-
1;1,03 corrr!}londentes e constmtes d~ çiío, o Pre&ldentc da Câmara. pr<.· co do Art. 15 da Re;olução '71, de lhlsta Brasileiro e da União Demo-
f1lnp(J, já em'Jado à Me.:a, e que po.....o decerá li designação." 18 de agOsto de 1962. crática Nacional, A Câmara há Je'
l'nvJnr ngor,,,, em anexo, pelo qual se Então é precuo que se reun:l:.l os § lQ O Requerimento de COM- de nos tratar com o respeito que nós,
comprova. que os denc>nl1nadc& peque- PartJdo. pa.' c~.,.,.nor loe,:, .10. '''''' tltUIÇão de Comissão Esp~clal, no êsse& oJto ou dez pequenos partldu.
nos parlJ!lo.'l - e pOr isso dJgO eu ago· ~ -~ ~"''''' c 'WU dA-t ti fixará o "'azo cNue :l 1pJ ."
J'n que hlL uma rebelião. dos pel]ue- deputa:los e fazel'eni indicações, qUall' caso "'" e ar go r' r" remos e e;' g os.

tr d d do • Co,,·titui"ão m""dO qu" ."ja para sua dUl'ação;" Sou um homem oso, Não 0011 "t'~11tL3 con a os gran fS, em vez r ser A ,~ , ~. w -...... dle m Ih r"
í'cb~lJ1io dez 1l1Ull"s cc>nt.ra 03 p~lIe(\.", obl'igal6rla a riJpl'e"emlç~o Jus pe. A ns"ta co expcsto, pois. o Bloco ~' t a~isou ve o. Desde que a~su"
a~slgna~ão Imperfeita, irrt~ular. 1m- qucmlS Parlldo~ que tenlulm repres.:n. Pa.rLamentnr do qullJ sou Vlce-L!der, es a derança. pedi uma snla para
Jlt6prla. ele vez ".ue em t6:1a corp~la- t:.:ltes na Ca.,a, O padldo llue Lenha e invi.5to-me da funçiio de Lider nes. meu partMo ,que tem oito deputadus
~lio le~lslntiv:t n~o se pod~ co~~tar de am Deputvdo está. p~lll Comtlt1w;ãn ta. hora para, em seu nôme. fazer esta Deram-me um pardleiro no 26~ andaI'
",rancJes e peqU"~M ~, arlldn .,. tC"els xe'_ reopre,cntlldo na CasJ.. e. pOl'tan!o t'IN . I • C. m vlstlUl à. fa. do Anexo. ao lado do Senado, otnJ.
c G.'~ , ~ u ,~ denunc li" "mara, co • gando-me li ficar qUlllro hOras 110
p. ~!enlaljv~,~ d[L~ lnns.-(l~ pC!l\1br?S. que s~r oum!o, A coru.tJtulçlio· não milla jurldica., à. famflla comum de plenárJo da CAmara, de 14 às 16 h~
l:ml distlnçllcj.. ou d1scrlmlnar,!..:J, mllS tratou de grandes 0\1 de pequenos Par- senso normal dos Deput:ldOS que têm rss, .;omo Ud.r para acom"anhar 01
cJm d~ putld~ll .m geral. porq'ue tldos e sIm de partidos Com reprt:.en· nos ombros Do respQ!lEabllldade de di- trabalhos dn Cfimara. Estou há olf,.Q
p'wnde unJcamente é o rtglm. e li co· i.JÇ.LO na camllra do, D~'putados. rigir o desUno de&ta Câmara, para meses e l
Je!'vi<lnlJ. lelllferanUo rep:'r';~n'ada Então a solução é refonua.T a COM' que não sej;t chamnda de clubo. de",. s m r Ilo meu Gabinete, pur·
'''.'b illJ'l Citm,or- _ n"n I'm 5'1,. eu- t'tuJo'o "u . v to ",' t • 1 I do eu que não posso subir escada li pé Uni
, "~J " • '''. '" uao ou enquan iJ..eJ ta Cll.mata lIua era, .. v s a .,- contInuo. para Jr e vir, gaslll' quase
1"etnnto. ron',~",1)J:ldo~ n!l con",tHII1- de pequeno PArtido. acntar decIsão C!ll posto, rcplto, o Bloco pnrlnm~ntar dos duns hOIOS, por"Ue ~_ eJev"do.n~ el1-
"âo fie l,'ç·, R" CQml'~SO-~s eSll~c!nls d~ Re~inlento "''''"ntemente inc n "'u lid I S llllder abril -, c~ •

V M , e ......J~, O S'l,' pequenos. par os. pe o c ~. gUICllln, não funcionam. Ou h" má
j"NIJ~rlto. rlr~ll!Ff~l1rl~ infri!l,enl~ elen"l E -(jbre '·-0 te-'-o pllr~·era. f I t reprooenL_~u-o a V lf

~ « • o ..", m. .~ ~ xo ormu a es a. ~ "'" ' vontade ou POllCO P~·OlII. N"o s~1ti,,:: ülhc'J~" t:")l,";'lCJODCl", rdrrl~'~. de mal", es auf.oridades d~ste ~al.s pal'A E:XlI. vJs~ndo a x1gida obediência dos qu f f t é~ • ~
""nhírlüs à lntlcle da dem: crnc!a mo;/rnr que a Cilmnrn e.stá P1samio d.~cHneg consUluc!onals, impern.Uvos o e ~e '3Z, o a o que quem che.
b,,,clieJrn, " • • . uo tCruno escDrregadio da incerteDo ~ e au'o-~pJjhAvels. dos Artigos 40, ~a. 8'í1 ao 26· nndar leva. uma hOTtI: espe~

A ' d 1 - " U ... rlUldo o elevador e ainda tem de su.
e.,'lllPfilt:110 ('f,"].!' C~lJH:U"'_ e.;;- ••HllIreia m\)ved,~a do cl~serto da inqui râllrafo único e 53, parÍ!~rafo ún co, bir um andar a. "~ par~ che"". r ~

p;,cbls, s~m intf'!Yrar;1"!,O n9P. rn~.srn's el1'''<''o, b'· "d om o ar'lno 141 .. lQ e 1 yç AI 0"'-"1 Q
I f d d I 1 "-" com ...1~ os c "", .. uma sa Q' onde pareoe que eúnmo.s

f 03 repreEmtan e, ~ e'1o'11 na a .E:O:tnmos verlf,rando qur II :Jílmdl'.. 139. a fim de obterem Oi! pequenos dJstante do mU:ldo contemplando a
lr1B'od, I 1"2, 'hrll"":!r "0<1 Ch]~lad(!, pOtsul cerca de '0 Comls'óes nom~ll'" P!lrtklo.~ ll. Indispensável repr:spnta- paes'a ')Ucõllca de Brasfila, supondo
Per~lJ~nll.' P~~tlrlm;, lmp!lC<1 em dn es- e\as e todo o povo brllflleiro :Ilz qUij ção no selo ele lbdns a$ cOmlsso{'s es- para. (lfello de contemplação, que nos
'pCilO />;'iL~2 [faJor:. Cíl ' _ ao Câmara nilO trabalha. qu'e os iÍlqUé- pecJai~ const1lllldas ou c(\nslauen. encontr9mo~ n,,· Pico do Pão de Açú.
lho tr".m, n.," nO''t ll tarD.. '~u, m:; rilos nada tpuram e nâo concJuem das na. uilmnrll dos Deputados, (I par. car verlflcando o panorama de anar-

<Ir, f'O FLcnlmetn o In emo ,alxa, por nada. E eu. que nao pM~JClpo e tlr desla datá, . qul« q.ue vai neste sel"r.
e:.' ,l~O~,. prr~rJ \Ia no seu ar!lgo 26 os meus colegas de pequenOcl Par~d Em caso conlJárlo, est.amos dlspo~- EntoD S P Jd t .
P"j'""'!DJa ÓIl'CO, em des~cdrdo c~m que n- f,i 1 d ,.' os. tO"., 44 soldados, qullJ soldados de Leõ- • r, re.'! I:'II e, JI\ que a Cà.
c'. 'rPI'dio:' rrn°!lluclonals r,!':pect\: so. cr!W'~e)lllsr 'c P&m 11 apUlaç..o dfs- n mara deu uma. sala ê. UDN. ao PTB.
\""f",nnie ,1nclllnclf'B. que manda qtl~ ~o ~. que denunCJllram. sumo~ nldrul. a enfrenlar o podtroso cxérr,t. no PSD, no FTN e 'Ms partidos que
"ro]'! jC'juem das Comissões tedos os ap nlsdos pelo dedo indIcador do jlOV'l to de Xl'l'l\e$. Incorrendo no risco de tndlvJdua.lmehte se vã" entendenllu
l' ,dldc,.; 1'1lle tenham represrntnçao nn na.

l
, rua como sendo membros destli pagar com a própria vida. o I'xtre- vlio con.~egul!1do ~alas próximas l!~

C:'.-cIHI1", E onando o le~blador COllS- fdll
e

ãndolo. desta conversn, Sr. Pre~t- mo heroismo e o subJime estoicismo recinfo. que pé aOll dema1& parLidos
tJ!rrJcYlvl lmlulll no nrtl~o 49 o ;:>a" nte, que. naC!a. apure., Por Que nJ6 quI' eonstltuiu seu loca.nte senUme;)- porque esta C· ara é dos Depulados
!{·~,"rrD único, o fêz sem plever que alJura? POlqlle quem den'lnc'i\ é o to de nmor :l. pátrIa., nosso tocante e_ os lideres têm o direito de Mtar
Jl'lJftIC.' t,Pt 1~ P~rtlrl~", V,~I) fi no- p~qUeno PlilUdo - é am dJrelt.Q c11!5 séntlmentb de amor à Conslltuiçlio, pr~ximos ao recinto, Com seus asse:s-
1)'1"''1 i(''"!dmJ' ê wdln!trio é d~do al- minorias - ma~ qu~m apura é o gralJ de respp!to à Conslitlll~lio. de defe"~ s(J,e.~, com seus continuos, com SWt
tó:- C e !I. Ccn".;'luipão parn M'radn.f a de, e os g-randrs parUdos !laS poltro- da. Conslltulçüo, nos dá uma. espflcle assessoria. para. encontrar solução
"-' .. OU hClllel~ grande Porlldo. como nas macias, com CamJ8 fbfns e () esu" de calor e fé, de entusiasmo. uma para os problemns cada vez mllls
vc'm oêClrr~nCQ, Vemos, ao:órt:l: "As mago be'Jl forrado. bnnqueteand:l-s~ chams ardente pm nos~o peito, qllC comp]Jcados da. vida de um JJl1er de
CDml"óP3 Permantntes or~.:mlzar-se· nas plat6,as dos bajuladores. Da 1'.1. nes aqUEce !lO sentido de da.rmos aquI part,ido çomo da vJda de um Depu
no !Hvjl!!l1rlo-~e o número de membros 4..enos partidos esUío apenas !lponta, o bom exemplo, p01'que o bom exem· lado, Ha quatro meses o l' Secretã.
<lu OfJnlUl'Il pel:> número de membros dos li exeecração popular, lmpedl':los ele pio c~1anc]o ncnn'~lhll, nr""""h~:"du rio me prometeu _uma seja próxlm!t
de cnda Co'Il!.t~i'" e o nl1mero de prnt.Jc."r um '6 ato sérJo, Nada l'0de. emenda e Plnrndando ap~/iel~(llt. A Sala da Comlssao de Fjnan~as a.1
D:uutnclo< de cJda Parlldo pelo QIIO- mos fazer, Só bâ um remédI~: cru. Nosso exemplo con..lsle em rI 'c" , no", fundos. no outro Allexo ntÚn ier.
dC!Jle n,',lrn oiJlltlo, O quoclenle línlll zarmos a ba..odeha de nosJas r~vm. solm menle que, OU as maiorias com reno plano.. Há qUlItro me.s!!S e'iá Já
Htji'E~ntnrá. o nl1mero de m~mbros dJ~lIções e transformá-la nUma mona- a Mesa da CâmaTa encontram uma lera, fechJlda. .,
Ih F\1rUdo cujCl!l nomes serlio in~lcll- lha de imobi1líl~dp por~lIe pllr~,:lo p~. formn de aplicar o Art, ~o da Com· S
f\r'3 P"'o r('.'prrtivo Llder," ",::eno !l(ju1 te,m v.alor de "I~r:> 11 es- tltu!r,.'1o, conVccJn~ t(jdo~ os Ilde~e.'J r. Pr{'sidente a nos.~a voz é real.

CJllerCÚl a 1':J de pequenos p~rtldos e dlUldo·l'le,. " mente um sino de pau, um tlro sem
Sr, PJ'['!:Jdenle, é uma nlron:a n esla. Ir / nu~Pto, c ll<:cIa c~n.n tratampnlo que ll. C'Jonst1hdéiír< p~. pl'oJétJJ. Mas eu creio que agora. acei.

f"i\n'urn. u'n~-te ainda o MUJO 26 do ~u ia, nao fôs!e a fidalguia., a p,fda- deral eslnbeleceu, ou temos o dlrello. lei o alvo, porque conheçD V Exa e
R('c:lmento para. se fazer al(l:urna. col. ~ do nobre Deputado, Presid~nle f til. dlrellõ qlle no~ llI'oSlste porque esta- Cl. posição de v. Exa. na c"mi";'ão
1>1 -numa Cdm~ra que pona qer lcva· n1erl MaZZllll que. itIl v~zes nClll dã mos alberQados à sombra dn lei. c1~ Executiva e a. orlent(l~ão do Deputado
do. n sério' pOfsue esle arU;:o ;, In· ~ll1uma co!:Ja que cal dos dentes da! fazer ll. .DM"a rr.':J{'!llíozinha aqui, 1&to Ranieri Mnzzllll, que me 'parece está
.'oll'ltiludonnl. R,P viola, êle e!;tuprlt o .. enas ~o ba.nquele, das, comJssÕes. a é. pa".~í' (j~ o~ora !lor diante a USQ1 em minoria. na Mesa. De modo que
"];CJlr~'th'o rOn-t1tuc'on,1 do Art.!;ll\o 46 ~ led10b

:t.l, o que nJnguem quer maIs a.- meIos legais de obslrucionlsm:>. constituo V Exa. meu g'l.trda.chuva
fltle manda que t!lls Com1t.sães seJqm 'i aos peequenos partidos. E às que ~ão normais. e nfio permitir que proteto!' desta... reinvindic.!ç~l'" e na
c '''''f'o' lu,. p!'lo. Denutndos que {,'Içam ~ zes vimos a Plenário de pallto DOS se nJovlmenle mnls esta CAmara sem ~g~lssãdO Es,xecutDlva. t,lunlll '"n/r COm
p:u!;; fI:, 'Ill'tlilos élue tenll:llll repre- ente&, dando IdéIa de que també;n que ~stes 44 lntep:ro.nte.s dos pequeno:! ~ 11S os rs, epu ados a ela per-
i;enlrf';ll) na COmara. nos oanqueteamos. "!Id 1 t I .encentes. lntegl'and'\·n ~ eço " \' OSSa

('l~mo ~ po"slvel !'Ir. Pre•.Id~n+,e. Prosseguindo, a pro~rclonalld1d. p"r o. 1l.em al]U. como um ~6 h'J-. Excelência qué diga à. ComL"!ã'~ Elfe.
PC"I\ ,~ r'JqJr 11 ~(lnGlJ!uJçilo, se crioU ImllOSta. pelo parãgrn!o unico do ,Art. mem. n~ defe~a de e:uas l'rel'l'oq(lll. cutlva que eu não posso ficar J.o 1'0.
U·". dl',!'O'itivo re~Jm~ntal desza 01'0' 40 duiz r( peHo eX~USlva. e 'inJcll.men- vas cJt' 1'IUCIOllaJs, na defesa dw sição de baTata em tacho quente f.:!m
Ô"lYl. que vlo1a'IJ d'relto COS peqaeno! I~. à repre~entaça.o elos Pnrtldos na. seM re tos. poder responder aos meus colellJs. q;.le
V'i "J.~ flue H!",!(ll~, que di !lOT.tn- clona1& que partlClpem da l'espe·',f.lvll Pedi a.1) Preslden~ d:l Câmara d"g· me fazem perguntas tDdcs os dJas sem
pé., l1l"r!amente no calo da MClêllcln CAmarn" e. ,jamais. conforme o Regi· se a Cllda lider de pequeno pal'l!elo um que ~u possa. re."ponder porqne li Me·
{'D' "-',uc; 11[]' n~~t1cn(\, "a,Ud,,~? mento errOneamenle con~agra., datli aulomóvel. Até ngora apenas do S "11 sa nao tomo provldências e nã:> dp.
E d';;'~·'c !l~ p:l5~n~Em: ia>tes p~nta' venla. 11 proparclQnalldade de membl~ três foram c<tnlemplados, porquE! sempenha nem ao menos o pJpel d~



',.DIÁRio õ6 éÕNC~~SSO ,'NACI9"NAL '(Sàçã"ó, r:,
, ~ .•2 l.t __ O!!: .• _. _ _ ...'u~ d=:::'t:::w:\Tê~ç.fl·feh:a M)

,~---::::--.~.-.

_...,~~zelnbr?-,c!:_,;~=~~!~ ..
, -- - .....- -

,/llontanqa ,p(trque 'li jmºntal}ha. r~s- dente, basta dizer a V. Exa. que o vl~o prestado a mtidade. ,~'a.rL:."uIa-1 Jacob Frantz - P,TB,
ponde ao eco e a Mes:l. não rc!ponde ,up,em?n,o nO 158, do dia 11 de ou· re:> e públleas d~ qualqt"o:- cüo,,;<lrlti Jrudtii Carneiro '- "FSD,

.lJo,eco, pelo men(ts, -do nos~o grito. ào ..... ,0. fJlla é,mtém a S~süo n° :2U6, e dá outras prDvidênéJas'. - João Fernandes - 'P::'D.
nosso proteEto. ' :Ité ,hoJe nilo .fol publicada . .Além O SR. PRESInENTE Luiz ,Brc.~ztado _.UDN.

, 'fir. 'Prézícleme, PCN,Pêrdão por' ter dísso.O--D:ário do.congresso e publl- " ,- Milton Cabral --p'JIB. '
,.s!do tão prOlixO nez+'l ta:de bucôliea. caúo com _dols.a três dias de a,rasu (Dirceu .CardosO) - Antes de en- '1?linIo ,Lemos",,", UDN. -
,nwlanéólica mesmo, de .s ,gund" .felra :li:sta a, Cjuest;-,o de ordem gue ,'que- cerrar a se!'são. cumpro o pesltrOl<'lJ Raul de Góes ....:,UD~'.
Uid,mha _e lÚ6uJ)re de Bmsilla, .em ro levanta:. indag.:mdo de V. Ex:!. dever de comunicar à Casa que ano Teotônio Neta - ,PSD.
-{IUe poucos Depul:ldos cxJ.tem, a nãe> (juaJ a SJluçL:o da, Mesa para o as- teontem, quando se dirigia :;lal'a OOiÍl.- Vital do ,nêgo - UDN.
'ter 'aqueles que se dedIcam a 'preiis- sun.o. <IflUlto bClIU nia, ,a serviço da ,Mesa, f~i. vitima
slmmHzar ~ua, nnvlô:lde p~1itlca a Eer. O SR. PREilIDENTE: de um Elcidente automobilistico o no- pel'l1alI\buco;

,,viso -po Pqvo q\le .03 ('legeu para esta ' ,- bre Segundo Secretário da Mesa Adelmar Carvalho - paD.\
,Camql'a' e uqm ,f1c3m como eu. que ,DIrceu CarclDso) - Acolhendo a Deputado Henrique La Rocque, que' ArtUr Liilla :---PrB. '
;,sou Diretor de jornal, que tenho gr'an- que..láo de ordem lev4ntactilpclo no· tendo recebido ferimentos na cabeça' Augusto Novaes '--UDN,
des re"ponsabilJCp.de.o, noRl0 de Ja- bre Deputado Das;) Coimbra, a Mesa hQje se encontra recolhido à sua ca~ Bezerra LeIte - ·P'l'E.
'nelro e não w'odn'qui ,dura..'1te ~B .ll~Olr!la a O~a Q s2gulnte: sa. Dp~ign('.' de ,oficIo, uma ,cr.mÍ5- OJOdomir Leite - pTB.
, dias de um mês, nem' para ver cs meUs Mn~s de cl1leo sesSóes estão em silo para visitar $. Exil, constitoida C te' I t' - UD!-l'
,fllhps é_ os meus netos, que aqui vêm at"llSO, não só cinco. Mas ê:;.se atraso 'pelos 81'S, jDeput1'.dos Ári 'Pltombo Dris~Lit~va..:a~Ô"r., ' I
me ver, porque acho que é meu dever m;\) .se deve à desidiada Imprensú Brito Velho, )J:zequias COsta Dasó Frane:sco,JUlJão -.1?5B.
,e ~ cumpro com êleaecnteca Q q;'e '" c:~l. 1','010 ccntr::irio, há um ver.. Coimbra, Ten6';lo Cavalcitnt!' -aten· Heráclio ,Rego - ,pTE.
acontecer, ;Por isso, não p.stou f'Jlando da(je!ro "tour de force" da Imprensa dendo cs pequrnos partidos, e JâÍ'lo Lamartme Tavora _ PTB.
para u~ plenário ch~Jo de D?~'ubdo.", Oflcullpara d':lr a tempo e a hOJl\ Brum. Milvernes LIma ->PTB. I

:"até indIferentes a 1st." que podem .3 h-Vu __ Ú' ui) Vl~;wlélL, vOlado ,peja O SR. PRESIDENTE Murllo Costa R~go - PIa•
.m~sm,o Ilclmr r-:rnça ,noz ,co:redores da iJ:lmal'&.jW:s tem dilIgencIado a Me· Ney Maranhão - F'I'B.
mlllha prcllxldade. Jllas para _homens sa. no Sentido de restabelecer a nor- Esgotada a mnt6rkl consfnndo d~ N!lo Coelho _ P1:;D,

" hnl1~{1dQs rJestn Cl1lUl1rn. que são a ,H:tü<!lIUe d~ publicaçilO do' Diário do ~rdem do Dia, vou levantar II ses· souto Maior - PTB.
maioria. Não tenho dúvidas da qu~ Congresso Naclollal. PortiUlto, quere· Gao.
a Cl1mal'iJ, atenderá meu protesto e mos crer ",Iue, ,dentro desta. semann Tabosa ,de Almeida - PTB.

- ouvirá o meu grito, no meio da mono com a publicaçiio' do Orçamento -dà DEIXAM DE COll'1PARECER OS Alugoas:
ta,nha, e responderá, pelo menos, cOm nl:'públíca, possamos ter o DiárlO- do SENHOi:ES: '
llpl eco, porque se 11.~ montanhas que CDllgrc::so a tempo, e a hora, como Abrallilo Moura - P'I'B.
sao mudas c qu~das respondem pelo que,- o nobre Deputndo que su~citou . Ranicri MazzJlli. Medeiros Neto - PSD.
,eco, a Câtp.ara cêitamente responderá II questão dr ordem. Clóv:s Mota. MunIz Falc~o - PB!'.
_com um ato pragmático, deIlnitivo. O 8Ft. PAGO COnmRA _'. Se- JOSé Bonifaclo. Seglsmundo Andrade - um,r.
nJoJ,ndantlo 1ttender aos pequenos par- nbor PuS'!imte, cinco sessões do Henrique La Rocque. sergipe: .
:tidos naquilo que t1!m dll'elto. do oon- mês de outubro, doze dQ mÜg de no- Aniz Badra. Adosto Amado - pTB.
"f.!'ãrio ficamcs nrí,3 com. o direito de veUllJ,O c VlllJas UJ 1I1~-, 'de ueúmâi'o. Paulo Mmcnrone Arn,~ldo Gnrc:z - PSD.
dizer que quem nUo se I1Ií no respelto O SR. ALOíSiO NONo: Gabriel ,Hcr:l1e~. Euvaldo D:n z - PTB.
11'10 tem o direito de ser respeitado. Sr. Preslâente. peço a palavra para. Acre: José Oarlos TeIxeira - ,p5D.
(Muito bem; m.ulto, bem) , uma comllnicação. Bahla:

O SR.PRES:r:pENTE (Dirceu Car- O SR P ESID Amno- Machado - ,.P,TB.
dOso) _ A explica~ão !o&snal. do nu- "R ,ENTE: Armando LeHe - paD. AIois'o de c;;stro - -PSD.

,l,'I'e ,Del;ll;ltado ,ellzlobcu lUn-:t que3Ilio Tcm a. p:<laVI'a o n~bre-Deputado. Geraldo Mesquita _ PSD Antônio Oarlos lVlagalhúe.:l - UDN.
çe prdem formulada em ~rmos ve-' O SR. __ALOiSIO Nõ'N'Ô: .Wanderley Dantas - pari, Edgard Pereira - PSD,' . -
em~lltes e, se,",un,do ,8. E.':(lJ, , .1U31,OS, Gastão Pi';d!eira - 'PTB.

-,OcaIor do proplJ.,"1lante torn,ou InO<1..\1- (Paia 11.a.; reclumacão. -Sem revi- _...!1mazo:ras:· .. c,/ Heitor Dias - UDN.
~4~scente o as:SUl1to, eis,que não exJs,e são·cIo orador) - senhor t)re~ldellte Ab;·~j;ãõ 'S;i;hi'': J?W ' Hélio RanJO.' -p8D.
,,~o Uf11a,quesWo de ordem..m~s diver· p.;Ul"lUO úeJculpas'púl' tomar 'o tem~ Djhlma. Passo..; _ P'rB: -Ue.rmogenes PríncJtle - pi':D.
,sa.'1 .,questões de ordem, 'equivalentes, .PO enqurlnLo ,V. ,EX'!. está· pronto pa- LCj)poldo ,Peres _ p;;m. João Dória -PDC.
".jsóbaf'\s. _pe~,rela<;í!0,à sala para ,os !,a eneerrar -a sessão de 'hoje. quero Jem:iphaLAzevciio -'-~P-TN -
,pequenos .Ea,tidos, devo .informar- a l1lfor,mar ,a -V. ,Exa. a sU\1lresa que Pará: JosaphatElorge; - p8D.
'-S.Exa. que '56 com o termino ,dn tive 'ao receber cuma. correspoadência Amêrlqo-SiIya -_P,TB. LU:z Viana":' PL.
,constr,ução ,do ,anexo _da Cà.mara se~ da 'DIJ'e,torla ,dos Cem'elos e -r:lelégra- A d Luna Freire --P'1'B, ,--' 't' I dád l~ +Ad' O ' f - qnan ~ ,Carnelro--_pTB •.,.-''0 ".r,as a '.1s ,para, .. w. as ,115 ,0-, os, Epquanto se ,fal. ,neste Pais l'm _'Ferro "Costa -,UDN Manoel r\'oyaes "':-'E'.tS.,
InL~rpes desta Ca$a,"e ,aqUl 'funciona- naclonallsmo, .em ,nacionalizar as em- João Mpnezes _ PSD Manso Cabral -::p'rs.

, rão ,.ás rolas' destinadas a tO,dos os llr~sas,,-estrangeiras, ,em fazer ,o pe- SJlvio B'higa _ pS-p. "' Mário L:ma -'Pl';B. \
,.pn,tidos. 'O(}m relação' à questão de tróleo mal.s,Ilo qUe nosso•. em,encam- oscar·Gar!l0so - DPN.'
"ót>leÍn ~u4Iea.r, eJa ,tr"nscen<le o reg!- par ,vetas as etilPlêsllS, estando mes- Maranhiío:- pedro CalAlJáo - PCI1B.
-.menpal, trata-sede matéria da Oons· motralnlL-ando"pelas Comissões des. Regis Pacheco -'PS'n.
:,fit~çiío:. '!lo compozlção .das :CD!11I&srJC.S ta. ,Oasa ou .dooSenatlo IProjeto tle lei Albe.t:{o ,Aboud - ,1"1'B. - Ruy e,·.l.ntos - UDN, '
dle .1P1lUel'1t08. -Assunto ,não ,pela ,l3'rl· ilo Deputado ,Al'i pl!ombo ,para que Cid GarvaUIo - ;P:'1'B. Tou_rinho Dantas - 'UDN,',
melra. vez'f,ormU!'ldo .a~ui, está sendo no card" d h té' b U I ,José ,,f!umett -pSD.

,';;pI'~"do,pelo llobl·e-e:.d'1'1J~"nte'Depu- s aplos ,os o 1S ras e ros J' R'· í• .,. IV'" . "'_ conste t~do_,em portug~ês, vejo, para ,osa 'V - paD. Esp rito Santo:
',íado"lJ.'<lrlório Cavalc-antLQilcro °que cspant1J meu, em ,carimbo Impresso José.Sarney - UDN. ArgJlcn~ Dario - P'l:B.
iS.:Exa. 'formalize a questão'de ordem, d.o Dep.a;·ta,mento lios Correios e Te-, I1.!;tercaIdas - l?'1',B.
,para 'flue ,possamoS, -êhtão.'novamente lu.grafos, aviso de recepção em fran. Ll\iz'Fernando -,paD. Floriano .nubln - .pTN.
<1l1Deal'ecei,uma decisão à COmissão de ces. 1',edro'Brage. _ PTB. Gil Veloso - UDN. '
,Justiça, (I. quem &'Iá afeto o assunto, 51'. Presidente. não é posslvel! Eu ,Neiva More;ra - :PSP. João Calmon -:PSD.

eP.ortanto. ,o ,guarda-'ehuva l~vocado não ,l'ecebi o ,cartão postal. <Mal-falo Renato Archer _ PSD. Raymu:ndo de_Andrade -;P'TN.,
por'S, E:xa. ,é 'pequen~ demais para português, não 'falo franCês, Não 'Piam: RIQ de ,'J:\lleJro:
.cobrir tão ampí!lo questão de ordC1!1', çonsta ,uma ,palavra em ,português.
-JComo .•dizla o fIlóSofO, S. rExa. naC> 'l!J' lUn ,nbu.so!Ohamo a atenção 'do Dyrno Pires _ P5D. 1 I Adolpho oliveira - UDN.
:teve temllo para ser breve. 'Dil'etor-C-eral 'tios Correios ,6 Telé- HeJtor Cavalcante _ UDN.' Afonso Cels:! -- P.TB,

0,.00. TENóRIO CAVALCANTI _ ~ratos sqbry o,assu!-lto para,que mano Joao Mendes 0ltmpler _ PTB;' Alair Ferreira - eSD.
,Res.. POilta.,com tão"boa vontade, receM ne ,imprimir o aviso 'de recepção, os Souza Santos _ UDN.' Augusto De Greg'6rio-- ,PTB.
:duPiamente ,sensibilizado. Multo obri- cariões ,0fJtcials daquela repartição, Bocayuva ,OI1t1ha - YIB.
,gado,e V. ,Exa. ' em português. Estamos no ,Bras!l. _ Ceará: Carlos Werneck - ..PDC.,

Era ,.esta a reclamação- que 'querla Adahil Barreto _ P[T'B. Demisthoclitles-Batista - PST.
O SR. DASO COIMBRA: fazer. (Mu'uo bem,) .. '''-' Edilberlo ,de Castro - UDN, ', ' Armando_Falcão - 'PSD. Em ls
(Para ,um.a questão de ordem. ,Sem O SR. PRESIDENTE-: ,Audlslo',Pinheiro -'PTB. m~JCIoel ,wat mallll -0-.1"51".

reviséio do orador) _ Sr. presidente, _Oosta Lima _ UDN. Gerenuas ,pon es - ePD .'
c1nco "''lessões do ,mês de outubro - (Dirceu. Cardoso) - Nobre Depu- Dias,Mac'êdo _ paD. GetúllQ Moura - 'PSD.
e estamos em ,meados ,de dezembro -!. tado ,Aloísio Nonõ, devo dizer a V. 'Edllson Melo Távora _ UDN.l José pedr:Jso - ESD.
aJnda. nã.o :tomm pUblicadas em su- Exa. que os motivos que suscitaram Esmerino .Arrl1dli _ pa"1.' Mario TamlJorindel:'uy - PSD.
plemento do Diário do Congresso Na- êsses sentimentos, de V. Exa. talvez Francisco Adeodato _ PTN'. Paiva MunIz - ,!'TB.
clo/lal. nem ,o foram 12' sessões do encontrem ,guarida na Convenção Ín- -Furtado 'Leite _ UDN. Pereira Nune5 - P5P,
'mês de novembro. o que ,vem ,trazen- ternaclonal a que está filiado o ,nos- Moysés pimentel _ PTB. Raymundo Padllha - UDR
:do sérios' prejulZOs ,para o Serviço 80 pais, pela qual alguns avulsos de Ozl,l'es pontes -' pTB. Guanabara:
,Taqulgráfico de Debates, para a Si- correspondência devem ser Impres-
,l1opse, para a organização desta. Oasa SOS, em algumas de suas partas, em Paes de Andrade - PSD. Aliomar 'Baleeiro - UDN.
e ,pltra os Deputados pessoalmente. frar.l.p.5, Mas V.Exa. tem razão e PaUlo Sarasate - UDN. Am.aral Neto - UDN.
, outro ,praxe que ,foi modificada: naquilo quec-Ompetir 11 Mesa... Wilson Roriz - p5D. Arnaldo 'NoJuelra. - UDN~
anteriormente, as sessões vespertinas O ,SR. ALOISIO NONO - Era Elo GrAnde do Norte: Benjamlm F-arah - PTEI.
'eram publicadas no Diário do -Con- apenas ,parai esclarecer a V. Exa. ,cli' -, Breno da Silveira - PTB,
[lresso ,do dia seguinte e as sessões Mesa. A carta ,não vem da Fl'ança! ,Aristofanes Fernandes - PSP. Cardoso de Me''1ezes - UDN•
.elctraoxdinárias noturnas no sl\1>le- e sim de Alagoas, -onde _mnl se fllla li Djalma MarJnho - UDN. Chag8.l\ Freitas -_.PSD. .
,menta. Agora, ,não ,está aen,lo feIto português. (Riso.) I Jessé Freire - pSD. Elôi 'Dutra - PTB.
,ao,slm. Por vêzC$, publicam no SllP!e- O SR'. TENóRIO CAVALC1l1lÍTI: I OdllQn Elbeiro CQútinho - PDr.. Garcia-Filho - PTB.
,menta a vespertina e fica B ,matuti. -1 I VI11gt Rosado - pTB. Hamilton Noguelra - UDN.
na Ipara o Diário ,do Con[/resso nor- (,sem revisão ,do orador)' - senhorl 'Paraíba.: _ Leonel Brlzzola - PTB,

111m!. ,Enfim, (I, ,dificuldade ,é tamanha Presidente, antes de V. EXIt. encer-I Max da Oostasantos - p8B.
\Que lOS Deputados não ,mais ,podem !ar a sessão vou encaminhar à ,MeS&~ Ernany Sátiro' - UDN,' \ Mendes de-Moraes - ESD~ .
,aooll1panhar a ,marcha'fdostrabalpos ,projeto ,de lei quedi§põe sóbre lli "Fl«viano 'RIbeiro - VDN. ' Rolando CorbiSier "':'P:rB.
~àesta ,Casa. e éc-dl!ieá.-Ios. Sr. ,Pre.si· oontagem reçfproca de t,enlPo 'de ,ser· RlUÍlberto Lucena - PSD. .... Sérgio Magalhães - .PTB.
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D';'~;-;,ilo lÍlóicn do PJ'üjeto númE'ro
l.031-A, de laü3, que autoriza o poder
lc;,"eu/";vo a. ab:,,', p.lo Min'"tério da
Pazenda. o crtelÍ!o especIal de ......
Crs 2íJ,:)OO.OCO,[Y.) (vinte mllhõe.'l de
cl'uz~!l'O-" p·:);'lI ~ U;;dJal' a amp!'ação
errrqu'unmen,o C!O Crl'Po de Dom
beres VO]Ull:lÍ,':G:; de JolnvHJe, em
J '.::lr. Ed~l1o I, ''',,' .. Catarina;
com IYJ'i'e{':'{'Z:O~ Lp,':J·l'~t~:., à~s Com's..

[,ps rl~ Ol'c,m '.1:0 e de Pí"'Rnças. Do
Sr. Carno'ro L',-c'a. Relnlol'e.s; Se·
nha"~s J\H~o C~"'!l') e Pe~elTa Lopes.

Min,3s Gcml5:

A(c:o c.:unha - PRo
AJJlJJltas de Bllrws ~ l'",u.
Alllún'o LllCIlUlo - PSD.
A:k'1,r2~,e;;llo de MenúJl1cfI - PTB.
:B- nlO Uon~ulvcs - PSP.
:B.as [o'ortes - rSD,
GJJbel',o 1;'ar:,1 - f'SO.
O li.: ! a ~ O CnpíH1C111U _ PSD.
l-Lu,e;lI Eelhonlco - UON.
JUEcln Alt~,gur I. - PSO.
JlJl10 Ni.rcullno - PTB.
JI,·e ....lkmlm - PSO.
.JO"e' Buml.ler/lI - DDN,
J',f::nod de Almeida - PSo,
l\Hlllllel TClvelrü - UoN,
Maur}cll) de Andmde - PSI:'
O,car Couca - UDN,
OZJnfUl1 COPUlO - PSo.
Prtt!rc Nobn - PTB.
l'dlÜ'f> VJcIi[(rtl - 1'80,
.PaIs de Alme'da - P8D.
}"1I110 l' relr.. - P'I'B,
Pmheiro chagas - PSD.
J~tntllo Azeredo - PSD.
8rm 'r.ago Danla.s - PTB.
S1111~o di! Cunhll - UDN.
TilllCr~d:l Neve" - PSo.
Tl'olilo Pires - PRo
tJltimo d~ Carvalho - PSD
'Wuller Pas~os -PRo

I 81<0 Paulo:
.AlHo ChalUllll1S - PSP,
AfranIo de OJlvelra - UDN
Amaml F'urlnn - paD.
AIJt[ln~o de !3~rros _ PSP.

