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CAMARA DOS DEPUTADOS
l' SESSÃO LEGISLATIVA ORo _. Dirceu
oar20.,n ":'10:
Amo Ame - 11.
DINARIA DA 51) LEGISLATURA
l'IlQUENO EXPEDIENTE: ,

Wllldemllr Alves
Laerte Vieira ,

Emllío Gomes
Djalma Passos

JOM Veiga - 11.
waléno Magalhães - 11,'
Paulo Macarlne - 11.
Oseas Cardoso - 11. -Te6fi1o Pires -11.
Amo Arnt
--

-Geraldo MesquiLa.
OSwaldo' Zane!Io
Manoel Tavelra.

Wl1lter PllFoSOS

Rubem Alves
Wilson Chedld
ClóviS pestana
Adolfo Ollvelra
Lisboa Machado
Rachid Mamed

Tourinho Dantas
Ormeo Botelho
Teófilo Pires
Wilson Martlils
Paulo Ooêlho -

José MoraJs

Leltlío

I Nilo Ooêlho
l paulo MQutollrM

Marco' Anlônlo -

Nogue~a

-

José Moraes
,José Moraes

Fernando Silnlnna
Cunha Bueno "

Pereira Nunes

Levy Tavares

- Marco Antônio,

Tufy

Edison Garcia-

'Jo.~nphat

Jl:M PRIORIDADE
..
VotaçãoProjetos M. :l.645-D de 196i - 3,90&
, A de 19ti3 e 3. 408-A- de 19ti1.
DlsC1lssão
Projetas ns. 1. 011-A de 1956
2.197-A de 1960 - 95-A de 1963
3.364-A de 1961 - 3.572-A e 1961 "52-13 ';e 1956 - 54·'\ (le 1959 - 140A ele 1959- lAUt-A de llleO - Iló·.\
tb WG3 e 2 334-A de lOCO.
Dia 16, às 21 horas:
ElmndaConstltucion'al n 9 2-.'\-33.

E1IIl& Carmo,
Argllano Dario
Ivan Blchare
Henrique Lima.
Edvaldo Flôres

Anlz Badra

Abel Ra.fael - '1.
Ma:::<llhiie.~ Mello" 8.
n'n",cllr1o Ce~qllelra - _11
l,vrlo B?I'!,ol1 -, 9.
Euclides Tl'lc!ll"S - 10.

~nd8

Bertou

Lyrlo

- Carlos wémeck
Valérlo ],,1aRalhães
Juarez Távora.

4.

de

Padre Nobre
Da.llms. Passos
unlrio Mach!<do

DerviUe Alle~ret1
Waldemar Alves
Demlstltóclldes BaplL~ta

: CO"Têa da costa - 1.
•Pereira Nunes - 1.'
NOl:ueira Rezende - :lo
Geraldo Mesquita - 4.
Grrnl(lo Freire - 4.

Ordem do Oia marcada pelo
Senhor Presidente para a
sessão_de segunda-feira, dí.a
14 de outubr'o de 19~3.·
~

D:vrno PlrM
Lisboa. Maehüdo,
ErnM.Y SlÍtyro'

. pllnio Salgado
Floriano Ribeiro
Moysé.... Pimentel
Corrêa da Costa
Joáo Veiga _ Euclides Trlches

Gererniaa Fontes
;Oetúllo MourJ.

Dies Menezes
Flôres Soares
Resende Monlelro
Paulo MacarlnJ
Oastro Costa.
Floriano Rublm
Luiz Bronzeado'
JO:--dphat Borges
Guerreiro Ramos
Getúlio Moura
Rogê Ferreira
- Jorge Kalume. _

!Rôberto sa.turn1no

:Mãrio Lima.

,lorge Kell:me
J ncob Frnntz

Francisco Adeodoto
-Abralláo Sabbá

Lauro Leitão
_Ney Maranhão

Daso Coimbra.
Dirceu Caraoso
Esmerino Arruda.

Accloly Filho
Argllano Dário

I,~,uro

Marc!al I'erra
MedelrO.ll Neto
Osmar Dutra
Oséll<\ Cardoso .Gil VeIozo
José Carlos GUerra
Adrião Beroordoo
Garcia FIlho
Celso Passo.s
Ultimo de Carvalho
_Floriceno ,Pa.!x1íOJalles Machado
Geraldo Guedes
StéUo Maroja.

Azevedo-

Na.~slf

Mmon Dutra.

I

-------- ---\
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N9 1. C92-63 cIo P~c1o", -p.;xeQdf!vo, que al!.erll o Art. '1 9 da t,ei ,1\mI)l'Q
I) de ~tt!mbr(' de 195fl que reestrut!lra o Quadro de Cipl'p'as rnlen-'
_dente", de Exército - (As l'ol!l.b.>Óes de Oonstlt:uçãu e J1B!.lça e Je 3egurança Na.c!Ollnl1.
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SF.SSAO LErtI5J,A'J"IVA ORnJNARlA DA
LEGISLATURA EM 11 DE OUTUBRO DE-1963 _

I - Abertura da
II _ Leitura.

m _. Leitura

DA

I\~ãl)

e aF.slnat~t..

da ata da sessão anterior

do e:r:;ed:enf.lo

COMUNlCAÇ'/oO:

Da .Banea.da. -lo PTB e :10 Sr. JamIl AJnlden: comunicando que indll»11
o setl Vice-LideI', o r. Doulel de Andrade, para .Lider, até dellberação em
,1eftnll1vl).

.,

_

~

.

'

PROJETOS DE DECRETN'

II

LEGISL.~TIVOS 1\

tMPRnYIIR:

1'19 55--63. :ia Comis~iáo dI' Re]<lções Exterlon'$. que rallflea, nos ~r.
mos do ar'- 66 -inciso 1,- da Com.t!tuiçao Feclera 1. a "Convençao I'c!i1.t,ll" 'Iof
eomUções. de emprêgo dos trabalh&ccres de tazendas", concluld~s em ~'ll
nebra, em 1958 pOI'-_orasin" da n u seF';;?,o da Conferência do l'H1.)liM,
ressalVâdos os artlgor 15 e 20, it,en.~ 2 e 3 cuja ratlfl"RÇão e 'rl~uPga:la- com·
funitamento np. autQ(.ização da. prc.prln Convenção - 'As OeID1~sõ~s ie ,,11-

g1slação Social e de· Ecunomla) ,
N9 56-63 -Co ComlssáO rie Le 1açôP8 EgteTior~', (1110 3Pl'CVJ ') f,cx1o .] l!I
Atos f,irmadôs no XT'T O'lIlgl'eSSl d~ O;'1iãro P:'S!-l -Orh?r!!l!, .'~,)Ii?ad(J t'lI1
Ol.ilwa. OS:!ladâ. em 3 de.o~~hbr'
19a7 - \A O~lIIJH"O de lrlUlSIJ')I ....
COllllll1icaçoes e_ Obrns l'ubl.caA).
,
c

<t:

7588

Sábado 12

DIARIO 00 CONGRESSO NACIONAL

'N9 62-63 da ComlsJ;lio de Relllções Exteriores. que aprova C$, EsUl&11t:lS
do "Centro 'Int.ernaclonal de Estt1dOS pa.ra OOnseIvaçfi.o e ~stauraçã.o de
:Bens culturais". criado po~ Re.'\Olução da. IX' sessã,Çl da. c~nferêncla ,!l!~lll da Organização das Naçoc<; Unidas pAra a Erluca.çao, a. Olenc~a e a C~
tura, (UNESCO). realizada tm lP56 - (A comissão de Educaçao).

(Segão

Il

Jutubro de 1953

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRE~SA NACIONAL
olnaTOR ·GERAL

PROJETOS

APR~ENTADOS:

ALBERTO DE BRITO PERE:IRA

1'19 1.097-63, do Sr, Gil Vellnzo, que cria 4 ~qul\tro) .Juntas_ de Cond.
1lação e Julgamento nl\s cld!",l.'s da Barra de Sil.O FranCISCo, Sao MnteUB,
CollÜlnll. e GuaçuJ no Estado do Espirlto santo e dá outras providências,
_ (As Comtssões de cemstHuíçân e JUBtlça, de LegLsiação Social, de 01'1;1JIumto e de FlnançllS)
N9 1 098-63, do SI', Gcertelro Ranlos, que dispõe BÔbrll o enquadra..
mento dos atual, componenle.< cia série de classes de Garçno, no Servl 90
[E'úhl1ct>, ele ilCÓl dc' com o aft 20 da Lei 3,780. de, 12 d!! Julho de 19fO lM Comissões de OOClstiLmção e Justiça., de SerViço Publlco e de Fmm·

cH.~1I

DO Se:RVIÇO áB PUSUCAÇÔIlS

MURILO FE:RREIRA ALVES

FLORIANO GU1MA~À!S

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEçAo I
Impresso n.e olleln81 do Deverlnmcnlo d. 1I11pr.ne. N.clo".

",.-

BRAS1LlA

ÇM) •

N° 1.0Dn·6~, do SI'. Flnv,ül1fJ Ribeiro, que autoriza.

CHa"lI DA 8JlçAo O. RI:l:DAçlo

('l

Poder Executh'o

a abrir crédito de Cr$ 100.000 ,000,00 (cem milhões de cruzeiros). ])ara. llUl·

de um ginásio indUl.trial, na êu!ade de Guarablra, ~o ~t.ado da
ParlÍlba .e dá outr.1S provi;Jênt'Ía... - (As Comusões de constltuiçao e J ~ll,
tlÇll de Educação e Cultura. ;:Ie O1çamento e de Finanças).
l-W 1100-63 rIo Sr. Medelr(lj. Netto, qUe inlllllul o Dia da Mãe Prela - '
(As Comissões de con.~lJ!,ulçr,o e Jusllça e de' Educação e Oultura).
N~ 1.102-63, do Sr. Slmflll deI ounha, que altera C8 dis!!OSitivos dOll
tlgo:l 462 e 607 d" Código de l'loctSSO renal - (A Oomissao de Comtlhlção A JustIça).
N~ 1.103-63, llo Sr. 'TeNHo I'n e!i, que cria po,lo;; Agro:PecuárlOll U.í.l
munlc1pios de São João da Ponte. Brasllla de Minas, Por~elrlT1ha, Japauba
Francisco Sá. e Grão Mogo!, ES'rtdú de M!llas Gerais - <As Oomlssoes de
Constltul,ão e JU;;:!Çll, de AgrIcultura e polltlca RUIal, de Orçamento e de

ASSINATUAAI

tal11~Ílo

ar-I

Flr!V11ÇPS) •

N' 1 lr~1-6~, r1(1 Sr. Mrrlel!':J$' Netto, que Inslltui '! DIa do parlamcn~ar, e
dã outras pl'ovidên'alls - (A Oam1bl<íio de ocruotJtulçao e JUt,liça e li Me& ~ ,
N" 1.106-0:;' elo SI', Jorge KlIJt:me, q}le autoriZ!) O Poder ~ecutivo 11

FUNClONARIOS
lUlPARTIÇõES E PARTICULARES I
Capital e Interior
Call1UI e InterIor
. •
50,00 Semestre
... Cr$
Sem 8stre •••••• ,.... Cr$
Ano
Cr$
96,00 Ano
_••••• Cri
Exterior
Ano ••••••• _• . • . . ••

39,00
76.00

!::xterlor
Cr$

136,00 Ano

'.-" __

It""'.~

.... ' ••

Cr$

tos.oo

_ Excetuadas ai para o exterior, que aerllo aempre anu.ats, ai
assinaturas poder..se-ão tomar, em lluala.uer época, por sela meses
ou um ano.
- A fim de possibilitar a rem,esas de valores acompanhados de
esclareolmentos quanto à sua aplioaoão, sollcttamoe d/lem prafel'/locill
to remessa por moio de cheque ou vale postal. emitidos a favor do
TCsoureiro do Departamento de Imprensa Nacional

abrlr, pelo Mlnis!,orlo da JllStJ!.'~ r Negocias IDtet~ores. o credlt<J espe<!llll
de OL;: 250,000 ,0JO,Oo> (duzentos e cmquenta mllboes de cl'UzelrosJ, para
fllprlJ1~r li IIp;;.,,'sas com a /Jonstrllr.áo do prédio destinado ~o lmllluto Nossa
Belllwra da I'i~d~.(le, pnr", rbrlgar crlançn_, pobres, em B:aslll:} (DF). (A}; Cl)m~súe~ dO lJlstrlt... Fedl'Inl e Orçamento).
- Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais serão fornecidos
N9 1.107-fiJ do Sr. P(HlJo ~.lnr,l1'inl. que l1á nova redação ao art" 1402, da
aos assinantes sómel!"s mediante solicltaQão
Lei 3,G07. l1a :;;; do ngô,t" rlp 'lg~1, (Lei orgf.nlca da l~reVlrlêncla SOClal)
~ (AS COIlIí&ões de COI1!,t1lulçlío e Justiça, de L~:;lsbtno SoeJOJ c de 1"1- ,
- O custo do número atrando ser' acrescido de Cr$ MO e, pOI'
ll:"l1l~'as" •
uerciolo deconotdo, oobrar.se"lIo mais Cr$ 0,50.
1·1Ç 1 1U2·03 do Sr. :M!llin Dutra, que dbcilJllnll o pagamento das quot:ls do sill1lJru.to~ de Relld~ r. ('çn~umo Jevidas CIOS mU!1iêlplos - (A.~ Cal
Iolê"üc;; de l;()nstl~ulçlio e Ju.tlça, de Economia c de FmrmçllS).
1'1" 1.10g-63, do 8r, Lhbor. Mndlaclo, que Inclui no Plano Rodoviário Naclcmt 11 (",1.1 mia rlc rOlingrn; rlue IJga a cidade de QulrlnópolLs !! Oachoel.
o SI', Vasco Filho ciogla a. Imprensa brasllelra, pela maneira como se
l'a DJllrllàll., no Estaco de CloÍli~ (As ComL"ões de [",ollSf:ltulr,ao e Ju.;tj.
oonduz,w durante o pedado cle .:.,>IJcltação do estado de sitio e lê dols ",••
,'(1, de Tmnt;porl:,S. C ,. nlcnçéoes e Obras PúbJlcas e de FlDanç9s).
tlgas do "DIário de Notícias", intitulado "Desacato e DesQ,fio".
NQ 1.110·6:'. cio Sr. Ll~bon M"lbado, que au!.or129 o Poder Executivo 11
o Sr. Aroo Arr.L rf'glbo'a o ebtadó em que ~e encontram as flnaní',u,
tibl'lr jwJo MJl1l.tél'1o da EducaQ/l" e Cultura o crédIto de Cr$ 60.000.0eo,oo
(cl!u/uellla milhões de crnzelros: Pllra custear as deopl'''sS de el!nclusão ,ias dlL Argentina.
obras da As.>oeiação Cristã de Amparo à Maternidade e Pfoteçao 1l Infân·
O Sr. Plinlo Lemos reclarnu a discriminação em aue foi lançado o '€S-'
ela e da caSa da criança 'Nos~r. Senhora de Nazaré de 1tumblara no Es· tado cIa. Paraiba 110 plano de IIjlJ:cação de dotações dest.Jna.rlas 110 reapil.l'e.
tado de Goiás __ (As OOllliuólF. W' Educação e Cultura, de Orçamento c lhamenlo do" portos nacl,mais e construção de rodovias, elaborado p...lo
de FJJJanç.:u».
:MlnJ.stério da Viação.
NQ 1.111-63, do SI'. MUlo'1 C~bral qv'!! autoriza o Poder Exe.cu.'!vo a abrir
O Sr, Teófllo Pires rcvel'E:I1cln a memória do Proff'&or R1vadávla Mur.
pplo MlIIistPIlo da Vlnçãu e Obr8" Públicas - DNER. - crédlt~ especial. de ts. Vers1nl de Gusmão. Catedrátl'!c<> da FaCUldade de Medicina da Unlver·
Or~ 900.00(1.000,00 wovece.lllos 1l1jJbões de cruzelrC6J em tre..'l exerciclos,
paI'!! os obra." da l'odovia ER·I0 no trecho do Estado clo. Paralba As ridade de Minas Ge~III;;, faleeid' dia 29 de setembro último.
Crmll,.'õ,~o rle 'l'ransp6rte.~ Cc.munlcações e Obras Públicas, de Orç~~nto
O SI', Bnjamln Fal·ah. (;m fsre d.'l catãst1'ofe que se abatl> sôbre o LeI'rltórlo itillkmo, apela ao Govê.t'Jl() Federal, pllI'a que dê tôdn assl1;tência uep rlu Flnlluça..J.
cessárla :lCjuêl~ PaLs.
N~ 1.1j:-63. do Sr. Bení8l1'1'J Farllb, que autorl2a o Poder Executivo a
n!Jl'ir, prln Ministério da EfÍl'''rti" e ç'útura, o Cl'édilo es~ec).o.' de ......
O SI', Geremlas Fontes comunica a homenagem prestada pelo Mlnls01'3 ~o.Ül1n O~O 00 (vln;p miJIJõe' cC! cruzeiros), destInado à Sociedade Peso Lérlo da E.~ucação e C;\tltur~ 110 Profcss{lf Queiroz Filho, dando o seu no·
tnlnzzl do Bmsll e à Associaçíi. dos Pais e AmIgos do Excepcional para me ao Ot!Ill;J'o Regional dp pesqllJEll.'· EducacioneJ.s de são pauio e deofeuOblCfi rlc 111elr.oria e ce.nsel'Vaçãr dr sua r.ede e cursos pedagógicos lAs de o SI', Pauio d" Tareo Gas acusações que lhe foram Impostas.
ComJ,s"óes de :E~ur~çüo ~ CUll11l'J, d~ Orçamento e de Finanças) .
O Sr. Breno da Silveira M a sua poslçã anti os (\Itlmos aeonLeclmen'r,,>
que se desell1'olaram ne reunião da Bancada do PTB.
N~ 1.117-63, do Sr. AluisIo :ef7frr~, que autorl~a o Poder Executivo"
nbl'lr, pelo MlnbtMo da VIlIçih e Obras Públicas. o crédIto especial de
O Sr. PD.t110 MaCltl'lnl pnf€l1Ia contra o processo discriminatório por
Uj)~ filiO U(.O OCO,OO (oIlOcen\ul mi'hões de cruzeiroS" pllI'a atender à des. 411e passa o Estado de Santa Catarina. especialmente no Cjue diz respeito
peM'" com li comtrução d~ trechos da cs~radll i'3R-14, no Rio Grande do ao problema de crécUto. por p.:Irte do Banco do Brasil e sugerc ao Sr. PreF,ul - (I\s Cond" 1\,',.. de TI'lImpo: tes, Comunicações e Obfll5 Públicas, de sidente daquele estabelecimento li cl'!ação de agências em cidades do seu
OII:rul1fll[O c dp Finanças).
Estado.
N9 L 120-63, 110 Sr. M\Luel Marcondes, que mo:i1flcll a lei 4.216. de 8
O 6r Valél'lo MlIgaihães, após difocorrer sôbre a situação =,ollLlca ú7lde mal!' dp· 1063 e e.~tencl~ 8 tõda li Re~lão cenf ·r,-()p.te be!,pflclos do ar· clonal. solicito 1I0S seus pare; o 1'1 epnro de ambiente de }:az e tralUo<Jullltigo 34 do lei 3 SL. ('e 14 rlt Ce~~mb1'O (le 1961 11'1"nD Di~elc'r ('" SUDENE: dade para A solução dos prol;liem~~ do povo braslleiro.
(As C(ltllh(',eio de JUbtiça - Valorização Econômica Fronteira, Sudoe~te
O Sr. Geraldo de Plna, Dlllnifesta-se conttárlo à. aprovação de emen- F'Í11n n tusl.
da que metdlflque o Art. 14-~ da Constituição.
'O Sr. Ney Mnrsnblio JondenJ. li critica 90- ação de aglt.adores comunistas nos Munlclpios de Jaboatãc l\loreno e Cabo. no Estado de PernAmbuco,
IV - PEQUE~O 1l'XP'CDJFNTE
contra. os Sincilclltos Rurais l'àHsdos pelos Padres Orespo, Melo e Liu:l
Rufino.
Grudar/IS:
O SI'. 08ni Régls faz apêlo ao! BTll. MinjstJ'o da Fazenda e Presidenu,
rio B4'nco do Brnsil, 1l() sentido de seja lnsta1ada na cidade 'e São JO-IO SI', ,Toão VeIga I'eclatnt da Mero melhor t,rntamcnu' pal'lI ~s tócn;, {Juim - se, uma agência bancária
,
c<Js do SNvlço de IrradIação e GIL vllção, bem come. que aquêle serviço ie
O SI'. 01éns Cardosr dlrJll1 lIpêlo aos 5rs. Presidente da Repúbllr.R e
Minl.siro riu Viação. n fim de quo l'eloOlvnm o problema dt\S servidor~ da
trllnsfOlme em Diretoria.