, An!:>nJo l"eJlci..ulo _ PSD.
Arnnldo Cerdalr:! - PSP.
Al,hle Coury - PDD.
JJaf,lEln R'lll1og - PTB.
l3l'Ur,a Filho - PSl?
e''lnl,ldlo Sampaio - PSJ:o
Celeo Sobl'lnho - PSP.
Celso Amaral - PTB.
Cunha BueOl' - PSD.
Dl"", Mcn"~"~ - P'TN.
Derv;!Je Alegreltl - MTR.
Frn.llrn Montor/} _ PDC.
I"l'Uu~hco SClIl'pn - PSD,
GemIdo BarrOB - PSP.
];).31'.\' NOfmalon - PElP.
Bamll ton Pro do - PTN.
Hjlcln Mrlghenzfiul - P'lb
l-1eHJ'Jljlle Turnr-r - PDC.
lI,'rbel't Levy - UDN.
Hugo:, Bnrghí - PRT.
lvet" VllrL:lIS - PTB.
Joao Abd~]a - psn.
Jo~" Mel1rk - PDC,
Jo,é Flr,sr<::1tc - PTB.
1.~Vy 'l'avflreF. - PSD.
I.1JIo Mo:'gJIJI1 - PRT.
1,111z Fi'nnC~lilco _ PTN
l\'fll'ln ClJV'1~ - PST, .
JI!curJe'o GOU'(1tl - PTN,
ll,!Jlo CchmrlJ"nno - PfB.
:N tnhlll Tmwl - UDN •
F rh~'{''1 C'h~~vrs _ PED.
1'Ddrr Go;! rll'o - UDN.
:Pnll1o Mnn'illt - PTD.
P;lulo clr Ta;"o -,- FDC.
r,-,i' f> MllTfJO - P-TH.
I' reiJ'l' Vp"-,, ~ UDN',
PiJnJu S:'n:;})[I~O -= PDC~
l' 1n'0 1"o';:,]do ...::. PRP.
Piin'o SCJlllplli" - PDC.
)'1[1'''' Ferreira _ PTB.
n'IIJ' ll<; raiva - P1B.
Ruv Amnrnl ~ PRT.
fi~l~-~"l11n Hü'ab.l - UDn
TcMI]o AndJ','Jr - 1'00'
Ylll',<;hi«u~ l'amul'll _ PSD.
'W11l'nm Snl,'m - P'TB.

G01{lS:

.Alfredo Nau.er - ODN.
Cn~lro Co"n - PSO,
Celestino Filho - PSD,
F.rnlval Caindo - UDN,
Geraldo de Plna _ PSD.
Hnnldo Duarte - PTB.
.1,,1~!l. Mnr.hado _ UDN.
P<'1xoto da Silveira - PSD.
R<,7,cnde Mol1teiro - P'l'B.

Mil10 Grosso:
Correia dll. Costa - UDN,
Ed';;on Garcia. - ODN.
MI!T,ul"l Marcondes - PTB.
Ph1ladelpho G~lrcla - PSD
Sn.ldanha., Derzi - OoN.

ParlU!â:
Acc o]~' Y.·iUIO - P.L:O.
An1ólllO Baby - P'l'B.
B_\lga Rumo,; - UU'I.
llerm!'8 Mace.lu - UDN.
Jorge CU1'; .:... 0DN.
Jose Ri~ha - l'.ur;.
M,üa Neto - P'lB.
:Miguel BU!tUI-'l - PTB,
i\r;l1oro Mlyanwlo - "DC.
Moy>es LU,. 0:1 ~ PSD.
N,WIOll Carnc.r:. ~ UlJN.
Paulo Monl:llJi> - PSO.
P~trón,u F~"'111 - Pl'B.
Plln o O'l."D·~ PElO,
Rafael R~,~nde - pao.
Renato Cel!d~n!o - F'lE.
ZSChldllS l:el.me - UDN.

Snn:a Cc(.arlnn:
Albino Zrm - UDN,
Antônio A:n!~'áa - paD.
Carneiro de Loyol.l - UDl~.
Joaqu,m Rum~s _ P.';D.
Luiz DJUi~lulU - tJD,>/ 12~-J1-:;3'.
Orlando B2rtol1 - PSD.
Paulo MDC~,1'lnl - PTB,
Pedro Z,mmel'mann - PSD.

Rio Gronde do Sul:

Ary A cân ara - PSD.
Cid Fmllldo ~ PDG.
Clay de Ar:lújo - PIE.
Flól es Soares - Oot.,
Floriceno Puix*o - P.LB.
a;'rdnno Alves - PTB.
L.tc alIO J'.1ncnr.clo - pSD
OrUz Bori'e... - PTB.

RonllullJa:

Rmnto Medelt'oJ - PTB.
Ror; .ó:l1:!:

GJl':Jerto 1\lciltr:nho - PTU.

VIII - O SR. l'RESIDESTE:"

Levonto a ~fSSrlQ de.,lgnnm1o pata
amanhã's se~uL~te:

ortmUI no D1A

,(EXTRAORDINÁRIA MATUTINA)

Em lJJ'~(lncla.

1
DisCl1'8i\.n unlca do Pl'Jjeto n9 1I8-A,

ele 11162. que aprova o acõrdo de
CJo:"llérClO e Pag!lmel1tos firmado no
ruo de JalleJro pejos Govern:JS dos
E;,.sdus Unidos do B!'llbl1 e da Repu
bJiea l'OlJulilf da Polônia aos 19 de
11lOll;O de 1960: tendo pareeeres: da
Com's~ào de Cnn..tttulçüo e Juatlo;tl
pela ccru,tll"clo.lalldGde, e favorável...
uas Cumlbsoes de ECOllomlr c de FI·
n: nç:Js. Da Coml!:;áo de R 11õC;:;

Ex ~J';or~s, Relatore': Sel1' 'll'rs nay
mundo Pad:lha, Pach~cJ Chavea e
JOó"é Fre!re.

Em pl lol'ida':e

Vol~çi!o

2

D',cu',,:'\n imJca do Projeto nQ 430·A,
de 1963, que dispôe sÓbre a venda de
bllhHes de Loterta1J! ZS!l.Idu3 '-': ten
do pahU.• ,': da Comissão 'de C<lnlit\
tulçã(J e JlIót,;çn pela consUtuclOllll
!idade e jurld'cidade: da Comissão de
EconomIa com emendas ao art. 19 ;
:llvrravel. da Coml&são de Finanças,
'Jn Sr. Adolfo de Ollveh'<1, Relatores:
Sl'fi,. Tur~n Outro, Lllclnno Machado
e PcraccIJI Barcelos,

3

D'scu'O'ão únléa do projelo nQ 507-A,
de 1963. que concede J.senção de 11
cençn prpvla e de Impõ.sto de Impor·
l.ação e oulros tributos e tJIXIlS para.
dOlUl,nOB consignadOS à Associação
Obras Sodals Irmã Dutre, tendo pel.
réceres: da ComisEJí.o de eonstltuk;áo
e JUI!tlça. peJa constItucionalidade; e
favorAveis das Comissões de Economia.
e de Finanças. Da Deputada lo1'ecy
N'ovaes. Relatores: Srs. Raimundo
Brito, Osmar Oraf\llh.... )famo Ca·
bral.

, 4 ral. pollel';'o ser' apl'ovcHado< como
O,scussão ú:;c~ I'" PJ'oj~to número r ,ute'I'mos.

2.80ê-A, de l~l1, CJa~ IH noVa redação I Art. 59 Para OS efr'tos dos aJ'UgOll
ao :Ir" ::0 lU Lr! B' ~.8J7,- de 27 de 3" e 4V• o Conservatorlo apresentará
r" to uI' 1~3(l (L:i CJ'_.Imlcll da pre-j á oJrrlotla do Ensino e.up.~l'lor a rc
vldi-nr:a Soc_311:_ 11'~lLO pareeeres: da In~;lO de seUl! pro1e.5.2óres e demais
UOln.'H,;) de CO,l..,'LU [,.,3 e Justlça'l· s('l'vldore.~ e.spec1t1ca.ndo a forma de
peh rO'.s;;(uc:on" 1'(j~C:;,,: d,], Comis- illl'Cótldura, a natureza do ',ervlço
".'0 <l~ LZ':(-' ;:'",'0 Eoc'a!, co:n emenda· que úe.~elll.-,enham a dala da adm1s
f o m·t. 2", e f-'~ ol'.'.vel d:l Comissão são e a remuneração.
de Ee:>no.n:a. Da Sr. -,I 1"Jorlceno t 9 S· . dld 'Ia
l",,:xii", P.~l:' (J .,"; 31'S. 'i'llrao Dutra Ar ,6 erao expe os pc s au-
e Zacnul';nS Sn];'lJ1? torldade,!l competentes. os tt~ull).$ de

nomcaçao e deslgnaçllo decorrentes
do aproveitamento determmlldo nOlJ
arllgos 3" e 4,9.

Art. ~9 São crlllilos. no QUB.dro
Pcrmanente do MlllIsLérJo da Edu
caçto e Cultura, para o CO/l.iervaló·
rio, 39 «trmta e no;e) cargos de
Frofel.<;or Catedrático.

Art, 8" São criados, no Quadro
aludido, para o OomervA wrio. t1'êlJ
funções gratl!lClldM. 'sentia uma de
Dh'plor. uma. de sec1'etarlo e uma de
Chefe de Port-arJ.i.

Art, 9° Para cumprllT.ento do dls
pOSlO nesta lei ,) autorizada a aber
tlIl'a, pejo lvlinlstéri", da Educação e
Cultura. do crédito especial de Cr$
~8 768.000.00 (vinte e OIto mllhes, se-

RepllbI1~'J'he par t~r faldo cem In- tecenlOS e sessenta e olt.() DlU cru
co. feçõe.. 110 DCN ele 2&-&-03. págLa: 7,eirosJ. sendo Cr$ 24.768.000,00 (vln-

12 662 te e quatro mllhõea, setecentos •
I' , ~es;;enLa e oito mil cruzeiros) P&11'

I PrOI'eto 11° 2 569 B de 1961 pe..sonl permanente e Cr$ 4.000,000,00
: ' - '. .quatro milhões de cruzeiros) para

Fcder(l/iza a' COllsel'tllltóNO mate1'lal serviços e equipamentas.
Dramático e MnSlcul de S{o
Paulo, e dá ou/ra." pTot'IIÜ:1WIIIS: Art la, o aproveitamento dos car·
lendo pUl'eceres: da Comissao de gll.i cnados pelo art. 79 se fará por
Conslituição e Jusl1c;a, pela melo de concurso de tJtulos e de pro-

vas, rell1lzadas em estabelecimento
COII••I.u"'lo"all;~e: da. ComtS- con"'ênere federal. a sei' desi....ado
são de Educacão e Cultura. clm" . ,,-
subst;1 tllivo,' da Comissão de 01" pela Dlretor1a do EnsÜJo Superior, ,.

á . esta cabendo a publicaçâo dOiS edi·
camcnlo, javor l'e! ao subsiltu- tais, denLrD do prazo de 3 Itrês) anIM
tivo. com subcmeTu/.fJ.8; e. éúl Co· ter
míssà(t de Finanças, javorát'et, do primetro provimento In Ino, •
eoU/. a adO\'OO das rejerldas 8ubs- até que a. OongregllA;áo dIspOnha de
meneias, pareceres sóbre ernen- bMe Legal para a. realização dê;;se
áll.8 do Ple-nário: das Comissões a~rt. 11. Dentro de 12<l Icento •
de ConsIHl/J\'áo e Justiça e de In d id t d R U
Educac,ál e CulturCl, com Bubsti- v tel 138, o Pres eu ,e a cpúb

:a tJalxlIrá, por decreto, o Reglmell
tu/Wos; da ComlS"ão de Orça. ..o da. Faculdade,
menta, lalloréll'c/ (lO 81lbshtutit'o Pal'ágrafo único' - A contagem do
da Comissão de Constltu.ção e prazo lI1l'llcionado Ile;;Le artlgo e a
Justfça; 11, da Cam.l~são de FI- .;xpedlção dO.ll atos referidos no art.
nança., fallarcil'ci ao 8u/JMlttlt1VO do dependem da efetivação da.s me
da Comh8ão de ~'jnanclt.,. lal'o- Jldas cOllstll.l1te~ do art. 29 e do re-

, rállel ao luhr.tiftll<t'o da CO'l,/ss{zo ~l.strD, pelo Tribunal de Conta& da
de EducaClÍo e Cultura. iJnlão, da.s e;;erltura.s nêle preVIstas.

PROJETO N° :J 5rcD, 61, A QUE SE '\rt. 12. Elta. lei entrarA em d·
REFEREM OS PARECERES 101' na data de sua publlca.ção fi

1ando revuglldll.9 as clispos1çõe.s em
O (JongreMo Narlonnl decreta: 1ontrárlo,

Art. 19 O COIH;ervatórlo DramátIco .I1ENSAOEM N9 529-eO, DO PODER
e Musicai de 8:'0 Panlo. a que se re- EXECUTIVO
fere o Decrel", 11' D 132. de 28 de ou-
tubro de 1941 e !Jmluido na catego- Na forma do art. 67 da Con.stltul
ria conslante do Item I do art. 39 da ção, tenho a. honra de aplesental' li.
Lei nO 1 254 de 4 de dezembro de VOS3as . Excdêncil1S. acompanha.do de
1950, e In~<,grado no Mlnl.tI>rlo da EXlloslçao de Motivos do Ministro de
Educa.;ão e Cultura _ DIretoria do Estado da Educação e Cultura, o In.
Ensino Superior • cluso projeto dI' lei. que fedl"rft1iza o

Art. 29 Serão incorporado! ao pa- Ognserva tórto Dramático e Mu.slcal de
trlmônlo nacional mediante escrltu. Sno Paulo.
MlS pÚblicas e Independentl.'mente de Bra.~llJ!I, 15 de dezi'.ffibro dE' li/60......
qualquer tndenlznçilO todos os bens Jusce!illo Iíllblt$cllek.
móveis e lmóvels e direitas do esta- EXPOSIOAO DE MOTIVOS
belcclme,!o refelido no artigo ante· DO MnnS'NffiIO DA ~DUCAÇAO
rlor E CULTURA

Art. 39 E' a",eplradn o nprovelt.a-
menta, no sefvlço públlco federal. do Brnsflla. 5 de dezembro dc 1960.
pC-Si!oal do ednbcleclrnento ora fe- Exmo. Sr. l'resldente
derallzado, l1lI.S sl.'gulntes condlções:- da Republlca.:

I - os professõres catedrátlcOiS. no Deu origem a êste ,>rocesso sollclta-
Quadro penn.anente do Ministério da ção do Comervatório Dramático II
Educação e CUltura no serviço da.s MUI!lcal de São paulo, no sentido de
respecltvas cátedras, contando-se o sua. encampnção, pelo Oovérno F.
tempo de serviço para efeito de dls- deral.
ponlbllldr.de, aposentadpría e grat1- 2. :Fundado em 1906. contando, por.
ficaçllo de magistério: tanto, 54 anos de atividade, em favor

n - Os demais empregados, em da educação e da. cultura musical da
Quadro B ser criado, para êsAe fim, quele Estado. com reflexo em todo (I
pelo Poder Executivo. contando.se Q terrlt6rlo nacional o conscrvlltóTl.
tempo de servIço para os efeItos, le· possui valioso patrlinónio ma.terlal, "'.
pis. presentlldo pelo imóvel, de sua pr6-

Art. '0 Os profess6rca do Conser- prledade, situado na Avenida São JoiO,
vatórlo, não adm!tldoa em caráter n' 269. Donto centrlll da cidade d.
efetivo, na forma da lell'tslação rede- São Paulo, onde se acha instalada ÚJ.o"
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\Jere.<;,sanle biblioteca. e;specjaJlze.d~ e 20 000,000,00 /v!nte milhões de exu- ILludldos, poderão frequentar e Inte· "aUncia PaIA oferecer ao, Gov<il'no
'Ln;;trumental. .eIras!; e a de;,pc,s1!.S dc In.talaçll.o, grar 0lI cinco Postos ,do $aMDU e os Federal o .respectivo património, 11 rim
I 3. Infelizmente, I) C0l1llervatório Cr$ 5 000.000.00 (cinco milhões de cru- oito amóulatór!os de prcvldênc;~ 50- de que o mesmo se transforme nQ

I
trem lut#ndo com lierll\ crise finan- r.elros). elal sItuados em Campinas. que ja 1::>0- Hospital das Clinicas da alildida. Ii'.s
ceira, por fôrça da qual sue dIreção Art. 99 _ O Podcr ExCClltJVO ex- ea com a $\!a 'ponelflcla Olll\'Pl'sidnde cola. que por fôrça jo dispOsto no: art•
..e viu compelida & formUla.r a sollc!W1- pedirá. 110 prazo <;le 12(j (cento e \'in. Católica e dezoito e.slabeleelmentos de 12 da Le! n9 3.835, de 13 de dezelnl'ro
!fia0 em causa., que a l!ste MJIlJsLérlO te) dias, a cOl1tar da data Oesta lei, ensino l1'lédlev. de 1960.. passou a compQnente :la
'1>11 afigura mereCedOI'8, de apreço, cm o Regimento da Fllculnade. 'T. Para a Il.lpótese de a nrO'Oo!ta Unlversldade Federal de São Paulo,
Vista da, boa eradiçào de que goza o' .• .'.... • merecer aprovaçiío. de~de lo,!" lipre- criada pelo Art. 11 da mesma lei. '
uL..belecll1'le.llto. . Art. 10 - R<'vogalIl-Se disposl, sento o Incluso projeto de Icl. ql!e con- 3. Ao dar-me conhecimento do fato,

I ,4. Ne.>tas condlçlíes. tenho a honr.a ~(les "m ~contrW;lo- <Ilbstancla. a providência prç~elldld8. pedíu a direção da Escola. que, no
de "Ilbmeter (I pedido a sua elevl\uu MENSAGEM N~ 29-61. DO PODER ensejo do exame da. posslbllldade de o

:cOl1Sidera~ão, e. para. a hipótese de EXECgTI VO Aproveito a oportunidade para rei- Govêrno Federal receber, em dOllçáO,
f;Vossa. Excelência concluir pelo delen- E'enhorcs Membros do Congrelllio Na- terar a Vossa Excelência 11.< ElqlfU' o referido nosocômlo, :!ôsse também
,mento. de~de logo aprco\;ento o Incluso ~Ionlll' ~1ies do meu profundo respeito. - considerada a vlabllldade da conces~
",Moo de mensagem, destInada aO - • ~ C/ÓI>ij! Salgado. - são de-autonomia admlnlstrativa. e fl~
&Ilcaminha.mento, ao Congresso Na-, Na rormn do artlgo 67. da Const!- 1 i it. I ti ~
clonal, do anexo projeto de lci, de cUja tuiçao. f.anho " hOl]1ll de ap-esentar nal ce ra que a repar ç..o, para o

'I>rglmlzn,ão se Incumbiu a DirelolJll li Vossas .ExcrJcnclns. acompanhado PROJETO N9 2.735. DE 1961 ~~~~ed~ePO~~p~ Tnl~~';l~t~~:r,c:.1~
do Ensino Superior e que eOllSubsta,n- ,ie h.'xposl<:ilO de Motivos doC úl1inlstro AutoriZa o recebImento. em doação. téllo geográfico, para o seu pessoa!
eia a providência plelLcnd.a. de Estlldo da Edu.::açáo e I .ura, o t I Ô do-ente, h renda provenl·cn·· da sc-I I ' t di' cr'a a 1"a pelo Govêrno ,Federal. do pa r m nio ~ Q ""-1iWspeleosamente. - Clóvis Salgado. ne uso prOle o e el. que .• - da Socicdade Paulista ele Medicina ção ae, doentes pagantes, que existe

culdade de Medicina de Campinas. no Hospital, e cuja conservação é
PltOJE,'TO N~ 2.698, DE 1961 Brasllia. <,m 14 dc janeiro de 1001. O Congresso Nacional decreta: lepntada de conveniênela, pela 000.

Orill. 11 Faculdade de Medlcinll de Juscelino KubItschek. Artigo l q Fica o Poder ~Execut.lvo gregação. :1
CllmplnM 1 fi t-·•.EXPOSIÇAO DE MOTIVOS 00 autorizada a receber. em (oaç o, ""o 'I, A respl'ito do assunto, cumpre-

O Congresso Nacional decreta: MINI8TtH,IO DA EDUCAÇ.\O o patrimônio ela sociedade Paulista me Informal' que a êste Ministério pa-
Art, 1" ~ - Ji'ica eriada a l"aculdade ,deMedlcma, no qual se Inclui o Ros- rett de intcl;;~e o recebImento da

d" Medicina de Campinas, com dede Brasllía, 6 de Janeiro- de 1961. pita! São Paulo, pela mesma mantido dOQ<}1ío. a fim de que se assegurem
em Oampinas, Estado de São Paulo. E. M. n9 36 e situado na cnll\tal do Estado de cO~ldjçõ!!s para o ensino clinico a car-
liltcil'ada no Ministério da Educação Criação da Faculdade de São Paulo. go da E.."Cola. cUja fcderaUzação se
11 Cultura - Diretorla do Enslno Su- Medicina de Campllllls, Artigo 29 O nosocõmlo referida no processou 11l00mllletamente. pois su~
perlor e incluida na CM<!go:'lll cons· Excelentlsslmo 5enl101' artigo anterior será destInado a servir Jeitou estabeleclniento da União li boa.
tanto do item 1 do art, a~ d.. Lei 'Presidente da R.eplibl!ca: como, Hospitlll das Clinicas para o en- vouLade da entidade mantenedora dó
\ .2õ4, de 4-12-60. sino a cargo da "Escola Paulista de Hospital, o ~qual, por pertencer a Ins-

\ Ar1i ~v - .Nn organIZação e no flto- Conforme é do conhecImento de Medicina, federallzada pela Lei no- tftulção partioular. não pode ser am-
eionalilento do curso dA ,!,'aouldade Vossa Excelênda. entre os gravC6 pro- mero 2.712. de 21 de jaueiro de 1956, pllado e adaptado mediante a real!
,erã observado o grupamento das dis· lJi('masl que atllgcm a populaçã.o bra- e componente da urúversldlllle Pe. ~ad\o de obras.
eip1inas em departamentos, a .terem gUeira. avulta o ela escassez de médi- deral de São Paulo. crlada p€'10 artigo 5 Nestas condições e dispondo' a
tixui:los 11<' Reglme1 to, cada clleflado COSo hl\\'endo, mesmu, mÚU1elos Mu~ '11 da Lei número 3.&35. de 13 de sUIlJ'acltllda LeI n.9 3.835, que a Unl
por 11m professor car.edJ·&tlco. aU,(ÍIJa- nicl;>ios em os' quais não exis~ um s6 dezcmbro de 1960. versldade Federal de São Paulo. â
do p!.'loB outros professllres do me.ow prgfís~~:aslll~U~1e~~CJ~:ntJdo da ate- Artigo 3V O MinistérIo da Educação qual passou a pel'tcnccr a ,Escola, go
departan- eoto. por asslstent<lS e por llna"ão dessa séria deficiência, àe acôr- e Cultura pl'Dvldeoclará I!U sentido de r.ará da autonomia pretendida tenho
!nslI"lto-ts. ' " t que. nos seus futuros Ol'çnmentos, se- IL honra de submeter ai elevada con-do COlO as posslbllldades lIdo tem sldfra fi d V

! Art. 3" - Para execuç{to do I11S· feito o Ministério da Edueaçãu e Ou1- Jam cOllsignados os recursos necc.<;.~. . ç o e ossa EXcelência o in.
llosto i:i.:bta lei sào orlados. no ,QU~dl ~ turo. c()Operllndo pllra " dOlenvolvi. rios ao custeio das dC'SPcsns de manu- clu~o projeto de lei, destinado a ilU-
de l'e~5ol/.1 - Parte Permanente do mento dll8 faculdades de Medicina tenção de' Clt:ldo HospItal. tor1zar ,(l Poder Executivo a ace1tal"

, Umlstêrio da Educação e CultU1'll as exlS''--ces e ostimulamlo a ulStltuf"ll.o ..... t. o oferecimento formulado, Isto é, a
'••"Ul'n'e' carvM.·..18 'dezoito! de Pru- ,,'"''' .. Artigo 4"' Fica o Poder ",";ecu IVO l1U- rec~ber, em doa"llo. o p'atrlm'nlo ell'""" " ~ ...~, de novos estabelecimentos <lo ..Anoro. t . d ' b! el Ivll'l'lstérlo alu v v.fessor CatedraUco, 18 <dezoIto) d" ....• 3. De conformJdnde com e$ú orl- orlZa o a li r r. p o. - caos!!, no ./'Iual se inclui o aludido -
IUt"'.lUe.5 de EilS'no Superior ((.:"01- t 1 dido, o crédito especial de Cr$ .... HospItal Sao Paulo. que servlrâ como
go un .03-17), lI! <dezoito) de lns·' entaçll.o e levando em con a "consei- 36.000,000,00 (trinta e seis mllhóo!!s de Hosp~tai das ~ ClIn!cas da Escola emtrut;;;- de El1~lllC superior (Código derá.vel progresso alcançado pela - cruzeiros). para atender, - no atual qUe.qtao.
.,.,.. ••"'-1") e ,clncol Serventes (06- dlUle 'de Camllinas. tenho a honra de revogadl1S as disposições em contrário. Rcspeltosamen,te. ClOvis Sa1llado.""-' ""., • propor a Vossa. Eltceléncla a crlaçáo,
digo GL-I04-5), a. serem dlstrib'(ldoS naquele Importante Munlclplo paulls-, Artigo 5~ Esta lei entra.rá em vigor PROJETO N? 2.797 _ 1961
na ~ (ormll. do R~li!mento, e três tllI!' ta, de faculda,de federal de Medicina. na data de sua publicação, ficando

'tõea fl'l1tiflcadas, sendll uma de DI- exerclcio. àS despesas -mencionaMs. I .Revoga as artigos 11 e 12 e oã-
reto! uma de Spcretárill e uma de ., Trata-se de 'provldlinl'ia <lue se ragrafo único da Lei 3.835, de 13
Chefe de PortllJ1a. lustlflcll pelo fat-o de 118 d\l?eutlu e MENSAGEM N9 53-61 DO PODER de dezembro de 1960. criou 11 Unl-

i cinqüenta vagllS s,nua1mente oferecl- EXECU1'!V0 vcrsidade Federal de Suo Paulo
t Art. 49 - 9 provimento Intel ino das pelas quatro faculdades de Me- constituidn. de diversos estabeleci':

. dos car"os crIados por esta IpI se dicina de São Paulo não chegarem, ' Senhores Membros do Congresso . mentes de ensino suporlar do Eil-
'llrOce&Sl1~á DO. medidl10 de lllrrw;l'~ss~o sequer, para atender aos estudllnt-es NaCIOnal; tudo de São ;paulo.
do wrso. observada a leglslitção VI~ "'ue se habilitam em seus exames ves· N f d LI 67 da Constl"ente e o RegimentA d ft Faculdade. ., li orma o ar go, ~ (Do POder -Executlvo)_..u A tibul&res e os quais somam mais de tuicão, tenho a honra do apresentar

Art. sq - O provimento efetJvo dos 3,000. A tais faculdades ocorrtm es- a Vossas ExcelêncIas, acompanhado (As ComiSSões de Oonstltul~ãú e
cargos- de Professor Oatedrátlco só- tud8lltes não apenas de São Paulo, de Exposição de Motivos do Ministro Justiça, de Educ~ã() e CulLlll'a e
mente se processará por melo de con- maa também do Sul de Mlnll8 Gerais, de Estado da Educação e Cultura, o de Finanças)
curso de titUlas e de provas, na forma de Goiás. de Mato Grosso e do Nor- Incluso projoto de llll, que autoriza o O Congresso Nacional decreta'.
da legislação vIgente, cabendo li 'Di- te do Pllram\, os quafs, mesMo apl'O- recebimento. em doação, pelo Govérno
retoria do Enslno Superior a publica- vados nos elettmes. ficam Impedidos de Ji'edera!, do patrimónIo da Sociedade Art. 19 - Ficam revogados os ar-
elio dos editais, dentro de três anos fazer" curso, dada a escassez de va- Paulista de Medicina. tlgos 11 e 12 e parágrafo único da Lei
do provimento interino e a desl!:na- gas. na 3.835. de 13 de dezembro de !lIGO.
ç/io do estabelecimento federal con- 11. Oampinas ~ um dos grandf:s cen- Brasllia. em 28 de janeiro de 19<1O. Art. 2~ - Est.'t LeI entrará em vi-
irênere, perante o qual"os atos do con- tros hospItalares do Brll8ll. Só na cl- Juscelino Kubitschek. gOl' na data. de sua publicação.
curso devam processa.r-se, li até que a dade são situados os seguintes noso- EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DO :MENSAGEM N9 107
çongregação disponha de quorum le- cômlos, alguns de fama. Internacional: MINISTIl:RIO DA EDUCAÇA0 ' 'EXECUTrVl50 PODER
"a! para sua realização. o Instituto Penldo Burnler, com ao! E CULTURA
• maia modernas Instalações para oftaI- Senhore Membro de'
, A'l't. 6· - Os estabelecimentos bos- mologla e larlngologia, a Santa. Casa Brullla, 27 de dezembro dc 1960. Nacional' s s o ongl'esso

pitalarO$ existentes no Munielplo de da' Misericórdia, o Hospital Irmãos ."
Oampinas. subvencIonados pelo Poder Penteado, o Hospital da Beneficênoia Excelentlssimo Senhor Presidente Na forma do artigo 67 da Oonstltul- '
Público. sap obrigados a proporCionar portuguêsa, a Oasa de Sal1de Oampi- da República: ção, tenho a honra de apresentar a
sem prejulzo dos seus servlçosd' fac b- nas, o Hosplta! Vara CrUZ, o Ho.spita! -, Na oportunidade da federallzaç!io da Vossa~ Excelêncla~, acompanhado da
lidades ao ensino da Faeulda. e, so Santo Antônio. o Hospital de Orlan- Escola Paulista de Medicina, pela La! ExpoSlçúo de Motivos do Ministro de
pena de suspensão do auxfllo.: ças Alvaro Ribeiro. a Maternidade,de n.9 2.712, de :.11 de janeiro de 1956, Estado eis. Educaçúo e Cultura, o In-

Art 'la _ A partir do ano de. 19t*. Campinas, o Sanatório Santa ~aJjel. a. ~ntldade ciVll • Sociedade Paullsta cluSO projeto de lei qU~ revoga os ar~
i\ Lei Orçamentaria da União eon- o sanatório Cândido Ferreira, -a Casa de Medicina", mantenedora do' Hos- tifOS lLo 12 e parágraro único da Lei
si arã o auxilio de Or$ 2.000.000,00 de Saúde Blerremback de Oll8tro. o 'ilital São Paulo. comprometeu-se a n 3.835, de 18 de dezembro de 1960.
â ~anta casa de Mlseric6rdia ao Cam- Hospital da Câncer J. Pierro. Ao todo, conservar. à disposição da Escola re- Jo.Bfa~ia.c'lem 3 de março de 1961. -
pinas pela utilização de tótllt!l suas treze hospitais. sendo alnda de con- ferida, as enfermarias de indigentes n o ",ua r08. ,
enfennarias pelO ensino da Faculda- sidera.r que, num ralo de clnqllenta daquele nosocômio, a fim de que nelas EXPOSIQAO DE MOTIvOEl DO~
de, . qull~metros. nas oldades de Jundla.I, contlnu;\sse li ser mlnistra.do o ensino MIN1STl!:RIO DE EDUCAÇlAO E

h' - d dis Itatlba, Vinhedo, Vallnhos. Indaluta- clinico a cargo do citado estabeleci- CULTURA
P, ~rt. 89 - Para execuçao oba, Caplvarl, Americana. Llmeh'a, San- mento de ensino. ~, ,I

Isto nesta leI, fica o Poder Executl- to Antônio de RessllCa, sumaré, Mog1· BraslUa, 1~ de março de 1961. - '\
autorizado a abrir, pelo Minls~- Mirim, Mogi-auaçu, Itapira. Pedreira, J. :tsse oompromisso a mencionada Exoelentíssi Senho P 'd t d '
da Educaçâo e-CUltura, ~ crédito Ampnro e !tu, funcionam maIS vinte /?oc,Jedade vem procurando oumprlr .. República mo r resl en e 11

l
'ltJI~l de Cr$ 50.640.000.00. destú:a- e dois hospitais. ' Ultimamente, elatretanto segundo es- _ .' _

os: a Pessoal, Cr$ 25.640,000,00 (vm- S. Trata-se sem dúvida, de grande tou Informado. eSCl1Ssearam suas dIs- A Lei n9 3.835, de 13 de dezembro
• ,t cinco milhões e seiscentos e qua- centro para. •apllcacão de estl1~antes ponibilldades fInanceiras. razão pela de loBo, nos aeus artigos 11' e 12, criou
~ ~U cruzeiros); a ~a.~!, Cr$ de M!!d!olna~ QJ!8. além" I1l1S }1.osp\,tals. ~J.it. .aua d~t.Wa. {oi delegadll eO!1)·~! ..m!!ij~!Ll.ej\erlll 4e São Pa.UlO.
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Cl>nstltulda de djvers", estabelecJmen- de Sáo Pau'o. com incorporação. ,em foi promulgada. Mas como a próprJaImero de' docentes. que trno'l:tJa7fio
to. de ensino superior do Estado de or w. para a Unlào, do seu ps,l;"lmo- lej determinava medidas com:! emM- em reglme de tempo lIItegrll1.
São paulo. A crja~ão dil UnIversidade ruo. tares do Govêrno l'eJeral pa-a o fllD- DeseJIVO;Ver-se-Q o esplrlto unlver
l"edernl dE São Paulo, de que cogita Pela Me!lSllgem n9 29, de 19fiJ, de ClOnamento da nOl'a Umvem:'lI~1 .. sltárlo tão~ l\uswte em nOl~O estabe!e·
1; citaiJ!\ "el. não consulta. no entanto qu~ resultou o ProJeto nV 2 G98, o Mensagem. qUe para 1.&30 ser:a envla- cJInentos de ensino superior.
{lOS Intcrésses do enslno e nem a Poder ExecutIvo propõe a cria' ão e<tl da ao Congresso podena prOp'Jf uma .
União aslr em c('ndl~óeb de IIrCRr com uma Faculdade de Medle1na, na (11- nova compuslç30 qUe excIUJi;se llgJC S Ollrs:1Jldo os InstItutos Oentrlh~. ~Õ
05 novos ônus decorrentes de federall- dade de Camp.nas, E\itado de Snl) Escola de Engenharia. ' quando te::lJllLIll de l·eaUza.:, seu terceJ
zação de tantos estabelecimentos ele PuuJo A pedido do GovernadOr de São 1'0 ano de eEtudos sUperJore.s é que
ensino superior. Pela Mensagem nV. 53. de 1961. f'IIUlO, em entrevlsLa de que pantCl- os alunos e~colherão, lá ai com ~alur

transformaeta. no Projeto nY 2,735. o ;Ja!ll1ll o Ma.!:111(w() l't Lar da U IjV,J _ amadurecimento. a e,:;cola ,)ro1._s,)-
O Estado de São Paulo tem meios Poder ExecutiVO propõe a Ullwrporn- s.daele de são PaUlo. o ilustre Dlre- nal em que termma~ao seu p:eparo

para manter escolas superIores, não ção pela UnIão dOS bens da S:>cleda- tor da Escola de Engenharia de Sfio cultural para as car!eltas qUI! vao E.
havendo necwldnrle de se transferll' de Paulista de MedicIna, proprletálla Carlos. o Professor Pedro rle Alcân- gUir, isto é. decidlrao por ~a esPE
encargos dessa natureza para o 00- do patrimônio restante 1a antIga So- tara e o Deputado Lauro Crn em cialldade: em certa dlsclll·Jna. p~lo
vérnu Fedcral. que t~m de atender dedntle Civil EECO $; ['"ulista de ...1etl;- fins de dezembro de 1960 ll&>"litou magistérIO ou por uma atlvldsue pro
a outras regiões do pais cal'entes de cina. não ln.'".I'C, ~úa qallndo :11 fe. Se que devIa ser mant,ida' a J..,~J llU: flSSi?nal (medico. advoga~o, econo
recursos para manutenção de seus derallzação da roLvl:!. médica. m'l':l'It\a mero 3.835, de 13 de dezembro ce OIwta. étC. J e se matrlcularao na !"a-
estabelC'clmentos de ensino. pela en~ldade, pakn.õnio êSSe qUJ 1Jl60, exc!uida' da nova Uni'ms~dade cuidade ou curso corre.!pondente.