I
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.A,dministraçil,o do Pôrto e dos arrumadores do Comércio Armazenador de
Maceió. os quais não recebem seus salários há alguns meses.
O Sr. Roberto Saturnlno defende a necessidade urgente de reformas
estruturais no Pais,
. t-'
O Sr. Mlirio :Maia comenta que o Plano de Valorização Econômica da
Amazônia não corrcsponde à.'- necesside.des fundamentais do), AmaZ!lma e
lê !!rUgo publicado no "Diário <lo Comérc!o', de autoria do !'rof. OSOI"IO da
Rocha. Dmiz. intitulado "Panorama Politlco", a êSSe respeIto.
V -

GRANDE

l!'XPEO~TE

Presidente - Ranleri Mazzilll.
1." Vice-Presidente - Clóvis Motta.
lI.- Vice-Presidente - Cid Canralho
1.' Secretário ...: José Bonifácio.
2.' Secretário - Henrique La Rocque.
3,· Secretário - Aniz Sadra.
~.' SecretárIo - PaUlo Mmcarone.
I.' Suplente - Dirceu Cardoso
4.' SuplenUl - Clemena Sampaio.

DA MAfORIA
2.' Suplente - Gabriel Rerlnes.

,
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e;.

I
i

I

,

-, I

EXPLICAÇAO PESSOAL

I

O Sr. Arr'ldu. Oâmara "OlltPStl~ Mirma~iíe,~ feitas, anterjo~m~l'Ite. pelo
Do,.,'] Unh ~~al( d? Con~b;nnl.O' e arltica a atuação do Sr. Miguel Arrais à I
flBllle

dr)

IX -

OUN
UlJN
PL UDN

- BUac -PlOto
- Adaucto Cardoso
Ra'll PilJa
'
_ AlIomBrJ3J.ieea·o

__
' I 'Blo~o dos Pequenos Partidos

E~€euth·(l· J)Pr:Jumbuci,r.o.

PTB _ Milton Dutra
PSB - PRT.'
Bloco dos Pequenos Partidos - MTR
- FDO - PST - E'R
PSBERRATA; ,
PRT.
Lider
R,"',l'P"tmpn!o ele ipforf"lacne nO 1.001·63. que -.e reproduz por ~r ;;111-1
d~ com incnn'eções 110 D C. N. -, Seção l. _de 9-.-de outubro de :963. !Já-. Pl't - Theophlío Pires
glHa 7 574, 2_" eoluila.
Vlce-Lideres
PDC - Juarez ~ávora.
PDO
Theophilo
de Andrade
\ SECRETARIo' DA CAMAR,A DOS DEPUTADOS
P'I'S -- Tenórl0 Cavaícantl
PSB -- Max dn Costnsanto.s
PSB - Mário Lima
GabInete do Sr. Primeiro f-{.,t~-':" ~,/ ~i, ~
MTR .- DervllJe AlJegrettl
MTR - E'lveldo pinta
PRT _ Rui Amaral
PRT - LI,,') Morgpnti
Ól Gon-·unlcaçãl' da Delegac!> d} Depariamento dos' Correios e Telé- ,
[j'rHfas em Brcsj~la.
-;~--

x -

DESIGNAÇAc:' DF ORDEM DO DIA

ENCERRAMENTO E LEVANTAM1DNTO DA SESSAO

L1DE.RES DE PARTIDOS

Atm do Sr. DÍl·(!I~r· Geral
a)

Portaria nl 22G-63

III

Apo!otikl.

-~

f'SD

Dlrel.l)rlp ri" p~i,·",~,'''ln _

C:onc0~·t·ênrl.." Admlnj~h$tHvR
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PSD
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A1U1Zlo Bezerra
JlWduhyCarnetro
Aloisio de Castro
Getüll0 Moura
Ultimo de Carvalllo
Antôn10 Feticiano
Oastro Costa
PUnia Costa
Antônio Almeida
Peracchl Barcellos
AbraMo Sabbá
- Matos Carvalho'

PTB

DE BLOCO PARLAMENTAR
L1DEP. 1:. VICE· LIDERES

. . Llder
'3,' Suplente - Valérlo MaGalhães,
PSD - Taneredo Neves
Vice-Lideres
O Sr. Osca.r COl'l'êa comwÍ(~ o último pronunciamento elo Preslde'lte!la RejJúbl(ca. eomparando.o .."m outro do Presidente Getúlio VargaS e I PSD - Mart.lns RodrIgues
crltlca a atulIçiio dO S:. João GoUlart.
PTB - Bocayuva 'Cunha
O Sr, ormeo Botelho lIpt('sent,a o relatório da Comissão de Deputado
PSD - José Auoním
q'le foi ao Es(adc. do Paraná a fim de tomar conhecimento das propolÇr,es da catástrofe que. D-"Solou llquêle &,t·ado. e propor à Câmara medi'1lls
PSU
misses GmtTlaJ'ães
p:na auxUlar aql)elf. região,
P~D - Joaquim RalllosO Sr. Geraldo }<'l'e!l'e critica o culto da al~torídade dlspens9do
t>.-esldrntc Joã,) Goulart l'e,~ponsa":Jlzando-o- Dela ,comunlzação do Brasil e
PSD - -VIeira de Melo
reprovando a su.', al.llaçnt· à frentD dos destinos C:o Fels.
PSD - Ponce :I~ Al'ruda
O Sr Ecltúcio Oafe!e!r::. comt:nlcit a. vitória do:~ oposlcioni~tas no pieiPSD - HWllbêrto' Lucena
to mllniiepal de TlmtlllU no E~tlldo do Maranhão.
PSD - Renato Aceiter
O Sr. Qqerreir" Ramo." romf-l'fa o "perfodo sem fisiononmla" em <jue
(Itlav!';;Sfl. o Brasil, co'lmpm'amlo-o com outro3 j1erlodos passados, apontar.do . PSD - Adelbal Jurema
03 3ellS a~opd,),q. p configurantl'; as características fundamentais do nôvo'
PTB - Milion Dutra
periodo qUe surgirá.,
1"
PTB
Ol1ag~ Rodngues
v'" - APRF.:5BNT'\ÇAO Dl" PROJETOS
P1'B - Gilberto Me;;LI'lubo
I PTB - Afonso Oelso
0~ 51'S BI·ItO Velho, Jea.'o Alves, José Baroosa, Val~rio M9.~~,!hães
WllldCln3r Alves apl'esentanl prajptos de f e L . ,
I P'l'B ~ I'emperalll Pel'elra
Os SI', _Di'mL<,thoclÍôe" .;Intlsta. Arnaldo Nogueira. Ney Mar9.nhã1>
PTB - Sérgló JaSOJhlíes
-"l'c6fllo P.irE'll e Stêli... Marojíl en"l.mlnhmn à Mesa requerimentGS ~rn que
?TB - Almlno Affonso
F.ollc't.1m ln f (.rmacõ·" ,'~ "'00,",' l,~~pc\ltivo •
•
() Sr. AcJolph"l Ollvelr" m1i~It.~ à Mesa {Ille >.pure, junto à Companh18
DA Ml.NOHIA
'T'a,pfA·liÍ'a. e lI< .ut,:ricla 'P' "espo)1.~áveL~. se existe censura nos telcfones de
LJdel
B:'Jclílla e, quem a P·lItm-i70U,
Pedro j\JC1XO
ODN
,
I
VIce· LI<leres
,VII - ORDEM DO ,::}IA
Emanl 6:1.111'0
ODN
'O Sr. Mel> da Costasantcs c'·u1 en!,a. 11 decisqo do Supremo Trihunal Fef'L
Lul2 VIRDll
(1Qr91 do r ,e"':1lld" lwl,e(l;·,COrl11J.< aos militare. env~jvldos nos aeonlecimento~ I
;,10 p.·,,"lIln e q~e se enconkam ... ~.o.· .. -lHo" o. 91'tor'rjq"lp" rio 'Marinha-I OON - Herberl Levy
jl'r r!lflc1111~rem o pr"~r rIos advogados ao~, detidos, e tece consldernçóe,
s~bre o epl.'õ6dlo de B!'a>.íJjn.
:
PL
Brl~ Velho

vm -

Outllbro de 1963

MESA

I

.0 Sl'. _I\dlluto Oardo;,o criticlL o Ministro doJ. Justiça pOr acw.ar a OilO:;iç10 de estar qumendo agitar o Pals. em virtude da constltuiçao de Comissao ParJamentlU' de Inquéritc para. investigar atentado tramado con~ra
ú Governador Oarl'
Lace~da..
-,
O Sr. \VIlson Rori? homenagei3 as "Emissoras AssociadaE,", do Estaelo
do ce-J.rá, pelo transcurso de sua data comemorativa.,
O SI' StkJio Maroja lê e cm€'llta editorial pUblicado no "Diál'lo ele São
Pü1110", de que.rta-feira p~sada. versando sÔbre a. questão da. ,Valorização
do,~ prOduto. prImários.
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PSD