Na Universidade Fcderal de São eomprl'l'nde (J lln:;p'tal São paulo, l/ú- a E':"cola de Engenlulrla e a subsl1- Inicialmente serllo Instalados cur.
Paulo foi Jnclulda até mesmo a Es- socômlo q\le t·em C' I trl'uado a fUlI" ,. tulçao dela e de outras escllllS por sos dos InstItutos Centrais de Fislca.,
cola de Engenharia de São oarlos, nar como Hospital de ClInIcas da re- outros estabelccimentos de ~nsino 8U' Qulmlca. Biologia e Matemã>,i·.a. que
um dos melhores Institntos da Um. fedeta. Escola. De acõrdo com a ccr- perlor. preparam alunos para engenharJlI.
versIdade de São paulo, desagregan. tldão anexa, o nOl)le exato da refe- Foi por Isso recebida em março de medlclna. odontologia, ciências tisl.
dOou, assim, patrJmônlo da referida. deta. entidade é Sociedade PaulISta 1961. com sU:pre.sa. a Mensagem dO CllS e matemáticos. em que a demun
Universidade estadual, sem a sua anu- para o Desenvolvimento da Medicl- Poder Execut.vo revogando a cl'lação da de mão de obra é maior. P'tra t$l;O
ência. na, em virtude da aprovllÇão de no- daquela Universidade, Não foi ela a universlclade podel'fl concar com

Tôdns essllS razões recomendam o vos Estatutos. e~boracl~ a P7àido do Gllvl'rpo de lmóveis e lDsta 'llçües da Escola t'ac-
encamInhamento de Me!lSllgem ao De acOrdo com essas MemagelJll. Sao Pau o. poa êste nomeaJ'a :lll,la lista de Meclicllla e mediante collvê-
Congresso Nacional com o propósito enquanto o Poder Executivo. cUjo ex- Comissão para euudar que I!<btl~t;,t;)~ nJo. com o Instituto Técnico de Ae
de revogar os artigos 11 e 12 da Lei Pl'esidente findou seu mandato em 31 superiores do Estaelo integr'UJam B ronáuttca, de São José das C,lm))(l!,
3.835, de 13 de dezembro de 1960, de janeiro p.p .• propõe venham a ser Universidade. Com essa (1<)mlp~úo e com a Escoia de Engenharia de São
pelo que tenho a honra de oferecer mantidos pela União n01/Os estabele- tabém se entendera o parlamenrprICarios que, embora não incorpnraua,
à coltõldera,ão de Vossa Excelência o clmenros de ensino superior no esta- acima referido. colaborará na fase transitória lnicl!\i
anexo anteprojeto de leI. dI) bandt':t'snte. o L~Vo a01/êrno, ::'t - A atual UDivers:dade de sã~ Paulo, 11 tê a construção dos edl!Jcios da

Respelto1;amcnte. - Brlgido Ti. la Mensagem 1]9 107, de 3 de março mantJda pelo Oovêrno Estad!lal, nííoIUnlvers,dade.
flOCO. de 1961, transformada no Projeto nú- pode comportar maIor númclO ce '

mero 2.797, de 1961, prnj)Õe se revo- alunos, além dos que lotam Sllas vá- A MunIcIpalidade de São Cal'los
COMIBSAO DE CONSTlTUIÇ'AO gue a Lei selma referida na tl'lrt3 re- rias escolas. contribUirá, por doação, com uma. gle-

E JUSTIÇA latlva: à criação da Uruversld'J.l!e Fe- Mllhares de outros estuda.:J,~e.s são ba não infe!ior lL 300 hectares, ond."
PARECER DO RELATOR deral de São Paulo, L'llpedJdos anualmente de frequentar se cOD,9trulrao os edjflclos Indlspensil

cursos superiores, por fa,ta de malli veis da Univerl;luade. à medIrIa que
ou\\creo Poder Executivo a federa- Justifica a proposição afirmando estabelecimentos. A crino;i\o de outra os recursos permltJrem.

JlzaçllO do Conservatório Drll.llláclco que o govârno daquele Estado pCoSsue UDn'ersJdade. locallza{Ja no l,!1terJOI A:ém de,,5a gleba, COJUitltllil ãlJ o
e Mustcal de S. paulo, fundado em meios suficientes para. 'manter ezco- do Estado e manhd!,! pt'la Unlao. re- patrlinónlo Iniciai da Fundap!lo, que
1006, com um grande acêrvo de ser- las superlorcs. dispensando por leSe presenta uma soluça0. para a classe manterã a Universidade, os IJeilS mo.
VIços "em fa1/or da educação mwl- auxIDos da Umio. e,stJ,ldantll e para as fmanças do Es- Veis e imóveis da EsCola Pauds'ol'I de
cal daquele Estado, com réflexo em Ess

I
d~..lafirmllçãtO lnãao cêon·esP'dJr.d"s·.à tado. . . Medlmns. da Sociedade Paullst.â para

todo o território nacional". . res: I .....e. O a lia ov rno e ao Professôr(~ universitárIOS de São o Desenvolv mento 'da Medlcma u
O projeto é constitucIonal, a6bre o PaUlo, ln.sl-a1ado em janeiro de 19~9, f'llU:O, quer da Escola PaUJJs;a ce lUc/ue o gr~de Hc,spltal São pa~Joe.

mérito dirão os doutas Com.l5'>Ões de vem insistindo em obter da lJmuo Medicina, quer da lJnlversldade e.ta- da Fundaçüo Educacional Soroca.bRT a'
];:dJIÇ)lção e CUltura., orçamento e FI- uma o.Juda anual para a Unlvel'slclA- dual. prOfu!i:Jonais de reco!lhe('.lJa do Conservatório Dramátlco' MII~j~
2lanças. de por êle mantida. Com êsse obje- cuJtura e dcst.!',rndos represe::uantu cal de São Paulo que serãoe doatÍos

tlvo, fora. apresentll.do jl\ em 1956, à das cl~es produtoras consideram. de sem ônus para a Universidade
Erasflla. 6 de teverelro de 1861 câJilara o Projeto nV 982-56, prop"JJ- imprewlndlvel nece.<sJclnde a ll1anu- .

'''cI"oll Carneiro. , Relator., . do uma SubVCIl~a{) almal de OI:; .. tel1çãa da Lei n9 3.8SD, de 1961'. ou Na grande ârea que serA doada,
200.000.000,00 àquela universldllc1e. seja, (la manutenção da nova Unlver- poúer-sc-á de~envol1/er uma il\ltllntl-

P,IRECEll DA COMISSÃo O Governador de São Pa.ulo, pr~o sldnde. EstUdos mais profundos sO- ca Universidade, sem os graves délel-
A Comissão de Constituição e Jus. OficIo n9 450. solicita com empeUh(; bre sua constituição mostram pnrém, tos das t.rllulclOlJalS. simples ll~jome•

.-lça, em reunião de .\\ua Turma "E", seja /!&se auxlllo elevado para Cr$ " deve ela ser estruturada. de modo a raiJo de esco'ns, em que aJunos, e PIO
:realJzada em 3 de fevereIro de 1961, 500.000 000,00, em vIrtude '.1a eleva- corresponder aos pmgresso$ do e'J.<j. fes:õres de cursos equivalentes ~e
opinou, unllnlJnemente, peja coust!- ção crescente do custo de vida, os en- no, como ocorre em outros palses Ignoram completamente, em que o
tuclonalldade do projeto n9 2.569-61, cargos pesados daquela UnlversJd,l- mals aclJantados. e se deve org..rjzar professor é uma esp~c,e de ditador ou
nos têrmos do parecer do relator. de, que tendem li nmentar com o se" no~ moldes previsl.os para a de ara- donatário dentro da cátedra, orlellla
Estivera presentes as Senhores depu- desenvolvimento, agravando o erário silia. E' o que vImos propor pelo bem ou mal o ensmo quando enslna,
tados: Oliveira Brito _ Presirlente estadual, já bastante oneIatJo com Subsmut.Jvo que om apresentam{'s, com' repetição, em cada escola. de
_ Nelson Carne:ro _ Relator _ acentuadas respo!lSllblildades na li- com o que cuncordaram pleilllmente equipamentos. instalações e professO-
Ourgel do Amaral _ AniJllo Rocha tera da educaçáo. as esco:as integrantes. reb de.;necwárlos, enearecendo a ma.·
- João Mendes - Barbosa Lima So- N • do m vIrtude êa A Universidade será uma unidarie nutençi\o, sem quaJquer vant:lgcm pa.
brlnho _ Arrueta. Cll.mara. _ Pedro Crl~ãgnge p~~;,ae 'uJversldacies Fe- orgânl~a. Integrada Par Inbti~l)tus ra a eficlência. multas vêzcs du-ádo..
AJeixo e Clemens SampaIo. derals além de oito já mantld9S pe a Centraa de ens,no e de pesqUIsa e sa. pela displicllncla do corpo doccn.

tJnláo,' e. em face do Oficio attllZ ré. p,?r F~:culdades destinadas A forma.- te.
Braslllll', 3 de fevereiro de 19lJl. - ferido entendemos podia o Gúvêrno çaO ploflSSlonal, cabendo aos Inst!- As Faculdades que lnlc'almer'le in.

DIIVelra Brito - Presidente. - Nel· • b 'ft-bém Sã tutos centrais, na esfera de sua com· - .,' ,
80U Carneiro _ Relator, Federal cola orar _u com. o peténcia: a) ministrar cursos básicos tegrarao a UmversH\ade por acOrdo

Paulo, passando a manter tre.s de de ciências letras e artes' bj formar unânlmemente expresS(l, se adBptll.
COMISS1!.O .DE: EDUCAÇAO sem estabeleclJnentos r.ll'.slluals de pesquisadores e especlsll.stas' c) dar rão prog%5lvamente à sua nova E'S-

E OULTURA r:s~~~":E:[~~ii31!:a~e u~J'~rt:%~~ cursos de póS-lIradua~ão é reaEm ~~ut~~~ej~n~:en~~cl~~aI2s~1tu1~:r~::.:
l'Arr:r:;n DO Ri.1.AXOll 'A t" p' l to nú pCbqUlsas e estudos nas respe'_tll as ' .Apresen""mo!, en ,ao no 1.0 e'

J
- E\:."PCcialldllc\es. As .Faculdlll'Jes com. trais. Os funelonftr1e-Il. l~cnl(\l)S e e

I - Relulórlo Dlero 2.007-00, rll'l! federallza \!' U petlJ'á' al mInistrar CU1'SOS d' gra. corpo docente serao admitidos medI-
A LeI nQ 3,835 de 13 de dezembl'o UnIversidade da p"rnlba. cem cercl dúa~áó para formação profu' <iral e flnte contrLl/os co mES garantlns e.sta·

de 196U, em nem artigos 11 e 12 e de 10 esc~las, uma emenda detedm~- t-écnica' bJ ministrar cursos J~ ~pe. belecidas pela legJslaçlio do trabalho,
I a' " II d' - lib I nando tosse_ clÍ"da a l:]!llV€,rsl l!ue clall~ar.ho e de POs.«fadua'1i-o', ,,) e só,mente e.>tas. OS cargos p'lbllroe
1 lpt'I'DlO UI co, -"):[<6 ~ re 11 OI 11- Federal de Sao paulo,_ cr.'llllltuldfL, de re'''lJe,il~1 """'('I'Ui••".S e e~'~lldo" "nl'" ro';. da" .E~co.as (apenas UlJ'la) se exl,n-çlio ar.. On,versltlac'e Federal de São ! 1 il-- d an n ,,~~ """ - "~ ~
Pauln, 11ltp'~I'pdil. prJos seNuintes esla- umll cnco!!l j fer Rr~ ,a 11 e PáR&! - pect1\'o,;; c{tnlpos de aLivil1al,e gulrao li. me:lJda que se fOiem vagnn.

- b do à resporulnlJIlldarJe da aUI o ou· . do, e os novos funclontl:rl~s adl'1Jtlrlof
oeJel'lmnntDs ete ón.~ino super:lor, to- ~ros quatro estAboleclme!ltcs Os curtos blÍsl~os des rJ1~tllut,os para exercer as funções c()rrespMcI'!Jlo
do.s seWndc1S no E:;tado de São pau- O OQvi'rno de S(\O paulo foI d~i- Centrllis tEJ:'o a dur9rfío mínlmll óe t~ serão cO!!tr(l.\"dos dentro da le-
Io ~ rlawellte coD.5uJtaclo pela Asse;.sorla dois anos, e seu currfculos s~rão na gllllação trabalhista,

tI) Es~oJa PnúJ~stll de M~dlclt1u~ da Bancada Paunsta. e 111formoa ea- mlnlmo eguivalentes aos aclo~lIcl(Js nPos
b) EsclJla de En,;enharla de Bão tal', em princIpIo, de acO'cio com duas primeiras sérl~s dos cur~os su-

Carlos' crlnrno da nova onlver~ld.adl)<. Com periures de Que tratJJ a lejtwlaç!lo em
--..et Faculllade de Filosofia. CIPoria.s isso' se atenderia o seu tlP{!,o no Ofl- vIgor. Os cursos ire c;rilduaçàc. õas Em fa~e do exposto e tendo pm
• Le';'"-s de Araraqullraj cio já referido. FaculC1ndes completarão os cur~os b:i- V1sta os objetivos dos projetos nÚlJle-

d) FilCU;:Jllfle de FarmácIa e OJor.- EJlpodlu aquele escrit6rlo, em Df1-, slcas dos Institutos C:mtrnls e terão ros 2.569-01 - a,698-61 _ 2 735-61 e
wlogln de Ar~at,Uba: cio datado de 29 de jull:1o de 1960, por isso, duração mais reduzida. 2.797-61, rcqueremos a sua anexação

~l Faculdade ;:(urlclpal de CIl1n- consultll t\ nobre 'Jnlversidade de São Frequentarão conjuntRmente as au- em um só ProCCl'llo. o que se justiflra.
c]o~ Ecunômlcas de ~nto An:ll'é. "auIo,-sObre a Incorporação dn I!:3~U- las dos lnstltutos Centrais alunos pela constituição da nova Unlversl-

Pela Mensagem nV 5M: rle 15 de la de Engenharia de São Oarla... Seu dest\nados a mais de uma ta,cul~ade d,!1de, com a estrutura de U1l!a Funda.
dczemm(j cio 1960 de ue ,;[-ull0U o pareccr foI contrário, mas n~ che- prOfISSional. Com IS/lo se evJtamo a çao. opinamos pela aprova~ao .do ee
PrOjC1o n'l 2 569' de ?96t IlTl~e o 70U áqueln ',j,~~1'''j,'" 11em 110 .ontr- multlpllcldade de laborlllérlOS, insta- guJnte SubstItutivo. que ora .uJl1lete·
PUéJ?l' J1:"Crll~lvo a federàl17lrão i!O clmento da Bancada paulista, Folncr laÇÕes e blblloteclI para ca1'la (i!sel- mos à_ apreciação da Oomlssáo de
cún.Serv;~rlo l)r.amá/lco e Mu.si.:â1 ~~Iflc~do no dI~1U que a, le pl1na, alçm de ser exigi::o menor nú- Educ~ao e Oultura:
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r:UBS~~~~~' AOS PROJETOS março de 1961, os q:a~=:e;li.o=:: quisa e por 1"a::~ade destlnadas t. § 1°. O quadro d::~::: a.'1m!.1~:
'\ 2,569, DE 1001, 2:6~, DE 1961, à Fundação. _ f,,~macáo profiss!onal, ca'\.mdc: JI'atiYo será aprovado pelos IIrgãos de-

2.797, DE 1961, .ADOTADO PELA Art. 7°. O l'epresentanf.e da Uniho 1- aos Institutos centrl.ls, na f$f.- liberatlvos da Univemdade "ll,)fova
COMISSAO DE EDUCAÇAO E ,nos atos de institUição da Punda- ra de sua competéncia: do pelo Conselho DlreLor. segUl1rlo dlA-
CULTURA. ção será. designa'!o por decret<) d-o &) mlnlstrar cursos bá.5icos, de clên- puserem seus Estatutos, noo podendo,
O· congresso Nacional decreta: Presidente do COllSe1ho de Minis~r~. cl:as, letras e artes; ser alterado numericamente den,ro do

Paràgrafo único. - ÉSSes Mos ,-,om- bJ formar pesquisadores e t<speca- prazo para o qual foi - organizado. •
I Art. 10. A universidade Pedel's.1 de preenderão os que se tornarem neees- listas; e .' f 20 Nenhum docente ou funclon!
São Paulo criada peja ,Lei no 3.835, sãriol! a Integração no patrlmõ1Uo da c) dar cursos de llós·-grad\U1o!-1ll." e 0:10 t-écnico será admitido sem que pre-

. de 13 de dézembro de 1960, passa A de- Fundação dos bens e' direitos .. que rea.Jizar pesquisas e estudos nas reg- cedam a Instalação do respectivo
nominar-se Fundacão Universidade se referem as allneas a, b, c, :f, e, e J pectlv!l8 esp~clalidades. serviço e a aprovação dos órgãos com-
Federal de São Patilo (FUFSP) com do art. 49 e a respectiva avaJÍa~. n - às Faculdades, na esfera de petentes da Univcrsidade.
caráter de fundação, que o poder Exe~ Art. BV. A Universidade Federal de sua competência: .Art. 18. O conjunto de Faculdadc.s
cutivo deverá instituir, terá sede no São Paulo será ,mantida pela 'Funda- RJ ministrar cursos de r:radulJ.Ç!io da Universidade se constituirá inlcial
rnunicipio de São Carlos, Es"ado de ção, com os rendimentos Jo seu pa- para formação profissional e ,técllica; mente dos seguintes estabelecimentos:
São paulo e se regerá por E:stat,lIto! trimônlO, os quais serão ~omp,~mell1a- bJ mInistrar cursos de esp~c:"lIza- ai Escola Paulista de Medicina (Lei
aprovados' por decreto do Prc.>idente dos anualmente pela União ~Oill re- ção e de pós-graduação; e ' no 2.712, de 21 de janeiro de 1956):
do Conselho de Ministros, - cursos consignados no Orçam~nto Pe- c) i"ealizar pesquisas e estnd,)S nos bl Escola de Enfermeiras ,çlo Ros-
- ° - - deral sob a forma de subven,âo-gw- respectivos campos de atividade.' pltal São paUlo'

: ,Art. 2 . A Fundaçao se,rá uma en- bal e de bôlsas' de estudo; Art. 15. Integrarão o conJlI.lto, de ld d 'd di i - d ...
, t!dade autônoma e adquirirá ,,,erô~~a· Art, gv. A F'undação ser! admlnls- Institutos Centrais, além de ou';"os, c.s I; I I·'acu n e e Me c Ill! e _:l.ln
I lIdade jurldica .a partir da 'IlSCrlçao, trada por um Conselho Diretor com- seguln!Jes, que serão Inifnlados pro- p ~~s~aculdade de DIreito de soroca
: no Registro Civil daS Pessoas JUl'ldl. posto por sets membros e dois ;'u1'1en- gressivamente: 'ba(Decreto n9 50.951, de 14 de' julho
I c,as, do seu ato constltutivo,,.~0!U o tes, escolhidos. uns e outros, ..mtre a) Matemáticll.: de 1961J;, '
, qual serão apresentados os !i:5ta"ut<l5 pessoas de IIlbada reputação c ootó- b) Plslca; 'el Faculdade Municipal de ClêI.clas
: e o decreto que os aprovar. , ria competência e se renovará. cada Cl Quimlca; , Econômicas de Santo André (Decreto'
I, Art. 30. A Fundação tern por ob· dois anos, pela sua metll;de. ' d) Biologia; no 42.706, de 29 de novembro de 1957) ;
'jetivo criar e manter a· Universlda- §. ao. O Conselho Diretor elegerá e) Geologia e~Geografil\: .
/ de Federal de São Paulo, Instituição entre os seus membros o Presidente [) Olências Humanas; . fJ Conservatório Dramático e Musl-Idc ensino superior, de pesquisa ~ es- da F'undação. . g) Letras;" .cal de São Paulo (Decreto n9 8,132,
I tudo e~ todos os ramos ,do saber e § 2". O Conselho Diretor elegerá 11. h) Artes. de 28 de outubro de 1941).

dlvuJgaçao cientUica, técl}lca e cultu- vremente o Reitor, cujas funções se- f 10. Os cursos básicos dos Institu- §.19 Ftca autorizada a Instalação da.

l
'ruJ. - l'ão execut.ivas e didáticas e definidas tos Centrais terão a duração m!n111la Paculdade de 'Mediclna de Campinas,. d referida na letra b. dêste artigo,Paráffrafp único - A Universidade nos Estatutos da Universidade, deven- de ois llnO/) e seus curriculos serüo § 2o As faculdades e escolas men-

se emp~nhará no estudo dos problemas' do sua eecolha recair em ,peu',\ de .no minimo equivalentes aos adotados cJonadas neste artigo passam a deno
u'eJaclonados com o de.;1~nvolvimento illbada .reputação e n~tória ~ompeU!n- nas duas primeiras séries :los (.ursos minar-se: Escola Paulista de "Medtcina,

I econômIco social e cultural do pais e, cia. superiores de que trata a ieglslilÇão Escola de Enfermagem anexa à Esco
: na medjdá de su!lo posslblJjdade, tl!\ co- Art. 10, Os membros do Conselho em 'vigor. Ia Paulista de Medicinn; Faculdada
, labornçl1O _às en~l~ades publicas e pr!- Diretor exercerão mandato por qua- '1 2". Os cursos de g~aduacão mi. de Medicina de Campln!lS, 1l'aculdade
, vndlls que o soliCItarem. 'tro anos podendo ser rcconduz.ldos. ' nis/,rados nas Faculdades completarão de Direito de Soroeaba, Faculdade de
, Art. 40, O Patrimônio da Fundação . f 10 'os membros e"suplentes do os cursos bàsicO;S dos Institutos Den- Olênclas Ecanômlcas .1e Santo André'

será constltuldo: prinieli: Conselh Dlret·or 'er~a de- trais., e Oonservatórlo Dramático e. MusIcal
. d o o , Oi .. .., t d U I 'Ir. d da Unlversldade Federal de 'Sao Paulo.I a) por uma gleba a ser doada pela slgn,a os por livre escolha do Pred- ,I 3.9. -Os Es~.U os a. n Vel'b Aa e § 30 A Instalação' e funcionamento
Prc!cltura Municipal de São Carlos, denl;.l: do Conselho de ·Minlsf.ros. sendo flXarao os dIreItos de matricula dos de outros estabeleclIDentos de ensino
com a área minima de 300 hectares. a metade para peI:.!odo de quatro,anos alunos que cursar,em 05 !nstitutos uperlor m qualquer cidadé do Estado

. e a oUÍ!:a metade pllm perlodo de OenLrl1ls, quer nas Faculdades lute· s • e dto-
, b\ pelos bens móveis e Imovels ·da dois a:oos.- grames da Universidade, quer em ou- de São Paulo depen erá de au r1zaçao

União ora utllizados pela Escola Pau- tros estabelecimentos de ensino supe, legal.
]lsLa de Medicina (Lei no 2.712, de § 2V. A renovação do Oonselho I?i- rlor. Art 19 Os estabelecimentoS de que
2J de janeiro de 1956)' I retor se fará -por escolha e nomeaçao t t' 't 18 d t •

c) pejos bens móveis e Imóveis dá do Presidente do Oonselho de M,n!s- Art. 16. Na organização de ~eu re~ sr:a~~n:;: Ás e:le ê~c~~ar:: p~~:~~
Sociedade Puullsta paI'R o :Jesenvol· tros. entr,e os nomes de pess?as 1$1Ia- gime dldátlco, inclusive dO. cUlJiculo IIll sendo mantld~ os direltosPe obri
vlmento da Medicina, inclusive o Ros- nhas aos quadros da UnlversldJ.de, nas de seus cursos, a. Unlverslda...e .ao ~s- gações 'da presente lei sendo mantldos
pital sno paulo; . conrlipóe.<; estabelecidos nes'e' 'trr,lIlO. tar~ adstrJta às e."dgêncJas 'la legis- os direitos e obrl a ó'es do co o do-

di pelos bens móveis e \móveis da ,de uma list.a triplice apresen~tada, para laceo geral do ensino, re~salvad~ o dis- cente -e demcls l;UlfclOl1àrJos ~blleos
l"lmc!F'GúO Educacional, Sorocabana, ca~a vaga: pelo ConseJhll Unl~elsIUl- posto nos parngrafOS d.ste art go. federais dêsses estabelecimentos nos
()lW mnnlém n. Faculdade de DIreito do. § 1~. Para que seus diplomas pro- têrmos,da Lei n9 1.711, de 28 de ou
de Sor,ocaba. (Decrc~o no liO.951, de Art. lI. O Conselho Diretor deverá fls.slonais passam conferir as prerro- tubro de 1052,
14 de Julho. de 19S1) , . . dcnt,ro de 60 dias da posse, elaborar j;atlvas lel>llls aos respectlvos titItla-. '

e) p9JOS bens móveis c ImóveiS. do os Estatutos da Fundação. f::.clJ.:HI- res, deverão ser o~servados. pela Uni. Parâgra10 único. O~ in~grl1ntes do
Con.s~rvnt6rio Dramático e Musical de nhnndo.os á aprovaç'o do Poder Exe. ,versldade os scgUll1tes principias: corpo docente e té~nlco, /:Iem como o
!3ão Pllulo (Decretó n" 8.132, de 28 de ti f d ~'19 ' _, _ pessoal administratlvq dos mesmos es·
()lJ1.111lro de lOH); . c~ vo na orma a ar.. ,. I - A duraçao de seus cursos ;>1'0- tabelecimentos, adl11lt1dos em Caráter,

1) p~Jos bens' móveis e Imóveis ~a Art. 12. A UnIversidade >r0zará de flsslonnls, lnclui.n~o a. d.os correspon· Interino ou mediante contrato, f.erjio
MUlllclpulldllde de S. Andrê, ora u"i- aut<Jllomla didática, admmJstIllt,lva. dentes cursos baslcos, mJn~strados 001- aSSi!gurados Os seus direitos••de acilrdo
'Jizado~ pela 'F'aculdade M\mlclpal de financeira e dlsclplínar. nos '-ermos los Institutos .Centrais. nno ser! /Do com a leglJ;la~ão do trabalho, e. serão
Ciências EconÕlI!!cas' de Sanj;o André dos Est:ltulos da Fundàção e ~os sellS ferlor ao padrao mtnlmo, Institu,do mantidos ~m suas ,.funções, atenden-
(Dpcrc!o nO 42.706, de ~9 de novem- próprios Estatutos. ' pela legislação geral. do-se ao dISposto nos arts. 50 e 17;
bro ele lfl571: _ .' Art. '13, A esteulura da UrIlvei'sl- n:.... Não-será eliminada disciplina Art, 211. Em ca.ráler tra.l1Sllório, t1u-

,I!' ". peja dotaçno p~la Unlao de um dade e dos estabelecimentos ':0 lO- que a legLsJaçoo geral considere obl'l- riante a construçuo e Instalação dos
bilhao de cruzeiros, a. que se refere nente I' t mT gatórla o que não Impede tendo em nstitutos referidos no art, 15 Da sede
o !lrt, 22, dr41tlnados à construção dos as re;' ::tI~~açã;:a;n J: ~~m~;iTt;~~t vista r/. formação de prOfISsionais es- da lJnlvel'sldad~, e!ta Instalará e fará.
edlJlcins da Universidade, no imóvel b Pó' d lIb ti 'peclallzados, que qualquer delas pos_ funcionar, em Imóveis da Escola Pau·
:referIdo lU letra "a". dêslle artlgó, em Cimo os rgaos e, era vos e sa. ser minIStrada com extensão maior lisla de .Mediclna, 'um Instituto. Cen.
bem como à urblinlz~çao :1@.stee à ~onsult VOt' qtftrtoda c(lnltVelisldad~ quer, ou menor' do que a prevista na reler!- trai de Biologia, e poderA firmar con·
inst!llaç1:o de serviços públicos: e seus ':S u s en ra s e ,,'1\CI1· da le lsla 'ão vênias I!oín a Escola de Enr,enharia de

h) J'l"lllS doacões e subvenções que dadesé serao, organizados. e defln!dos ]L :.. N~O sel'á dis ensada a ()"~'''a. São Cnrlos e o Tn.stltuto Técnico de
lhe Venh"ID a ser ~l!lls -ou concedidas ~m ~~tu~, ro:er~m tlab~rad~s ~~10 toriedadb da freqUên~la dos eurso.tre- Aeron{mtlca. de Silo José dos campos,
!peh ?nllí.o e por e'Iüidades públicas ou a;~~esu~ 011;;, e '9pr~~:80s ~or' I.ecr:~ guiares às aula.s teóricas ou práticas para, e!D imóveis cedldos por ~es es·
prrrtkulnrrs. t d P P id t' d C 11 ü MI e aos demais trabalhos escolares mas tabeleClmentos, inst.aiar e fazer fun-

~ 10 Os benS e d!Tellas da. Fun",- ~ tO res en e o onse lO e - poderão ser abolidas" quals~:Jer' fllr. eionar Institutos Centrais, de Plslca,-
ção se'l'ão utlllzados ou aplicados ex- lI1S ros. mulas admitidas pela legls~aç-l~ e que Q\'lnllca e Mate:nâtl~a, .
clunlvamenle plU'a li cunsecução d~ § 1°,' O Conselho Dlretor, poder! ser tmpor!(lm. direta ou indlretámente, em Art. 21. Serao extintas,. à medida
seus obJetivos, podendo p= tal fim assistido, até a instalação dos ó:gfiOl dispensa de freqüência. qUe se vagarem, os cargos publIcos dos
ser 'IUenados com exceçúo dC'S men· deliberativos e consultivos da Unlver- • 20 R ltad It estabelecimentos referidos no ,art. 1,8.
clanados ni.l alinea. ..a.... sldade, por tantos coordenadores • . espe 08 os prece os Co.l15- Art. 22. Fica aberto ao Mmlstérlo

§ 2V No caso de elltlngulr-se 11. Fun- quuntos forem as Faculdades que a tdl~~clod~als, os Estatutos da Unlverst- da Educação e Cultura o c-édito espe.'
dur:!ío: seus bens e difeltos s·:~ J ,11- integrem inicialmente, por indicação u.ue ISporão sôbre a carreira do ma· cia1 de Cr$' 1.500.000.000,00 (um bl
c01;porndos ao Patrimônio da União das respectivas congregações. glstério, esealonan~ oslt~iyel"Sos car- Ih(,,,, e quinhentos milhões de cruzel-

Art. 5\' A Fundllçíio, sem ônus e mé- § 20 Os Estatutos da Universidade ~d~n~ gJ;aus u ve~!l r os corres- rosl, sendo. cr$ l.(JO~.{]oo,GOO,lJO (um.
dinn~e esorltura públlca, recebérá, em SÓ poderão, ser reformados pejo seu § 30,' Ás dl.sciplín~ serão obrlgq,- ~llh~Ot de cíllf:lrOS) par~ Q~nder JIO
c1.ongl1o os bens móveis e i1nõve!B' refe- Conselho Universitário, na torma ~ue t6riamente agmpadas em Jepa,ta- sp s () na e a (I do ar " 4 , Cr$ ..•.
ndos nas a1ineas a, b, c, d. e, e f elo fôr estabelecida e qualquer modifica- mentos observado o critério l!e a:!1- 2lJO.OOO.(JOO,OO (duzentos t milhões de
llrtigo anterior, os quais se .Incorpora- ção, com parecer tll:vor{rvel do Qonse- n1dade:' • cnluiros) para pagamen o dos Imó-
Tão ao seu patrimônio, Inclulllve OI lho Diretor deverá. ser aprovada por " 'leis desapropriados de que trata o ar-
bens pertencentes à União. de llUtl decreto do' Poder' Executivo nos têr- Art. 17. Os, contra.tos do ,PessCla1 tlfo- So e CI'$ 300.000.000,00 (trezentos
traiu a le.tra "b", que ficam doados mos dêste artigo docente'; técnico li admini!tra~tvo da mllhiles de cruzeiros) para atender
11 Fundação. . • Fundação· e da Universidade rgger-se- aos demais encargos da Fundação

Al,t. 6V. serão desaproprladOl pelo Art, 14. A Universidade ~er' uma !lo pela legIslação do traba1h~. poden- previstos na presente lei.
Poder Executivo os imóveis "e qne unidade orgll.nica, Integrada por In&- do, l/ambém, ser para elas'reauIsitado Ps.rágràfo (mico. O crédito de que'
trata. o, Decreto nO 50,342, de 15 de mutos CentrAis de ellSino e '!.e pe&~ P~8S()~:l.. do serviço púbJloo, '~ trata êsf.e artigo será automMlcamenlG
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.As alterações propostas fundamen- versidade de são Paulo, constJtulda de riza o Oovêrno Federal a "eceber,
tam-se em que já fOI criada, pelo Es' diversos estabelecimentos de ensino em doaçll.o, o Hospital São Paulo e
oo.do, em Campinas, uma Faculdade de superior do EStado de Slio Paulo. tedo o patrimônio da Sociedade Pau-
MedicilUl, sendo, assim, desnecessária • lista. de Medicina, e maiS, à de n9
outra. na mesma. localldade. A douta ComlssllO de ConstltuiçAil 2.797_&1, que revoga. a. oriação da.

Em conseqüência da supressão reM e Justiça ao examinar' êste e os de- Universidade Federal de São Paulo
ferida, proponho que se diminua, do maIs projetos anexados, oplpou ta· tôdas Igualmente de inicIativa, dó

é II . ,- b tlt tI Im voràvelmente à sua aprovaçao. . ,cr d o prevlS"" no SU s u vo, a • A preolara Comissão de Eduoação e Poder Executivo.
portânoia de 300 milhões de cruzei. Oultura a seu turno, aprovou unllni. E sôbre êsses projetos, em conJun
rO~rasflla, DF. em 18 de janeiro de memente o parecer do ilustre relator to a Comissão em aprêço ofeleceu
1963. - Wagller EstelUta, .Relator. Deputado Lauro Cruz, que concluiu um só parecer, eoncluldo ZQm substi-

pela apresentação de substitutivo aoS tutlvo, em que procurou reformular a
SUBEMENDAS AO SUBSTITUTIVO quatro projetos em exame. . orientação ~~les tr~ad~. vara se fi-

DA COMISSAO DE EDUCAÇAO Finalmente a esolareclda COml~são xar nos segUIntes objetlvos:
li: CULTURA, ADOTADOS PELA de Orçamento e Fisoalização Finan- li) sobrevivênola da Universldaae
COMISSAO DE ORÇAMENTO E cetro. aprovou também, pOr unanlml- Federal de São Paulo lnstltuida pela
FISCALIZAÇAO FINANCEIRA. dade. CJ parecer do em!nente relator Lei n9 27835, de 13 de dezembro dtl

Emenda N9 1 deputado Wagner Estellta, que oon- 1960'
clulu favoràveimente ao substitutivo •

Dê-se, ao art. 18 do Substitutivo, .. da Comissão de Eduoação e Cultura, b) i exclusão da EScola. de Engenh!l..
se~~:tt.e J:~a~odonJunto de faculda- com duas emendas modifloatlvas. ria de São Carlos da FaCUldade
des d• Unlver"ldade se oonstltulrá 11 - Parecer de F;)osofla de Araraquara e da Fa-

o o •• culdade de FarmlÍoia e Odontologia
inlolalmente dos seguintes estabelecl- A materia fOI. mmucJqsamenle e~tu- de Araçatuba. do rol de se!\s estabe-
mentos: dada pelos 6rgaos téomoos qUe sobre leeimenlos integrantes.

a) Esoola paulista de Medicina (Lei ela opinaram. '
nO 2.712, de 21 de janeiro de 19651; Assim, oplno.mos fo.voràvelmente ao e) iuclllSão, nela, de mais o son-

b) ESoola de Enfermeiras do Hos. substituMvo da. Comissão de Educo.- servatórl0 DramlÍtico e Musical de
ipltal São paulo; ção e Cultura com as subemendas ofe· São Paulo, da Faculdade de Medicina

e) Faculdade de Direito de Soro. recidas pela Comissão de Orçamento de campinas. da Esoola de Enfermel
caba, (Deoreto n9 50.951, de 14 de e Fiscalização Flnanoelra. ms do Hospital de São Paulo e da
julho de 1961): E' êste, salvo melhor juizo, nosso FaCUldade de DireIto de Sorocaba,

cf) Faculdade Municipal de Ciên- parecer. sendo que para as duas últimas esco-
clas Econômloas de Santo And~é (De- Sala da Comissão de Finanças, 23 las. a serem Igualmente federaJlzlldas.
creto nO 42.7D6, de 29 de novembl'o de de janeiro de 1963. - Jayme Aralijo, Inexiste mensagem do poder Exccuti-
1957) : ~ . Relator. vo.

e) Conservatório Dramátioo de Mú
sica de São Paulo <Decreto n9 81.132,
de 28 de outubro de 194]);

§ 19 Q Hosplt.'1l São Paulo funcio
nará como Hospital de Clinicas dn
Escola Paullsta de Medlolna"

),9 2

Reduza-se, de 3<l0 milhões de oru
zelros, o orédito previsto no art. 22.

Braslllll, DF. em 18 de janeiro de
1963.

pAREcER no RELAroR

PAREcER DA COMISSÃO dl transformação de autarquia
A Comissão de FInanças, eo, .<ln educacional em Instituicão funcionai,

l~ Reunl1ío Ordinária da Convocação oom o nome de Fundação Unlversl
ExtraordinárJa, reallzada em 23 de dade Federal de São Paulo /I''UFSP).
Janeiro de 1963, sob a pre.>idência do dispondo das caracterlstlca.s de enti.
Senhor Othon Mader e presentes os dade pública, oom plena sutonomla
senhores Cesar Prieto, Jayme AraúJo, d.dátlca. administrativa. {,nuncelra
Carvalho Sobrinho, p.erelra da Silva, e dlECiplinal', mantida pe103 rendi
Salvador LoSacoo, Badaró _Júnior, mentos de patrimôn'o e reeursClS OI
Delllo Brant, PaJvll Muniz, Laurentlno çamentários da anlão, mllS C010Cll:l3
Pereira, Affonso CelsO, PetronUo Santa o seu pesoal sob a dsclplin::l da le·
cruz, Luiz Bronzeado, Mário l'ambo- glslação do trabalho.

PARECER DA COMISSÃo rlndéguy,-Vn.sco Filho e Mârla 00- Na Comissão de orçamento, (I
mes, opina, por unanimidade, de aoOr- substitutivo da Comtssão de Educa.

A ComIsSão de Orçamento e F~sca· do oom o parecer do Relator, DellU- ção mereoeu acolhida, com a propos
Ilzação Financeira, em sua 1'. reunião tado Jayme Arat'ljo, pela aprovação ta de supressão da Faculdade de Me
extrao~dlnárla, Turma "A", reallzada do Projeto n9 2.569-61, que "federa- dicina de Campinas por haver lIld.,
em 18 de janeiro de 1963, resolveu lIza o Conservatório Dramático de ali oriada idêntica EScoia, pelo E.s.
aprovar, unãnlmemente, parecer do Música de São Paulo e dá outras pro- tado. e, em consequêncla, n redu~à()

A COmissão de Educação e Cultu- relator, Deputado Wagner ESteUta, fa- mcros 2.698-61, 2.735-61 e 2.797-61), de g\lD milhôes de cruzeiros no orê.
U Su l. tltutl o 4 á el ~o projet n9 2 569 61 ao nos térmos do substitutivo da douta t~a nprovo ",5 vo a li pro- vor v ~ o .', ComIssão de Educa~a-o e Cultura, com dito pl'evisto no ar • 22.je(os rllle.xa.~, de ns. 2.569, 2.735, 2.697 qua' foram anexados os projetos nú- ..,

c 2,797. todos de 1961. . meros 2.735, 2.697 e 2.797, todos de a Inclusão das subemendas da Co- Na apl'esentll(}ão das medlda.s pre·
1961, com duas subemendas, em anexo missão de orçamento e Flscallzação vistas no art. 59, há exigêllolM oons-

A tlnnlldade do Substitutivo é re- Estiveram presentes os senhores Flnancclra. - tltuclonais e jurldioaS a atender,. en,
estruturar a lJnlversldade Federal de tad Lelt N t Pr ident I f 'd d subem nda de nt
SÜll Paulo, oriada pcla 'Lei 3.835, de Depu os: e e o - es e, Sala das Sessões da Comissão de con orml a e cOPl e, 1 •

Wagner EsteJllta - relator, ClóvIs Finanças, em 23 de janeIro de 1963. 6, Antes ,de ma s nada. a trans aça3
13 de dezembro de 1960. Motta _ VIce-Presidente, Antônio _ Othon JI1ader, no exerciclo da Pri!- de dominlO dos bens doados deve. S!!I

Propôe o substltutlvC'. nesse sen- Carlos, RéglS pacheco, Souto Maior, s!dência. _ Jayme Araujo Relator objeto de um s6.ll;to. como eonchÇ_RO
t'dJ, a seguinte estrutura: Milton Brandão. Nogueira de Rezen- •. do advento jurulico da Ftludaçao,

aI Escola paulista de Medicina: de, Corrêa da Costa e Petronllo San- COMISSAO DE CONSTITUICAO poIs erta pressupõe a suficiência dll
/JI Escola de Enfermeiras do Hos- ta Cruz. E JUSTIÇA rendas - (Código Civil. artigo 25).

pltal de São Paulo; Sala da Comissão, em 18 de janeiro Parecer do Relator A redação do dlspo~ltivo em oausa
Cl Faculdade de Medicina de Cllm- de 1963, - Leite Neto, Presidente. - prevê a. Incorporaçao de bens ao

pinÍls; Wagner Estelfta, Relator. O Poder Executivo propõs a ~a- patrimônio da entidade. sem evl-
ANÇA mara dos Deputados, o projeto de tar a sucessividade dos at03 corres-

di Faouldade de Dir6ito de So~o- COMISSAO DE FIN S Lei n9 2.569, de 1961 com o Mo de Ipondentes, que podem restar poste.
cn~~:F.ouldade Munlolpal de Ciências pARECER DO RELATOR Incluir o consel'vatórlo Ol'amátlco e riormenf.e, imposslb'lItadO> de reall.

~ l t6 . Musical de São Paulo entre os esta- zação, por qualquer motivo supervc-
Eronómlcas de Santo André; I - ne a. TIO beleolmentos diretamente .nantidos nlenf.e ou verificação do defeito jurl.

fi Conservatório Dramático e Mu- Através da Mensagem n9 529. dc pela lJnlll.o, na, forma da Lei n. 1.254, dico do direito de Ilropr.ledade.
sloo1 de São Pllulo. d 9 D S P

15 de dezembro e 1 6 • o 1'. 1'e- de 4 de dezembro dle 1950. A União, por outro lad~, não doa
O Hospital São Paulo ~ervlrla para sidente da Repúbllca enoaminhou à rEmbora reconhecido a 28 de outu- bens ex vi legis.. Com as autoriZlL

lIospital de Clínicas da. Escola PaU- consideração do Congresso Nacional b o de 19·H, pelo Decret~ n9 8.132, ções que lhe forem legalmente conce.
JJl;ta de Medicina. projeto de lei que federaJlza o Con- o reterldo instituto de enslllo já.,oon. dl'das poderá executar a transferê."l-

servatórlo Dramát:oo de M6sIca de ta 56 ano d tiv dnd f ar d .Suo de ressaltar-se os seguintes as- _ s e a . e em a.v a cla de dominlo de elementos oorp6-
pretos: São Paulo. educaçao e d(l., cultura artistloil no reos de seu patrimônio ,mas. aten..

A Mensagem vem aoompanhada. de Estad~ banden a.n~, fazen~o Jus Ao dendo às regras tradlolonil.1s do di
a) A Universidade terá. o status de Exposição de MotivOS n9 I. 230, de 5 trad~çao de prestigio e idoneIdade que relto civil. segundo. as quais o lnS-

Fundação; de dezembro do mesmo ano. do Senhor desfi uta. _ trumento públlco é da essí'ncla do
bl O pessoal respeotll'~ será. con- Ministro da Eduoação e cultura, na Nada se opae, do ponto de vista ato da allenlll:ão de 'móveis de deter

tratado, na formo. da. leg1slaçao do qual êsse titular sllnha as razôes .Ius- cons~ltuolo~al ou Jurldloo à federa- minado valor e somente a transeri-
trabalho:. tlfioatlvas da federallzação proposta. Ilzaçao pleltea.da pelo Poder Executi· cão do titulo no Re"'.lstro rmoblllárlocI A organlzaçao da tl'D1versidade vo s guncW já f I u 'i d '
segue, em linhas gerais, a &reviSta Posteriormente, foram anexado~ ao esta ~omissão ed: p~;~~erU;~â~·J:~: oper !!: a sua aproprlacão

l
por J;larte ld304

"'ara Oolver-Idade de "ras lia' orooesso os seguintes projetos Oflun- d d ' j ndqmrente ICódlqo CI" 1. artigos
.. a o D, dos do Poder ExecutIvo: 2.698-61. que me e 6 e fevere ro de 1961, da la.- Il 145. rIl 530, I, e 533).

di A Municipalidade de São carla., 01'1a. a Faouldade de Medicina de cam- vra do ilustre Deputado Nelson Caro No art. 69 terá de ser dito que CJ
cr.tá desaproprIando Utrnl área de 200 plnas; n9 2.735-61, que autoriza o re- nelro. Poder Exeoutivo floa autorizado a
alqueires, onde futuramente funclona- cebimento em doaçao pelo âovêrno 1lJdo a matérIa ao exame da douta desaprollrlar sem outra oonveniêncla
rá tóda a onlversldade. Pedel'al do patrlmôni~ da Sociedade Comi&"ão de Ed'IOlll:ão .e Cuitura. a de se aludir. no projeto, a essa com.

Sou de pareoer que se aprove o Paulista de Medicina: e nQ 2,797-61, ~esma requereu 'Ulexaç~o da propa- oetênola peouliar. a nio ser para dar
substitutivo da Comissão de Eduoa- aue revoga os arts. 11 e 12 e llará- SIQ.lio à~ de nQs 2 008. de 1961. que destIno aos bens desapropriados. Na
çiio e Cultura, alterado, entretanto, "rGfo únloo da Lei nq 3 838. de 13 crIa a Pa~uldade de Mediolnn de rpaH<iade. o Dec~eto n9 50.342 d.
pela.s emendas que ora. ..··oponhr de dezembrO de 1960, que cr\a a Uni- Camp:nas, 2,735, de 1961, que auto- 15 dA IllArCO de 1961, em plena v1gên.

r"glstrado no Tribunal dt! Cortta.s e
(]lstrlbuldo ao Tc.~ouro Nacional para
dep6slto no Banco do Brasil S.A. em
conta especial a. ser aberta em nome
dll Fundação.

Art, 23. A Fundaçiit poderá Impor
Illr, livremente, com 1s&IJção de direi
trls alfandegários e sem licença prévia,
os equipP.mentos de laboratório, as pu
bllcações e os materiais olentlficos e
ÕJ~útlcos de qualquer natureza de que
necessJ te, fIcando-se assegurada cober
tura. cambIal priorItária e automática,
à taxa mais favorável de câmbio.

Art. 24. E' assegurada à Fundação
i<;en\,ão de quaisquer Impostos, direi tos
e tilxns lIJ1andegárlas. exceto a de Pre_
vldencia SOcial, bem como franquia
]lostal e telegráfica,

Art. 25, Esta lei entrará em vigor
tia data de sua publicação, rev')gadas
ns disposições em oontrário, lnoluslvQ
da Lei n9 3.835, de 13 de dezembro de
196D.

Sala da Comissão, em 8 de novem
bro de 1961. - Lauro CruiII.

PARECER DA COMISSÃO
A ComiSsão de Educação e Cultu

ra em SUa 18~ reunião ordinária, rea
!lzucla em 16 de novembro de 1961,
presentes os Senhores COelho de Sou
llll, LaUro CrUz, Paulo FreIre, Me
notti dei Plcchia, Ader1Xll Jurema
Len'olr Vargas, NelSon Omegnll, An
tônIo Carlos, resolveu opInar. por
unanimidade, pela aprovação do Pro
jeto n9 2.569-61, nos têrmos do pa
!'ccer do relator. senhor Lauro Cruz,
com apresentação de substitutivo.
Tamhém foi aprovado. a apresentação
de requerimento de anexação ao Pl'O
jl'10 n" 2.569-61. dos Projetos 2.698-61,
2.735-61 e 2.797-61, por tratarem ma
téria anâloga.

Sula dn ComIssão, em 16 de nov~m
bro de 1961. - Coelho de Souza, Pl'e
sldente. _ Lauro Cruz, 'ielator.

COMISSAO DE ORÇAMENTO E
FISCALIZAÇAO FINANCEIRA
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dO ~ireíto civil e de. direito admlnls·· k1clusve os pertencent:~ à União, SI'
tratrvo. doação dos quaois fica desde logo ex-.

E' o no~so parecer, em conjunto. press.amente ,utorizada.
Brabil\a, em 3 de julho de 1963. Art. 69 FiCa o Poc:er Executivo au-j

Tarso Dutra, Relator. . torizado a doar à Fundação. os bens
a serem ded~propriadoa em canfor-

O Congrcs:;o Nn.cional de.- -ta: midade co m) Decrero n9 50.342. de
Art. 19 A Universidade' Fedclal de 15 de ma'1'ço de 1961.

São paulo, criada pela Lei ••? 3.835, Art, 79 ) repre~·ntante da Uniã~1
de 13 de 'dezemi:lro de 1960, passa a nos atos de instituição da ·Funde. '.()j
denominar-se Fundação universidade será' de9ignado por decret" do Presi~
Federal de São Paulo <FUF8P) com dente da República,,' l
caráter de Fundação, que o Poder P$l'ágrafo único. ~ses atos c::n:-'11

Executivo ficBl autorizado a instituir prcenderão o instrumento de que tra.:.
terá sede no municipio de São Carlos, ta. o art. 69 e todos Os der.lals pre
Estado de São Paulo, e se regerá por liminaTmente necesEários, inclusive ~1
estatuto aprovado por decreto do Pre. tombamenro o a valia :) dos bens li;
sldente da RêpÚblída. . direitos a serem ntegrados no patrr-'

.Art. 29 A Fundação será. uma en- mônto da, entidade, e a, elaboração.
. . d ' .•. ' • em entendlmento com os órgãos pró-

t~da.de ~utôr:oma e a <l,U11'..... per.~nlJ- prins dM atuais instituções de ensl...·
lIdade JurídICa. a, pa~Ir da inscrlçao no, o· EstaJtuto ·da Funllação, a ser an
no Regstl'( Civil qas - essoas Jnridcas, caminhado à aprovação do Poder Exe .
do seu aro constitutivo. com o qual cutivo . -
serão llopresentados o Ertatuto e o De- . •
creto que o aprovar. Art, 8· A Universidade Federal de:

São Paulo /lerá mantida pela Fun":
dação com os rendimentos do seu pa
trimônio, os quais s~ão complemen.
tados anua.lmente pela. União com re
cursos consignad~ no Orçamento Fe
deral sob li. forma de subvencão glo-

No plenário, em dlScuss!\o ·l1nlca o
substitutivo ainda reeebeu clÍlco
emendas, uma de redação outra suo .
pressiva da. criação de cargos e tr~

outras visando à integração de novll.!l
Instituros no sistema fedel'al de en
sino superior,

Examlnndas Mdas as proposiçlSe!
acessórias, aflg~ra-se, em principio,
passivel de aceItação a tese' princi
pal da. Incorporação de novas entl
da~~ na condição de mantidas pela.
Un1ao, desde que em presença de Int.
ciatlva do Poder Executivo. afil'lida
de de matéria, influência. moderada
das emendas e o atendimento dos as
pectos ,gerais da. .legISlação do Pais.

Derencadeada a iniclatlv~ goverIla...
mental paTa a .federallzação de entI
?a~es de en.sino também não pareee
lllvIável, constituelonalml'llte. dar-se
no conjunto por elas formado a es•.
trptura de 1,Ima fundação de direita
publico, com todos os requlsitos ins
titucionais das fundações cil'15, e des.
locadas para a árel\ do poder público,
apenas para os efeitos de colabora...
cão financeira e de maior intensidade
de fiscalizacão. assim de Sllas ativi
dades didáticas como do seu regime
de contas.

Sob a influência dessas õbserva.
ções, serão examinadas tôdas as
emendas de Comil'são e do plenário,
na forma do § 29 do art. 1(17, do Re
gulamento Interno, fIlCandO'-se, etn1
c~da saso. o ponto de vist\!. dêste 6r.·
gao tecnico, dentro da Area. de sUa!
atribuições especificas.
- Co;nsiderando, nesse estudo, o sub.!.

tltUJIVO da douta Comissão de Edu
caça0 e Cultura, já aceito, nos seu!
aspectos globais de constitucionali_
dade e juridlcidade, verifica-se desdll
logo, que seu art. 19 não pdde re
vestir conteúdo-impositlvo, senlio au..
torizar a institUição da funelação uni,
versitárla. .

Uma entidade dessa natureza não é
constituída por lei, e sim por atos ins
trumentais de manifestação' de von
tade inter vivos ou de última vontade
eom a .detação especial de bens livres
capazes de produzir o rendimento in':
dfsl)ensável ao custeio de suas atlvl.
dades, E' o·que prescreve expressa.:
mente o Código Civil, em seus artigos'
24 e 25. Como no caso, o instituidor
p~oposto é a. União, caberá intitula.r"
~ da. necessária .autoril1JBc1ío legiS1~ .
tIva, para poder, dispor de bens públi'.,.
cos, condescender na redução de suaS
prerrogativas de administração direta
do ensino público federal e compro;.
meter-se com o suprImento de recui::
.806 de 801abor~1ó financeira. .

Federal de Educação (Lei de Dire
trizes e Bases, ar!. 70) .

A freq1\ên~ia obrigalórlll. em cada
estabeleCImento de enEino. deverá ser.
ao;sim de aJunos como de professôres,
atendendo-se ao que prescreve o ar
tig(j 73 da Lei 4.024.

cumprirá afastar a Iml:ll'opriedade
juridlca contida no § 3· do art, 11,
por não parecer, a contrario sensu,
que independem de autorização legal
a jnstalação e o funcionamento de es
tabelecimentos de ensino superior si·
tuados fora do Estado de São Paulo.

No art. 22, é necessário modificar.
:;e a redação. a fim de que a abertu
ra de crédito ~eja autonzativa e não
compuls6ria, e o preceito não incida
em', inconstituciol16lídade, em colisão
com os arts. 65. inciso VI, 73, §l·,
InciBo 1. e 75, da Lei Maior.

As imunidades e priJllégios fiscais
e cambiais

is
assegurados; nos arts. 23

e 24, prec am ter caráter genérico
e exten.são a tôdas as luniversidades
federais, sob pena de injUl'idiCidede
dêMe dispositivo, ao pon rariar o prin- . Art. 39 A Fundação terá. por obje
cipio geral da !Sonomia.' tivo manter a Universidane Federal,

O art. 25, como' está I redigido, re- de São Paulo, instituição de ensino
voga. não apenas a crihção da Uni- superior, de pesqusa e estudo em todo
versidade Federal de São Paulo, mas, 0& ramos do saber e divulgação cien·
por igual a da Universidalle da Pa- tifica, técnica e culturE.'1. -
ralba. A subemenda n9 21' limita seus P"ra'grafo únl'co. A' uni'versidade seefeitos aos arts. 11 .e 12. e parágrafo ~
único. da Lei na 3.835. empenhará no estudo do~ problemas

relacionados com (J desenvolvimento
Aflguram·se constitucionaiS e ju- econômico, social e cultw'al do p!lís

ridicas as duas emendas formuladas e, na dedida de SUBI'pO!'si'hilidade, na.
pela douta Comissão de Orcamento e, 1 b - 'da" 'bl'bem assim, as de plenário. de ns. 1, 3, co a oraçao com as env.. ...as pu lcas
com subemenda, 4 e,6, com sube- e privadas que a solicitarem,
menda; e iniurIdica a emenda nú- ·Art. 4° O patrimôlÚo da Fundação
mero 2. será consUtuldo:

Caberá à nobre COmissão de Edu- a) por uma gleba a ser doada peIa
cação e Cultura opinar sôbre ó mé- Prefeitura. Municipal de' Sã' Carlo.s,
rito dessas proposições !!cessórias, com a área mínima de 300 ) ectares.

A inclusão de novos estabelecimen- .b) pelos bens m6vels e imóveis ·la
tos de ensino entre os mantidos dire- União, ora utilizados pela Escola Pau
tamente pela União, tem sua possi- lista de MedicinBl (Lei n9 2.712, de 1
bilidade constitucional verific}!lda na ele janeiro de 1956). .
lei mesma que criou a Universidade o) pelos bens móves e· imóveis' da
l"ederal de São Paulo, através de Sociedade Paulista para o Desenvol
emenda a projeto destinado a insti- \o!mento da Medicina, inclusJve o :.:J:OS
tulr a Universidade da Paralba. e, pital São Paulo; ,
que ainda agora se prolonga, na pre·
sente proposição, com a federlllização dj pelo/l bens móveis e imóveis da
proposta, da Escola de Enfermeiras Fundação Educa'C1<\oal SOroeabann,
do Hospital São Paulo e de. Faculda. que mantém 9, Faculdade de' Dircno
de de Direito de Sorocaba. ' de Sorocaba. (Decreto n9 50.351, de

Na con.sideração gei'al da matéria 14 de julho de ISSl
contida nos presentes projetos de lei e) pelos bens móveis e· imóveis do
anexados, e reafirmada a possibillda- Con.servatório Dramático e r":usical de
de juridica da'federallzação de novas São Paulo (Decreto n· 8.132. de 28
escolas de ensino superior e da 01'- de out '.bro de 1941) I
ganizaçã(. fundacional proposta para -
a Universidade de São paulo, tão t) pelos bens móveis e im6vels da
reiteradas se apresentaram, entretan- Municipalidade de SllI1lto André, ora
to, I\S objeções de oriem' constitucio- utilizados pela Faculdade Municipa.l
nai, legal ou juridica. ou de técnica de Ciências Econômicas de Sanro An·
legislativa, ao Substitutivo exami.· dré (Decreto Jl9 42.706, de 29 de no
nado. que as mesmas, alcançando vemvro de 19S'l'l; ,
preceitos fundamentais, embora não .._
se refira 6 todos, parecem inquinar g). pela dotaçao. pela. Umao, de um
o sistema da proposição tôda (Re- bUhao de cruzeiros, a que se refere
gimento Interno. arts. 27. § 19 2' o art: 21, destlnll'd0S à. construç~o dos
parte) . • edifíCIOS da· Universidade, no lmóv~l

relerido na. letra. "a" dêste artigo, bem
Para. asse!n!rar:se o curso. de uma como à urbanização dêSte eà lnStllla.

proposta l~gIslatIva de indIScutível çãü de serviços públicos'
interêsse publico, como é a que 01'11 •
se estuda., e não impedir-se a numi. 11) pelas doações e subvenções que
fest.ação de outras Comissões em face lhe venham ,a ser feitas ou concedi·
ao parecer da Comissão de Const!o das pela União e por entidades pú.
tulção e Justiça, nos têrmos do art!. blicas ou particulares. .
gO 51, inciso I, elo Regimento Inter-' ..
no, foram oferecidas em anexo, 26 § 19 Os. ~ens e direitos da. Fundação
subemend!lS. destinadas a corrigir, serão utiliza.dos ou apUicados exclu
com Intuito de colaboração. as suas siv~ente para a co~ecuçlí.o lie sem
imperfeições juridicas e os seus de. objetivos, podendo pall'a tal fim ser
feitos de constitucionalidade. - alIenados, co!,! exceção dos meneio-

. nados na almea. "SI". sempre medi.
O número considerável 'de sube· ante autorização do Poder Executivo:

mendas ,justlflcaria. atê mesmo," § 2' No caso de extinguir-se a Fun
elaboração de um substitutivo, por dação, seus bens e ciirel"..os ser!o m.
configurarem em extensa. área de corporados ao Patrl.trdnio da. ·Unilo
exame da llroposiçoo, Il. presença da . •
competência da Comissão de COnsti. Art.' 59 A eseritur& p6bllclD de Lus·
tulção e Justiça na apreciação di titUiçlo abrangera,' sem ônus· para. &
seus aspectos fundamentais; releclo· Fundação. a incorporaçlto ao seu' pa
nados com a .Instituição fundacionll1. ,whnÔl1.io, 48 todos \!li bens móve1s I
11, por lsso, com preceitori nOl'mll.tll'01 ~Wili ~&rld!ll6 ~() artlgo am.teror.

eia, já decl~rou de utilidade pública,
para efeitos .de desapropriação, e
em caráter de urgência, quadras de
terrenos destinados. na cidade de
São paulo. a ampliação daõ instala
ções e ser"iços da EScola paull;·ta de
Medicina.

A subemenda n9 8 ·.visa a dar nle
lhor redação ao parágrafo ún:co do
art, 7", como evitar-se repetiçáo de
disposição já enunciada do art. 59,
e dlvérsificar, ao demais o ato pro
priamente constitutivo, dos atos pre
liminares às escrituras públicas, mar
cando neste instrumento, o têrmo
final 'do proceSso institucional da
Fundação.

No art.' 89, o SubStitutivo expressa.
uma prescrição destoante dtls linh!ls
da instituicá.o fundacionlll, com su
bordinaçáo -indispensável à suficiên
cia firulnceira da. entidade qUe pro·
cure êsse tipo de organização estru
.tural. E' o "capital bastll.nte", cogi
tado pelo Código Civil, em seu arti
go 25,

Adfite-e, modernamente, a desca
racterização de. figura tradicional do
instituto da. Fundação, com a presen·
ça, no sistema administratJvo do país
das fundações chamadas de direito
público, a. exemplo, da Fundação Ge·
túlio Vargas e das fundações de Bra·
sllio. realizando serviços públicas. num
tipo' de movimentos. sobretudo, que
mais se compadecem com a índole da
organização privada.

E' lógico que o suprimento, pela.
'Unlão, dos recursos complementares
ao funcionamenro de uma fundação,
deverá ficar vinculado a determina·
das condições que ela preceitue, en·
sejsll(lo a verificação do cumprimen
to dns clãusulas institucionais. a fiS
calização da idoneidade e a regula.
l'idude elos serviços que realiza,. e o
contróle, ao menos a' posteriorí, da
aplicação de suas provisões financei.
:raso

Com eJ!s.as razões justficativas, é
oferecida a Subemenda n9 9.

O art. 11 deverá ser suprimido, po,!s
ti ell\boração do estatuto da Fundaçao
seria: encargo da União, como entida
de insMtuidora deverá constar, depois
de 'aprovado pelo Poder Executivo, do
ato constitutivo,' precedendo, portan
to 'a existência do conselho Diretor
<à'rts. 29, 69 e 79• com M redaçõe.\
propostas). O art. 81. segund'l par
te, da Lei de Diretrizes e Bases, in.
:rOl'ma êlise entendimenro. Asssim foi
feito na uuniversidede de Bras111a.
<Lei 3.998, de 15.12.61, art. 29). .

O art. 12 consagra. um principio de
aut.onomia universitário muito rigido,

, que não corresponde ao disposto em
. outros passos do projeto, nem às pre·

ceituações da Lei de Diretrizes e Ba
ses da Educação Nacional, A compe
tência. 00 União paTa Inspecionar os
estabelecimentos de ensino, o contrô·
le flnancélro pelo Tribunal de Contas
e ~ intervenção do Conselho Federal
de Educação na fixação dos cUl'rlculos
mínimos e lL duração dos cursos são
exemplos de restrlcão à. autonomlil
absoluta das fundações universitárias
(Lei' de Diretrizes e Bases, arta. 14,
§ 19 e 7())'

E' confirmado o assêrro no art. 112
dêSte diploma legal, que manda adap.
tar às normas nêle editlloos o.s esta.
tutos ~ regimentos das Universidades
e estabelecimentos Isolados de ensino
superior,

Ca.berá reportar-se a. essas ressal.
vaso na forma por qUe o lazem lia
subemendas M. 11 e 12.

A matêria do· § 1° do art. 15 jã
esta atendida no inciso I do art. 16,
com a modificação de redação a ser
adotada. através .da Subemenda nt'i
mero 14, sendo esta necessária. por.
que o padrão minimo da duraç!o de
~S08 nito ê "instltuldo" pela.legis-

, ~ão. - mas "lixado" pelo conselho
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Oeorre qu~, além de se ter em oon- finnnceiJa e dL<clplJnar. nos têm.os do Ie.õjleciallzadOll. que qualquer delM po.s-lgen!1ar;fo de São Carlos e o Instlluto
ta, como precedente valioso, a fólmula EStatUto e observs'do o dlsp<JSto nei,L~ ~a ser m'n!stl'llda com ('-"tensão maior ITécnir.o -:ie Aeronáutica, de 'São JOsé
ap.:nas autorlzatlva adotada pare. Ins. e na Lei de DIretrizes e Ba'~l!.5 da Edu- ou menor do que a prevLsta na refe. das Campos, para, em Imóveis cecU-
tltlllç;ão da Universidade de Bresllia cação Nacional. . rlda legislação. dos por êsses e.::tabeleclmentos, lusta-
(Lei n9 3.998, art. IV), convém sallen- UI - Nllo será dispensada Q obri. lar e fazer funclono.r Institutos Cen-
tar, na espécie, para que náo seja In. Ar~. 12. Para a.'h'~gurar a e.utono- gatOliedade da frequêncla dos cursos trais de Fisica, Quhnlca e ~IatcOla-
ccnstltu~lonal o citado art, IV do su- n~la de que Lraia o artigo IUlterlor, o regulares às aulas teórlcas ou práticas tlca. ,
bstltutivo, n Inexistência de qualquer F;st,gtuto .dlsporá sóbre a es&ruturll li aoa demaJ,s trabalhos escolares, mas Art. 20. Serão extintos. 1\ mMlda
pronuncIamento prévio, da!) Faculda- AA Unlvcrslda~; e do.'! es!abeleelm!!ll: podei ilo ser abolidas qualsque.r fór- que se vailHem. os cargos púbhco.; dos
de.'! a serem integradas na Fundação tos competert.~, ns relllçoes enlr~ Oi. IllllljllS admitidas pela legls.lação e que estabelC'c.hnCllt(,'t! refC'fldos no iJ'tl
de anulrem expressamente através da mesmos e as rc.."Pectlva8 ár;lL9 d~ importe, direta ou Indiretamente. em Igo 17.
manifestação de seus 6rgãos COlll ca. ~ompetêncla, bem corno os órgClOi4 de- dJ.~p3n.\.l\ de freqUéncla de pro!eEsil- .
!:lacldade de deJ'berar, no. abSorção iiberntivos e ~on.sultJvas. quer da. UnJ- re.:: e allUlas.' Ario 21, FJoo o Poder E.~ecutJvo
com a transferênllla de benr., pelll versldade, quer de seus I.nst~tU\('S I IV - o c"lendário escolar, em cada a~toriZl!do.a .a~rir. no Ml!1lstétlo da
entldade unlvetsltárla projetada. Centrais e Faculdades. eslalJelellimento de ensl"- será ObsCl·. I~ ucaçao e OUltura, o credito espe

, d nf'd d"o dls ,c.al de Cr$ 1.200.000.000,00 (um bl-
, A Subemenda n9 1 obviará essa! I 19, O COIl.'01ho Dll'etor poderá ~'ll o em co orm! a e com o pOS- lhão e duzontos mi!hõ·s de cruzeiros'
dlIlculdades de sentido j'lrldlco. ser esslstldo, até a,lnstnlarão dos ór- i to no art, 72, da Lei 4,024, de 20 de ,sendo crS 1.000.000.000,00 (Um iJJlhã~

gilos dellberallvos e con.sultlvo5 da Idezembro de 1951. de cruzeíres) para atender no dl.~-
As referências a ·Conselbo de MI. univerSidade. por tantos coordenado- § 2V. ~espeltndas os preceitos cons- posto na letra g do al'~ 49 p.

nLstros" devem ser, por motivos 61.1- re:; quanlos forem IIS Faculdades que tltucionRJS, o EStatuto ela Fu~:açiio Cr$ 200.000.000 00 (duz~tOO 'nilil;ÕM
'1'1os, ajustadas ao sutema const: tu. a. integrem Iniclalmente, por _Indica- ~rá sbbre a carreira do magIStério de cruzeiros! 'para pagamE'nto dos
c'onal a que regressou o Pais. depo:A çao das respecUvas congregllçoes, e~calonando os diversos cargos c OS imóveis desapropriados ou que se re-
ti 1,- 1 .Ll. iló I d At cargos e Os graUs universitários llor· f t· 'a exper ......c a wan5 r ao o u § 29. O E>tatuto da :Fltndaçllo s6 respondentes. ere o ar Igo 6v,
J\tl:clonal. para êSses efeito, é cnun- poderá ser mOdlIlcado Pelo conselho I av. As disciplinas serão obriga to- Pará:1rafo único. O erédllo de que
elnda a Subemenda n9 2, Unlversltúrlo, c~m o parecer favo;·á":.el riamente agrup:ldas em depar!amen- trata éS!e .rtlgo será automátlca
, Também se afigura hnp~ollrledJUl~ do COIl.'le1ho DI~etor e a apro\llçao los, obsenado o critério de afinidade mente registrado no Tribunal de Con.
de linguagem jurldica a menção 11 por decreto do poder Executivo, Art. 16, Os contratos do pessoal t.as e distrlbuldo ao Tesouro Nnclon{ll.
,~r.~tatlltos aprovados" ou a uestatu- Art 13 A Universidade será uma docente, técnJco e admlnisttlltlvo da para depÓSito no Banco do Brasl!
tos" eDl vários passos lia proposição unidade órgânlea integracls por Ins- Fundação e da Universidade re;;er-se- S.A" em conta especial a ser aberta
O Estatuto deverá ser um só, As lel1l mutos Centrais de en.sino e de pes- ão pela ieglf.laçáo do t.rabalho. po- em nome'da Fundação.
e atos Institucionais vão se sUGedendo quLso. e por Faculdades destlnad8,s li dendo, tnmbf'm. ser para elas requI- Art 22 A Fundaçã ""de á I ~
no tempo e se altetJl,ndo uns aos ou- formação profl&slonal cabendo' sltado pessoal do serviço públl~. tar livrement m ~~- rd ~POi-
Itras, sem perda. enb'etanto I da ca' ,. § 19. O quadro do pessoal admlnis.' e, co • ç!10 e re·
facterlstlca de Instrumento singular I - aos Institutos Centrais, ne. es- tratlvo será. elaborado pelos prgiios tos alfandegárias e sem licença pr.é-
e uno. representativo de um sistema fers. de sua competência: deliberativos da Universidade e' apro- vla. Os equ~pamentos de laboratório,
d I Õ d tr b ,.. vo.do pelo Conse'" - DIretor segundo as publlcaçoes e os materiais clentl·

e normas e re aç es ,e a a....o. a) minlstrar cur~ básicas, de clM- dispuser O Estatu'i~ não podendQ ser tlcos e didáticos de Il~alquer na ture-
I O art. 39 merece reparo na sua elas, letras e artes, alterado numericamente dentr do za de que necessite, ficando-se asse
alusão a ·crlar" a Universidade de b). ,formar pesquisadores e e&pelll&· prazo para o qual foi organlzadoo gurada cobertura cambiai prJorltárla
São Paulo, como encargo da Funda. llstas, e . I 29 Nenhum docente 'ou fun-Io- e automática, à taxa mals favorável

!
. t' t l!í I I d ~ C) dar cursos de pas-graduação e' " de câmbioçao. A Cons I Uç O ega ever.. ser realizar pesqul$s e estudos nas res- narlo técnico sem admitido sem que .

desta. última entidade, na forma da pectivas especialidades.' precedam a instalação do r~;;pectlvo Art.: 23. E' assegurada à FUndação
fllllorlzlIç!io legislativa e do ato los- serviço e a aprovação dcs 6rgaos com- lsençao de quaisquer Impostos. dir~j~
tJtucJonal <escrttura pl1bllca). Ir - às Faculdades, na esfera de petentes da universidade, tos e taxas alfo.ndcg;\.rlas, excet:> lIS de

I A Universidade propriamente ditA sue. compet.êncla.: Art, 17. O conjunto de Fallulda- previdêncIa. social e de dt!li;>3cho
Jlão será outro ente jurídIco. mas a) ministrar cursos de graduaçãO des da UnIversidade se constitulrlÍ IIduanelro, bem corno franquia p<)stai
os flns e objetivas da Fundação. A para formação profissional e técnJ- inJclahnente dos seguintes estabele· e telegráfica.
ISubcmenda n9 4 atende às l'estrl- 00· chnenlas'
leões expostas, de hnproprrledade le. b) ministrar cursos de especializa. a) EscOla Paulista de M~dlctna (Lei Art. 24. O disposto nos arts. 22 e
gJslatlva. çlío e de pós-graduação; e n9 2,712, de 21 de lanelro de 19561; 23 da pr~ente lei. é exten.slvo a todas

c) ren.llzar pesquisas e estudos, nos b) Escola de En!ermelra.s do H"s- as Unil'er~J.dades mantlda.s dlrlltsme~-
I O § 19 do art. 49 está comportan respectivos campos de atividade, pltal São Paulo; te peja Umão. ,
,do redaç1io que reduza a pdllSlblllda.
de de livre alienação de bens e pre- Art. 14. Integrarão o oonjunl;o de c) Faculdade de Direito de Boroca- Art. 25. O Tnslltuto de MúSIC~ do
Ivlna. a frn.stração do disposto no I Institutos Centrais, além de outrO/!, ba (Decreto nV 5:1.951, de 14 de julho Esp;rlto SaiJto, com sede e~ VlIól'la.
llQ do mesmo artigo. os segUintes, que serão instalados pro- de 1961)' passa a in,egrar a Unlv~rsldnde do