~~g

PSD

Lider
R,bdrll!'Ues
Vlce-l.1rleres
Leopoldo Peres
Jolíe Menezq
I\'ar Saldallha

PTB -

PTB P'l'B' -

PTB PTB
P'I'B
PrB
Pl'B
PTB
p'r'El
PTB

""
..;.
-

Lider
BocayUva Cunha
Vlce- Lideres
Sergio M!Íll'all1ães
Dourei de Andrade
Olemens SampaIo
Milton Rols
Ramon de Oliveira Neto
Rubens Palva
AUgusto de Gregório
Clodomlr Lelt.e
AntOnio Annlbelil
Ortlz Borges
UDN

UDN

UDN

ODN
OUN
OUN

ODN
UllN
QDN
UDN
[JlIN

OUN
ULJN
UDN

LIdeI'
- 'Adauato 'CllrdoõO
Vice· Lideres
- Corrêa da Costa
-- Manuel J'aveíra
_ Padre Godlnno
- Amaral Neto
- OU Veloso
- Celsc PasSoa
- Ruy Snntos
Aroldo Carvalho
- O't'l1r Oon'I'"
- Adnlto OliveIra
M1rt.1l1F;

ti/'! •.,Ull

Tou"i",,,, ·'"ntfuS.

PSP
LideI'
PSP - Arnj}ldo Cerdelr.
Vice, Lideres
FSP - CB!ltidlQ Sampaio 'no Im.
pedlmen!o do SI', J<!an:'
PSP -

F'e.Jcê<l •
l:Iellto Gnnçalves
PUC

Llder,
MlIlJtroro
V l"p~ Lojder".
flOO - Pllnlo ~MllpllIO
PUo - ArCloly PHho
E'LlC -. Eu(!llde~ [)'lt'he~ --~
PUG
Geremln, Fontes
P'I'N .

E'DO __

~'I'qnc(;

Llder
Ma'lrJclo GO'llart
Vlee-Lldcres
PTN - JW:J.I)ha t 'l'cveclo
E'TN - rufy :118,$It
fl'N -

f'R
LideI
Te6filc Plre!'
Vlc!' Llderell:

PR

APelo Cunnll
NogueIra de ltcsenlre
W'llltel Passos '

psa
PSB
PISB
'PSB -

Llder
Ma x do ClI.tasant.,.
I1let)- Lldere~
Roberto Snturulna
Ml\rlc L!ma
PR1'

Llder

nu, Amaral
VIcc' l,lrler!'.
Llnu M,'rg,"'tJ
Or!l? M,ntelrc

PRT
PRl
PR'I

-Martln~

!'81
PS'I

-

Lider
fenórl" -:R I'n I~~ntl
Vlc" Llder

- Mário (;"v~s
PST .... Mt.'I'Co Antônio
PS'l
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M'l'H

,

Ll<:Jer
!IITR - JIIJ'a Urum
"'fa 11...."1111. •."".
Vice l.Iaer

i

PRI'
Lider
r

PTB
P'rB
PTB
UDN
UON
ODN
PDC
PSI'

-

Chngas flodrlgues
Eloy Outl'a
Rúgê Felrclra
Jose Meira
Pedro Alelxo
Rondon Pacheco.
Arruda Câma1'a
Arnaldo Cardelra

l?R

-

Vago

i

Vice LJClCr

PRP -

Rnul PU:"

-

Ll1l2 VIIU1R ~'lllJo

PL -, BrIto Velllo
i'L - Norberto Sctunid~
----~

--

~ ~-

.

COMISSõES PERMANENTES
Comissão de Agricultura e
PolltlOa Rural
pso PTB UDN -

I'SD
PSD
PSD
E'SD

-

PSO
P5D
PTB
I'TB
PTB
p'l IJ

Pacilticu Chave.!, PresJdente
Rc.•" to CeJldbnlo, Vlce-l're·

aldelll.e
AUgllSl.o NOVllLs. Vlce·Pre.
51c1ente
Ary Alcantl>:ll
Arnaldo Uúrcez
Joào Slmõe,s

Manoel AlmeIda

- PllUIC MontaJU;
- Pedro ZlmmermaDn
- AbraMo Moura
- Ary PLumbo
- Gilberto Meslrln'
Ney MIIJ"nnhão
PTB - RubelU! AI",

ODN UDN -

Oorl'~s túI

eosl,

Flu',.lt& Leite

UDN - Herbert Levy
UDN
Jale:; MaChado
P&:E' - Ge1'4'üa dE aarroa
PDO - João D6rlll
PST - Tenórlo Cavalcanti
l'1t'I - Llno Mo,gantl
P RJ:l

- J:\'ll,1l (,UI

f'SD PSD -

PSD PSD PSO PSD PSD PTB PXB PTB J?TB PTB PTIl UDN -

Celestino FilllCl
Gal'oso e ALmeJldra
Luciano Machado
Maw,cJo Andrad.
Ozauam Coelho

Paes de Andrade

Valérlo Maealhllel
Alceu de Carvalba
Cllllg.. , R"dlrgues
GarcIa E'Ilho
Joá<J Mendes

PSO
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSO
PSD
PSD

-

i

flamon Ollvelra Ne'
FwbE!q'W Brega
MrltaJo~â~ Oliveira

nEUN10ES
Turma "A : QUlU'ta.s-felrlls

It°ras
Turma "s : QulntM-Ielrns à.s li

PSD -Vugo
PTB - Herncllo Rêgo

1"1'B -

Vi·

PTB
1'Tll
P'l'B
PTB

-

PTB
UDJII
UDN
UDN
UDN
001'1

-

UON -

SUPLENTES
Aderbal Jllr<ma
AnJslo RoeM
Chagas Freitas
EUrIco P.1lJelJ'O
C'etúIJo Moura

Lauro Leitão
João Meneies

Muttlll ReJS
l':1'Y MaJ'anhtlo

P"uW Macllrlo1
V,eno Passos
Vi;!:O
}\<:JolJo OUVeJra
AlranlCl OllvelTa
rcw"on Dare,,,
l"I'ullceJtnu EJel'elrd
NicIl/au rumll
\I il~on MortJns

Comissão de Educação

e Cultura
ODN -

PSP - C8rvuJho tlollfllllio
PUO - J(J9<' Mel1ck

P8'I' l'TN -

PSU -

Vngu

PTB -

J\hllltlclO Goulart

PSU -

RJWN10ES
As qlllula· leiras. ás !f; boras,
seerelill'lO: LUJz pauJo de UJJvelrn

AUXiliaI'; lel'e2JJlhe. Nobree.l AraúJo,

dn CunlJa.

I
!

1 empernnJ pel eira _

tUkm.w -

Vlce'Pre.

Cunha Bueno.

Rl'llL

Ramos.

Lyr10 Beltall.
Osnl ftégL&,
AudlZl0 Plnbelro.
Mlltoll Cabral.
Rurr,of de OlJvelra Neto.
IldoHo Oliveira.
Jose Carlos _
rourllll:Jo Dantas ~

ZaCllatla. Seleme,
Nelvll Moreira.
'l'eOflJo Andrade
Josnphat Azevedo
TOMA "B"
Alvaro Catão _

DjaJml Marinho

UDN - I!:dJson GarcIa
tTUN - GuUhermf Macha40
UDN ,- Pere1r1l Lucio
PSP - Ilroer. FJlh(1

Vlce'Pre.

Alberto Aboud.
Lllaa Macedo
Jorge Kalumc.
MarCial rerra
TeolônJo Neto.
Alomo Celso.
AntllnJo Sre.solll1..

Artbur LIma
Osmar Grafulha
Simão da Cunha
Sussumu Birata
j
,

Stéllo MlI10 a.
1"11010 SSmpalo.
Roberto Saturnln.
SIlPLDlTEtI

'li

pSD PSIJ -

Atlelllal

JUJeul~,

Vlee-Pr..

SlUt:nte
Uluy de Araújo. Vice PI'CB1o
deule
AtJt()nlo AlmeJda
Doso Colmbrll
1)uceu Cardoso
HennQue Um.
LUU10 LeJttlu
\(UIUSI11j;Ue ! Uloura

1'1'B - Podre Nobre
PTB - PaUlo Mansa
PTS - Raul Curnelr~

OUN UlJN -

BUlga Ramos

Cardoso de Metlczea
UDN - ocenno CarlelÚ
pL - Brilo Velho
1"81' - campos Vergal
POC - J~ Richa