I E' f id I. S b ""~·lvamente' ' Espirlto Snnto. na cntegorla d. esta-
. o erec a, para 1"50, a u emen. b-Oo>o>, d) Faculdade Municipal de Ciên- belecimenfo dlret<lmente manlido pe.
,da n9 5. al MatemáLlca; clas Econômicas de' santo André - la UnIão.
~~~".~o.d,enoboR1saseo~~;oesdtuedlom'aõIlÓv...s..,adtraon.!'ato- bJ Flslca; (Decreto nV 42,706, de 29 de novem- Art. 26. A Esco'a MlUllclpal de ue-
" ~.. "' ~-w C) QuJmlcA: bro de 1957); UUl Artes. com sede em CaxJas do
translativo de domÚ'jo dos bens hn6- cf) BIologia; e) Conservatório Dramático e Mu- Sul, p~ a Integrar o Ministério da
Fel~, e dr.. etetlva entr~ga dos bens el Grologia e Geografia. slcal de Slío Paulo (Decreto n~ 8 132 Educacao e Cultura. na· categol1o de
móvet~ e demais direitos, de que lJ'ata 1> Cl~ncias Humanas; de 28 de outubro de 19(1). " estabelecimento federal de ensino.
o artJgo 59, UI Letras; Art. 27 O cur~o de geologia do
. Art, 9~ A FundaçM será admln!s. h) Artes. Parágrafo únIco, AS Facilidades e RecUe. atualmente mantido pela
,itrnda PJ'r um Comelho Diretor. com- I 10 Os cursos de graduação ml~ escolas menclOMcJas neste artigo pas- campanha de Formação de Gp6!0r,o~
j!pú',I<> por se1Jl membros e dOiS su- nlstradas nas Faculdades completariio sam a denomi~-se: Escola Paulista. .~ .trar:-~formado em Escola de Geólo
.,JCl,tes, escolhidos, uns e ·ou',(os. en- os curso básicos dos Institutos Cen- de Medicina, Escola Paulista de En.j go.;; e mcluJdo na Un!veulCÜlde do Re-
tre pesroas de Ilibada reputação e no- tra1s s fermagem, Faculdade de DlrelkJ de clfe. ,
Mrln compelêncla e ae renovará, cnda § 2~ O Estatuto da Unlversldade Sorooaba, Faculdade de ciências Ec~ Art. 28. Dentro de GO cIlas. li par-
daIs anos, pela sua metade. flxarâ' os 'dlreltos de matricula dos nômlcas de Santo André e Conserva- tir da promulgação da presente lei.

alunos qu cursarem as In.stltutos tório Dramático e MuslooJ da FlUlda. o Poder Executll'o enviará men.sagem
, 1Q O Con"plho Diretor 'el:!:erá, e.,- Centrais q;er nas Faculdades tnte- çlío , Universidade Federal de São .1.0 Con;rres.."o Nacional. propondo. na

tre oS seus membros, o Pre.>lílente da gran~'da unJversldade. l1uer em Pal1lO, . lorma da constltulc~o,"as medld~
l''Ulldnção. . outros estabelecimentos de ensino EU- Art. 18, Os estabeleCltllentos de que ne?CSSárlas a,o gU"J,Tlr,m~" nto do dJ.-

I 29 O Cons~lho DiretOr el~grlÍ '!_ perJor, observado o d!sllo.~to no arU- trata o lU't. 17 se adaplarão p:'ogres- po t<' nos Brl~. ~5, .6 e ~7.
vrrp,rnte o Reitor. cujas funcões se. !lO 18, da Lei 4.024, de 20 de dezem- sivlll11ente às exlgênlllas da presente I· Ar~. 2ll..E.>cn lei elltrnrã em vlgo:
,:fflO executiva. e didáticas. d'eflnlda.s bro de 1961, lei, sendo mantldos as direitos e obrl- i\ data ~r _su:! publlcllCão. revo~adas
,lllO Est~,~" " da Onhersldade, devendo • gações do corpo docente e demais as dls!){l,.~ues C'tll contdrlo, InCIu.~lve
'sua eecolh"- recair em pe-soa dr ill- Art. 15. Na organl?.IlÇao de seu re· funcIonárIos publlcos federais dêsses os arts. -11 e 12, e Ilnrá!lrafo ~nlcll,
bada repul. ç:, e nolfrla comp~têLC':l.. ehne dldâtlco. Inclusive do currlcu]O estabelecimentos nos têrmos da Lei da L~I n9 3 835, de 13 de dez~mbro

, . de seus llursos, e. Universidade Dao ~ 1 711 d ~8 li t b d 19-2' de 1960,
! Art. 10. O. membros do Conselro rJitart\ adstrita às exigências da leglS. n . ,e • e ou u ro e a. Sllla da Comi~siio, 4 de julbõ de
niretor exercerão mandato par qULtro lação geral do ensino, ressalvado o Panígrllfo único. 03 Int.egrantes do 1963. - Arruda Camara. Presidente
MOS. Dodelldo ser reco~d"zldas. disposto nas pariÍgrafos dêste artigo. corpo docente e técnico, bem como o (al\.. 5:t do Re~lmento Inte~no),

: ". 1~ Os membros e suplentes .'0 • 19 P q "e'" di lamas "ro peseoal adlninlstrativo dos mesmas Tarso Dutra - R~lntor.
I ~ • . ara ue o ~ P ,,- estabelecimentos, admitidos em cará.-

,pnme 1'0 COnEelho Direto; serão de- flsl;Jonais possam conferir as prerro· ter interino ou mediante contrato, . Sube1llenda nv 1
:SI(!T,to(illS IlOr livre escoLlJa tln presl. gativllfl legais aos respectJvos tltula- terão assegurados ~ seus direitos de No art 10 do Su..-tltut d C
: dente da Rrpúbllca. sbldo a metade res deverão ser observados, pela UnI- ti d I '::-1 - d tr "-'Ih _" ..,.,. o a 0-
Jl!lra oerlodo de quatro Ilnos e a outra verSJd de segUintes princlplos. ac r '! com a eg", açao o a...... _ o, mlssao de Educação e Cultura, onde
ml'/ntle ara erlodo d Il I o.s • e serao mantIdos em suas fUllçoes. se diz "deverá. instituir", dlga-~e

~ 2. APrenolaçãO do âo~~~o~~~- I - A duração de seus curilOl5· 1»'0- a;endendo-se ao disposto nos arts. fica autorizado a Instituir".
ter se f?rá por escolha e nomeação tlsslonaJs, incluindo a dcs eorrespon- 5 e 16. Brcsllla, em 3 de' julho de 11)63. -

i do P1'e.s!1~nf,e da Rep~bllca entre 08 dentes eursos básicos, miD1strndos pe- Art 19 Em caráter transit6:io du- Tarso Dutra, Relator,
I!l0mes de Pe;:soas estranhas' AOS qua- los Institutos Centrais, e eUt'rícuIos~ rante' a Construção e lnstalaCiió dos . subemendan9 2 .
dros da Unlv~rsld:\!e, nas eondr~6es nllo seclio inferiores ao padrAo núnl Institutos referidos no art. 14 na se-
eEtabelecldas neste II:rtigo. em lista ~ previsto na leglslaçlío geral~ de d6 Universidade, esta lnstlllará e Onde se lê, nos IIrts. 19, 79, 100.
ttfollce apresentada, IllU'a cada vaga 11' _ Não será eliminada. dlsclllll- fârá funcionar, em im6veis da Esco- § IV e 2V, e 13, do ·Comelho de Ml-

...pél/'> Conselho UnIversitário. ' na que a. leglslo.çlío geral considere la Paulista de Medicina, um Instltu- nlstros", leia·se "da Rep~bllca".
Art 11. A UniversIdade gozad de obrigatória, o que nio Impede, tendo to central de Biologia. e poderá flr· Brasnta, em 4 de JuLlJo de 1963.

lIut~omlll dtdAtlca, administrativa, em vlaia a formaçllo de profl&sloMU mar eonvênJos com IL Escola de En- Tarso Dutra, Relator.
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COMISSAO DE ORÇAMEl'fTO

Brrs!li.Cl. em 3 de julho de 1963.
'l'arso Dutra, Relator,

subemencla. 11° 12
Redija.-se assim o art. 13

t ~~:

Acrescente-se ao final do artigo 89 :
"após a transcrição, ,no Registro de
Imóveis, do nto translativo de do
mínio dos bens imóveis, e da efetiva
entrega dos bens móveis e demais di
reitos, de que trata o art •. 59".

Brasllia. em 3 de julho de 1963.
T!!rso Dutra, Rel.-.tor.

,~-'--su1Je1llenda no 10

Suprima-se o art. 11.

Brasllla. em 3 de julho de 1953.
Tauo Dutra, RelatlJr,

Su1Jemenda n9 11

Redija-Se assim o art, ,12:

"A Universidade gozará de auto·
nomin. didiltiCa. admlnl.stretiV'll.. fi
nanceira e dkciplinar. nos têrmos do
E3tatuto e observado Co dl.\posto 'nes
ta l' na Lei de Dlretrizl?S e Bases da
Educa~íl o Nac1onal.

Subemenda n9 3 tuto .disporá sõbre a' estrutura. da Subemenda n9 23 I em substitutivo a êsse e a outros pro- '
Universidade dos. estabelecimentos Redij" "e o.sl'm' o art. 25', I jetos anexaeb5, a transformaçüo da

Onde se diz. nos arts. 19, 2', 9', § 29, componentes, as relações entre os ~ ~ Unlvel'Sidade Federal de Sáo Paulo
11, 13 e § 2', 15, § 39, 16, § 29, ilestatu- mesmos e as respectivas áreas de "Esta. Jel enr.r!-rã em vigor à data em Fundação universidade Federal
tos aprovados" "Estatutos da Univer- competência, bem como Os órgãos de s'!3 jlubllcaçao, :revogadJ.ls as db· de São P.aulo. 110m a mclusão, en1
sidado" ou "Estatutos", diga-se "es- deliberativos, .que:: da Universidade, Iloslçoes em contrário, InclUSive os a.r- sua composição, do Conservritório I1CI
tatuto aprovado", "estatuto da Fun· quer de &eus Institutos centrais e tlg?S 11 e 12, e pa.rágrato ilrJco, da ma citado.
dação" ou "estatuto'. ~ FllcUldade.o". Lei ,r;9 3.835, de 13 de dezern"bro ~e A Comissão de Con_st tuição e Jus-

Brasilia, em 3 d~ julho de 1953. - § 29 O Estatut-o dl1 Funda.~ão só 1960 • '! 'tiça, em parecer unânime da 4 do
Tarso Dutra, Relator. poderá ser modificitlÍo pelo Conselho Bras.i1ia. em II de Julho de ~ ~G3. corl'ente m~s. entendeu ser CClnsLI-

;>u'bemenda, nQ 4. Universitário, compar~cer fal'orável Tarso Dutra Relator. tuc:ona! e Juridlco o sUbstitutivo da
do Conselho Diretor e aprovação por' COm1SSao de Educação e Cl1ltura.

Suprimam-se, no art. 3Q, as pala- decreto do Poder Executivo". Subl'menda nQ 24· desde que, I1travês de emendas. fõssem
vras !leriar eU. Brasilia, em 3 de julho de 1963. Redijo-se assim a emenda n9 3, do cqrl'ígidas e eliminadas inconstitucio.

Brnsilill, em 3 de jUlho de 1963. '1'ar80 Dutra, Relator. plenário' nálidades e impropriedades juridlcas
Tarzo Dutra," .Relat,or, "Al't' I tlt t d ..... Es nêle encontradas. E, cfereceu um

Subemenda nQ 13 . O ns u o e ~aU,lea dc .' substitutivo globa.! a tôda a matéria.
Subemenda nQ 5 pirlto sa~to, com sede em. Vitória" lllcluiudu, por igual, duas subeme::::\as

Incluam-se, entre as ex""'essões Suprima-se o § 19, e acrescente- passa a mtegrar a. unlv~rsldade da da COmissão de Orçamento e a maté-
v' se, na parte final do § 3Q

, do artigo Esplrito san~,. na categoria de esta- ria de quatro emendas de plenário,
fiser alienadcs", ,e "com exceção". as 15, o seguinte: bele~imento duetamente m~ntido pela \ com modiflcacões. . '
segumtes palavras", mec'Ilante auto· "cbservado o di.e$losto no artigo 18 Unlao. . ' A jnclusão de '1lJVOS estabelcclmcn-
rh"llção do Poder Executivo". da Lei 4.024, de ~O de dezembro. de Art. Dentro. de 00 dias, a. partIr tos de ,ensino sup"iior, na propú~l~ã()

Brasilia, em 3 de julho de 1963. - 1981". da promUlgll;<;ao da presento )el, o em apréço, considerada constituclO-
TfLTSO Dutra. Relator. Brasllia, em 3 de julho--.ie 1983. Poder ExecutiVo enviar:\. mensagem ao nalmente Viável, não encontra rt:lrí-

Subemenda nO 6 Tarso Dutra, Relator, congresso Nacional, propondo, na for- ção desta Comlss1!:~, por se trat~r de

Redl·ja.-e o'sl'm'" o art. 59', Subemenda nO 14 ma da constltulção Fedeml, as medl- Institutos com mais de dez anos de
ª - 'das necess:l.rlas ao cumprimento do funcionamento re"'ular ministl :mdo

'A . e:ocritura públiCa de instituição No 'inciso I, do art. 16, onde se lê: dispústo no artigo anterior". ensino idôneo, como é ocaso, por
abrangerá. sem ônus para' a. Fun· "Oentrais, não será inferior", leia- Brasllia. em 3 de tulho de-1963. exemplo, da Faculdade de Oirdlv de
dação.. a incorporaçll.o ao seu patrl· se: "Centrais, e currlculos, não serão Tar80 Dutra, Relator, SorOcaba. Segundo a fórmuíã d~ co-
mónio, de todos os ben~ móveis e Inferiores" e onde se lê: "instltuido Subemenda n9 25 missã.o de ConstitUição e Justl':a o
imóveis referidos no art.lgo anterIor; pela",' leJa-se, ilpr~ista na". ,Poder Executivo endereçará ao Con-
inclusive os pertencentes à União, Q Redija-se llSGim a emenda n° 5: I:!resso Nacional mensagem visando Jl
dcação dos quais fica desde logo ex Brasilla, em 3 de julho de 1963. Art. O cúrso de Geologia do Re- complemeIltar as medJdas ora pre-
pr=mente autorizada. Tarso Dutra, Relator.. ciie, autalmente mantido pela Cam- vistas.

BrMllIa. em 3 de julho de 1963. - s·õ 4: 9 panha de formação de Geólogos, e No que se refere a toda a m:té-
Tarso Dutra, Relator. • u emell a: n 15 transformado em Escola de Geólogos ria da Fundação Un verEítàriaplo-

No inciso II, anigo 16, acrescente- e incluido nl! Universidade do Recife. P~3ta., esta Comissão já lhe upuclGU
Subemenàa _~9. 7 se à parte fl'nal O~ 'e"'ulntO " ....lavras·' . o mérito, na vez ant21'10r em que o

"de profecsô,'re~~e~ ;I~nos"=."= . "Art. O Poder Executivo. ~vlarâ projeto foI submetido ao seu exame.
RedIJa-se assim O art. 69: ~ mensagem aO Congresso NaclClnal, 11 _ Parecer
"Fica o Poder Executivo autor!- Brllsilia., em 3 dc Julho de' 1963. dentro de 60 dias após a prcmulgação ..

zado a. doar à Fundação, os bens a Tarso Detra, Relator. da presente lei propondo, na. forma da N,?sso parecer é. assIm, p~la ap:o-
serem desaproprIados em conformJ· cnstituição Federal, as medras neces- ,vaçao_ das emend,as de plenllrio~ com
dadecom o Decreto 50.342, de 15 de Subcmenda .nQ 16 srias ao cumprimento do disposto no exceçao ~a de numero .2,.nos termos
março de 1981". 1963. Acrescente-se ao art. 16 o seguln- artigo anterior". - d'~ I!U!,stltUtiVO da Coml!'Sllo de Cons-

BrMl1ia. em 3 de julho 'de . tltUlçao e Justça.
_ Tarso Dut~a, Relator. te inciso IV: Brasilla, em 3 de julho de 1963. Sala. da Comissão, em 11 de .1u·ho

"O calendário escolar, em cada es- Tarso Dutra, Presidente de 1963, Ocea1l0 Carleial, Rela-
SulJemcnda nQ 8 tabelecimento de ensino, serli obser- . Subemenda n Q 26 toro

Redija-se assim o parágrafo único vado em cl''1.fO"mldade com o dis:>os- I'ARECEll D~ COMIssÃo
to no art. 72 da Lei !1.024, de 20 de Acrescente-se, onde convier, o se-

, "ll:sscs atos compreenderão o lus· dezembro de 1961". guinte: A Comissão de Educação e Cullu:a,
tl'umento de que trata o'art. 5° e to, "Art.. A subvenção global, de que zada em 11 de 3ulho de 1\)63

1
prcs:n-

dos os demais preliminarmente ne- Brasilia, em 3 de julho de 1963. trata o art. 80, será suspeJl6a enquM- em sUa 9" reunião ordinál' a. real!-'
éessúl'los. inclusive' o tombtlmento e Ta:rso Dutra, Relator. to fõr obstado ou deixar de ser obSer- tes os Senhores Deputados Aderbal
a aV!l.llnção dos bens e direitos a se- Subemenda 119 17 vado, pela- Fundação, o exercicio da 'Jurema, no exerciclo da presldê:'.cla,
Tem mtegrMios no patrimônio da competência e a obligação prevlsto.! Paulo Mansur - Braga Ramos --
entidade, e a elaboração, em enten No I 19, do art. 17, onde se l~ neis arts. 14 § 19, e 21, du. Lei núme- Brltb Velho. - Lauro I.eitão -
d1mento com os 61'gãos próprios das "aprovado pelro órgãos", leia-se "ela: ro 4.204, de 20 de dezémbro de ,1961", Oceano Carleial - Geraldo :Mes~uita
t . i tlt· - d i .-l Es bOrado pelos órgãos". ' - Dirceu Cardoso - MiltQn Du:ra

a ualS os lIlçoes e ens no,)"o • Bras!lio, em 3 de Julho de 1963. nARECER DA COMISSÃO .".., I'd T' h C dtat.nto da Fundaçiio, a ser encam!- ~ - - "",lC I es rlc es - ar oro de
nhn.d<l à aprovação do Poder '.mxe, Tarso Dutra, Rélator. A comissão de constltulçií.o e Jus- Menezes - :Ario Theodoro e Hmi'\-
cutlvo". Subemenda n' 19 tiça, em reunião de sua Turma "H", que Lima, opinou, pot unanimidade.

. relhllzada em 4.7.63, opinou, por una.. pela aprovação das emendas de ple~
BrEwllin., em 3 de julho de 1963.' Suprima-se o § 39 do art . .18. nimidade, favoràvelmente à con~titu- nário números 1, 3, 4 e 5, nos tê!.n,)6

TClrsQ Dutra, Relator. Brasilla, em 3 de julho de 1963. 'cionalidade e iudicidade do projeto de cW substitutivo da Comissão de C;;l1S~
Subemenda n9 9 Tarso Dutra, Rela'or. Lei n9 2.559-61, do substitutivo da .tltuição e Justiça. 'ao Projeto mlme-

Subcmcnda nQ 10 Comissão de Educação e Cult".ra, com ro 2. 569-A-(i1, que "federallza o
26 subemendas, das duas emendas da Conservatório Dramático e MU5ica.1

Suprlma-l'e, no art. 19, as paíãvras; .comissão de orçamento e Fiscaliznçlio de São Pauló, e dá ~atras provldên~
"sendo mantidos os direitos e obriga' Financeira, e das emendas de plen~ .ias", de acôrdocom o parecer do re-
ções da presente lei", rio nÍ\s 1, 3, com subemenda, 4 e 5, lator, Senhor Oceano CarlelaJ. '

B ilia 3 d julho de 1963 eóm subemenda, e contràriamente à Sala da Ccmissão. em 11 de julho
Tar~~sDutr~~lRebtor. ,., ..~.; ;::: emenda n9 2, de plenârio, tudo nCl.'> de 1963. - Aderbal Jurema, no exer-

t.êrmos do parecér do Relator e do cicio da Presidência; Oceano Carleial,
,.. Subemel"fa n9 20 mcluso' Substitutivo. R'::';:':~:,:...,~~.! .'<' " -

No. art. 2, onde se diz "!<'lca aber- Estiveram' presentes Os ~- senhores
to ao", diga-se "Flca. o Poder Exe- deplJl:ados:' Arruda Câmarl.o _ no
cutJvo autorizn.do a abrir, no". e;lCercíçÍ2 .!ia P~ncla,~ Tarso Du-

Brasllia, em II Je julho de 1968. _ tra _ RelBtOr, Ovidio de Abreu, Ulys· PARECER !lO RELATOR
'Tarso Dutta:, ·Relator. ses Guim'ades Lenoir Vargas, Celes- I - Relatório

tino Filho,. Aliomar Baleeiro Lnerte .
Subemenda nP 21. Vieira., Rondon Pacheco e JOsé Bur- 01. Ao Projet", número :;I.569-A, de

1961, a que foram anexados os de o

No artigo 24, onde ,!Se d1z Aexceto nett. númerõs 2.698. 2.135 e 2,797, daql!e-
a da Previdência Social", diga-se :Brasnia, em 4 de julho de 1963. - le mesmo ano. I) tedos de iniciatiVa da
"exceto as de previdência social e de Aruda Câmara. no exerclclo da :Pre- Poder Executivo. e igualmente con-
despacho aduanci"o". • sidêncla .. - Tarso Dutra Relnt-or. siderados constitucionais, I1chou por

Brasilia, em 3 do julho de 1963,.- COMISSAO DE EDUCAÇAO E :~\Il a .d~llta. Comissão de Educação
Tarso Dutra, Relato,r. '" 0'.0 CULTURA e Cultura. apr,esentar um substitutivo,

"-.. a qU& ll. Com~sãQ de orçamento
Subemenda nQ 22 , I'ARECEK DO ItELATOII 'apresentou duas emendas. aceitas,

Acrescente-~e, onde 'convier, . no , I - Relatório' como aquêle, pela douta ComiSsão de
Finanças. Iniciada a. discussão da

substitutivo: VoltA. com cinco eín\illdall de PIe- matérIa, em plenário, ao SUbstltu~Vr;{
"O dis"""f:c ro"s ?,ris. 23 e 24 da nário. ao exame da Comissão, o Pro- .ia' Comissão e.~peciflca foram ~1lr

.-- •. jeto de lei' númerh 2.569-61. "'1111 fe-,' ' d i d . ~ ,.prooénte ·lel. é ~.'t,en,ivo o tôdM 'as v.. senta as c nco emen as' d -../:'.
~ .... • ,. deraliza o, Conservat6rb Dram:\.t.lco ' ." ~.'

e seu unlverslda1es t:latltlde,e; diretamente e Musical de São Paulo e dá outras a) !lo primeira., de autoria. '(];. no-
pela União". providências. bre PePutado Qunlla B~, dando

"Para assegurar a autonomia. de Brasi1ia em 3 d~ julho de 1003 Na. áprec!acãoanterlor, da mntérla, allto!,!omia. à ESÇg!lJ, raW:&ta de E~-
que trata o artigo anterior, Cl Esta- '1'arso Dutra, R\iator, , ..,; 'por êste órlJh técnico, foi pr(}p9-~t!\, _~rmagemi



b I a f~gundn. de autoria do nobre
<!PllutAclo HlUnberto Luoona, /lUprl
l)linc!o os cargos criadas no artigo 7Q

d ~Ubs~itutlv~;

c I a terceira, de lnlclatlva do no
bre Deputado Dirceu Cardow. te
derallzando, igualmente, o lIlscltuto

, de MÚ5ica do Espirlto santo:
. di a quarta, subscrita pelo nobre

))c'jJut'lldo LaUro Leitão, determlnan
.lo que a Escola Munlclpal de Belas
lI .. tI'~, de Oaldas (b Sul. p;u;se 1& In
'j f'grflr º Minlslhlo da Educ~âo e
Cultura;

e) II quinta, de autoria do Depu
tado Aderbal Jurema, transformando
ti CU""'} de geologia, do Recite, em
E·cola de Geologia.

2 De volta. a matl'tla á.9 Comls
fu[';; TécniClIIl, resolveu a (buWl. CO
J1lJ.~siio de Constituição e Justlçü, tal
{} número de emendas que o seu emi
Jlente Relator, Depulado Tarso Du
d,m· opresentou ao substitutivo da
Comls:,ão de Educação e Cultura,
bem ÇCffiO as 9ubemendas de que jul
gou cl.recer em qUlltr.·~ das emendas
• pl<mário. aprovar um substituti
Vo global 11 Pl'op"~içlio prlnc1paJ e
.D[,·t.s.:.;àrl.:.t~.

3 OrgftO e~pecilieo paro conhecer
<ln ll1utérln. 11 douta. Oomissão de Edu
cuçãu I' Cultura, resolveu. <le acôrdo
com J plll'~CCr do /lobre Deputado
Oceano Carleial, d-provar as "emendas
du pJL'llUrllJ. com E'llceção da de n9
li, lllJS Lêrmos do substitutivo da Co
nJI',siio de ConstiCuição e Just,!ç.a.".

4, DE volta, o p,·ojeto. Ci)ln ernen
dn;;. li. Comissão de Orçamento, me
s.ío dlsÍI'.Lu.!dos.

I! - Parecer
Sou. em principio. contl'a a •.,,,,..,a

lic.D.['üO d?- estabeleciment<JS de ensUlo,
11 nao ser cm cases especiallssimos: o
Pl'Jnc,'ph just~ é o da subvenção, de
morio l\ ~erem suprIdas do ponto de
1'J.S!.a "mancelro. certas <letlc.ênclas
do ensino plU'tlcular. O Poder Exe
cut.lvo toma, porém, Il. iniciativa de
1ftlrralizar escolas e Institutos, nIio
b~ p':lendo, as.9,m, negar ao con!ll1lS
t li '(l " dirclto a Iniciativa 19ual.

A mllL?rla, após sua descida elo ple
tlnj'IO, f01 l'xau&tlvllmenle es~udada na
C~lnjS'i\o de Const tUlção e JUHliça.
anele o nobre D?putuúo TllISO Du
tra l1pw,',entou lUn substltuUvo, já
nlJel/ o pela Com1s&ão de Educ8.J)M e
Cul~1ll'f1, E' êste o nOlSO p:u-ccer
1f\ll1LI~n, rejeltal:la ll.penas a emenda
l1um:::ro 2.

Sola das SeFsões, 14 de oll~ubro
de lÜ.J:i. - Nilo OOéITto, Relator.

PAn"ÇJ;R DA cOMISs,'io
A Oon"',.'5.o de orÇJ1m(l1~o, em

rrunlvo de sua Turma "B", realiza
dJ. ,'m 16 do cOl'l'lmCe, apr.,,~ou, pa.
rerE', do Senhor NJlo Coêlho, favo..
ri\Vtl [\0 Bllb5~It\lYVO da ComIssão de
Cl!J1.';I r,ulç1\ó e JuStJçã ~s emenúas
ue PJfuárJo e da Ccmissão e contrá,
r10 iJ. emenda de plenárh númETo 2,
llV PHljctO número 2569-A-61.

E!>tnemúl presentes os Senhores
DélJll'Udos Paulo SarasnLe - Noguei
r, de RI"lende - Jnnllry Nunes 
nuy Santos - BilllC Pinto - Ar
mundo Carneiro - Nilo Coêlho _
LourJvul Baptista - WIIscn Falcão
- Osnl Regls e Ary AlcântlU'a.

Sn la lia Oomlssão,' em 16 de outu
bro õe 1063. - Paulo s(/rQsate, Pre
sJ(]P.tltp; Nilo CoêlllO, Relator.

COMlSS.\O DE FINANÇAS
Requerimento

v Projeto em nprllço de número
2.569-61 tem como objetivo tederali
z[\r o C '11.'!prvatórlo Dramático e Mu
,lcal de São Paulo. Já tramitou por
cstf' Uomi~c9ão, e.'itando a êle anexa:'
dos três outros de números 2.698-61,
2,735-61 e 2.797-61, Substitutivo aos
mesmos apresentados. envolvendo to
da a matéria, pr.(l},l6e a reestruturação
da UIÚvermdade ~deral de Sâo
Paulo, cem a. inclusão daquele esta.
belecimento de arte musical.

Aspectos bll$tanLe complexos rela- çáo sepalada e Ind~pendente. o que lbões sel.<'centas e sessent<l e oito 1nl1
clonados COIU a reeslru~uração dessa tol sollcitado pela. própria. mstltulÇãO'1 cruzeiros) para pessoal permalletlte
UI1lversidade têm rlltardado o Anda- 1 e cr$ 4.0;;0. 000,00 (qnatJ',~ milhões de
mento da maMrla que tramita por es- R!queri, por ISo-(l, à Mesa <lesane- cruzeiros) para maW1'llll, servIços e
ta Casa. há perto de três anos. Em x~ao dos Projetos acima cItados e Ieq\Úpamentos
PlenárIo toram oferecidas várias veD!lo o~erecer à consideração dêSte Art. 9~ A' Faculdade de D reito
E'll.endas, tederallundo outHlS esta, órgao técnico povo SubsUtutiv,~. que de Sorooaba <Decreto númerlJ ilO.951,
beleclmentos, e dai a razão por que envolve a malerla d? Proje-to Illune-

I
de 14 de junho de 1961) e a Escola

voltam os Ptojetas a esta. COmlss:io. 1'0 2.569-61, como ve.o do Poder Exe- Munlcipnl de Belas Artes, com sede
Acallo de reCllber oficio do'} Conser- cu~lvo, e as ~lllendas de Plenário, em Caxias do Su.!, passam a imegrar

vat6rlo acima referido pedInC\o tenha e.xceto li de numero, 2 qu!' já havia o Minlstl:rlo da Eaucação e Cultura,
o Ptojeto numero 2.569-61 trllmlta- s.do rejeitada pela a~mlSsao de JUS-' na categona de estabelecimentos te
çao separada e independente, pois Uçs, por esta. e pela de Orçamento, deruls de ensino,
aspce!os que deverão ser ainda con- 11 _ Parecer Ar~. 10. A Escola de EnIETtJlelras
sIderados e de mterêsse daquela Uni- I<1.', fIo':plCi11 São Paulo, com sede em
versidade. exigirão maior Intel'valo de Em, v!sta do exposto. subme,to à São paulo, plU\sa a estabelec,mento
tempo, para eIltudo, prcjudicando, aprecmçao desta douta Coml...l>11 o ma.ntido peli União e a mLcgrar.
pela demora, 11 soluçA0 de problemas seguinte: ctrno unidade autônoma e com o
relacionados com o referido estabe- SUBSTITUTIVO nome de Escola Paulista de Enfer-
leclment{l: ' magem. 1\ Universidade F'ederal de

Não é da alcllda dêste órgão técni- O Congre.>llo Nacional decrEta: São Paulo.
co julgar da. conveniência de propor ,Art. 1~ ,O COnseMlatórJo Dl'amá- Art. 11. O InstItuto de Música
e. trll.lÍllta!;w, separada daquele Pro- t,ICO e Mus,e.al de Sâ9 PaUl .•. a que do E~pir.to santo, com st'de em VI
jeto, mat{'1'la que deve ser apreciada se refere o Decreto numero 8,132, de tórlrr, passa a int2grar a Universl
pela COmissão de Educação e Cultu- 28 de outubro de 1941, passa. à catego-I' dade c1r, Espirlt<J Santo, na categoria
r.. , Requeiro, por iSllO, volte o Pro- ria de estabelecimento mantido pela. de estabelecimento diretamente man
jato a essa. COII1IB,~ão para que sO- União, nos têrmos do artigo 19 da tluo pela União, . ,
bre o assunto em.lta seu pronuncia- Lei nllmero 1 254, de 4 de dezeIl)obroI Art. 12. O curso de Geologia do
menta. em "" de n~. de lOJO. Rec.ife, atualmente mtl11tldo' pela

Saía da Coml.ssão, "" .., h - d ólvembro de 1963. Ar~. 2~ Serão incorp')i'ados ao Çlampan a de Formaçau e oe ogas,
patrimônio nacional, m('dianCe .escri- e transtormado em Escola de Ge6-

Sr. Presidente: turllS públlcllS e mdepcnden~einente Ilagos e ineluido na Universidade du
de qu«lquer IndeI1lZl;ção. UJdos os Recife. ,

Requeiro, nos, têrmos rt'IPUltu...w.s, bens, móveis e imóveis, e direitos do Art. 13. Oentll-' de 60 .(SE:ssentol
:;ts~~IlI~~a~âU~Çã~:Slg~Pt~a?~ej~~ estabelecimento referido no a.rtlgo dias, a pnt,!r da promulg~çuO da I?re
desanexados do Projelo número 2.569 anterior, ~~~a~~'moa~Ode&n~~~'IVoN:~'::~~t.
de 1061, q.Je federallza o Con.servatá- Ar~. 3q E' a....~"gurado o aprovei- propollci~. na forma da COllStltuição,
rio Oram ',tico Musical de São Paul'). tamento no, ServIço Pubi,co Federal lIIl medidas necessárlllll ao clHllpri
os ProJetOll números 2.698-61, 2,735-61 do pes,oal do estabelecimento referi- mento do dispos!1) nos lIrt,gos 9Q, lO,

2.707-61, e seja d,ada ao primeiro do no urtlgo F, nas seg\Únt~s condi- 11 e 12.
tramitação separadll. e independen- ções: I Art, 14. EsCi1 leI entrarã el~ vigor
teEst.Urlo mais cJrcunslanClado da 1 - O:il prorc.,,~õres caLedrátlc()..9, na daLa de sua publie.ação, revoga
matéria revela não haver a necessá- nu Qund. o PermanenCe do M/nlsté- dllll as disposLçõe,', em contrãrio.
I I · ti- I rio da Educação e Cultura no ser-r a ana OV;lll en re as propos coes ao - viço dllS respeo(.lvas cátedras, (nn- Sala da Comissão, em 21 de m...

ma, qUe motivaram a anexação re- tand~.e o tempo de servi"" para vembro de 1963, - La,IlrO Cruz,
querida anteriormente. . V~ ~-

Por esta razão, estamos encllml- efEdto de d~o;ponibllldadc, aposentado- PAREOER COMPLEMENTAR
nhon" -" di Me pre'"ente··. ria e gratificação de mBlllsttrlo;

~ uU '" gna, ~a o ~ r~ A Oomlssão de Educação e CulLll'
querlmento. n - os dentlt~ empregados, em ra em sua 19" Reunião Oldinlirlló

Sala da COllÚS8ão, 20 de novembro Quadro a ser crla~o. para l!s.se fim, re~lízada em 21 de Ilovemlm, de 19ú~:'
de 1963. - Lauro Cruz, Presidente. pelo Poder ExecutiVO, contanm-se o presentes os Senhores Braga llllmos,

COMISSAO DE EOUCAOAO temp... de serviÇO para o.s efcltos le- presldellte em exercic.o; Lauro Oruz
:li: CUIJl'UltA • gals. - Stélio MarOja. - Carlos WerLlecJt

Parágrafo únIco. Os professõres - JosE: Richa - Del'vlIle A11egretti
1 - RelaMl'lo não lldmJt.Jdo.s em caráter efetJvo. na - AntonIo Almeida - Med~il'os Neto,

PAllECER DO llELATOa forma da :eglsl~ãço federal, poderãoIManOel Almeida - Oardo~o de Me-
Sllr aproveitaclr,s como interinos. nezes, Paulo Mansur - O.ay A"'ll1jO

RetOrnll a ~ta Comissão. a "curllO - Clel'lIldo Mesquita - L:luro Lel-
da Comissão de Finanças, o Fl'ojeto Art. 4~ Para os efEdtos do artigo tão - Oaso Coimbra e Aderbhl Ju-
,IUJIIErO 2.569-61, que federu1l7a o anterior, o esmbelecJmento de que renla, opInou por unanimidade, pe!lI
c,.nservatório DramÍltIco e MUsical trata o artigo 19 apresentará a Dl'1 aprovação das emendas de plenárIO
de São Paulo. r~torla do Ensino Superior a rela- fIO Projeto número 2.5fHJ-A-61, qu~

ç'.l0 de &eus protes.~óres e demais ser- I "federal:za o ConseMlalól'lo Ol'ama-
" essa proposição haviam sIdo v,dores, especificando a forma. de In-· tlco e Musical de São Paulo. e dA

anexados os Projetos números 2 693 vestidura, a natureza d, servIço que outra!; pl'ovldênclas", exceto a de n9
de 1961, 2.735-01 e 2,797-01 e wn desempenha',_a data da admlssão e 2, com apresentllçáo de Substltutlv.•.
Substitutivo desta. Comissão tol ote- a relllllneral,ao.. nos ~êl'mos do pancer do r<,lntor.
I'ecldo aos mesmos, propondo IJ, l'ees- Art, 59 SerM expedidos l'ell18 au- Deputado Lauro CrUll.
truturnção da UniversIdade Federal torldades competentes os tltulos de
de São Paulo, lricl~indo n.quêle es- non.wllçáo e designação decorrentes ,Sala da Comissão, E'm, 21 de no
tabeleClmento de ari:{l musical. do aproveltDJUento d.l7terminado no vembro de 1963. - Bra~a Ramos'

litigo 3~. Presidente em exercicio; Lauro Cruz,
d~eP~~:-~oal'~eb~~~~&~~ e:e~; .,t.rt. 69 São crladi'3. no Quadro Relaior.
Oonstltulção e Justiça apresenta novo Permanente do MinLstél'lo da Edu- ~AllECEB llO RELATOP
BubstJ~ut1vo englobando as emendas, cação e CUHUl'S, 39 ttrinta e nove) 1 _ Relatório
exceto lImll. Substltutiv ê- qu re c~rgos de Prufe;.sor Catedrát:cos para

-..... o _se e - o Conser\'at6rio DramtJtlco e Musical Rfwrna a esta. C\~missão o 1:'rOjCIO
cebeu parecer favorável nesta Co- de Slío Paulo bem como três fun- nuJmero 2,009-6-, que !ederallze. o
missão e na de Orçamento. çõcs gratificadas, aendo urna. de 01- ConservatórIo DramátIco e MUSIcal

Ao chegar á Comis~ão de Finanças, rewr, lUna de Secretárn e uma de de São Paulo. de autoria. do poder'
foi es~a Informada de que E'studos Chefe de Portaria, Executivo.
complexos relacionados com a rees- Art. 79 :-'>entro de 120 (cento e A ês.!e projeto haviam sido anexa
truturação da referida UnlveJ'Sldaue Vinte) dias, o Presidente da Repú- dos trêS outros. lIOS quais a O)OllllSSãu
tendem 1\ retal'dar a. matéria e, p.'; bUca balxaril, por decreto, o Regl- de Educação e Cultura npresentara
conSEguinte, a apreciação do Proje- mento do Oonservalório fcdE.Tallzado Substltutlv? TL'Ildo sido oferecida>
lo em preço, que é de lnicllttlvll do por esta leI;' Iemendas em Plenário voltou a estu
Poder Executivo, versa. matéria in- parágrafo ÚIÚCO, A contagem do Comissão. .
dependente daquela. Universidade e prazo menohnado nes~ artigo e a C"nforme requeIllmento por mim
tramIta. na Câmara. desde o IniCIO expedição dos atos referidos no ar- aprE'..sentadll. em virtude de otlclo re
de 1961, quase há três IUlOS, portan- ligos 59 depet.dem da efe-tivaçáo das 'cebldo daquele estabelecUDento e clr.