MTR - DervilJe AUegretU
PSO PSD -

P8U PSD P8U ,P8D -

uDN _ Gul1herme Machado, Prtsl· . ~~ : ~Je~:~u:e=::
. dente
I PSD _ João Menezea,
PSD -, ValéJ'lo MlIgall'lA.u, V~
PSD _ João Ribeiro.
Presidente
PSO _ LucIano Maohado.
1'80- J!!Si& Freire
PSD _ OVJd!o de Abreu.
PDO - PUni" SaJnPa.\
PSU - CarlOB Murllo
paD _ PnchelXJ chave.'! •
. 1'8'1' - Vallo .
PSlJ - Gustavo Capanema
pSD _ Paulo MOIl~!UlS.
I'RE' - Vogo
PSu - BUJTJllert,o Lucena
PSD _ pedro Zlmmermaru.
Rcunliles' A~ têrcas- feira $11
ao.
PSlJ - l'ebwto dn SUvelra
PSD _ peixoto da SUveira,
tu b 30 mJIJutos.
P81) - Rachicl Mamed
PT,B _ Afiaste Amado.
PSD - Vago
PTB _ paWo Macartni.
Stcfcltma: Maria Josl: Leobo%ll.
P'rB - AchJJl's lJlnlz
PTB _ Raul Carneiro.
PTB - J:lezerra Leite
PTB
Renal< CeJid/lnlo.
PTB - Breno da Silveira
PTB _ Rubem Alves.
Cllmissão de constituição
P'l'B - (lJClldano Alvea
PTB _ Rubezu Palva.
PTB - Nell)' NOVlles
P'IB _ Sérgio MagalhAes,
e)ustiça
PTl3 - Paulo FreJre
PTB _ Onlrlo Machado.FSD - Tarso Dutra - Presidente P11l - Rezende Monteinl
ODN
Alde Sampaio,
ODl'l
óArnaldo
Nogueira
I'
UDN _ Ella& Carmo.
•
TURMA "A"
001" - En1JvlIl Oalado
ODN _ Ji'W'tado Lelte,
UD...q - Ojalma Marinho
VICe· UDN - MlliaJháes Melo
trDN _ S:ermes Macedo.
pres1deu~
UDN - Manuel Tavelra
trDN _ Manoel ravelra.
PSD - Oastro ())sta
UDN ~ Padre Godinl:o
trDN _ Oscar Corrêa.
PSD - Celestino l"'lIbo
• l'SP - I"udovlco de Alme1d
trDN _ Raimundo PAdllha.
PSD - JOIlQulm Ramos
PDO - !'ranco Montoro
pSp _ Bento Gonçalves,
P5D - VIeira de Melo
Pln'
M'r1o
Covas
'PSP
- Oanlllllo Sobrinho
PTB - Almino Mol1So
P'l'N - Marcelo Santord
PDC - HenrIque :rumer.
UDN -

Pre-

l1JHMA "A"
JUl>e

PlilU -

PSO -

Lauro' Cruz. PresIdente

PSlJ PTB ~ AlJrwU VaICl!.&
li"l'S - Ellll!! Naele

Comissão de Economia
PTB sldellle

Leoa)!' Vargas
Paes de Andrade
PTB - Alemo Celso
PSD PTB - AJtllJo Machado
sidente
PTB - Argllano DariO
PSD PTB ,- Manoel Barbuda
PSD PTlil- - Manso cabral
PSD PTB - MIguel Bulara
PSD PTB - remp<rani PereIra
PTB PTB - OrLlz Borges
PTB UDN - AJJoDJnr Baleeiro
PTB UDN - Doar Mendes
UDN UDN - Ernao1 Sátiro,
UDN OON - Geraldo Freire
ODN _
UDN - Guilherme Machadd
UDN _
UDN - NlcoJall Tuma
P8P _
UDN - Sunáo dI! Ounba.
POC _
PSP - Clodonm MJ1let
PTN _
1'81' - 5Wlo Mnroja
Collgaçà!l - PEóT - PRP - PSB Ivan LUZ
UDN _
CollE!:açÍlo - PTN - MTR - PRT,' sldente,
- Max da Co~lnsal1tos
PSD PSD PDC - Henrique Turner
I'R WnJter PUf.SOS
" PSO - Vaga,
PSO Turmn <IA" _ AS 1630
PoSO •
R eun1uCS
~
':PTB _
hoRrns·nJô
Tunna "B" _ AS qu1nPTB eu rs PTB _
1.ll.~-feJrll.S às 15.30 horas.
rtas.f i. 1 P'I'B _
Reunloes Plenas - as qua
e
UDN _
,ras, as 16,3V horas....
U'DN _
I Secretário: Paulo Roc,....
, ~ssl.stente' Roberto Torres Hoi·
PSP ....
POC i1anda.
PS:S _

Comissão do Distrito Federal

horas
Seerelár,a; Lll1 Campbta Santos
Assu;tentes: José MarIa Valdetaro
'VlalU1a - Maria Magdaltua Herberr.
i AW'.llJar: Amcy de Almeida Coueeiro.

ivele Vargas

Vago

,.'

o!Jm~~

PDC - Joiío DOria
PST - Esm~rlno Arrudl
PRT - uno Morgllntl.

PSD - AI llJalJdo L.eU.
0''"" CoImbra
DIrceu CarClosd
PSD - La UI o Le, tão
PSD - Muura Santos
PSD - uw [Jum Coe~

PSD PSD PSD -

-

Suplento
Anj>lt> Rvcha

PSD PSD -

Jose- Burnett
OvJdlo de Abreu
Ulysses Gulmuráe:.'
PSD - Wilson norlz
I'TB - Alceu de Carvalho
PTB - Rammndo de BrJto
PTB - Rolana COl'bisler
onN - Ferro Costa
UDN - Lae, te Vielrll
UDN ..,. WUson Murtlns
PSP - Alfredo NaMe,'
Coligação PTN - MTR - PRT Pedro Maráo
CollgaçllO - PST - PRP - 1'5B DemlsthócJ~s BntMa

I

Vjce~ LIderes
PL

PTB - Tllbosa de Almeida
e~-Presidente

Abel RuJael

PL
Uder
PL -

PSD -

TURMA "B"

PRP _ PUnia SHIt;ado

Outubro de 1963

"W

PSD
PTB
1''1'8
PTB
PTB
PTB
PTB
UDN

-

-

UDN UDN -

SUv1eutes
GeraJdo Mesquita
JueJ Barbosa
Manoel AlmeIda.
Martins RodrlguCíl
Medelrol Neto
Orlando BertoU
PlOhelro OhalllUl
'Afonso Celso
AntOnio Annlbe111
Arto I'beodoro
Edeslo Nunel
Mllton Dutra
Necy Novais

AlbIno ZenJ

FTancellno pereira
JoSé Cartos

UDN - Osslan Ararl~
001'1 - Paulo SlU'tl5oo1~e
PSP - Arnaldo Cerveln
PDC - Carlos WemC(lli:
MTR - Ewaldo PInto
ReunJlles ordlnl\r1u: têrCll3 • tulao
tas-telras li 14030 horu.
Secretl\rlo José Augusto Guerra.
AuxJllar: Mnt1a Clima Orrlco.

Comissão de Finanças
PTB - CCsar PrIeto, PresldenlA!
TUltMA "A'!
PereIra LoIles. Vice Presidente
1>60 - JoãO Abdala
l'SlJ - LuIz Ooelho
"'SO ~ Mllrjo l'llmlJollndegu7
"'SlJ - O'lanam Ooelho
PSD - Waldemar Gu1marâea
PTB
Arlo Theodoro