to. ' medidas constantes do artigo 29 e do eunstAnclas ulteriores relacionadas

A medida foi solicitada pelo Po- registro. pelo Tribunal de Contas da com a reestruturação da Universlda
der Executivo (\ tlm de reFiJolvcr pro- União, das escrituras nêle previstas. a~ Federal de São Paulo, o ProjetL
blemas fundamentais daquele estabe- Art, 89 Para cumprimento do dls- foi reenviado lt. Comissão de Educa·
lecimento, fundado há ma'8 de 50 pos1b nos ntigos anteriores, é auto- ção e Cultura que-, apreclancL:; no·
,nos, tendo prLstado relevani:{l con- rlzala a abertura, '!leio Ministério da vamente a matérJa, requereu denega
trlbulção à. cultura musical do pais. Educação e Cultura. do c.rédlto es-I' ção do! demats Projetos, propôs tra·
E' bem provável que o mesmo não peclal de Cr$ 28,76B,OOa,OO (vinte m1tação separada e IndcpemiE'nle d.ii
venha a integrar. aquela. unlversl<la-l e oito mll.hóes, setecentos e sessenta proposição em apreço fi ofereceu 5
de. Por essa e outras rM:óes. reco- c oito mU cruzeiros), sendo •. " •.•. Imesma novo Substitutivo que abran·
menda-se tenha o Projeto tramita- Cr$ 24.768.000.00 (vinte e Quatro mio I ge o projeto COIll/) velo do Poder Ex€-
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tual <'In mmér~. de conhecimento
de.>se assunto, em comparação com
a montanha do seu saber. (Não
ap~íaão). Apenas sou vale aos pés de
uma grande montanha, mas como a
causa da causa é a causa do cawa
do: só há grandes vales onde há.
!tl'andes montes. Por i&o, aos pés do
seu argumento com o vale das mi
nhas despretenc10sas razões, eu vou
mostrar à Casa que a questão da re
!OTma. agrária não está sendo inter.
pretada pelos homons de cultura da
Câmara como devIa ser !li mesma in
terpretada. Estão modificando o 1'0-'

----I teiro da questão, estão radlcallzancIo
DJscurso proferIdo pelo SI' . Depu- o debate e deixando alguns deputados

tildo Tenório Cavalcanti, na sessão da Câmara. em situação de constran.
de H de novembro de 1963 e que, gimento, sem opção. Ou o deputado
entregue à. Revlsiio do orador, se- vai ser "esquerdeiro", como diz o
ria publlcado posteriormente. nobre Deputado Guerreiro Ramcs, ou
O SIt. TENóRIO CAVALOANTI: vai ser "lacerdeiro", como dizem o.s
(Sem revisão do orado') ~- Senha- inimigos do Sr. Carlos Lacerda.

res Deputados, agora, terminado o Estamos nessa alternativa: ou ex
prólogo t'nfadonho a que me referi, trema direita subversiva, ou extrema.
cacête sôbre normas de vivência par- esquerda revolucionária. Prectsamos
lamentar, entre nós, representantes escolher uma posição que não seja
tlo povo, vamos tratar do assunto que de uma extrema ou de outra. O
dever:a. constituir o tema principal Brasil não' pode continuar nessa do.'
do dLscurso para o qual me inscrevi. lorosa opçã$', humilhante opção. de.
Inscrevi-me, 61'S. Deputados, ,para. gre.d:Lnte opção. Não, Senhor Presí
falar a respeito da matél'Ía do art!- dente, já identificamos 08 homens,
go 140, da constituição, que trata da no campo llieológico, sua P1'liferência.
questão de Inelegibilidade. A respel- na leitura dos jornais. Está-se aU
to do assunto, chamo a atenção da mentando o ódio de Irmão contra 11'_
CMa. dos Deputados que juraram de- mão, de pai contra' filhos. Um ho
fender. como eu, essa Constituição - mem que toma uma barca. da. Cano
e fui um daqueles que ainda vacilei tarelra da Guanabara -para. Niterói.
I'm jurar, porque t.nha dúvidas de ou um trem de subúrbio em são
não poder cumprir a minha palavra.; pa.ulo Identificá as tendências dos
e, no ato. que precedeú a minha pos- passageIros pt'lo jornal que lêem: se
se, leval1tE'i questão de ordem a res- um leva a "Óltima Hora", êle' dirá:
PNto, porque, enquanto um Deputa.ão :f:sSe é comunista, agitador, querendo
jll~a defender li. ConstitUição. outros, tomar a propriedade do povo";' se
que nÃo juram, G 'violAm e até a eS- outr.? leva "O GlObo", êle concluirá:
tupram. Eis por que vou enviar, de- Ai vai um Ib:rdeano, um reacionário.
pois de lido, ~se trabalho, que é o homem da. su~lversão das direitas'. E
resumo de um estudo feito pelre já passam a se odiar até pela leitura.
mellll advogados na questão da inele- dos jornais. :!lias bancllS já se iden
gibllidade do atual Governador do tificam os bral!11eiros pela compra dos
Estado do Rio, Irmão de Um G:>ver- órgãos de imprensa, que se radlcali
nadar morto, cuja posse, do tal Go- zaram de tal ordem que estão per
vern~dol·. abriu para a história polí- dendo a serenidade para defender cu
tica do Brasil uma presunção de que ~nllllsar os prcblemas brasileiros e111
êle. se vivo, poderia -seI' reeleito. En- harmonia com' o ritmo da realidade'
tão o· Senhor Presidente enviará para do povo brasileiro ou da atual con·
que a Câmara possa. examinar tôdRs juntura naCI011o.1.
as fases dêsõe recurso com votos de O cidadão está nessa altemativa.
três Ministros que já declamram. Não tem mais direito de escOher.
contra dois, a Inelegibll:dnde do Se- Em Sáo Paulo, ou é Cristo ou é an
nhor Badger' da Silveira, no l'róprio ti-Cristo, não há me:o termo para a.
Superior Tribunal' Elelt<ll'al onde foi liberdade filosófica e rellgío.sa; na.
êle rel\'ístr!ldo. Guanabara, ou e corvo ou é cisne:

Já foi cCnsiderado inelegível mas, no Estado do Rio, ou é satanás ou é
certamente a questão que será objeto anjo; em Brasílla. ou ê mentira ou é
de uma ação de embargos de decl~- ve"dade. Cada um se diz proprietál'lo
ração pela parte interessada para que da verdade, dono da verdade. En
o próprio superior Tribunal Eleitoral quanto isto. aumenta o preço das
diga da Intenção de considerar, inele- util' dades, que sobe camo ponteiro de
r,ível o irmão de governador e nã" relógio dcidQ: não .pára mais. Cnda
anul~r os votos dados ao Inelegível dia aumenta o preço da carne. do
para que possa dizer qual ê o Go- leite. da farinha. do arroz e aumenta
vernador qUe deve assumir o Govêr- um<l coisa ainfl •. mais: a descren,a.
no é que eu vou enviar -para que a do }OVO, a desilusão do povo, o des
T{lqulllrafia publique na íntegTa êsse respeito do pove. E' a morte lenta
tral>:llhe que acabo de ler. do princípio da autoridade.

Agora, SenhOr Pre.5IdentE'. Senho- Ninguém respeita mais nlnlluém.
res Deputados. termim,da e'sa parte Aumenta..se ,o salário do trabalhador
do estudo de ine1egíb·Jidade. cuja no mesmo Instante em que ~e au':
pUblicação. vou re(luer~r à Me'a aue menta. o custo das utlIldades cem vê
se faça em separata pam c)'.lC tod<>s· zes mais. Ningüém protesta cont,ra.
Oil Deputados leiam llU1'1l que todos o aumento da carne. nas mãos de
os Ministros l~lam. llna (lUE' tnd':s os m.0nopólios. de friA'orü:cos que im
Intelectuais dê"te Paí. lE'iam e pos- poell1 o :preSo do pr?duto . As SUNAB
sam analisar. avaIJar e julgar e qlútl. e crgamzaçoes destl!1adas. a proteger
quer que seja o julgamento d'1 faml- o povo se .banqueltelaJU .com os u.r\!
lia comum dos homen~ norn\ais b.US que vivem da carm<;a da. mlse
dêste Pais, ~u só me sentirei conten~ ria que cresce e da fon;e que ll,!1leaça.
te. Mas o que desejo é qUe a Câma- a lMos os lares. OS 1'ICOS estao m-

, N. mados de apret'nsão com a desvalori-
1'1\. e a sçao conheçam êsse det.!l.lhe, 'Zação da moeda Estl.1distas ouvidos
ê.se fato para vel' a extensão do es- A escuta estão tomados de' pavor e
bulho d~ qye' estou sendo. vítima por perplexos. O humilde, no Inclino drJ
u~a onnssao, por um eqUIvoco Oll má chão social, vê cada dia. a. mentali.,
fI' de algu':S setOl'es çomprome~doll dnde brasileira se desenvolvendo no
com a. pol(tlca da Justiça brasileira. sentido. da industrialização violenta.

Agora. vou responder, como home· do Brasil. Aumentltm a industrializa..
nagem especial 11 cultura e 11 sabede- cão esquecidos de que estamos saln~

ria do Senhor Deputado Aliom!lr Ba- do de um chuvisco para cair num
le«:lro o seu discu"so sObre reforma atoleiro. O 'homem do campo, vendf)
agrÚlla, com a minlut.miollla i;ttelec- o llomem da cidade com direito ;\

cionaI aos Municiplos brasHeiroa, poso
€Rm ter um atendimento mais eqlll •
taLivo e mais razoável ds. pal'te do
ilustre Sr. Ministro da Fazenda.

&ses dados, SI'. presidente ,servi
rão, por' certo constando rIos Anais
de l10esa Casa, através deste breve N
lato, para demonstrar qUe a unid~de
federativa está com São Paulo na
mesma ascensn<l direta com qlie pre
tende a tender a todos os problemas
nacionais, dentro de sua base fabu·
losa de Ilrrecadacão em bencfício do
Tesouro Nacional. (Multo bem. pal
mas).

2,6

0.1

2,6

DiU1Ões
19) SUDENE - Junto

ao Banco do Nordeste do
BI'asil S. A., até outu-
bro último .

2Q) SPVEA - Junto
ao BRnco de Crédito da
Amazônia S.A., até se
tembro último ..••......

Sorna .. , 27
Assim, ao total arrecadado, a titu

lo de impôsto de renda, deve-se adl.
clonar mals 0lmontante nos' aludidos
eU~llbeleclmemos bancArias, sendo a
J",s:ção,i íois, li seguinte;

"." .l3Uhões
a) • '_ lpÔSto de renda

- até outubro ........•• 64,7
b) SUDENE ate

outubro , ., , ..
c) SPVEA - até se-

tembro :.

ce do que. pela Lei de Meios ClIl er.e
_"'~ú heSte exercíc,o, deverá ser ar.
.ec~uada. pela Delagac.u "eil'()'I~i do
Impô",o ne Renda em Sào J:'ilulo, li
qUal lõra atrlbuida uma coéa de 53,~
blllloe;;, extraida do toLal. nacional de
169,lI bl \hões. '

A.S6lm. POIS, Com a anrcadação já
realizacla na Capital paUlista, a titu·
lO de impOStO (Ie re<l.ta. .até uutubro
último, num toial de 64,7 bilhões,' já
se pode atirmar ter sido ult1"lpa;;sada,
ue 111l1JéO. a p,evLSuo Ofçamen,arla do
exerciclo, atrlbulda 11 DelegaCIa Re
gional de São Paulo.

Acontece ainda que, de acôrdo com
a Supe;'_' ,endêncja do Plano da Va
lorlzaçiio EconumlCa da Amilzônia
(SPVEA) e superintendêncIa do De
senvolvimento do N'ordeste (SUDE
NE) , destacaram os contribuintes
paulllStas dos recolhimentos a serem
efetuados ao impôs to de renda, para
efeito de depósito junto ao Bauco do
Nordeste do Brasil S.A, e Banco de
C,rédlto da Amazônia S, A.. as se
gUintes parcelas:

Soma . .. .. ,....... 67,4
MaS não é tudo. Se leva.~mos em

consideração que ao impôsto de ren
da têm s:do cometidas outrllS rubri
cas, tais como o Empréstimo Públi
co de Emergênca (Le n9 4.069-U2). os
adicionais do Reaparelhamento Eco
nõmlco (Leis ns. 1.474-51 e 2.973-b6l,
o ad~clonal sôbre o lucro das pessoas
jurldicas, o Empréstimo compulsório
da Lei n9 4.242-63, etc" o volume da
arrecadação realizada nesta Capital.
até outubro último, passa a se.r 835
bilhões, que, em confrônto com a de
igual período do ano pas.~ado, de 40.2
bilhões, mostra um acréscimo de
107.5% .

Somem-se ê-~se total às contribui
ções à. SUDENE e SPVEA, de 2,7 bi
lhões, e. então, os paullstas já car
rear,am para os cofres da União. até
outubro, a apreciável importãncla de
86,2 bilhões, através do impôsto de
renda e seus correlatos.

Discurso pronunciado pelo Sr. Depu- E. se ac~escermos aOd tdotal do Imi-
tJtao Aniz Badra. na sessão vesper- pôsto de renda arrec~ a o na Oap
t' de 18 de novembro ae 1963 e tal" até 31-10-63. o arrecadado !1O inq':: se reproduz por tet· ~.,.ído com terlor do Estado ,até setembro ultimo.
incorreções. pelas Delegacias Seccionais e ~mpe.

torlas, com volume de mais de 26 bi-
O SR. ANIZ BADRA: lhóes evidencia-se que o total.do Es-
(Para uma comunicação !'Iem tado de, São Paulo já ultràpassvu a

1'cvisao do oradOr) _ Sr. Presidente, cifra de 90 bilhões de cruzeiros.
acabamos de tomar conhecimento da Esta. a situação do Estado de São
situação do ImpôstQ de 'Renda no Es- Paulo, Apesar, Sr. Presidente, da má
tado de São paulo 110 que concerne vontade de parte do poder federal
a sua arecadação.', ' para com o meu Estado. 9ão Paulo

continua na sua marcha de atendi-
Têm sido expressIvos os e,umentos mento a tudo que diz respeIto aos in

verificados. Até 31 de outubro últi- terêsses da Nacão. _
mo. o movimento arrecadatórlo desta, E ainda se diz que ho.vla. uma. ne
importante rubrica do orçamento da cessidade de separit.ismo do Est:!ldo
UnIão atingia a expressiva cifra qe de São paulo apregoada por algumas
64,7 bilhões de cruzeiros. EsSa im- criaturas do Nordeste brasileiro.
portãncia, em confronto com !I de • São Paulo continull nesta marcha
igual' perlodo do ano passado, da. vr- ascendente de contribuir, o máximo,
dem de 31,9 bilhões, mostra um acr(>"s- em beneficio da Nacão. Esperamos
cimo percentual de 102.5%. que alguns setores de Importância,

Não obstapte. o que se nos afigura 'Principalmente no aue diz respeito às
mais importante destacar é o com· quotas do imnôsto de renda e :'lo de
pOl'tamcnto dessa arrecadação em Ia- cousmno devidas pela Fazenda Na-

cutivo e as emll.~1llS de Plenário. ex
ceto a: de mim.ero 2, rejelLacla pela
'COmissáo de Justiça. de Educação
e de (·'.amemo:

E5.a Comissão já aprovara a Pro
pósiçáo ac,ma. quando apreciara f.J
pr1m riro Substitutivo da comtssflO de
Eclucaçllo, re~tando-lhe agor!L apre
ciar as OOlenda.s apresentadas Em
PlenáI·lO.

Essas 'emendas. com exceção da de
número 2. foram apro,vadas pelas Co
rnibSões de Justiça, Educação e 01'·
ramento, é têm em vista federallzar
a E3cola Municipal de Belas Artes,
com sede em Caxias do Sul, o Ins
tituto de Música do Espirlto Santo,
que passa a Integrar a Universidade
do Espirito Santo e transforma em
l1scola de Geólogos o curso de Geo
logia de Recife. Nos têrl11i~3 do Subs
t.ltutivo da Comissão de Educanão é
também fedaralizada a Faculdade de
DJreito de 'Sorocaba, Estado de São
:Paulo. matéria anteriormente apro
vada,

Cabe a esta Comissão pronunciar-ce
sôbre a parte financeira. E a respeito
accmpanh.. o pronuncIamento favo
rõvel de Orçamento.

JI - Parecer

Pejo expcsto, venho propor a ê.~te
órgúo tecnico se pronuncie favorá
velmente ao novo Substitutivo acIma
l'cferldo da Comissão de Educação e
Cultura.

Sab das Sessões da Comissão de
FUnançr s, em 27 de novembro de
1963, - Pereira Lopes, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comtssáo d" Finanças, em sua
44" Reunião Ordinária, realizada em

'27 ,de novembro de 1963. sob a pre
sldéncla do Senhor Cesar prieto 
.Presidente e presentes osSenhr~res:
Pereira. Lopes - Souza Santos 
Pel'acehl Barcellos - Ario Theodoro
_ Raul de Góes - Bivar Oitnto 
José Freire - Ossian Ararlpe - Wil
son Cheidid - Manso Cabral - Em-
ln~moel Walssmann - Último de
Carvalho - Flores Soares - Vas
eo I'ilh:. -' Olóvis Pestana - Oza
num Coelho - Ham!lton Prado 
Marco Antonio - ArgHeno Dario 
Afonso Celso - .Edison Garcia 
Jairo Brum, examinando as emendas
de Plenário oferecidas ao Pr"Jeto n9

,2.569.A-61, que "federaliza o Con
servatório Dramático e Mwical de
São paulo, e dá outras providências",
de acôrdo com o parecer do relator,
Deputl'.do Pereira Lopes, op;na, p~r
unanimidade. 'Dela aDrovação do pro
jeto retro refVrido. nos têrmes do
nôvo Substitutivo da douta Comissão
de' Educação e Cultura que c,o;usuh,s
tancia a> matéria em exame.

Sala das Sessões da Comissão de
FJnança.s. em 27 de novembl'o de
1963. - Oesar prieto. Pre.sidente;
Pereira Bopes, Relator.
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eVldênCia, e. SAPS e ! proteção da a BrasíllB" vão passear em outros m;

01 que codificou e disciplino o uso tad~, vão candidatar-se a outras

I
.os direitos do trabalhador urbano colsas, em outrss regiões, ou vão
e dos trabalhadores da metrópole, tratar de seus l1egócios, de suas em·
entende que o lugar dêle é mais o preitadas. '
'campo e à medldoa que aumenta o iE a carteira de Deputado P'USlL a
nlvel da popuklça brasUelra com bô- ser· - para o povo, para c~rV1, ca
cas para consumir, diminuem no tegoria de pessoas já pollt'camen~
C..'lmpo o.~ braços para produzir; os e!ltldU"eclda.s..:.. gazua na miío de tra
homens do campo fogem para ss cl· ficante.
'dades, como as marlposss que. dl1 Este, Senhores Deputlldos. é um
mata. fogem para as lâmpadas onde quadro que me deixa const,l'lmgldo,
Vão morrer tostadas. tal como ocorrem com aq'lê~e Pro_

Eis um pouco do quadro real do feia que, subindo 11.5 mur!J.lhn.s fu
:Bl'asH dG "bossa moderna", do Bra- megantes de Jerusalém, conLemJlou
'sll de hoje. E, por falar em "bossa a ",Idade que tanto amou e disse:
':rnodema", alguu.s dos nossas ho· ":Povo meu, povo meu. l'e-dunJvos,
meas que se dedicam a estudar êsses d d d
Jjl'oblewas, conclulram que a "bos'!a po~o meu. as VQ.S.';Q,S peca Os e os
nova" se resume em transações inde. v~ crime"". Quem me dera po
cOforos, em negócios pe.."1;oais, em der re.~uscltar Jerl!mlals, l)"l'll que
i;rnflcilllcJns em 'lU eo lnterêsse peso êle olha;\Se est.a Jerusalém qne. p~la
soaJ de cada um pacca a preyale- :mpenl:ência dos homell.., púll,jcos,
ccr sfllHe OJ )11 tu':',.:;es da eoletlvilh. p:l~e c.beg(lJ' li. sItuagio de nela não
de, E, com hio, nós, 81'S, Depubdcs, ficar p~[lra rôbre pedra. E nimll?m
llat.innwCis cm terreno escorrEgadio olharmos com atenção, até o sol tem
de lllcel'tezas, de pergIDtlas e respos- manchas. com o que nós pl'eucupa
tns ECW snbo1 P;UII onde vamos. mos é com as retaJl!l~ôes nessoa1s

No seto!' polltieo estamos aqui co.. procurando com bInÓCUlo mosquitos
luo fm<1e.-. de Bizi'.nclo. Os líderes dós na lua. Cjua!1j;lo os mo. quitos r~tao

lJa~tÍ[los nfo comp:tr~cem ao plenÍl. em Bra~flla e n100 na lua: procuran.
rio. DJscut~rn os probiemn'S, às vê:~s, do a, nnál!se das erOt8 do illflnlto
lll.é cm nlevva;l, IDra s~bcr como con· pe~soaJ, p"Ya cr: tica.r a má dec1a_
dllzir OD ~ellj negócios. ma?ão prilcJrmal dos Dep'lt1dos ou

Orn, Sr. Prrsldente. a' tribuna Jâ falhas' na mclrlf1cn~ão dos édito.. dos
não é mais a tribuna gloriosa e re~· julr,adore.s ou ds artigos de fllndo de
pcltalln. Já. pance uma alcava. A Jornals.
pella já não é mals um illstrumentf'
de a~sinar documentos sérios. mab Ora. Sr, presidente e Senhores
uma gazua para os negócios peltS- Deputados. a ve;'dade é que o.~ jb~
oflls. deanos devem vir para a trlbr'l'la jus-

O Sr. Toulilll/(l [Jau/as - :1/. EXn. tlIlcar a sua boa fé ou 'lU" dizer
foi Injusto, pelo mtnos com os 1id~, ao povo por que seus nomc.;; ~.tão

l'M de meu part.ldo. Os Srs. Pedro cataloo;ado5 na. relação dos que io
Jllel:;o e Ar1'\uto Cardo,o suo hClmell.ll ram venalizadps ou suborn:rdos, paTa
do mn'úr p~ldotJ.slllO e dão tóda as- não comprometerem, com n scu s!
si1,lência ao lllfnário e não são 11- lêncio, li própria dignldade·:la, Cli
derES pnm ~! l'cunirem em alcova mara. 08 que são oonlra, Que ve
Part'(,e que V, Exa. foi severo demais, nham para aqui dIzer porque são
iai inju&lo com ê8~es dois emlnen., eonLra e não nos bares ou Dil. me.ses
rp$ llolllens públlcos que hOlll'am 11 de botrqulns com lápis na mão. t.ru
dCl,1DCl'~eb hr:oi'!ll'ira.' Qando. no mármo;e, a gone c1u povo

O E:f/" 'U] 16"110 CAVALCANTI brasileiro (lIIulto bem).
- Estou de acórdo CúlJ1 V. Exa. Eu
rJuPl'll1 ap~nali lembrar V. Exa, qll( As coisas precisaw ser e:,aminu
nrlCl lntilV;ülIJllzel mtnhas criticas. das neste p'cadeiro. lle~te muro de
E~i[lU flllundo lluma Câmara que tern" lamentar'õe~, E' aqUI a n:>!l.~J. Oa~u"
1:, ]jup,.p;, c l1?~,te momento aqui nãu' Sr. Presidente. é aqui o pui:nilo pe;o
rBli\o do.s, pa,'s~l, no mês p.lssadQ, qual respira a d~moeracia P~! que
:IH dlf'h Q[jlllo e pude obSrr"ar que pM!a o oxigênio das aspi!'a~õcs pO·
de 13, OIDl0 .. doi. oll_CJuotro fl'cquel1. pr'lll'eil,
!lU:l lIS ,"LVC_f' El', li:"" Fi elllment.!, Quando Já começo no poente da
~3tJO trr,o;.!!.tJ[I;l!:lD. ~'ll? digo que nae. minha. vida. no crepú.sculo da, minha.
t ,j"j~lJl 11.. " COlllIssues. Mas é premo existêncIa sinto gue, à med da (Jue
50 1,;,urmpJs a sérJo o Parlamenlo, vamo;; pa~l\ o poente. o nos,o ].Iresti.
n CUillJlra: AS llderançtlS devem es· 1'io, autom1ltica.menle, pa;'ece mer
c~ln!' eqUlP~ o ~ara freq~ent(\; êste gulhn.r no cnpÚfculo, Mas ve,lo qne
p".enó.r,io. Du' ~e á ,q~e egta e U1TIl " ful,uro do Brasil está t.lj,mbém em
CanUllS de reaclonal'los, uma Câma.- perl o pela om1ssáo desta ger"ção.
m de lb"dln~os. pala que Ir no pIe.- O gri puladas nov~ elellos pnra
lllí.l'lo cJl5Cll Lu' com aquéles que re. s r , ,
ceberam dinheiro de fonte e<>púrla mostrnrern, aqui, o que sabem! psra
purn- eleitos defenderem os interês- trazerem para cá ss nSP!!l1coes do
B'R d,' grupjs? Dir-se-á, de outro la- povo que repl·e-entam. na:! pode~
dCl: "piu-a que ir /( Câmara discutir estar vindo n. esta casa. ~ôl'J1en.'e
cam comunlsillS que querem tonl.! parn. receber subsidies porque estão
Lenas dos outros?". E esta consctén· correndo) o risco de ser lança~os .ao
eia. c,sbl. corroendo, como ferrugem, cárcere da execracao popular e ? r,s·
o organIsmo ela no;;sa autoridade, E' Cl) do azorrngue do deSpr~2iil P;lbllco
IJOntl'll Isto que eu estou falando, ~ e, com êles. o 'istema, A ;i"ll).c>:>racin.,
conl1'11. umn consciência que se for- Senhores Deputados, dizia com mui.
mo. por falta mesmo de llderanr,l1s la propricdtrde RUy Ba,rbos.~ - a, de.
pnllllCl1s. Os pnrtldos, aqui, não .'1) mocracia é como A árvore .Vêde
lideres, O Sr. Tancredo Neves. (ue llqi:l~~a árvore flU'ialhante. exuberan.
é um hOlJ1~m de be '. não dirige te, no melo da floresu., em cujos gn
mais o ~eu parUdo. O Sr, Bocaluva lhos os pással'os se allmpntam com
Cunha pmm n cnrroçn. par:r. um l.!!du. seus frutos e seiv:l.j amJtem $eUS chil
e os bois puxam J}ara ouLro. Já nno I! reios fest'vas ante a poesi!t buc6
mais lidero Mas, o que o subStltwu !lca. dos campos, quebrnndo o sil~n
Le!!·/ fl.'n,:sf·o f!o plenário, O Senhor cio da mnt§ria com o silvio dOl l'ép.
Joao Goubl'L e estraçalhado todos oS b ou com os trinados 100; pardais
rl1m, llflui. P~rece nté aquela figura que agasalha, Aquela ãrvora pode,
Jt'lfltl1ada pelo Genernl G61s Montei- de uma hora para :lI1t.ra, ser des
ro: o t6co dg margem dll cstrada. co- I d e
mo senl,inelll acuada em campo Im.. prov da di: Sua ver e cnpa. ~
ml'.o em que todos os viandanres murcha e fic~ sem viria o Que e
rjll,;' íellnrcm machado podem experi- teria ac",ntee do? E' que no cen·
mentar I) gume no seu centro. tro de um t.ronco, um pequeno mo·

Este. em resumo, sr. pre:Jdent\:. o 1-ól'10, um ~e.souro. iazen~o mo..
-(jIlCll1ro de nosso exlslenclalismo po- vi'l1l'nto de pua, che~a. ao cem~ e,
lJtl!'o. a ti n g I n ri 0-0, tira-lhe a. vlt,li.rla-

O D~pullldo, hoje. não Ilnga mais ele. As fôlhas cnem e qUiln:lo caem.
prl,Bn~':OI1l, Pensflvamos que isso ta- 1esanarecpm todOs o.s que, ~e a1\11\en
eIlHo,'Jl1 a prtl'Nl,n de nÍlmero no lavsm de ~euS frutos e se serVlllm
plenário. Agravou. Em vez de virem de sua. sombra, Assim é \l re~lme.

A democrac:a é Igual. Quando apo
drecem a.~ raizes de uma árvore. ela
tomba. Na. democracia, ... destrui.
ção se opera pelo processo da pre
guiça. da Indolência da covardia,
do homem púbJJco" que em vez de
ser homem público desempenha às
vêzes o papel de out.ra causa. pú
blica, meno.~ ibomem públJco, :por
que homem público, seg'lndo Ruy.
é o homem da. confiança do povo.
em que o povo àSpera. trabalho, ci·
ência, conselho. lisura, honestidade,
:fieldade, deslntel'êsse, vlg!Jl. da lei,
defesa da JusLlca. A democrllcia
não é compostn de cama. e trl~una
de pena e gazua de conscienri!L e

mãSc:l.rn.. s'm, o homeom público
n1Io J}ode ft>r o caráter g~Jnt:nrso.

como tutano de Osso ele lelt1io, n=
cérebro árido eomo o tún~1 do Pn~.
mado ou v!t.~Jo. como o De.~"rlo do
Saara., Dê'le d~"ru,~nr-se Ilõbre ClS
livros e dccumentos para trazer à
tona OS conhecimentos qne adqul.
re, porque esta Casa não pode ser
tra.ll$formada em balcão de negó
cios pessoain. mas é catedral de ci
vismo. para qUe viva a. dernocrac:a
brasJleira.. Sr. President.e. esta se.
gunda preleçil.o é l!nfademhn, mas
ln.spirada no mais sincero e hones
to sent.lmento de amar à democra
cia e à lIberdade, das quais sou qua
se que mlst· co. porque a elas e ao
!>ovo, de cujo meio saí, como suco
do seu próprio de.sespêro. é que eu
devo o .que sou: talvez um titulo
de doutor. um diploma de jornalista
ou a côndlção de homem que se
tornou famo!o pela dis!orryuCl (Ia
'lmpreillSa, que me apresentou aos

olhos do mundo como eximi;) pIsto
leiro. De qualquer forma, 8011 como
sou e me orgulho de ser conto sou,
porque sou um grande sá.bio. Sãb'o.
porque sei que vivo como pO"SO, jã
que não posso viver como desj:>. E
isso é .s,abedoria. !'le não podemos
viver como desejamos. de\'~mos es
tQr aqui para viver como podemos, A
imprensa, qUe me apreLen(cU aos

Mas, como colaboração 1lnal desta
l1ltima sessão da semana, venho ape.
nM mostrar ê!se detalhe. JlGra. cha
mar ao bom·senso o homem da. Câ·
mara sôbre o sentido do debate de
reforma agrária, que está sendo pôs
to de lado.' Se os homens esJtão Indo
para as fábrir!ls,.· precisamos fazer
concorrência àS indúStrias e atrai-lo.s
Para o campo, Deveremos prometer
dinheiro, saúde e feJJcidade que êles
têm como promessa através do rádio
lUIS melr6poles para onde fogem. Se
não prometermos terra e recurs.'os
para que voltem 'ao campo, incorre.
remos no Elsco de ver o ca.mpo cada
dia des,povoado e os D:'1lutndos co
mendo ouro, fazendo sOpa lIe 5 cru
zeiros, porque não teremos <! tri
vial o alimento lndl~jlen.sá.vel a nes
$R própria. manutenção.

Ditadura é monólogo. um dita ao
silêncio de todoo;, que obedecem. O
ditador, das alt.ura..~ do poder. esten·
de o ded() sóbre a ma~a, cá em
baixo, JmpondO-lhe, e-cnio 5eso"tr1&,
subm1.."sAo.

Na ditadura, não hâ tutela da lei,
Fsta é slIbstltuida pelos caprichos
d~ nt()i~rio de ~. que náo vê todos
os A.ngulo!, dos problemas do povo,
porque "Ó tem dois olhos para en
xergar e dois ouvldns para escutar
os gemidos das muWdões sofridas e
InJus~lç!l.das.

Fellzmenle, vivemos na. democrac.la,
regime em que a. responsabUldade
pertence 1ls maiorias, ma.s que a. li
berdade não tem donos. Sistema em
que Os vencidos de hoje podem ser
vencedores de amanhã. porque o t,ro
no dl'moc.rMlco niío lIdmlte herdeJros,

Horácio, na. sua. Sátira lI. dizia:
"Tantos são os homens, tantos são os
lI:'ostos", texto que Ferrelrll traduziu:
"Quanilrs cab~ell.'l. tantas condições,
"Quan!n.s condições, tantos apetltos.
"E quals os apetltos, tais as tenções".

A democracia é isto: DlspllrJdade
de vontades, cool'dena.das num acôr
ao ae sulJmlssno ao voto das maIo·
rJIlS. "Ação libertadora da inteligên.
CUI", sou a "ação éoorcJenadora Ua.
autoridade". '

Aqll1, neste parlamento, IJ, aemo
craCla. rt'5pll'a, Re&pira, vive, agita-se
e fala. FaJlI, discutindo os proolemllS
do povo. Discute OS problemas tio
povo, proclamando e llcremsando as
lIberdades. Est.e Parlamento é o ma;r·
co da soberania :popular. No dia em
qUll fecllar-se éste Congresso, a espe.
rança. do povo eXtingue-se: Come~arâ

IJ, ju.stlça do PClredon, ns run.s serão
corredores de uma vasta. senzala. E,
então, os gernldos dali muILidôes nllo
Se tonallzam, porque e.s.ta ClLl;a. é um
bojo, onde t.mum corpo as I'e:0.5"'Jlàl'l·
elas da coll!cléncla popular.

Os problemas não são criados lUlul.
Vêm de fora. Sobem a e~ta oasa.
no rumo, dos prantos. E, nós que
aqui nos reunlfios cem o encar
gO de dar-Ibes solução, devemos.
medir-lhes a urgência. peja pres
são dos apelos, que nos chegam
das ruas.

E nós, que aqui nos re~1mos, com
encargo' de dar.lhes soluça0, dev~n:?S
medir-lhes a. urgéncia J}ela. pleSSaO

dos apeios que nos chegam dll.'l rua&
a todo instante e todos os mlllutos.
Quando a mnioria oiama, t,emos obri
gação de ouvi-la. O po,o e o senhor
nas dEmocrnclas, 'Sómente nos regi.
mes ditatorJals o pro\.CSto é pisotea
do e esmagado.

Quando vejo 1UJl homem da cUl·
tW'a do 8r. Deputado Allomar Ba·
leelro dizer que os Deputados que
aqul estão f(>xam eleitQs por um po
vo que conhecia. os meandros da.
consclêncla do~ stUb representantes"
tenho a. Inlprcss'ão de que S. EJ'~ e~tlÍo
cCJmo tttere de idelas 1lxas, ou, ecntp.o.
é ledor constante de blbllofectli elas
sicas. No mundo mcdelno, no mun
do sociai!sí:lo, o direito aCCJmpanhl1i
o homem e se lúlera a lei por amor
ao direito todos as dias, porque a lei
é fetta pelo homem e o direHo. tem
out.l'a. ongem que nao vem da maO do
homem' apenas do homem nascc a lei
que dlsclpllna o direito E' a hlStO·
ria do.~ povos, Srs De.putados, c<>m os
e~lpclos desc:,brirldo os mwtêrios dI)
n~cente, os fenicios aprofundando-se
na. arte ,de compor as palavras, nos
mlsli'rlos da. náutica, os gregos pl'8-'
parando a wosoiJa para. elevar o ;pen
samento humano e plntlll' com seus
clnzéls os quadrOs da· cultura e da.
sabedoria da. humanidade. Os roma
nos, por sua vez. conquistavam pro
vlnclas, assaltando, iamando terras.
fazendo escravos, servos. prl.slonelros
de guerra. Mas depois fizeram o .códl~
go para diSCIplinar o uso do dlreUo,
código que já está superado, porque
o direito anda com o homem e a lei
pára Portanto, altern-se 'a lei, mas
nIDtc'a o dlrelto.

Se os eleitos que volaram. nosso
ncme não queriam reforma an,tes,

hoje, a querem. Nlío podcmos fJcar
prews ao que pensavam antes. As
sim porque 09 que pensavam contra
nós antes, pensam conosco hoje, e
muitos dos que llensam conosco ser,
nos-~cs amigos de hoje, e os amigos
de hoje podem ser nO&-aos inImigos
de amanhã. Em polltlca interM como
Internacional não hã condiclonallda
de. O homem acompanhil os aconte.
cimentos. A roda d!t hisl;6rla é Inexo
rávei e não podemos fugir à marcha
Inexorável da 'história. Quem se opu
!ler A. marcha da hls lórla será pCIRS

suas rodlls triturado. Debaixo do chão
estão todos' aquêles que penrarnm co
mo o Sr Aliomar Baleeiro, que o ho
mem deve parar com a lei, em vez
de andar com o direito.

Mas. Sr presidente, Srs DeputadOS,
quando aqul se exigiu a reforma agrá
ria, se o' Congresso a votasse, cairia
slta dignidade. morreria o congres
so. NoSSo povo precisava de nova ea-



wr não tem pos.siblda,de ou interêSese 'de produzir, In.ver.ter' ° seu- suoz
em terraG que lhe não pertencem.
matando-se -num trabalho que lhe
não dá proveito e lhe não oferece I
Justa recompenSa salarial. afigura-/
se-lhe uma condiçiío de escra.V<l,

"Jaminhamos, assÍln, para o abis
mo. Dia -a dia. torna-.e mals\ comu
plexo o prob:ema bra.'llleir{l. qom um
c.resc:mento demográfico de 7%. com
uma indústria que cresce e umll. agri •
cultura que se debilita que seremos
de amanhã? - Aumenta. vertiginosa
mente o rebanho de párias, que nada,
podem comprar. DiminUi o alimento.
m.nossa Indústria e o nOS!O COlller
cio. encontrando muito poucos II
quem vender. cria a indústrIa dos
preços, qúe consomem as eoonomla.s
do povo.

Bens de investimento rareiam, A
eb'Peculação invadiu o.s mercados, E
a l'iqueZll. diminui. A- desvalor:zaçâo
nos ameaça. Sofremos o pescdêio d!l
lIlf!ação. Para onde marcha o mun_
do? - perguntou um dIa Rall1enau.
para onde vamos? Perguntamos_ nOs.

Apelo para esta Cf1mam. Para o
patriot'smo 'dos Deputados. Para a
tnteligênciá e para o coração de to ~

:dos. Somos ~ambém responsáveis pela,
desgraça que nos ameaça, parte da
l'esponsabilldade da tragédia ser-nos
li jogada aos ombros.·

Meditemos. E tenhamos a coragem
de enfrentar o futuro, votandl> 'I so
lução de um problema que imp:l(fen-'
t:l. campos e cidades" porque cruc:a
todo, nosso povo.

Srs. Deputados, meu tempO esr:o
ÍAI!t.se, Gretaria de terminar o argu
lltelltO que justificaria. as razões pelas
quais eu chamava a atençÜl> da câ
mata. para alertá-la da le~s.rgia em
que está. - NUllla 110m: como est:\, em
que não está áqul o SI'. Leonlll Bxl·
zolla. não e,tão as multidões p~e.!!Sio
nando a Câmara, por que esta Cas!'l
não se, reúne, não discute, não vo~
com urgênda essas leis? Por que (lS

!lderes não conduzem seus liderados
para ,aqUi dJscuti'r llSSuriws tão' gra
vei e" tão serios? Então: Sr.' Prés:
dente, quem não faz quando pode.
não' fará quando puder, L-ogo, não
tt':~mos m!'lis autoridade de·,ir. ama
nhã. à porta da Càmara pedir ao
povo que espere, Eu não terei mai,s
autoridade de falar -ãS-,multidóes, de.
fendendo o Congresso, quando I) Con
greõso está dando nesta hora uma
péssIma llção. ~mQraL .ao. B<asiJ. Nã:,)
ao Congrmo. Não culpo a: esCOV;\
pela '';lÇ!st~l}cia, dfi p'peira. 2:18.0 o,
COngresso, Mas a falta de Iidr~ança

dos pártidos" Que' hãO têm conscIên
cia. Por maldade ou má-fé, são Oi!
grandes 'l'CSp:msáveis pOr êsLe estn~lo
'de leLargia em que estamos vivendo.
,neste final, de MIO do-Poder Legisla-
tIvo, , ,,'

Srs. Deput!\dos, fllÇ()' com a mInha
lIUldesta~ pálida, porém slneera au
toridade d" líder pO~)1lar, que n110
tem nenhum compromISSo a não ser
com o povo qUe eu modestamente re
presento na Cidade maiS poopulosa do
Brasil. em nome de quem me banhou
nas águas do seu sufrágIo - em dois
pleitos, par.a. gnv.ernador e -para Depu
tado, com mai.s de 5{)O mil votos. ou
melhor, em n<Jme de 2 milhõe" ele
carloea~ 'e flumln~nses. qu~ represen
to aqUI. dos 8 mIlhões represe:ltadfl9
pelos 13 partidos com assento" nesl&
CaER, ou seja, como a 'qUllrta auto
rlgade popular na Oasa, êste pedldo:
n~o podemos ma.is esperar. O quadro
nao sUpOrta mais pl'ocras~;nação, Nfio
Ee diga que é COação de Brlzzola que
é Qmeaç~ de ninguém. que é o 'povo
q!1e vem à porta do Congresso, Agora
d~scuta-se; .sIm; a complacência /I.
frouxidão. a: m-aldade. a má-fé das
lIdera.,:ça~ partIdárias, que não tem
eonsclenCla da realidade que e.~tá vl
vendo a I'Q."S'l pObrp Naçiío, tão dlan"
de SOl'tl1 .mplhor, -(Muito bem' milito
bem. palmas.) ,

~~:ç~::::::. :~~t~ :o:afi ~ ma~ c:~~o~:~:~::~l::: ::~:~N~~ag~S:~~~a~:~Coragem

t
têrmv.> eIH que fu• ....,,"_,a a b_,~!<~_. de pagar pelo na:so inescrüpulo, l/Ol' prudente. Quem tem medo de pro
que votâ-j~ serla de.:tJll,ar a Ca.nUlril. êsse erme mamtnável. POIS, a de blem~ não deve dar solução a neM

CI).ccsda a questão nesses teI'mos, nós!. quando so restar a essa gente nhum.
ImuiWs se I)mLl!'llm a dLi'cuLir a ma- a so~uçào do dese':ipêro! Abre-se um armazém, vLsando lu
térla e, outros -prefenram - cs mais Na"s-e dIa, estaremos todos inevi- cros.,M~ a montagem das prate~el

I valenLós .,.L, ficar conLra a suposta tãve..meníe pardides. Aviões e ca' ros e o local- constituem problemas.
,oprl?SSão. Ora. Sr. Presidente. qU8Ee nhões não poderão eõnter, um povo, que, r~lvidos. torJlam mais llUne
:toaos os com!}~l1entes tie.La 0aweru que faminto. espalha a tragédia! -" rlolos -a solução de outros: o de
;scmsm a urgencla de 'uma mudança Se o cristtanismo não .nsplrllsse abastec:mento- e do reabastecimenlo
Iem nos<'a estrtl\ura econômica com o paciência ao trabalhador rural tal- o de melhores preços o do crédito

I:fim de reVít"aliZar a. Pátria atrelada vez a: Reforma Agric<Jla não' 'e,tlvesse para expan~ão do negócio. o das
'por procezsos anacrónlcos e fe)l<1·)is., agora sendo aqui votada. oca,mpo. t'
. NãoJfioredllo que, cOnLcieníemente,. t d d' perdas. ec. danos- etc.

I
'i>l'a~l, cilas com a al.ti mvesô,uura ae nçs. ma an o e~ morren o, ja teria O problema pode ser pequenino._

de~retado &:la libertação, lllvad.lIldo M~ ll\lllbremo-nos de que o átomo
j1:epres€,n!.-anLes 00 povo, que vivem terras que o~ donos não ocupam. b I

',em contato com o sofrLmento das é tam ém pequen no. m~ que sua.
imas;;as-que, wfrtm, combatam a ne- Mas lembremo-nos de que, Cristd explosão provoca reações em cadeia:
, . d' ul tu • . só trouxe a paz para os homens de outros átomos de despedaçam comolcez'3IC"1. e fia reg amen çao da Lel ~on vontade'. Para' os servos da mal- d .. , 1de Remessa de LUCI'OS Nenhum ho ~ ~ consequência a f~ '\São lll!Cla.1 • - dade, apareceu Cl>m o chlcl>te na édtI'd d
[mem honrado, nenhum homem de _ Cr ' os para a avoura., re e e
,lJcm. que ame o Brasil e t~nha re". muo. sílos estradas. etc. - são problema3

't ' ov cde i f'c o tI' Ni:o ,devemcs- aceitar ameaças. Re- peqlúinos, decorrentes da solupful de.'Pe! o pe.o p' o p • r a 1 ar c n a p!lâm:J-lus, com entUlliasmo' d~ ho- T
.esta. A leI foi votada e e u perdi ç um grande e a'ual problema. que no:.
a natural oeIêl'"U&t,e, que c.:~'~.",; •.J' mens l.vres. ulgnos l'epzesen!alLes de angustl(i no presente e nos ameaça

f , d 'd' d" Iml povo livre! 'Mas- serenados os o futuro.
por or~!l. a I aoe, na eJa"e, qUllll- apethes ele qu~nto.; sÓ se Jembrar do.do aqm en~rel ·qUll.l>e que em m,a A Reforma Agrária. expandindo o
,corporal com alguns do;; mew emI- PO\'O pnra esconderem seus propósi. mercado interno beneficiará a in
Inentes colegas. p,lo fato de' não [er- LOS Jnconfe!Eávels, atrás de se!! no- dústdla. o comercio. cr:ará nov!Wl
me feIto ccmpreendldo por êlês ou me, votemes o ele que o povo precisa. fontes, de renda. para o pais e au.
êles não se _telel1l feito comprcmc!J- o que o povo pede. Ouçamos apelo,1 mentará ~ atuais. pos.sibllitanàc (\
dos por mim. Mas a lei foi oprovada, grilos elo" que nos duo tudo e não -Nação a arcar com os ônuS' da so

,:/Não creio que De,putados acredItem t~m nada! - lução dos outros problemas decoro
o que li Lei Bancária venha. prejudIcar I:1rs. Deputados. rentes de sua' equa~ão.

ao fortuna particular de banqueiros. 'l'emos eonsc;êllcia de que a Re- PopUlação ociosa é carga mOIta
A LeI Bancária não vem preiudwar a fo:m:J. Agrãr.a é de ,necessIdade imo Mas nr.o se restringe o cresclmentc.
fortuna partioular <1e lllnguém, E' pe;J<Jna. Deseja,a ,o mdust,ual. o..co,' de -uma população. Maltuss esLá suo
.uma lei de urgência, de' socorro ur- merclanta e o propdlO .a~l!llund!ario perado, População que decresce e
geute a quem esiá com, nautrago nu q-.um:lo es~larec.do a respe.to de sua. Ipopulação, encurralada, nos -corredo
mei<' das ond~ pedinrlo socorro. E' ciJnvenlênola. res dos matadouroS. O de3emplêgo
preci.w votá-Ia. Spn ela, os campos serão de3po- sw'girá como fantasma. A' falta d~
, Todos .sabemos que o dinheiro que vor.dos. O camponês, atral<io pelas 'mercados torna cl'it'ca a inJciutiva
os bancos empl'CsLam' é de particula- !'O __ CIllS ao COII1Ul'tO nas Cidades, tro- empresal'laJ. E o problema dr. fomo
res e produto das emlS5õe.s cana,lza- c~ril a. chollpana pelo lxIrracp daB sob! evirá.
das para a Carteira de Redescont?s. favelas. DeIxará ~ a roça. para arras- "
e lodos estejam certes, nem os partl- tll<-Se na calçada aas me'I'ópoleB, O, de que precisamos é. d,e redisc11-
cU1ares nem o erário públlco serIa mendigando, o pito. bulr nozs~ massa demografJca, da!!:d"
prejudicados com as t~ansfol'mações O número de desempregados em a cada nucleo a terra de que preclS"
dêsses capitais em capital sClclal a aumentnndo. multip1.cara o vÔlume para. basmr se a si mesmo; pa..n vi
serviço do desenvolvllllento da. na- dos problemas loclals, 'Mais braço.!> ver econãm.camente bem. Com CCln·
ção. da prosperl{lade do povo, per- ociosos nos centl'OS demográficos são fórto, e. !ilg~ldade. ~esfrutando beIl!l
dendo o' titulo de in..<irumento da mais bôeas consumindo o pouco que dlL clVlllzaçao.. s~prmdo ~ necessl
agiotagem a 'serviço da especulação Já tão poucos produzem. d.ades da mdustr!\l e fomentam10 a
quase que oficializada. - A .Reforma Agrária vem resolver o nqueza do comérc.o.

'. Não concebo, Sr. presidente. que al- pl'OblcllJa.. q?e com!,ça a agravar-.se Foi Isso o, q'ue fizeram os ameri-
guns de nossos parlamentares se re-- Red stnbUlra ela n sa o Icusem' a-' possibillt::lr de recursos o ' ' o.s. p pu açaO. canos. que muitos combatem comú

'pais. votando a reforma tributária. F'XEll',á o hol1:em no solo. Ins\ú<m\.- .. beneficIários de exploração mundial
que dá" ao Governo para realizar- sua, orlaç<\o de -CIdades peqqenas. semea- mas que dev:.amos escojher como
missão de fôrça de equilíbrio, ampa,- d!,s na, gr~de exten,são, do terrfi 9- exemplo!; de devo,tamento ao _,"0
~ando apaz spclal com a redlsttibpl- rIO naclOna.. sem problell!-as, room.s, gresso de sua PátrIa
.. 'porque os mais -afortunados não' se- .. ' •
çã<> harmônica da riqueza, mediim[e l'ão invelados' pelos -cómpa,nneiros De Nort!'!. a SUl, de leste a o~ste,
uma politica, de realizações. sem o re- que tiram da terra o, pão, a o confôr- CfJmO saMhtes dos grandes centros
curso das 'emissões. que en.riquecem to para os seus Industriais, amerIcanos, vemos micro-
tão JilOucos e. emp.obrecem tantos, Não A p'osse de quem tem m:l!w nM. ci,d,uf,es, sedeS de populaçoes, campe-
Ildm!to que. nesta Casa de represen- d d t d t 'b d

t d h J I é afronta os teres de q\1em, pOSSUI o Zlllll'!. onas a erra re !S r, ,UI a
tan es o povo, !l a fi gu lTh,que po- neces5ário. A fortuna só depr~me a pela rHorma que Roosevelt atiVOU,
nha em dúvIda a urgênqla, da- Retor- m,i.sér!a. - - " , can,al,izando para oca,m,._pO ti. e'le:'gia
ma Eleitoral. da Universitária, da

.urbana e, pdrticuJarmente, da Refor- Com um melhor stallder de vida ,do 'l1enes;;ee. :
jIla AgrárIa. ' nos ,call1~os.oS ~em; da ci~llizilÇão Terra produzindo. fábricas fUlne.

Fechemos os olhos e contemplemos cammhar,ao t~mb,,~ ,para o mterior. gando _ eis a.spáginas da grandeza.
s. tragéaia. de quase quarenta milhões E o parque mdustdlal ganhará no- estadunldensel
de brasileIros. de milhões de irmãos. VOs mercados. A solução de um pro- - '
alugando o braço. seni o consôlo <!ta blema gera outros problemas.' Quem Lá le>l'anrou-se também a grita /los
esperanca de sair do catlvelr:!. iem pão sente" necessidade de con. retrógados. Mas êsses hoje cOlllpõem
. Com numerosa famllia. o campo- fôrto. Produzir o necessário para o o cõro do.!> que bemdizem a provldên
nês espreme"se numa' casa de taipa sustento da. familia é o fim Imedia.- cia salvadoro.. E tenho certeza de
e palha. Pedaços de esteiras de pe:rl- to. Mas produzir para vender é <> que os que se sentem prejudicados
peri, e..<;palhadas pelos cantos do ca- propósIto imed:ato de quem a.baste- coín a reforma agrárIa no Br.asil
sebre. agrupam-se os tuhos, como ml- ce a. próprIa casa. Estrad~, então, amanhã louvarão àqueles que., hoJe,
cr6blos da desgraça, larvas da infe- Se abl'em para escoamento dos pro- contra tudo, lutam por ela com ll.!l
llcidade. dUIOS.' para_ cIrculação da riqueza. olhos fitos somente no Brasil.

produz o alimento, carreado para EsooI~ se criam,- habllitando a Jn-, '
os mercados, Mas. ganhando diárias ventude, para Uma' civIJ:zação melhor, Senhores Deputados
que, comumente. não ult;r'apassavam As artes se incrementam. as iulciati- NoSsa Indústrl« com 22% de mllo
sessenta cruzeiros, não p'Ode comprar va..~ empresariais. forjam um melhor de~obra. produz '43% da renda nll
senão uma pouca de farinha, para. ,futuro para as' comunIdades. E êSses' clonal. ',O setor de serviços.' (iom 2U%
tapeando a morte, prolongar- por, uns núcltos papulac:oriais. enriquecendo. de mã6-de obra. produz 40%. en.
dias o cativeiro próprio e dos seus., ~ntegram-se' na vida nacional, como quanto nOSSa produção agrícola,

Herói da maldade humana. o la- pa.rce'as vIvas de um corpo vivo. ocupando'58% ,de' mão-de-obras! pro.
vrador, cativo de doze horas a uma Mu.ll:.os têm medo do. Reforma duz somcnle 17% da renda naclo~
enxada de cin.co libr.as, en?,anha, cem Agrária pelos problemas qUe sua. so- nnl, E esta baixa rentabllidade de

,o bl'n~o fmuinto e sem forçn.s, o aço lução cria" M(ls, então. deixemos tudo vemo-la ao latifÚlldio. que. quando
no ahao, de sol a sol. como está para. vermos como fica. não é Improdutivo, llmita-se à mo_

Ninguém se preocupa com o la\'!'Q- Os prefeJtos ~ão, devem calçar as ruas nocult,Ul\ll de cana de açucar' e' de
dor, O patrão o explora e nós B<lpul- porqut) depOIS da rua calçada, .seus café, êste produz:doem quantldllde
tamos nM gavetas das coml.ssõe.!1' ~ lIUlradores luta!ão pelo es~~to e. reM tal. que constItuI um problema eco-
reformas que visam reabilitá-lO. solvIdo êste problema. relvindl'lilr1io nOmico nacionaL '

Isso é uma monstruosidade! âgua e, depois. escola. e Iluminaçilõ.' Doente e sem o Incentivo de um
Se permitirmos, com li omí.ssão da Adminlst,rar é tarefa que' não ex'ge bom salário, nosso trablllhador. u~n"

maioria. a eternlzação dêsse drama, sl:1l1!-ente ,,!são: Recla,ma tam,lJén~ <;o~ ,40. um .sistemo. de trabalho rudimen~
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Diretoria do Pessoal

(Seção I)

~;r;;:'rJo DE C.'.ln". iH)

PIWCESSOS D;lf,PAGIADOS PELO DIRETOR·GERAL

o S~'llljQr DII11o,-·G.. ; ,lI, tt ndo em \'i.'~ld .'fI Jd:Ô:'~ l:If'n's.~nf.~.1.l<:. j1l ~1'1jl-oU

o~4~/énc.::~lS d,o p'..Jilo ~o.!~ciltld.ts p.;:los ~luu.nL·s iuntionárioh:
.~~~~~

Funcionário, cargo ou função

Ie' O--St'~hur Dtrttor*Gt:faJ. -t(',,-Jo em vista (J disposto no art. 145, ;Jl~l~ a
da Re.oJuç~o 67-62, ju.til'(lIU as laJtas ao s"rviço cometidas pelos "\lU"''''S
lun~lor,âr:ús:

A 1o,'WI tos

DIÁRIO Dl... CONGRESSO NACIONAL

Aviso n" GB-301. de 3.12.63 - En
camlnllando Informa~õt!S p,·esl.ad<ls
pelo ServlVO do Patrimônio da União
e pela D1TC~';IO oeraJ da FMenda Na_
cjonnl 11 J'e"pelto dos Pedidos de 1n
formaçõp-fI n 9 15, 156. e 247. de 1963.

Bra.~íJja. Il de dezembro de 1M3
Ámz BO-dra, 39 S~etárjo.

- Fral/á'co S"ba.• /<iío MllUlra/i,

Diretoria Geral

lnJ{'rl''',<1~dns

Rdaç:io de procr55os en"~lljlnhados pelo Diretor-Gcl'u:, em 2.12·1963.

l'"blll]l1l·".r. Em 3. 12.1963.
Geral Subst1lu(o.

:'HNISTÉRlO DA EDUCAÇAO E
CULTUR."

Avir", n° 2,~42, ele 26.11 63 - En·
('am,nlHIIJ,lo H1!omlfiçÔ('~ r..laUvas ao
Projeto de Lei n 9 4.405. de 1962.

;\lJNJb'N:RJO DA L"ID1l5TRJA E DO
CO:MP;RCrO

N° APH15, d,' 2P.11.68 _ 'EncaroJ.
nh<lml0 llllol'luo,ô<.,s J'f'laUvas ao Pro·

'I!"lc *-2:L.....

José de Carvalho Fral1;n

Dr.iulio Br",iklro do Vale •••••••••
l~uJdl·j H.uhJl'.s ••.•••••••• I •••• f •••

Jlcklla COl'dovH til' Macedo •••••••
R (.!~llJu NUJW5 da Cruz •••• I • I ••••

OOiJ\lciano PC'fcira Corte: , •••• , ••••
Zel 'n dn Sil\;tl Oliveira .
\V.llh·r Evnrlsto dos Santos." •••• ,
José Prallclsco de Ol:velra •••••••••

Pedro de C.-',lIrOS Limd Sob-

OJ\\'"IJI) 1mé Elopirlto Santo •.••••
lv~HJ HOIJJ:JU Tt'JxdnJ Barhosa I ••••

D fCtt.ltl4l do PJtrlm6nlo I •••••• I ••••

jdt ,,' 1.0SI, de 19?3. de nutol'la do
r~j. D'Dllt~tlO Te6tIJo PIJ'l\'.

I
::wmlSTÉPJO DA FAZENDA

Av:o n- OB sn2. l1e 3.12.63 - El!·
rl1Jll~1l1.UJndo ~n .. o;'nl:t":o~s l'rln~H1Y::' tlU,

: !!.C)toJ 11" l.JíU, de lY60. idS

I
Av'.o n" OD-303, de 3.12.G~ ~ El1· ••~.~------ I

r;n.mlnluw;10 ~nlW)na('Ó{t::;' rflhdJvD.6 ao FUlldu.t.l<U. (.,),U
O

(liJ J 1.1\.~Jl) I
':1 'F ~ 1· :l _ • . Pf'cLuo de 1n1 :,;rr1a{, ô~.s lJ~1 9.:a. tie I N I

r'-'''_lD''.:'IC1·\ "L REI1JBLlC.\ 1963, de illl,O,j~ do <ir. Dejl,WHJo Wul- I ·.,tu "2.1 e
IOJllim ,e Civil I Ic1(1I1~t UU_TlJal.\C_. mut:vo Dll\lado..__.....~--~------.....,..-_, ~~~....~-~"""..

1':' n' r.l.l~'. ,"'.3.12.63 - Ele~- AI'L"" 119 al;'~G4. de 3.12.63 _ Eu. I Punto de ".'id.. ~l
:,' .1",:.:1. jl1fd'·I,naro;,.~ pr~-"t,"l"!:, p,'lo C!l:t JlJll~11~O mJr"maçóc.'i pre.--I:lClll.9 Jo,1I1:r rrrrd.a cle Oli,,":ra. Auxiliar I Serv.ço dl Co-I
1"1 \' P.. 11 rp 1'.'iJo do pjo.l'lll n a16, p~.tJ. l' t J' C'MM'Jhos lle co~tl'JbUl1l'I' UogisJatlvo 1'L-1O ..............• missr.o' IH. 18 e 25'11/63
~1~':-"~ . R!(l DA AGRICULTUTH Ile~ c pt'a CUll.üdorHl Oeral da H.~. João Pfilfl<'HO da CO.l.', Aux liar de I Pontu de enlrada-j
• ';,'--'~~ " _ puuJ;Ctl. a Icspcllo do pt<lldo de In Portaria PL.8 , I Esque.:.mrllto I 311111163

l' I I. 1- ~P-Br <I ~.12.fl3 En !ormucops u" al!. de 1963. de lIu:urJll . ' ._., .
f'l n"l"'"nd~ IlJf/)rm~~o!,~ e r!,>.pelfo '. SI" u<lJutudo Flol'iccno Paixãu. l"a.Qtl!jJ) Gomes F.,m••J I JJho. AUXJ' I Ponto tlp s,Jida -I
(' ~ 1'.'.1 11:1 11" T",O' maIOr,; nO ~"2·63 I Imr de l'orl.lfw PIA! , , : Esquec:n1ento I I I. II 63
<1' , ,,' '.' la 11, S', Deplüarlo ValÍ', l." Avi'o n9 Gn,~úl, de 3 12.63 - En· Ijoaqu.m Jose Alws, Ajuo,mlc til' Por- : Ar. 0150 - ESQue. I
].K'N",", -C' I' ",. 'I, flhando l.ufO!1l1a l;6es p;Mln(ja~ lrno 1'L-7 .. , I cin,cnto j
C;'I l:.-,-AP-BI, tlr _~,12 C,3- Eno-· lJel~ SU.i\lOC ll. )'C'pelw do PedHlo .de ilOd'lUIn' P"'cird do. S.m:"., Aux,Jim I At.aso _ &orvi~ol
'.. '."1' ""lr.' il1f'I"IlJ'll'IP, n f"'1'.1'110 du lnIor-macncs n9 1.12. de 1962, do :;;r I de Llmpcza PL l6 externo I
,. i'h tl~ ]flfo'ill~f'ÓC~ n" 78j de Deputado l.ydn Hauel".. l B d' B·;· .. R·....· ..t· .. I I}Ollto do s"I'd'-1
'" ,~. rlr - ullrla d "'rnI101' D 'llutado .•",quma ".ios c f,lo, cqu", aja , " "

• .1 l • () 0 • AvIso nV 08-305 de 3 ltl. 6~ ~ En- Esq"cCIlnenlo I
V'~;1 ~5~:';:3 AP-llr de 3 l~ 63 _ caminhando lnfOJinat'õ~ n reõpe.I.() I".'cn J<lo Dantas d~ Ol'wirD. Aust. J

-"" ". " .'. '.. do (',dido de lnformaçlA'.s )1· 410, de I" d L' PL I'" P t d t d I
F ?'mllhundo II1fOrJJlacõe8 rCll.l.,IVll, li'!> de l lt ria do &r D t d 13r e Jmpeza . v ........•. OH o e ('fl rol a ~
.' H III"le!o n" 131-6~1. <'!P Dutnr!a doIAro!do de j~ai-vRJtw o • epu a o 10<" Artlmr Malte Filho. Ãscl'lJ<oris- Alr.l'o - EsquecH
F- U"uu'pdü ')P;P,lO MallBlhães. . tô PL·1J ., ...•............ , .. ,. II1m!o I
{' 1 li" I:iU-AP-Rr. d,· '8.11 63 - AI;'L.o n" OB-306. d. 3 12.63 - EU- Klebef B;'t1<t.1 d,' Suu:." Aus.liar de Alr.lso - Serviçol
} "r"JJlinh..mio 1nformnr;'íl'll l'elalh'ns cnmmlluudo JllfOnalU]ÕCS preMadn& Limpna PL.16 e>;tl'ruo I
~~ Pr:! rio lii' Jl1f()m'll<'ue.~ n" 1.(122 pela Casa da MOt'l!a e da .cSJJ;a cle L V I A t I d S P()nto d entrada
<1i' l~f·:1. de "nhl'in do Sr, Depulado ArrlC'J'tl7,açiio 1\ respeIto do Peu'do de UlS ?sconce os. Slo lo ell e c c- r'-j
Pc.xlilo ela 8JJvi'l'a rnf<Jrrnsçóeg n" 998 rJe 11163 d. au Clcto1rm PL-7 ,.......... Esquedn1C1llo

IrIa do Sr. Dcput~o BenjlilllIn F'a Lya de Líma Bor9"s. Auxl.Jdr Legis- I Ponto tie entrada-l
rah. lntivo PL-g I E"luecímento I

Marco An1611'0 MIlfld,m. Rl'qUl":lndo IP~~~~~~~c' "'dt;.'dC;.4'/,

Mar:a Monlenegro. As..I •.tente de Se- ISaida antecipada
crelarJa PL·5 - Doença I

Matheus üdávlo MmJdariflo, Oficlal I Ponto de salda -I
Legislat.;.·o PL·--l 1 E,sq3ec'wento I

Nelson OJJveira de SoUZD. Auxiliar I1'011(0 de salda - {
Uogislalí"O PL-9 •....... ,....... Esquecimento I

NivHldo Roclflllues de Moraes. As- i Pon'" de entrada -
cenSOJ I.sta PL-13 ' , .. I Esquecimento 6 e 19/f I /03

Orlando Ribeiro Cervo. Àjudante de IPonlo de entrada-I
Porteiro PL-7 ..•..............• E~quecill1ellto I 25/10 e 2,1/! I /63

Pedro SlIvéflo dls Sanlos. Auxiliar I Pouto d. enlw,h -I
de Portaria PL-9 ....•..••...••.. I Serviço externol

Sillvador Ribeiro Mayrlnk. AusHlar I Ponlo de saida - I
Legislahvo PL-IO .. , / E..ql"'C1uwnto I 30/10 e 19/11,.63

Tl'relnha Nól"ega Ar.mjo da CUllha I Ponlo dr salda -I
Àuxlliar Legislativo PL.10 ! EsqUl'lÍlflCnto I

Victor Bal'bosa Peruandrs, ASl.ell"O- i Ahaso - Esque.,
rista PL·J2 .. , .......•..••.•.. ,. I cimento •

Waldomlro de Souza Falc'10. OIICia.. I Ponto de Si.lda -
Lrgisltlti\'o PL-5 , I E,queemenlo

\V?ller Evarl""", dos Sanlos, Au"i- IPonlo de "lida -
llar de Portana PL·9 .........•• Esqu"Lunenlo

Washington José de Alme,d.. Moafa. i Ponlo de entrada ~
Bibliotrc~rio PL·4 ....• . . . . . . . .• I E"JIlt'cimento

I

Aul.omD lo~é F. Cl"'4UCJra • "" ".
Bjoco P.uJawc ntdf ! ••••••••••• I •••

Wi~::.()n Ff'rrrjl'[I di) SJlvü • "' •••••••

Edg,-jid dn Cru,:" Pt~rrt' ra ". """ '"
DJOll,) llL1T ;dillf'lltnr ,. •• I ,"

~94--.!.êrça-fejra.10

) 'SEcm~TARIA

IDA C:':,.MARA DOS
) DEPU'fADOS

i Gabinete da 1? Secretário
. nEsro "/I'A<; A I'ETHI"lOS 1)1':

]NrORllIA('óES

I
I,......_.......... ==~_~_~ ...... -~__~.H.__,.,__~__~,..,.=......' ~ _

1
Ahonn de fdll~s
LJ","\" para tratamenlo de

!i;lüdl'
,l\h. no de /"Ita.
DeElgn.,ç5n ,.I<' Drodulo Plil

lu R. Ilh'"''
Lh.\"n~a para tl'illarncnlo de

siJllClc
SoliCita ~1Jqu,dramcnto
CeJ'Ld.lo
Fr;'o.j~ão só!>re sC'rviços

c:... trJordjnárJo3
)u5lilicação de falta.s
E" IMeeimetllos sõbIe férias
Aquisição tle um eslab!li· Clarindo Carlos da ROL ha. Requisitado'

zador Cons~do de Almcida Guedes, Requi.
Licrl1ça-pri'mio sltada ••..• ' .••. , ..•..•.......
A, crbação d" tempo de ser- Edson Nery da Fonseca, Bibliolcu\rio

I viço ~ gr,i,llkaçi\o adl- PL·i , .
clona:' flortwlalo de Souza flJho. Auxl1im de

Avr,h.,\nO de lempo de ser- Limpeza t'L 16 .........•.......
vIço c {ImlltiLaçno adl· Henrique Ferreira Pílho. Taquigrafo
tiOI1HJ Rrvisor PI,..2 •...•...•......... I

l)-rnr;·\·rrétnil') e gral,fie'" Maria Aparecida SiNeira dos Sano
r;50 adicIonal tos. AuxIllar de ScneWria PL·13

LicclI,-,"prêmlo Maria de Lourdes dos Santos, Auxi-
Licença-pr&mio liar de Secretaria PL -13
GralilJca,llo nd:cional Maria losé da Sllva. Auxll:ar Legisla-
Averbaçl10 dr tempo de ser- latlvo PL 10 ••...•••....•••.••••

,·'.ço e gratificação adl- Mirthn flooper Silva. Auxiliar Le.
" _, .:Iolla\ glslatlvo PL.IO .

...._-._.... ......- ....._..,,_,..,..-,.~_----------....................,.;..,.-........1Sérll'o Portinho )l.,h~~lhãrs. Auxiliar
de SrcrrtMia PL·J3 I

I



Qua.nt. IUnidade
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1
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1

1
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I 3

1

I :I
3
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I
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L:cença

Idade

antiga

modt!rnl\

moderna
moderna

I
moderna I

moderna 1

- I
I
J
I
I
!

r
\
J------------~-

I N." de dias I lnir,lo

LicCl1ra-prél11io

Relação do materíal permanente que se acha distrll ~IJo ao.!!
segu:r.f.es Setores

PARTIDo RURAL TRABALHISTA

DIRETORIA UO PATRIMôNIO.

Licença para tr;tllmcnto de satide (Em prorrogllçiio) .

(*) Dois decênios.

(') Tratamento.de saúde em pessoa da fall1tlJa.
Rcynaldo Leão de Ortegal Bàrhosn, Taquígrafo Revisor PL-2
Recurso à Mesa. de despacho denegatório de conc'esSào de salário !at11!-

Funcioná. io, cargo ou função

I
Classificação Material N~ de Invent'l

f

. lia.
A Mesa da Câmara dos Deputados, em su areunlão de 2L te novembro

~ 1963. aprovou parecer do s.-. asé Bonifâdo. Relator. publicado no
·n.e.N. de 21-11·63.

Adicional

28 de novembro de
SccI'etário, dclerindo

20

20

20

55

%

40

20
55

20
50

20

30

GrntificaçãoI
1----------
I

Funcionário, cargo Ou lunção

l'UllClOnilrlO. curgo ou !.unçao

(I)

(2)

(3)

Mar:a Conceição Alves. j).u:dliar de Limpeza PL·16.
-Cancelamento dc f!!ltas (Decrcto Leg'slativo 18-6lJ

À D.1', Não há o que deferir. dc acôrdo COm o parecer da Diretori!!~

Republícaçâo (reunião da Mesa realizada ern: 30.1(1..63). por haver
saído com :ncoreção no D.C.N. de 9.1\·63.
Retificação do tolal averbado (reunião da Mçsa realizada em 30 de
março de 1962).
Retificação do total averbado (reunião da Mesa realizada em 9 de
agõsto de 1963).

Grlltific:nçiio Adic:iolllll por tempo de servlro----------

Pessoal. Em 29-11·63.

PROCESSOS DESPACHl\DOS PELA MESA

Georgina Nasser da Veiga. Auxiliar Legisblivo PL.tO
S,!lvador Ribeiro Mayrink. AllxWnr Le(l's!ativo PL·1O

A Mesa úa Cáwara dos Deputados, n. tE'. nldo de
1963. apr<>vou pareceres do Sr., Paulo M,ncarone. 4"
re'lUC.\':.,1en{OS dos seguintes lundonários:

Averbar/io de Tempo de Servire

1!__T_c_ll_1P_o__d..:.=__S_cr_v_lç_o__A_v_c_r_ba_d_"__

I N." II de Órgiío' em que serviu
______~ -:I__?,_i,~'s_I _
Am,'ro Ferreira Pessanha. Guarda de I I

&:gurança PL·J2 I 289 1I MlOistcrio da Marinha
Domidano Pereira Cortez.· Aul.:War I

de Secretaria PL-13 I 7.252 IMin. V. O. PübJicas (1)
Georgina Nasser da Veiga, Auxiliar I

Legislativo PL-IO I 3.206 I LA.P.I.
lza Wanderley Paes Barreto. Auxl I I

Iiar Legislativo PL-I0 I 629 I L A. P . r.
JoaqUim Thia-g.o da Mota. Servmle I I

PL.11 : I 1.626 Câmara dos Dcput, (2)
José ':ar.,;s Padílha Vidal. Aux:liar I I ~

Lcglslattvo PL·lO '6.946.jMin. Aeronáutica (J)
Mário Cabral, Auxiliar de Limpe~a I I

PL.16 ••_ I 377 I Ministério da Guerra
Ndso~ Go.uv.ela do' Carmo, Motoris. I I

ta Substituto PL-13 ............• 462 Câmara dos Deputados
Snlvador Ribeiro Mayrink. Auxiliar I I '

Legislativo PL-lO I 5. 065 Min~stério da Guerra
SYI~r.hrollio Renato. de All1le'dil. Au-I I I

",har de Secretilrla PL·13 .•.....• 849 Ministér!" da Guerra

===='~'I=M'" ' ..- '"

AIl;aro Ferreira Pessanha. Guarda de I
Segurança PI.A2 o ·.

Arlette de Souza FiaUlo. Auxiliar Le-
gislativo PL.lO .

AlIrimnr Ribeiro de Almeida. Foló· I
gra fo PL-7 o•.•...•....... o. . . .. I

Euclides Neres de ,Santana. Auxiliar I
de Llml'eza PL-16 ............• o

GeorlJina Nnsser da Ve:ga. Auxiliar I
Legis:~tivo ·PL-10 I

Gerald~ do Espirito Santo. Auxiliar I
de Lunpeza PL·16 .

loão Melo dos Santos, Servente PL.131

M~t~16C~b~~I: ..~~I~~l~~~.~~..~~l~:~~~I
Raul José da Silva. Motorista PL-9
Salvador Ribeiro Mayrink. Auxiliar I

Leg'slarvo PL·ID ..............• !
&ymphronio Renato de Almeida. Au- I

"iun,o-de Secretaria, pL·13 I
1 I

---'----------'

o Selihor Dfretor.Geral. tendo em- vista o dispOdtO no D~creto Legislativo
16. ~e 1961 e em obediêncla-ã determinação da Mesa da Cãmara dos Deputados,
eanc;.!ou_ps. faltas~ao•.s.erviço comet'das pejos seguintes .hmcionár~os:_ '=__";." -l-

IN" de fa;{as j f'lmclonnrio Cargo ou fhnção " Periodo a que se reÍCI'e
- Punciomirio - Cnrgo OU IUl1~Do___".........~"""'~~~-_~---_---_~~_.".,.;L::::: .:... ~I---.,.-- ----

- I I........i 30 Deoclec~ano Gomes de' Souza. Inspetor de Segu. ; ,
........ 1 196 rança PL·8 '. . I 18/ 9/39 a 12/ 9159 (*)

I Gilka Moysés Santos, Auxiliar Legislat'vo PL·IO I 21 l/62 a 29/12/61
Mário Paiva.Auxillar de Portaria PL·9 .........1 21/ 7/-19 a 17/ 7/<f)
Milton Marques, Taquígrafo de Debates PL·3 •. oo' I 151 3152 a 12/ 3162
Nilo de Moraes I;'cçanha. Auxiliar de portaria PL·S I 251 2/46 a 22/ 2/56
Viterbo Vilela Vaoença. Motorista PL-S ........ I 24/10/3ó a 18/ lO/Só (')

i
I·1------·_---,--_---:·_---.:....---.
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hum 1
hum 1

Quant.

Dezembro de 1963

nova
nO\'l\

Idade

nova.

PARTIDO DE REPRESENTAÇAO POPULAR (269 aridar1'

Obs.: Não foram consIderadas asl
1llúquínas de escrever. I

1
OENTRAL TELEGRAFICA DA ÓAMARA

1. Máquina de escrever Smith-Corona n9 8804244832-11.
2. Mesus ue aço c-7 gélv~t·aa,

4. Mesas de madeira pal'a rouLlnuo, faltando gavetas.
1. Mesa de peroba." reforçada nova, para mlmeógrago.
1. Mesa grande (de reuniãol com !ns,aIações de teletipos
3, AlmlÍ.l'jo~ dup:os d? aço para guarda-roupa. •
1. Mimeógrafo OES'I'ETNER modêlo 120 n~ 4441155.
1. Circulador de lU' com pedPf'tal COE) n9 43,822.
'1. Caúeiras de madeira "iratórlas
3. Cadeiras giratórias, recllnàvels com braço.
2. Cadeiras de madeira, cs tOfllll as. com braço.
6. Caixas de peroba para fila de teletipo.
1. Oafeteira elétrIca.

Divisões de madeil'a e poda. de armários em perfeito estado de con.
servaçflO em CDm tõl1as as chaves. •

CLUE DO CONGRESSO

I
CIlISSiflcnção Material N9 de Invent.1

I
Mesa para Chefe, de aço .
Mesa para secretário, de aço •.•.••••
MeSa de madeira com 3 gavetas, aber-

ta, pés de aJumJnio, moderna •..•
Mesa de centro, com tampo de már-

more e armação de madeira 1
cadeira para Chefe, estofadll, em

plástico verde. giratória, de madeira
Cadeira estofada em plástico Verde,!

com braços. de madeira •........•
Cadeira para Dactilógrafo. estofada.

em plástico verde. de aço .•.•••.•,
Cadeira. estofada, braços de madeira.

plástico azur escuro, moderns ••.•
Cadeira para Dactilógrafo, estofada.

em plástico cinza-claro, giratórla'l
moderna .

Poltrona. estofada em plástico azul es-I
curo. de madeira .

Sofá estofado em plástico azul escuro.I
com 4 lugares. de madeira ..•....•

Depósito para papéis usados, de aço.
Fichário 642 •... , ..
Oalxa de madeira para expediente ..

1

1

1

1

1

8

1

1

2
1
1
1
4

1
1
:í
2

Classlficaçã~, Ma~~rial •. N9 de l'nvent. J

"
1

I1 Idade

1 ~l I
I

1
Sofá com 5 rugares. pl1\sllco cInza ..;1'"

I

;{li Poltrona, plástiro cinza ........ , .••

1 '
Cadeira para llactilógrafo. gira '6rla,

J

f~ em plástico cinza, guarnl-

1
ção Sé f.lnO ......................

Cadeiras para Comissão. plástico cin-

1
za, pés de ferro .......... , .......

Mesas para Secl etliria , cÔr cinza -clu- I
1

ro. tamJo em fórmica "erde, reeon- Idiciona as .. .. ............. , ......
1 Mesa. para Chefe, côr clnza·rlaro,

tampo em fórmica verde, recondl~
1 clonada .............. "...........
1 Fichários 582 f' f' f.' •••• ~ f' ff.' t ••••

Unidade

I
II

Iun''''''Quant.

I

DJARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
~~~.....,.",-~.................~...............-