ODN -

PTB - Manso Cabrai
PTB

UDN -

UDN -

OON PSP

PST

PSP
PSO PSO -

WlJson Ohedld
Flores Soares
Souza Santos
OsSlm Ararlpe
EmmanueJ Walsmnnn
Marco AntOnIo
TURMA "S"
Carvalho Sobrinho, VIa..
Presidente
BIliar Ollnto
Joio RIbeiro
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\ . PSD - PerachJ Barcelo.
-Suplentes
Suplentes
UON - Ezequlns COsta
PSD - Josê Freire
UDN - Geraldo -Frell'e.
PSD - Abrabáo Sabbi
PSD - Oelestlnu Filho
PTB - Batista Ramal
ODN - RaUl de Góes.
PSD - Arl Jl.1Cantara
PSD
JoãO
Calmon
PTB - Paulo Ooelho
. PSP - Olodomir Mlllet
PSD ~ ohligas FreItas
FSDo-TeotOnlo Net«
PTB - Ortlz Borges
PDC - EmJllo o<>mes.
PSD - -Wilson· Rorlz
PSD - Dias cMacedo
UDN - Edison Garcls
Pa - Vago,
PSD - Edgar_ Pereira
PSD
Armando
LeJte
UDN - E'lavlano 'Ribeira
pTN - Hamilton Prado.
PSD - Humberto- -Lucena'
PSD - PUnia Costa_ ,
UDN - Luiz Sronzelltlo
pST - Vago .•
PSD - Ivar Saldanha
PSD - -Oarlos Murilo
UDN, - Oscar CardO$o
PSD
Joâo
-Oalmon
ScorctMla: lzaura TeIxeira.
PTB - AdahiJ Barreto PDC - Vago
tio- - PSD - Jtlão' Simões
PI'B - Almlno Alonso
P'l'N
- Hamilton Prado
Reunl1íes; Quintas-feiras. lU 15
PSD - JOSé Rio
PTB - Rogê Ferreira
'PR - AéCIo Cunha
ras, no 219 andar do Anexo.
, PSD - J osi,. Ollr los Teíieira
PTB - Murilo Oosta Rego,
MTR - Jairo Brum
PSD - Jorge Kalume
. I PTB ,- Rubens Palva
PSD - Lau/o Leitão.
Suplentel
PTB - Gastão Pedreira
PSD
Munoel
de
Almeida.
UDN,-- BlIac Pinto
Comissão de 'le!lislacão Social PSD - Mário l'amrJoríndeguy.
PSD - Clov:b pestana
UDN
Alvaro
Oatão
PTB - Adyh~ Vlnnna, preSHlente
PSD - C'í1berto F'arla
PSD - OSIll, Régls
'UDN - Horácio Bethbn!co
psu - PÍlUadelpbo ,Garcia, Vice· PSD
PSD - LeVy ,favarl!ll
- Yukshlgue ramura_
UDN
Onal
Mendes
PSD - Llstcr Cnldas
Presidente·
PTB - ,Abrahão Moura
UDN - Gil "Velloso
PSD - "MOura Santos
UDN - Hermes Maeedo. Vlcc-PresiPTB - AlOiSio N'onO
PUO - Eucíldes I'riclies
PSD -. Orlando Bertol!
dente
PTB - ,ArgJlano Dario '
j'8P - Cloclomlr -Míllet
PSU
- Phmo Costa.
PSD - Albel'tO Aboud
PTB - Uhakas -Rodrigues
PRo - Nogueira de Reser'lie
PSD - Valérlo Magalhães
PSD - anisio Rocha
PTB - Elins N aele
PRP - 'Va~o'
'
PSD
- mllmo de Carvalha
PSD - Jose Esteves
PTB - Euvaldo'Dlnlz
PTN - Vago
PTB - Alonso CelSO
PSD - ;NeIsÓD 'Carnelro
PTB - MIlo ~Cllnamorosano
PTB
- Aqmlp.s Dlniz _
Reuniôl!S
PSD - Pinheiro Ohagas
PTB - osmar Grafulha
PTB - Clernens ..ampaio
PTB - Benedito Oerqueira
PTB -- Paulo Coelho
'Turma "A" ~ às quartas-,felras, ts
PTB
Ed~.<lo Nunes
Pl'B - BClelo Maghenzanl
PTB - Ruy -Llno
PTB
Fernando -Gama
PTB -I'emperanl pereira
PTB - Joa,o AlVes,
'0 horas.
PTB
GaMàL "'edreíra
PTB - Teódulo Albuquerque
PTB - nUY Lino
TUrma "s" - -ás qulntas-I A1ru, àS
oPTB - Zalre Nunes
.PTB - OnlrlO, Machado
aTB - Waldir Simões
UDN - EzeQUlasCosta
PTB - Ml1vernesLíma.
15 horas.,
UDN - 'ElIa:s CarnlO
OBN
Hermes Macedo
UDN - CJel'!l.ldo' \!'relre
PTB - 'lª_,:.
.
Secretário: \Valter Pere,s.
UDN - Jose SlVney ,
UbN '- b1blno zem
I1UN - Frantellno Pereira.
D'IJN
Raul'de-Úóes
UJ)N - Ahtbmo Carlos 'Mas:alhllea /UDN "- Lustosa' Sobrinho
O'DN - Vasr,o J1'tlho
UDN -"" Augusto --N~vaes
PSB - M!flt da Costasantos
UDN - Manoel favelrll
UUN, - Corrêa da Costa.
'\
Comissão de Orçamlmto
, PS'l' - Waldemar Alves
UUN
- COr1-'CI3 'da Costa
UDN
Em1Val
CIlJado
'
~, 'PSP - Harry Normaton
'UDN - Furtado belte
PSD - GUllhermlno ae Oliveira. UUN - !Jí',mtcJo Freltàs
PDO - Gerem!a. Fontes
PSP
C"
41(' 'sai. ..1"
'UDN - 'Gnbrlel Hermes_
Presldente
PS? - Alilb ,:'uimmas '
UDN - Heitor Oa 'lllcantl
Suplentes
p
PDO - H nr1que' fumar
UDN - liefbert Lcll'y
'rURMA "A"
PSB - f'rltO<'lsro Jullao
UDN - PecJro srngà
UDN - Paulo Sarnsate, Vice Presi
PSD - Chagas f.i'rettas
UDN _ Pereira Lucia PTN - Rnlilll1ndo Andrkde
dente
PSD - Gcraldo Mesquita.
UDN _ -!'Imlo Lelnos
MTR ,~ Vac:o
PSU
Jorge Kalume
UD'N' _ Zaearlas SaJeme
PSU .". 8ms FOI'tes
PST - V!lgo
PSU
Moura í:!antos
PSP _ AmM(lo Oerdelra "
PSU, - -AlOYsiO de Ca-tro
l'~unlõcs
PSl>
Clóvis foestana
PSO
farso Uutra
PSP _ ~udoyieo cle Almeida
Wilson Reriz
PSP _ Muniz F'aleAo
PSD
PSU - Nilo Coelho
,
'As 'luarln~ e qUlllta&-felrlis !IJ; .15 tlo-o
P'!'H - Breno da Silvelrl>
POO _ Geremlas Fou~efl
PSO -' ponce de, I\rruda
ras e 3U mltl U tos,
PTB - O)aJma Passos
PDC • Emilto GomrP'l~B
P'emando 'Gama
PTB
,Florisecno Paixão
P'l'N - 'Hamilton Prado
P'I'B
Armando Oarrtelra
PTB
Mario Mala
MTR - Jl\lro Brum,
P'l'S - Manoel Novais,
Comissão
Fiscaliúlcão
PTH - Milton Oabral
~ST - Waldemar Alves'
PTB - Ozu·t. pontes
PTB
Wilson Cbedid
PTB - t'a-.:.lo -Maca'rml - .
Financeira
e
Tomada
de Contas
DU~
AtIolpho oliveiraMU~OES
. UUt-l - I\Iral110 <l~ Oliveira
P'l'1l - PalVa MUDl! '- presidente.
UON - Braga Ramos,
Plena: quartas· feiras às 15 b~raj
UDN - 'B!lao PInUl
UUN - LUIZ Bronzeaclo
UDN
Lourival Batista
I'URM.'\ ~A"
DUN _ Simão tia Cunha
Turma" A"; tllrças-fetrall, às 15 ho·
UDN - Wt S6D- Falcão "
UDN - PIIUlO LemOS -' ~!ce'li'reDUN - Sussumu ffirata
raso ~
PUO - 'Old ·f''urta({o
1
sl(jen~
,PSB
,Mimo ülma
furma .. B":. quartas feiras. as 10 P'fN - Floriano ·Rubln:
PSU - Gera,do Mesquita.
PUO - PlInlo Sarepalll
horas.
I PSP - ClodomÍT _Ml1Jet
-PSlJ - L~OI: ntlL Peres,
l'UR.\1A
'..
e"
,PSl) - Pai> de Almelda.
~~~ ~:~po.. Vergal
Turma "O"; quintas-feiras. b 16
pTI:I - Joso fiere! .!Do.
Reuniões: QuaI:tas-felras ~ 15,30 horas.
,
_ , PTB - :Souto Major. Vic~ Presi
PTB - Lu"". l"relre:deme
lOras.
. . ri~;~retàrto:. Matneus, Octâvio Manda.PTB - V,agú
PSD - i\nnando 'Corrêa '
.0,01'1 - O~ tlrlel flerme&.
BenedIto, Vaz
Auxiliar: Carlos Alberto Ramos.
Auxiúares- Óulce Maria Roeha de P8U
UDN - P~QrC' l:lraita,
PSU - LenOl! \largas .
PSP ;;. Adlb l"tUmmas
Azevedo p. Aderson Fernandes DouPSU - Paes <le Andrade
PTN - M,a 'lJ'lelo Goulart.
rado.
PSl> - Raptlael Rezende De Minas e Energía
,P'1'1:l
Ada.l1l1 Barretu
fUMA' "S"
dDN - EcI11son Melo L'ávora. E'resl
,
P'l'S
AntOnio IJnlly ,
- dente
Pl'H
Oleme,,> Sampalo
Comissão d~ Redacão
PSD - João Menl!zes
I/lee,pre~
PTB
F1oMsceno
I'<tüd'lo
sldente,
ruRMA "Ali
pso _. 'Medelros Neto. PreSidente
'OUN - 'Unal MendesPS\J - Juãc SllnOes.
eSD - ~AmlDtas lIe elU'ros, Vice· -UUN - ou Veloso \lice.. Prestdente
11U1II - Ernsnl Shtlro
PSD
J\lbe <tIO c
,
'_pSD
- aenato lúeredo
Presidente
'
,UON
Newton
Oarnelro
"
•
1"8lJ
- J <Jsp <:atloorefxelra •
PTB
Oloilomu Leite
PSD - Amaral Furta0
OUlll - 'Saldanha LJerzl
PTI:I
P"Ctre
pa1t,ano,
Sabola
PTB - MJlo Onhmitrosano
PSU - FernandO Santana
PDC - OdUoo Ooutlnho
pTl:l - um~lo .\1l1.,Cl1ado.
PSU - Rllebltl Mamed
, PSP _- Sento Gonçalves
UUN - Amara, N~to,
SuplenteS
Ooutel de Andrade
PTB
PR
1\I01:(U"lrll de Rezen<'(e
UDN - An"fOlc carips Maga1hãel.[
PSU
,Martins
,Rodrtgues
Leonel
61'100190
PTB
PDO - Mi'noro ."lvamoto.
fURMA "0"
PSIJ
LenOlr Vargaa
'
PR
1'PM\lo "fr.es ,
'
P'l'B' - brti2 'Borges
PTB - Arnaldo Lafayette
Ula. Lins
OUN
PS1
Adrl~'" l;J~rna.rde.o.
PSP. - Janarv- Nanes, Vlce-Presi
PTB
Etuv
Llno
Ormeo
Botelho
lJDN
dente
,'
~'oplFNTY~ ODN
Onal Mendes
PRP P!1I110 Salgado
PoSD - J essé Freir p
\\'aller Pàssos
PRo
PSD - Antónlo. $'e11clan,
PSD
A1Ulz)c Hezerra
PSD
Olmo Plr'es ~
PS!.J
Qtlbenc. "ariá,
rURMA "e"
Coo,lssão
Relações s
P6D
Getqllo MÔUfll "1
PSU - JanclUh!. carneiro,
p'fB - Sérgio
MagalMes.
Vice·
PSD
Eurico
-aihelfO
"
PSlJ
Uv'dtc
de Abreu
Exteriores
esldente
PSD - !'hl,at1Plphc Garcia.
PSLI
Janollfly Oarne!ro
UDNRa.l'n\Ul1do
padUha.
-Presl·
PSD
Wl,<Jemar
Guimaráes,"
PSD raMo S!ibbá
,PTB - Lamnrtitlf fáv<Jra
'dente
PSD
ú' cimo ie Ollcrvalho
l='rB _ Mala' Net~
V'Jkl~hljl'lÍe f'amura.
PSD
PSD - Renato Archer. VIce-Pres1·
PTI:l - A';q',sl.l ele GregóriO.
P'rB - Milton Dutra
PSU - MoUra ~al1tos .'
dente
PTI:I - BallstaoRl\mos.
PTB' - M!Jtoo Reis
PTB
Marco At'ltO!110
PTB - Cpsa, PrlCto .
PTa - .tvet~ Vargas. Vice-Presl·
PTB- Vago
PTB
Aloysio Nonlf
dente
,
,
P1'B
GlertWns l:iampalo.
UUN - Celso Passos
ODN - AldeSam~::llo
PSD - 'Adelmar Oar1j.lho
UDN - Allomal' Baleeiro
P'I'B - SO'ltô Maior.
lJDN
Jorge curl
PSD - Armando !"aleaõ 1
PTB - Rllhl!lls, I\lveS,
'
UDN - Rúy Sahlas
PDO
:Juarez Tâvora
•
PSD - (}lI~rto Faria
.
lJON - Oarneiro de 1.,0YOla,
IJI1N
IIllf\mM Baleeiro.
PTN
R!Wtllundo de Andrade""
E'SD ,. Hermogenes Prlnc!pe
PST ..,. MoySt'l< pln entel
UDN - Lout'JvalBatiata
PSP '" Sylvio Braga

de

:

I

I

de-

~

7692
PSV -
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Joiío l'~"""'l

PTB -

Len' r~'Vaj'es
PSD - olavo Ccc'ta
PSD - Vago
PSD - VlIgo

f'SD -

l?TB -

PTB - Mlguel Butara
ooN - Lauro Oruz
OlJN - Oceano ClU'lea.'
UDlI1 -

- AUguslu Dt UiCC61lo
- MurUo CO"urego
- PeirólllO .' emal
- Zalre NUl1c.'
- GuerreIro Rbrn:.s,
PT8 - WllJlam bjll(~m
1''1'13
p'1'B
PTB
PTB
Fro

M)'R PTN -

PL -

t/DN 'ODN UDN PSP pSP POO pDC -

Oscal Cv,.l'l\
RllW de Ul,e'
SeglSnhJ'ct, Andrade
AnlOnio lI<' Surro"
Carvalho Sooflnn.
FraocJ~.c(J Si'RI'pa
Henrique T'"'uer
}>'11\' - Llm f1'ruMlsco
lt.1TR - ElValdo Pinte

a(,:w, no It\

PSD -

- Leopuldu Prl es
- Mllllr\(:10 de
sd.
- PeracJu l:Iarc!'los
- Rafael Rezende
NU - Regls PachtM
PSD - Valério MlIgalháu
l''1'a - A~a:lJJ Baire4:>

"'''(li

na -

Abnlno AflJn~(>
BenJamJm Jl'srah

PTB -

Milton Cabral

!"T8 -

SérgIo &ll1galMes

UDN PR.T -

um. -

PRP -

Poo -

P'I'N a.rra
-

AO :U·

ÀDUlnlo Luciano
Edgar PereIrA
Levy favare.

AntôlUo Annlbelll
Arl1llJdo Ullayelt,
Garcia Filho
fiell Wbelro
8erà.illo ReliO
E))ltáclo Oll!eteln
HeJtor Oa valcantl
PereIra Lúcio
Norberto Schmldi
OJJeas C41rdoso
Ruv Amaral
ElIcl:j~1 Trlcbl!.l
Oswaldo ZaneJlo

PSD GayosQ , Almendl"a

< -

PSD
PSD
PSD
PSD

PTB

"ag.

p'fB
PTB

Vago

Reunl6e&: Ql1llrla. feiras' li lUI
Iiol'llll 1IO 13,- andnl' - Anexo.
i { Ilecr6tArla: Oenn, XaVIer 1I4lU'qne., I
, Alttlllu: cera MarflZa CuteUo PIt- ,
IUcUT.

PTB

- Jasé Burnett
- ~nolr 11 lt1'iP
- Lyrto Serlol!
- Perael1l BarcelO.t
- Joâo OI1mpJo
- Milton Outrll
- Pettónlo Pernal
- Rezende MOnteIro

P'I'B -

fingI RoSado

PTB -

VigO

110N -

UDN ODN 110111 -

Ada.ucto cardoso
z.aca1'1ll.S Selem.,
Alnllral Neto
Illliall 0a1'1Xl0

ooN - Luiz V1all&

PSP - Bento aonçalVe.l

Comissão de Saúde

PRT -

Llnn Morgantl
VDN - -Samllton Nogueà'A, Pres1-E'TN - Vago
)'
dente
\ POO - JUlUI'2 I'á'1ort.
l'8D - fUll1s ['acMoo, Vlc&-PreaJ.
PRP - Monso AmehllU
dellte
Sl!erearlol Georges do R!ro Caval
~J I'TB - Renato Mcdetroa, VIC&-E're- CJllItI Silva.
If'
s.ldentll
PliD - Matos Carvalho
Auxiliares' '4arla dll.'l Merc& SIUl
PSD - JoAo RibeIro
tos Coflta Waltl)f Gouvêa 006141 e Lêds
1'$0 - Jaeder Albergaria
~o Vlcent1n1.
~ i>c:tni:~
i
ReuniOtla: Ql1Artll&-relras. ls U 110l"I'8 _ Mário Mala
' l'lU. no 22.· andAI do Anexo.

:

!'TB -

PTB -

JosiI Resegue

Pedro CatalAo
I'TB - V'lngt Rosado
tlDN - Adaucto Cardoso
OON - Albino Zenl '
~ - Oarvalho N(!U
LeAo Sampaio
1'ar - PereIra Nunes

'tIO..!! -

, PDC - Aristófanes FerlWldp....
MTR _ Vago
PTN - Francisco Adeodato

i

PSB - Márto LIns

\i'
PSD -

1'80 -

Suplente.

Anrmndo Leite

Nilo Ceelho
JlUlduhy Carneiro
.f~'
E!D - OuUhermlno de OliveIra
- Das.? Colmbra
- .u9t.resegllo Metl :lonça

l"SP ~ -

~gJ;o Celld6nl0

. li'lS - Jeio AlvII

I

~

.r

Nl'ry Novaes

f"J'B P'T1:l -'
UUN IJDN OON UUN UDN -

Jose MU1'nes
VogO

I'TB

51'dga Ramos
Lourll'al Batista

Manuel Barbuda
Renalo Medeu'D.:<

Padre Goê1nho
Paulo Sarasale
Tourinho Danlu

UDN -

Emlval C1I1Qào
Pedro BrQ&a

PSI? -

Muniz Falclio

PTEl -

Mil..

c... nmaroSUllo

Armando CarneIro

JaJes M8cliado

PSP

RUben. Paiv!\, PTesldente

Vlc~Pt8l'ldente

PSD - Orlando Bért011, Vlc.·Pr..
.Idente
PSD - Armando Leite
PSD - Oelso Murta
PSÜ - Geraldo de Plna
Pl:!U - Josaplult Borges
PSU - MaurlcJod e Andrlld.
PaD - Pllnlo Oolita
UIJN - DlomlcJO FreWu
lIDN - Horácio 13ethonlco
[J1)N UUN -

Machlldo Rollemberl

Nlcolau t'uma

P'l"B - Arioste Amado
PTB - Celso Amarnl
PTB - Onstào Pedreira
PTB - Miguel Marcondea
PTB - Milvernes LIma
P'J1il -

PSP POO -

UDN -

Edvaldo Flôrea

PDa -

PSD
PSO
?!:'lD
PSI)
Pl"O
PSU
PSO
UUN

-

UllN
OUN
OVN
UUN
PTH
p'rB
PTB

-

Adlb Ohamas
Emlllo Gome.
SuplentN
Clóvis Pestana
Fernando de Santana
llerllldo MeSQUllllo
Jl}S~ Burnel
Paulo Monmo..
RnchJCl Mamed
Waldemar OuJ.mlU11".
A1de Sampaio
Jales Machnd'
JOrge Curl
Ormeo Bolelho

Ll.!ter Caldas -

Lauro LeJldu

SUPLENTES

PSD - Tar.lo 011'.'
. Antômo de Almeida
RachId Mamed
PUn10 C'ost~
PTB
MIguel MarenncleA
AntOnio ~re"olln
Jo.\t'1 Rese;we
UDN - Jorg" Cu rI
AlbIno Zent
Corréa da Cos ta
PSP - Alfrl'do Na....,,,r

Comissão da Bacia do Sao
Fra nClsoo

PR

-

PSD -

l'eóduJo de AlbUllUtfQU. '~_

Presidem e
ECllard Pereira _
Presidente

V\I'''.

I"SO -' Jostl Carla.!> 'I'111x€1J'1L
RC:ll\ to AZet!'lfo
MedelJ'Ol! Neto
PTB - Alolsto Nono
PaUlo Ji'relte
UDN - AntônIO ('arlos Ma;: aIlw rh

Luir Viana

-

Pre.-IdeMe

UDN - Gabriel Hrrmes PresIdente

VlIbo

Lyrlo Bel'lo!!!
Philadelpho Gareip
Lenolr Vargas
PTB
Milton Dutta
'Paulo Macal'Jnl
PeU'ónlo P'gmal
UDN - F!óres &lare,
Atoldo Cs !'l'alho
Edison Garcia
Mp
Ludovlco de AlmeIda

.

rourlnho Oantas
Mala Neto •