Idllde

moderna

modema

moderna

mol1erna

lnodernn

moderna

moderna

moderna

Idade Quant.

l

j
'oI

moderna

moderna

moderna. 'I

moderna

,I
""

CiABINE'I);: DO DEP. ADYLIO VIANA

Jn~p.nt~.f.I':

-= --

C1D~lJlcaçüo Material 1'19 de

I
MN'll pOI'n R?lmJiío, p~ra 8 p?!5oas,1

c;e mndclr:: .. ', " ",
M <,~, p~ja CIIUe, t'OU 6 gil'le:ns, de!

nl~~j!·:]'n. " .. ~ ••...•• ~ •• ~ •••••• ~ .• I

M?,n pala Doc~jJG~:nfo com 3 gll'le-I
1D3, de m~c.ell'a " .

l\'1t'~a pari! ~St'crf:'.úl'~O: "com 3 ga~e"l
W1S, péH ue aJUllrmo, de madeIra

'Cailc:ra estafada. em plá5tiro llzul eS-j
curo. de madeira , ,

Cadeira para Chefe. es ofada comi
braços gIra tór]rl.- , .

Cadeira c~tofa"a em plásUco dnZa,!
de mndclra .

Cadeira para Dactlló;trato, estofada;
em plástico cinza. glflltórla ,

Cmlrjrn estofadn com braços. P:ásUCOI
azul e.;;curo, de maâ ~lra '1'

!J(!(]eira estofsda. sem braços, plástlco
Jlzul e,curo, de mad~lra .

fi,'>;)f; estOfado em plá5t1co cinza, com
-.,,~ assentos : 1
SOfL~ fS' ofado em plástico cinza •...
POllL ~nJl estofada em pláStico cinzaI
ClTeuJ.'\dor de nr .BOMCLIMA núme-

ro llc,'1ivel ,., ,. ~ ,
Df"Jóslto ,ile madelrs para papéIS .•.
Depósito dl~ aço para papéis ... , .... /
Arquivo COh~ 2 gavetas e 3 gavetões. I

asl
I
I

Me~!l de madeira com 3 gavetas,
llbert.a. pés de nIumlnio. para Se-
cretário ,. .. , , ••

MO.>ll de mad~ira com 3 gavetas la-\
leral,. ;.:arn Dactilógrafo .........

Mesa de centro, com tampo de már
more e armação de madeira ......

Cadeira de ma.deira, giratória. esto
fada. em plástico cinZa com braços.
parn Chefe .

CadeIra de madeira, estofada em
p' !!sUco cinza, sem hrnços ••••••••

Ca ,'nlrn ele madeira. eslofada em
l' /l<L1co n,.ll' escuro, com braços ,

Cndelra de aço. gira t6ria. e.stofadal
Em lJllÍ~tlcrJ clnZlh pora Dactnógrafo'

S(ljá de madeira. com. 4 lugares. esto
1,0 Uü em pltlstieo uml r"emo •••. 1

P,,]i,"['llU pe mncleiJa., fSf,Q('v1'lo O
U'Íls'lrD r:inzll .

FJcL1rlo D52 .
Deposito de madeira, para papéLs

u"udos " , "..
Cai;;a de madeira pnm eXpediente

Obs.: Não foTam COllr;rleTadns
máquinas de escreveT.

II
I.

asl

1
~---~------.--------------'--

Ohs: Néio foram conslã.eradas
1Iléiqui1UIS de e~t"eveT.

--.-.,.,----
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2

3
3
1
3

2
1

1

1
1
1
4

'1
1 ,.-
.2
'1
5

r

I

I
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I

hum

hum

hum

hum
hum

hum
hum
hum
hum

hum
,hum

hum
hum
hum
hum
hum
hum

- hum
hum
hum

~
1
I

,I

I

\

Idade

ASSESSORIA DA AERONAUTlCA

" ,d

olassiflCf!ráo, MateriaT. NQ de In--:ent.:!

I

r
Ar~~l:~ ~e. a~~..~. ~~~.e.t?~. '.~ .~..~~:I
Depól:'ltos para. papéis u~ados, de

aço i 1
Bureaux de a~o , 1

,Caixas para expediente. de mlll1el-1
ra \

c,?POS. de vidre;t com timbre OI? 1
cmzeu'o de VIdro 1
Colhéres de éhã .
OIreulador de ar, marca BOMOLrI

,M' 1
Cadeira 'para contInuo .•........••. 1
Cll.àeira prra datilógrafo ....-. ..... 1
Cadeira cc..'D braços para bureaux ./
Grampeador • • ..
sofá. côr cinza , '.' 'I
poJl.ronas, côr cinza '" ...
M,eStt de centro de mármore ......•
pires para xlcrras de ,cr..fé ......... 1
Xícaras para café com timbre CD'I-_
Garra!ll, térmlza. marca Lider .
Me~E1 para máqu'na de escrever .
M"'!.'l pura telefone, com uma pra·

teleira • , 1
Muqulna de escl'ever marca. 011-'

vettl número 663.756 .-......... ,.\

, '1
Obs, A Assessoria p(Jrlam~l1t(lr daI

AeronáutiCa está fllnC'f~1Urndo 110 25° '
andar do ,Senado Federal. J'

I
:1

. I~ ,i>,>"\iti' ,Nq 5.122-63 ~ Ofício n~ IIS6, de 4 àe Guimarãea _ :linviado à l' Secreta-
dezembro de 1963, do Sr. IV Seçretá- ria. '
r10 do Senado. comunicando llaver NV lL135-63 _ Aviso ilq GB-304. de
sido oferec1do Substituto ao Projeto 3 de dezembro de IlMi3, do Senhor
n 2.139-B-60, na Câmara, que con- Minístro da Fazenda, encaminhündo

lfnidad&. cede pensão vitalicia de Cr$ ...... resposta ao R. I. nQ 311-63, do Cepu-
30.000,00 mensa1s a Fausta da Gil.!1la tado Fioriceno paixão _ Enviado à _
Ribeiro. viúva do ex-Deputado Fe- l' Secretari'l. _ .
deral Eurico Ribeiro da lJosta. Que NQ 5.1116..j)3 -' Aviso nq GB-30S. (~
~caIhlnha -- Enviado à l' Secreta- 3-12-63, do Sr. Ministro d" Fazend;,
fla. ' respondendo ao R. L n9 410-63, d..

.N;Q 5.123-6~ - 'Ctequerlmento, de 4IDeputado Aroldd Carvalho. - Env:a·'
de dez~mbro, de 1003. de A1:1gal1 'D!!- do à 1~ Secretaria. "
cker .:fi'Jmentel ,solIcitando conc~sao NQ 5.137-63 _ Aviso nO GB-30S, de
de ferIas ,regulamentares. a par~lr de 3-:~-63, do 81'. Ministro da Fazencle,
16 de dezembro de 1963 - l:nviado à encanunhando rl!spo:ta da CllEa da.
D. P. Moeda. e da Caixa de Amortizl\ção ao

NO 5.12(-63 - Ofclo nQ 3.339, ,de R I n9 998-63 do D"putado Ben
18 de novembro de 1963, db Senhor lq ieulin Farah _' Enviado à 19 Secrc-
Secretã.:lo da Câmara de Rcpre:;en- tiuia: . '-
tant~ do Uruguai, -solicItando mlor- I{9'S 138-63 _ Avloo n9 GB-307. de
maçoes. com os respectIvos textos a 3-12-63' d Sr Mln' ....ro da Fazenda.,
resll,eito da. legislaçao relativa a bc- ' .' o.. ~"
nefclos; aos trabalhadores pelas Em- en..:amlnha~oo resposta dl1 SUMOO
prêsas em que trabalham _ Ell'i'la- ao a. I. n, 11~·62. do Deputado Lyclo
do a l' Secretaria ' Rauer. - EilVlcdD à 1~ se~ret'o\ria. "

N 5.125-63 _ Requerimento de 4 NQ' 5. _:9-63 - _. Requepmento, 4e
de dezembro de 1963, de FranclsllO (-12763, de Antônio da. Silva Brl.to,
Lopes do Amaral, sollcltando conces- seLe t~do cnncelamento do salárIo
são de. 21 dias relativos !lO reces;JO' a fam1l!a referente a Heloisa salgado
que 6e julga com dl,;elto•.a partir 'de Brito (filha). ....m yirtude de . haver
9 de dezembro de 1963 _ EnvIado à contraldo mt\trJmôn!o. - Envlado à.
D.P. D. P. '

NQ 5.126-63 _ ReCjuerlmenta de 4 NQ 5.1(0-63 Requerimento de
de dezembro de 1963. de Márlo Hissa. 5-12-63, de ArEigo de Almeida, Eolicl
sollc~ta_ndo sea pedido ao M. GuelTR t~nr'o aVCl;baçao do tempo de .e~lr()
-certidao' do tempo de serviço que constante de Caderneta de Re.ervIsta
presoou àCjuele Mllllstérlo _ EnVlado anc:·:a. - ,E.nvl)ldo à D. 1'. -
à D. P. ' NQ 5.14HI3 REquerimento de

NQ 5.127-63 - Ofcio n9 943. de 3 de 5-12-63, de Arrlgo de Almeida, solici
dezembro de 1963, do Sr. Presidente tando cónce.s.são de' licença ·especlal.
do. Tribunal SuperI.or Eleltcral. e11ca- - Enviado à D. P.· I

mlllhando lS0 exemplores do 59 volu- N9 5.142-63 - Ofício SjnQ, de :\' .. ,
me de- "Dados Estatlsticos" reteren- 3-12-63, do Sr. 'Chefe do Gabmete
te ao pleito de outubro de 1960 '- Civll"'- da P~'esid§ncia da República,
Enviado à PresldênClR. ' encaminhando :. Mensagem Presiden-

NQ 5.128-63 - Ofclo nQ1.933. tle 4 cial nQ 40:> de 3-12-63, com antepro-
" de dezembro de, 195~, do Sr. Chefe jet<>' de lei' que abre, pelo Ministério

Diretoria de Comunicações \A1feU ozellnj na unportâ.ncla de Cr$ do peS,eoal qo MmlsterJo dn.s Mwas e rla.~ Relações Exteriores, o crédito er-'
248.000,00 !'e atIvo 11. ta:.a de .:lc!!pa- Ener~ia. comunicando frequlincia da pecial de Cr$ 2:>.814.000;00. _ Envia-

SgÇ.10 DE PROTOCOLO cao do Imovel que ocupa - Enviado IdUnC10nãrJa. da Câmara,.à dJ.sposlção do à Mesa. ,
à D. G. - aquele_ MinistérIo, Maria Bernardo NQ 5 143-63 _ OfIcIo s;nQ, de .....

''E~a'EDIENTE RECEBIDO :N9 5.115-63 - Oficio n9 459-DC, de' Ramos Madeira - Enviado i\ D.P. 3-12-63', do Sr. Chefe do Gabinete
Em 4 de dezembro de 1963 _ l de dezembro de 1963, da Sra. DI- deNde5.129b-63 -d Requerlm~to (ie 4 Civil da Presidência da República.

- !etora de COmissões. soUcitando a zem 1'0 e 1963 de NI ald P . ld
l'rolocoio - AC:llllto dMJgnb~a-o do funclonárlo Jur,'ndlr Francl'SC d S t ' v o enCamlnll!1l1do [\, Mensagem res en~= ~~ • o os an os. solicitando o c;al nQ408 de 3-12-63 ljuerestltui

:NQ 5.10'/-63 - 'ReIJ,l"':.ll1enL,,· de 2 L'1lte da Silva. pa-a servir nsquela ~nca;nlnh!llllento ao Min'st,érJo dn n~tógrnfo 'do Projeto 'nQ 4.781, de
de drzeml)l'O de lü"", ele Joao tiOS D,retorla - EnvIado aos, Sv.G. -d ue,ra. de anexo l?eclido de certlài10 1958 na cãniara, que se trn"~formoU
!deis.•>OlICJturido CUlJce.:sno das ~é- NQ 5.116-63 - RelJUerlm~nto de 4, De ~mpo de servIço ..:.. Enviado à na. Lei'nQ4 288 de 3-12-63 (alten os
;rius TeguJUwcn,ares Iel~~lvaS a 1<.62 ~;ã:ed~m~~re,,~f J::~s~e 6:i~ra~~~~ '.,. Em 5-12-83 AT\:.::. 330 e' 334, do CódlgD de- Venci-
e dos ((.llS~ de recti;so. a que se Julga nve~bllçiío do "tempo de servIço CClIlB- mentos e vantall.3ens do..q Militares).
com 'ail'C'1to, a parti. de ~O lle derem- tnnte da Oaderneta de Reservista N 5.1M-63 - Oflcio n 16.408, de.211 - Enviado à 1· Secretaria.
bm elO !~GJ - ,B;nVI,d:J{J'l1 D.P. ae novembro de 1093, do Sem1'!r Di- I,

- 11'1 'l 1UÜ· ,,3 - Requer;men!o de 3 anexa - Enviado à D.P. retor do Servico do PessonI do Mi- NQ 5.144-63 - OficIo s/n?, de .•..•
de deZ"HIIJJ'tj !le 1963, djl Jose Marla- NQ 5.117-63 .;.. Oflciosem n1Ímero nistérlo da Fazenda, comllll:c:l!Jdo 3-12,63, dt! Sr.. Ol~efe do Gn~l~!,\ete

,no da SilVa FilhO, soLCltanrlo ~()ú- de 2 de dez~mbro de 1963, do Senhor haver sido posto à dlsposiçfio d!l Câ~ Civil dll. PrC,5ltln1cla ~s. Repll,l~ca.
cewllo dé lellllS .e:;u1uhlentnres :e),1- Chefe do Gabmete Civil da Fre.<l- mara. para servir na CPl 'pira lI"OU- oncamlnh'Jndo a MI'!lll!lr:em pres:d.n~
ilivns n ~DD3, fi parti: de 16-12 - dêneia da República, flncamlnhando rar se a S.U.M.o.C. está cumnrln_ clal n~ 4'99. de 3-12-63. qUe", re;tltul
]:nvHltlO a D.P, a Mensagem pres:dencial nQ 399, de ddo a lei qUe "disciplina a aplicllÇi10 autógrafo do Proi~tn n9 4.8"4-E_. n~

.1.Q 5.1UD-G3 - Oflc10 núm~ro .... 2 ae dezembro de 1963, com anlepro- .<~ capltal estrangeiro ...... o Te;;ou- Cftmara, que se transformou ~a L~l
(,,\1[-153. AP-Bl', de ~cle t1e:em'Jto ,de IJoto de lei lJue cria a Junta Comer- .mro AuxllarJuscellno Demerval da nQ 4.287, <le 3-12-~3 (concede Iteng'lo
1lJü3, do Sr. ~Mmis,.ro lia i'.grl(:uilura, elal do lfu;tndo da GUlU1nbara. C) dá FonseCa '- EnvIado à l' Secretaria. à Petrobrás e suas subsldl~"M, a p:u-
€rnitinuo ].J~ace .. fi 1G. ;lWO do PIO- outras providências - Enviado à Me- N 5 1 tl.r de l-l-53). - Enviado à 1~ Se-
jeto n9 781-G3 - E.nvlalio à lY Secre- sa" -,' d"' 31-63 - OIclo n 1.991. de :i de cretarla.
tm.a. I NQ 5.118-63 - Oficio sem número, e~embro de 1963, do Sr. -Ohefe do NQ 5.145-53:'" Oficio s/n9, ,de .....

NQ 5.110-63 - OficIo número ..... de 3 de de~embro de 1963. do Senbor ~~Inete ciD Sr. Prefeito d<l DistrIto 3-12-63. dD Sr. Chefe do Gnbln'~te
GlI/l-F:f,"-f>P-Br, de 3 !le d2~em\)ro de Oiiefe do Gabinete Civil da presldên- le erll~ comunIcando ter sido, ·'.Jto- Civil dn PresidêncIa dlJ, Rep'-lb1'ca,
lU03. do 81'. Minjf,~:o da A~:,je~lt'll'a, clll da R,epúbllaa, encamInhandoq a rt zlada a instalação de um aparelho encamInhando (l, Mcnsa;;em pres~den-

d ' 'n I ~ "80 U3 doi ld I" e efônlco na ,residêncla. do Senhor . 3 12 63 t:respDll enrro ao -'\I. • n I -, Mensagem Pres enc aI n~ ..Da, de 8 Deputado Horácio BefônJeo _ """'via- Clnl n? ~or., de - • ,com a1LC]J~O-
Der;, LilUrO Cruz - Enviado à lI' Se- de dezembro de 1953, com allteprojetc do à 4' sem'etaria. ""',. jeta de le1 que retifica, sem aumE'nto
cletlll'Ja. ele 1el qUe aumento o capital da PI\.- de de.spera, a Lei n Q4.171-62 (Orça-

:NV 5.111-63 - Oficio nq GM-l57- brlca Nacional de Motores - Envla- N 5.132-63 - Avlso nO GB-301 de mento). - Enviado à Me"a.
A?-13r. rle 3 de dezembro de 1962, do do à Mesa. 3_ de dezembro de 1963, do Sr. Minls- NQ 5.146.8:'1 - Olicio rer .
Sr. Ministro da Agl'lcuJtura, res,on- N9 5.119-63 - Requerimento de 3 t.o da Fazenda. ,encaminhando :es- FR-67,721-63, do Sr. Chefe do G!lbl~_
dendo [\0 R. 1. n,? Dõ2-63, do n~.lJu- dezembro d~ lD03. com 3 anexos. de posta do ServIço do Patrimônio Na~ nete Civil da Presidência da Repúbli
tudo V111ério Magall1iícs - Enviªdo à FeiJ~berto da Silva, sollcití\lldO con- clonal e da DGF'N aos R.I. números ea, encaminhando parecer do DllSP
l~ Secrc!'lrlll. - Dt'-nuo de 5rt1úrlo-famllia relativo a 15, 156 e 247. ,de 1963, dO$Defli1tlldos a respeito do Proj~to nq 316-63. -

;"9 5.112-63 - Requerimento de 3 Adalglsa Sciorato da Silva -(espôsa) José Bonifácio, Adolfo de OliveIra e Env1ado à. l' SecretarIa.
de dezembro de leli3, de Joáo T!lln- e Ohrlstian Selorato da Silva <filho) José Bonifácio, respectivamente _ NO S.147-63 Requerimento de
qllllino d~ SOuza, solicitando conce.!!- - EnvIado à D.P., - EnvIado à l' secretaria. ' 5-12-6? CO"\l 1 anexo, de E:leon Silva.
são de feria~ res.ulamentares relatl" NQ 5.120-63 - Requerimento de 4 Araújo, ~(Jl.tltando -dispensa do ponto
VilS a 1902, n pf!rtlr de 5 de dezembro de ~czembro, de ..1903, de -',\ntõplo 30- 3, ~: ~é~:~~~odeAv1916S3o .n

d
Q

o
Gs·Br.-3M02in' ides_ nos dIas 9 a 16-12, a fim de prestar,

de 1963 - Envlado à D.P. nlfaClo.' soUlctando autonzaçao para, provas em colégio. _ Enviado à.
N9 5,113-63 - Requerimento de, 4 se ausentar do Fas - Enviado à tro da Fazenda, encamInhando p~re- D .G

dA dezembro de 1963, --de José Rlua- G. G. , cer da Contadoria Geral da Repúbll- . . .
mar Pereira. sollcitando concessão de Nq 5.121-63 - Oflclo nQ 855, 'de 4 ca a respeito do J;'rojeto n9 1.578-6(). N9 5.148-63 - OficIo nQ 3.013, de
solúl'io-tamOla referente a Ralmlmdo de dezembro de 1963. do Sr. 'IQ Secre_ Cjue dispõe sôbre o pagamento de c-é- 2S.11-63, do Sr. Diretar d~ D. P"
Nonato Serra Pe:eira (filho)' - <l tãrio 'do Senado. comunicando a 1'e- ditos relacIonados como ":r--~'clclol do IM 1'. P. S .• encaminholndo do-'
'anexo) - Enviado à D.P. leição do Projeto n .2.'/62-(:)-61. na Findos" - Enviado à 1~ Secretaria, CUmentos pertencentes no scrvidor da.

NQ 5.114-63 -'- OfIcio nq 2.132. de Câmara, qUe dá nova redação ao A"~ NQ 5.134-63 -- Avieo nq GB-3G3. de' Câmara. José de Arimathéa de Araú-
II de dezembro de 1963, do Sr. Dele- t,\'(o 12._.1rlelso 11. da Lei nQ 3.782-60 3 de dezembro de 1963. do Ministério jo Atayde de, Lima. - EnvIado 11.
gado do TAPETC em Bmsilin - 1'0- I(cria os Mlnlstério..~ da Indústria e da Fazenda. eneamlnhando resposta D. G.
licitando provIdências no sentIdo de ido COmércio e da!! MInas..e EnergIa) da Dil'torla das Rendas Internas ao :NQ 5.149-63 - OflciD nQ 37(}.., de
ser saldado o débito do !uncJonílrio - Enviado à l' SecretarI". R.r. n9 923-63, do Dep. Waldemar 4-12-83, da Sra. Diretora de Registro
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TaqulgráflCO de Debates, consnltando N9 5.160-63 - 019' nO GM - 159 _ encamJnhando parecer a lesPêJto do
q respelto do cancelamento da. im· AP-Br, de 4-12-63, do Sr. Mmlstro proj. n9 4.673-62. - Envla'lo à 1ª
erlção do sel'vidor Fernando da. Silva de. Agl'Ícultura, respondendo aI) R. I. Secretaria.
no Cllncurso interno para Auxiliar de n9 985-63, do Dep. Celso Passo.~. _ N9 5.171-63 - Aviso n9 Ga·310, de
PortarIa. - Enviado à D. G. EnvIado à 19 Secretaria. . 3-12-63, do Sr. MinL!.tro da Fazenda,

N9 5.150-63 - Oficio n9 ON-4S. de N9 5.161-63 - Of9 n9 '195. de 5 de respondendo ao R. 1. nQ 5G6-63, do
5-12-63. do Sr. Presidente do Senil do de.~embro de 1963, do Sr. D.retor de Dep. Marco AntônIo. - Enviado á
Federal, comunicando cancelamento Redação e Revisão de Taquigrafia 19 Secretaria..
da. con"ocação da sessão conjunte: do retificando a comunicacão aa jat11 dá N9 5.172-63. de 3-12-63, do SeNwr
lCongt'eESO Nacional para 5-12. - reassunção do exerciclo de Marli! Jo- Ministro da Fazenda, encam,nh'mdo
iElnV9lado 11 Mesa. sé Moreira da Rocha. de 5-12 par" 2 rela"~a dos saldos d d t" - es

N li.llil-63 _ RequerImento de de dezembro de 1963. _ Envl'"do~ ~.,.. e o ~ço orçu-5 12 63 d li ~ .. mentárlns destinadas à. Câmara, no
- - , e E be,rto Augusto dos San- D P exercicio e ,1962. e relacionados com

1.05, sollcitando conccMão de l>l dias • •
de recesso. a que se Julga com dlreJto N9 5.162-63 _ Of9 nQ GM-I01-AP- "Re&tos aPagar". - Enviado 11 1~
fi partir de· 11-12-63. - Enviado é. Br, de 5-12-63. do Sr. Ministro da se;getar5.l~:i_63 _ AvIso nQ GB-312. d"
D. P. Agricultura. respondendo ao P... l. nu· '

N9 5,152-63 _ RequerImento. de 3 mero 862-0~: do Dop. Oel'em;ps FOI)- 3-12-63, do SI'. Ministro da Fazenda,
de dezembro de 1963, de Blanehe c!us teso - EnViado à h Secletarll1,. encaminhando parecer a respeito do
S t C f 11 ' j Pro). n9 196-63. - Enviado il. H Se-
l,an_oB osa a .... sol_ci(.and~ majora- N~ 5.163-63 _ Or9 n9 127, de 5 de cretaria.
,nç~o de grat.lflcaçao adICIOnal. - dezembro de 1963, da Sra. Diretora N9 5.174-63 _ Aviso n'l OB-313, de
En;;~ndo à D. P. de heg!.>tJ'O Taquigráfico de DelJnte.s, 3-12-63. do Sr. Ministro da. Fazer.cln.
d 5.153-63 - RequerImento, de 3 SOlicitando a deslgnaçílo de um Ouar- encaminhando rp.sposta ao R. I. nú-

e dezembro de 1963. de PerclJio de da para servir durante a r"alizl1çãJ mero 238-63, do Dep. Rubem Noguei-
~lmeida. Outro, sollcltando concessão da prova (2~) do Concurso p:ra. Tele- ra. _ EnViado à 1~ Secret:lria.
,6 44 ~Jas de rpcesso. a que se julga fonLSta em 7-12 e visla da pro~a de N9 5.175-63 _ Aviso n9 OB-314, de
l.em, direito. a partir de 16-12-63. - Contabilidade Pública e Técnica Le- 3-12-63, do Sr. Ministro da Fazenua,
"E1lYladO à D. P. glsla.lva do Concurso para Oficiai. encaminhando resposta ao n.. 1. nú
" N9 5.154-63 - Requerimento, de 5 LegislatiVO em 9-12 (2 guar,J.as). - mero 754-63, do Dep. Abel Rafae1. ~
de aczern.bro ele 1963. de Waldemal' lIe EnvIado à Dir~ Segç9. Enviado à 19 Secretaria.
Souza Carvalho, solicitando a expedi- ' N9 5.164-63 - OfQ n9 128, de 5 de N9 5.176-63 - Aviso nQ OB.115, de
çi\o de IDna 29 via de SUa Cal·teÍla. dezembrl) de 1963. da Sra. Diretora 3-12-63, do Sr. Ministro da Fazenda.
Funcionai, em virtude de extravio da de Registro Tnqulgráflco de DebateJl. encamlnhando resposta ao R. L nú-
H - EnVIado à D. G. sollcitando pl'Ovidênclas no sentido de mero 904-63. do Dep. Tourinho 0311-

Em 6-12-63 não faltarem luz, energia. e re(l'lgera- tas. _ Enviado à H Secrculrl'\.
No 5.155-68 - Mensagem n9 53-P, çao naquela Diretoria, durante a rea- N9 5.177-63 - Aviso n9 GB-3Hl. de

de 3-12-63, do Sr. presidente do Su- I!zação, em 7-12, das provas para o 3-12-63. do Sr. Ministro da 1"azendG.
premo Tribunal Federal. solicihlldo o COIICU1'SO de Telefonista. - Enviado encaminhando respOSla ao R. 1. nú
aCréscimo de Or$ 2:1.707.046.30 ao aos Serviços Oerais. mero 742-63. do Del'. plinJo Lemob.
crédilo pedido na Mensagem n9 51- N9 5.165-63 - ReqnerlmeAto, de 6 - Enviado à 1~ Secretaria.
P-63 (Cr$ 121.519.560,00). encami- de dezembro de 1963, de Domingos N9 5.178-63 - Aviso nQ GB-318. de
llhundo anteprojeto de lei. - Envla- Pereira Filho, solicItando concessão 3-12-63, do Sr. MInistro da. Fllzenda.
do à Mesa.. dll salárlo-li:1mllla. relaMva a. sandra encallÚnhando parecer a respeito tio

N? 5.156-63 _ Mensagem n9 M- Helena Pereira (filha). - Enviado à Proj. nY 4.491-A-58. - Env;ado il 1~
'I'RT 12-63, do TrIbunal RegJonal do D. P. Secretaria.
Trabalho da. 19 Região. em aditamen- N9 5.166-63 - RequerImento, de 6 N9 5 179-63 - Aviso n9 ::;.e-alO. de
to its de 118. TRT 1 e 11-63, sollcltan- de dezembro de 1963. de Jo.lé Augu.s- 3-12-63, do Sr. Ministro da Fazl'mla,
do abertura do crédito suplementar to Alves, sollcitando o ellclUulnl:lIl- encaminhando resposta ao R. 1. nú
de Cr$ 167.000.000,00 para ll.tender ,j,() mento à CCPL, de anexo pedido de mero 1.036-63. do Dep. Edi311n uar
pagament·o dos Vogais da Justiça do cert!dão de tempo de sClvlço. - eia. - Enviado à. h Secretaria.
Trabalho da 1ª Região. - Enviado à EnVIado i\ D. P, N? 5.180-63 - Requel'lmento, de 6
:M~.Ba. N9 5.167-63 - Requerlme.nLo. de 6 de dezembro de 1963. de F~rnando

N9 5.157-63 - Requerimento. de 22 de dezem':lro de 1963. de E'auJo Lulz Moreira. solicitando coneessáo de ré
de novembro de 1963, de 'Jribasltul Bastos Srejo. solicitando conces8âo ãe rias regulamentares relat1v3S 11 .963,
Fontes Gomes, solicitando ~oncessão férias regulamentnres relativas a 1963, a partir de 16-12. - Enviado à D. P.
de 39 dias de recesso, a que se julga a partir de 16-4-63. - Env\!ldo à D.P. N9 5 181-63 - Aviso n9 '313-317, de
com direito, a patMr de :1-12-62. - N9 5.168-6'1 - or" n9 631-63. do Sf- 3-12-63. do Sr. MinIstro da Fazenun.
Enviado à D. P. nhor Chefe da Seção Regional de Te- encaminhando parecer a rC"pelto do

N9 5.158-63 - Requerimento. de 5 lax mCT) , encaml:nhando a Fatura Proj. n9 480-63 . .;... Enviado à P Se
de dezembro de 1963, de Pedro An- n9 416, de 30-11-63, na importância cretaria.
funde da Silva, solicitando coooessiío de Cr$ 5.000.00. - Enviado à D.Co'n- N9 5,182-63 - 'Requerimento, de 6
de 34 dias e recesso. B que Se Julga tabllldade. de dezembro de 1963, de Nilo OOI'rêa
com direIto, a partir de lG-12. - N9 5.169-63 - Aviso n9'G3-308, de Lima. sollcHando eoncessão c!p licen-
Enviado i\. D. P. • 3-12-63. do Sr. Ministro da FII.1.enda, ça-espprlal - Enviado 11 U. P,

N9 5.159-63 - Requerimento. de 6 encamlnhal~do resposta da Diretoria N'I 5 183-63 - Of9 n9 SUDENF.: 
de dezembro de 1968. de Oswaldo das Rendas Internas ao R. I. nlÍ- R-4.966. de 4-]2-63. do SI'. SllPeJ'ln
Lamcellotta, solicitando avarbaçãodo mero 677-63. do Dep. Marco Antôn'o tendente da SUDE:'lE. encam\nlta,ndo
tempo de serviço eonstante de certl- - Enviado à 19 Secret9. o extrato das contas bancárias dMUP
ficado de reservista anexo (2~). - N\' 5.170~63 _ Avt~o n9 113·3011. de la Suuerintendência. - EnViado à
Enviado à D. P. 3-12-63, do Sr. Ministro da Fazer.c1a, Presidência.

LlS1'A QUlNTOPLAS PARA PROMOÇõES.

OFICIAL LEGISLATIVO

N9 5.184-63 - Requeriment.o, de 6
de dezembro de 1963. de Dan.lel Con
taifer, ,soliCitando retificação da. d;'ta
do IniCio de suas féria.s para 23-1:1-63.
- EnvJado à D. P.

N9 5.185-63 - Requerimcnt'J, de 5
de dezembro de 1963. de MeslÚ'l,s Dias
de AsslB. solicitando concE'.>sãa de 44
dias de recesso, a que Se jul.~a com
dlrelfo. a pal'tlr de 16-12-63. - Envia
do à D. P.

N9 5 186-63 - Requerimento. de 5
de dezembro de 1963. de José Maga
lhães Guedes. solicitando coLcessii.o
de 37 dlas de recesso, a qUe se julga.
com direito. a partIr de 1:1-1:1-J3. -
Enviado à D. P, .

Seção de Protocolo Brilsilla.
DF. em 9-12-63.

Comissão de Promoções
ATA DE REUNlAO

Aos seis dias do mes de dezembro
de mil novecen tos e sessenta e tres,
na sala da Diretoria, do Pessoal. reu
niu-se a Comissão de Promoções,
presen tes o senhor Francl.sco Sebas
tião Mae.~tl'alll. Diretor-Geral Subs
tituto da Secret.arla da Câmara dos
Deputados. dona Nadir F gueiredo
lv.artins Casta e doutor paulo Watzi,
membros da mesma Comissão. AI;
nove horas. foram Iniciadcs o~ tra.
balhos sóbre a Indicação de nOllle3
para. u promoções, por merecimento.
para preenchimento das vaga.. a se
guir dl.'crlmlnadu: na carreira dll
Oficial Legislativo - uma ~aga n"
slmbolo PL-3 e uma vaga no simbolll
PL-4; na. carreira Je Auxilia! LegJs- '
lativo - duas vagas no simlJolo ...
PL-9: na carreira de AUKIIl~1' de
Portaria - seis vagas no slmbo)o .•
PI.-R; na carreira de 1118petor de Se.
gurança - uma va'Sl\. no simbolu ..
PL-6 e uma vaga no simbolo PL-7:
na carreira de Guarda de S~;ml'an-
~ll - uma vaga no slmbolo PL-ID.
Procedeu-se à votacào, sendo crnstl
f,I:IdM as Il.>tas qulntuplas aOSIXo re
,qclonadas, uma para cada va~D nll
forma do dIsposto no pará«rafo tel'
celro. do artigo cento e vinte e seIs,
da Resolução m1mero sessenta e 'lete,
de nove de mala de mil novecentos
e sessenta e dois: e nada mllLs ha
'IPodo R tratar, "oi E'nnerrada a r~u

nlão, da qual, para const.ar. el1 Bal
bina Arnflud Mendes, Oficial Le~l.-"
Iativo, ~imboJo PL-5, ...!'Vlnd'" de /:le
eretárla. lavrei a presente ata. que.
lida. e aprovada. serl! assinada pelos
membros da, Ccmlssão presentes i\
reunIão - Francisco Sebastião Maes
lralli. Diretor-C "ral subStltuto
P(11I10 Watzl, SDcrE't,\rio-Ge1'81 da
Prp$ldênpla - Nadir Figueiredo Mar
tins Co~ta, Diretol'a do PeSl'oai.

ao símbolo PL-3 (1 "aga)

\
Jovcllna ,Mendes de Carvalho
José Paulo Silva "
Dulce de Almeida Vasconcelos •• ; •.•
Maria Lulza. de Toledo Pereira Reis'.
Annita. Cruz Lopes de Siqueira ...•.

ao slmoolo PL-4 (1 vaga)

13 votos) Cylene 'Ión'es da MoLta .
(3 votos) Fernando da Silvd. .. ..
(3 votos) Luciola Soares Pinheiro ..
Cl voto) Joe! 'flanna .
(l vol.() Mário Telles de Oliveira. .

(3 voteM
(3 voto;.)
(3 vamo,,)
(1 voto)
(l VOUl )

AUXILIAR LEGISLATIVO

ao símbolo PL-9 (2 vagas)

~~--~--------",-,-----:------------------~

Odilon Francisco de Oliveira ..
Osvaldo Gavina da Silva ..
Paulo Brm .
ZOl'ando Moreira de Oliveira ..
OClalr de Matos Rezende •..•••••••••

(3 volos) Alayde Rolmos de Lucena ..
(3 votes) Geraldo Gonçalves de Souza. .
(3 votos) José Ly,'a. Barroso ortegal ..
(l \loto) Abgnll Beker Pimentel ..
(1 voto) Osmar Bnrcla Rodrigues ..

13 votos)
(3 '\Totos)
(3 votos)
(1 voto )
1( voto )
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'" '
AUXILIAR DE PORTARIA

ao símbolo PL-8 (6 vagas)

João Nel1'ellt Filho , ..
Benvilsol). Caldas ',," .
Aristides José Casemiro "0

'''Valter Evaristo dos Sanws , ..
;Antônio da sUva Brito ' .

(3 votos)' l.aário Paiva .
(3 votos) Amaurmo Caputo ; .
(3 votos) Albertina José da Silva .••...••••.•.•
(l voto) Norival Quintanilha Rosa ......•..•••.
(l voto) Haroldo Adolfo Lemos da Silva .....•

(3 votos) .sUes Rezende de Araújo ••• " .
(3 votos) Wi'r1U do Esplrito Santo .
(3 votos) J<llli:> Martins Muninhas .
(l voto) Joáo NeIrelll Filho .
(l voto) Benvilson Caldas .

(3 vor",.)
(3 vacas)
(3 volos)
(1 voto )
(1 voto)

(3 'lOtO.')
(3 votos) "
(3 votvs)
(l voto )
(l vot{) ,

(3 votos) Cesar Pereira dos' Sanlos ..
(3 votoo) Milton Pereira de Castro .......•.••
(3 votos) Haroldo Adolfo Lemos da Silva •.• ,.
(1 voto) Elites Rtzende de Araújo ..••.••••••
(1 voto) Oswaldo Lino de Paula: :..

(3 votos) Newton Lage ; ;' .
(3 votos) Jorge SOares ; ..
(3 votos) Jacy de Barros Magalhães ; .
(l vot.o) João K'eirelli Fila0 .
(1 voto 1 Milton Pereira de Castro ..

Oswaldo Lino de Paula ••••••••••••••.
Esmeraldo Rodrigues de SOuza. .
Zenlldo Vidal de Santana ,
Mãrto p.aiva. .::
Ne1\cwton Lage _••••.~.,.~ ...••..•.
J'

.......-------------------_....:..~---------------------------...:-_--_:......._-
lNSP.El'OR DE SEGURANÇA

ao símbolo PL-6 (1 vága) ao símbolo PL-7 (1 vaga;

Luiz Beutenmuller (3 votos)
6ilvio Barros de Sá. Freire (3 votos) DcoclecÍ61lo Gomes de Souza .... ..... (3 votos):

GUARoA DE EjlEGtmANQ.4

ao símbolo -PL-10 (L vaga);

bnéas Lacerch da Silva
Antônio Rodolfo Assenço
Miguel Biana de Menezes

(li votos);
(3 votos»)
(3 votoS)j

J
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