PSD -

Xavlel Fernandes
Raimundo ele Andl'ROC

Comissão de Valorizacão Econômica da Fronteira Sudoeste.

Dias Menezes

Artur Lima
AnU'nio Baby
PTB - Luna Freire
fYrB - Waldir Simões
P'rB - Rubens Alves
PRP - Oswaldo Zanello
PSP - !.ntonlo Mende~ de Barros
Comissão de Servico PÚb~CO-PDC - Juare2 fivora
PSD - Oayoso e Almendra. Pres~
Reuniões M quartas-feiras. u 14
dente
\ horas,
PTB - Jamil Amiden. \Tlce-Plesl-! Ser:relárla: Annlta Cruz Lopes de
dente
SIQueira.
ODN - I!:zeQUfas Costa, VIce Presl. I - .
dente
COMISSõES ESPECIAIS
PSD - Jilil1r Ferretre.
PaD - Antslo Etocha
MISTAS E EXTERNAS
PSD - BurlamaquJ de MI"anda
Ohe/e
I vannoeh Lopes Rosas
pSD - Chagas Freltu
Local 16' andaI.
PSD - Ultimo de Carvalho
RamaIs
260 e 152.
P'I'B - Argllano Oarlo
PTB - lMéslo Nunes
PTB - Jolio Veiga
PTB - José OlUnpJo
Comissão de Valorizacão
PTB - Vago
Econômica da Amazônia

UDN - COsta LIma
UDN - Vago
UDN - EdlJberto, de OllMlro

-

PTN -

Reull:Ôl's: Urças--fclras, ... UI nora!, ,PSO -

PTB -

Frell'e

MUIOs de Carvalho
Valeno Maga!hães

PUO - Arlstólele.! Femanúca
PS'I - Vago
PTN - Oseas Cardoso
se"relàrla: Maria da Glória Pére2
Torellv

UUN - Vasco FIlho,

Abl'ahiw Sllbbâ
Jo",e

Comissão de Transportes,
Comunlcacões e Obras Públicas

-

PL PTN -

Ca~aJt.antJ

PTI:l -

SUPLENTES

PSD -

PTB -

Renato Celldônlo
l'TB - Doutel dt' An<i.f .de
UDN - Ad(llpbo OU\'clra

DIas LIns
UDN - Newton Ontneíl'O
UON - DJalmll Marlnho
l1DN
LourlVl\1 aa ptlst.
UON - SaJdanllll Derzi
NP - Adrili.o aernRrd€.
t'8P - Altr!'do N8&~"r
PDO - Teófllo de Alldrade
POO - P'rIUIC" Molltoro

P'arnh

Gunt> V'relrr

na sala 211.

trJ.)N -

PTB -

Ben~ll.l1l;)

PSD - LUiz ~'ernando
PSD - LUClllllO .l4acllRdo
PTB
PTB
PT8
PTli
UDN

PT8 - Pedro Oatalãn

UDN - Costa

15,3~

Presidente

PSD PSD 1"80 -

BM'll'lque Uma

PTB -

M!J"t( ~,

1'81' - Broca Filho, P.rcslllente
OD1I1 - Oosta CavalcB1'ltl, 1," Vle.,
PresIdente
PTB - Benjamlnl P'arll1:l. z.' v Ice- :

Je>;r~ Frf'lJ'C

PSD
PSD
PSO
PSD

1I'."lIJ -

PTI:l p n~ -

- Arnaldo Oarcu
.- Lu uro Geltllo
- ~Iutz ovelha
- M\Jura 8lll1lO8
PSl.l - Mis()n Carnetro

Comissão de Segurança
NaCIOnal

I
SUll'~nlu
PilO - P'\lW.IO ll1 Castro
:PSO - Fernalldo SalHaJ1s
PSO -

r

Amerlco SlJ\'1l

Gl berro MNtrlnho
Vlclfa Passu~
UDN - Corr(\u da CO~tll
Juse Sarney
PSP - S~'I\'Jo Braga
PS'r - l'enórío Ca valca n t,1
PDC - Vago

Corr~ll.

PSD
Pl:lD
f'SD
PSU

Quarlfls-relras, As

Reunlb('~:

PTB -

BurlJmaqul de Mü"nda
Jo~e &leveá
RudllO Mamed

ArmlWdo

l:'l:lD -

Vago
Vago

Vago
~f cretdrl": IV t.er A
/10 Bnrras,

PSD -

5UPlu,n;s

PSB -

Lul% Vlana

CanUdlo Sampaio
f'IJO - Athle Curl
P5'l - E I1lcrlno Arruda
PTN - 'Iuly N"s..<.1f

Pedro Brnga

PL - Brtto Velho
ODN - Wtl~oJ) Fl1lclio
P6P - AJvllU LJIlI
roo - Minoro MI)',,,nulo

tlDN - JOSé Aparpe Ida
UlJN - Jose Sllrncy

Outubro de 1963

pgp -

João VeIga

!?TB - Ramod de OlIveIra Neto

AlUno MlIdJilclo

(Seção I)

Vice-

Oscar Corréll
- Mârl0 Lima
- Bento Oon~aJve&

PSB
PSI"

POC - João Dórta

SUPLENTES

AdeJmar Carvalho

PSD

Josaphat Borges
JOSé MOrJ8 A1ktmln
Abrahão Moura

PTB
UDN -

MUvernes. Limo
L4martJn~ Távorlt

,los/, Carlos
Sel(i.sm undo "'ndrade

Simão dü Cunha
PSP - Janfiry Nunes
PTN - OScar Cardoso
POO - Vago

Comissão no Polígono tias
Sêcas
UDN - Co'ta
paD -

Carlo. MurJlo

PElD

Olmo Pires
Arthur LIma

P'l'B
UDN -

PR

Uma - Pl'es.irl"ntt
Al'IlolclO Garcez _ Vlce-

E'reslcllJnte

-

Allrino Valol;;
F.oncrllno pereira
Ne~' Maranhão
Teófilo PiJ'ps
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Comissão EspecIal para dar~c
parecer a Emenda l:onstltu-I
clonal n0 5. de 1963. Que I
"Alter'a a redacão dos al'tl-I,
gos.141. § 16 e 147. d::t
ConstltUlcào Feder'al" .de,
autona do Deputaúc PllnloSampaio.

(Seção I)

Outubro de 1963

76:;13

Comissão Especial para dl.1!~
parecer á Emenda Constltu"
S:l.LN31dIlS
4
clOnal nQ 14. de 1961. Que
PSD - Paes de I\lmelda
PnulU Mun;U1 - Su·
"Modltlca o art 152 e o ~
pl~;lle
Rena to Azeredo
19 do art, 153, da ConstiPTB - MIlvernes LIma
U D N
UDN - Jo•.',e MeIra
ai. F1urtudo Leite'
tuição. e a êste acrescenta
Dms Lms
,Vl.l11W;1 l'uvell'u - Suo
dOIS paráqrafos. que tomaPSP - Alvaro LinS
p,Pllle
•
I r,ão os números 2q e 39• pasPRP - OswalCto Zanello
PDO - Arist6!anes ..iernandcs
sandoos atuais 11 11. 29 • 39 e
P !:l IJ 9 a se enumerarem. respecElm.> Carmo - UDN
I ComIssão Espec!al para darj
4
1 u y~~~ U:lm:rd~ll!-S
""
"o M~run•. R"HI W'.e.
parecer
a'E men ti a C"on,s t ItU'
Comissão EspeCial para dar
tivamente. 4°, 59 e 69, tudo
SUPII;lOLe;
I:S c o "CJI;ú
clonal no 9. d1 1900. que
parecer à Emenda Constitudispondo sõbre o reqime do·
:az
"Modifica a redação do § 19
mimai das riquezas minerais
clona\ nQ 2.' de 1959. Que
Ar!. 58 da GonstitUlcão e SUo, do Pais e sua exploracão"
.. Substitui os arts.' 132 e P T B.
~ ~i~~~rl111~e pe~~:~~llll ,drtme o § 20 do mesmo ar·
de atJtorla~ elo SI', Gàbriel
. 138, da Constituição FeNeto
I
tlqO", de autoria do Sr. Nova
Passos.
dera I", de autoria do Depu~~r~~~te: (JUCllWQ
da Costa.
tado RUI Ramos.
P.S D -

I'S1' - Muniz l;'alcáo
PDO - RJbclIO Cuulinho

P 1 B -

J

r',..Jre Nobre
An:otlJo BJ'esolin

'#

I

I

I1

o

P S D.
1. Acterbal

I

DN

5 Ernam SilJJ'C
Suplente:

u , 1,..1U~

.,

IPresldenteJ
Andrade-

Suplente
P,'! B

Chagas Rodrigues 4. Tem 'leral1l PereIra
GarCIa !"ilho - Suplente
J.

U D N.fi

Em am Sátiro - (Vice·?reôldentel
Rondon P a c heeo , Suplente

Comissão Especial· para oar l
parecer à Emenda ConstJtu-1
clonal n~ 3, de 1959. Que
"Dá nova redação aos arti-!
gos 44 e 45. da ConstítUlcão,
Federal". de autorIa do Se~'

I

Comissão Especial pará dar
pàl'ecer à Emenda Constltu- P 1 B
olonal il q 6. de' 1956.' Que
"SUpl'lme o paraql"::J!O 1I1l1CO
do art· 132.da ConS\ltuicào
Federal". de a LI t'o r I a do
Deputado Benlamlli Faràh. . o o N.
1.. P:lCS de An1",lde
Pl'eoStaentc

p, j

B

i

p

t B

3
4

U O.N.

ranos. de Almeida
VIeé' Pl'esllJente
A urino Valois ...: Suplente
Alceu ual'valho -

(Relator)

U O N.

'5

J o.e

8anLCs

-

normativo

da reunião

em Sessão ConJunta da Câmara e Senado", de autoria
do Sr. Valério Magalhães,
(}ullhermlnJl de' .Uveivelra - lPre.sldentel
2 rarsv Dutra
'
J061! Carlos retxetr8
-- Suplente
3 Souto Maior _ lVIceJl::lentel
, Osmar
Batlste Ramos
Ora!ulha

su-

PS.D.

AlUno Machado
José Sarney
João Mendes -

J\h''', de
Suplente

n

Nr. _.

Suplente
Suplente

1

AlUisio' Bezerra

2

Oaso Coimbra
Leopoldo Peres - SU-I
plente

tlupJente

I'

UIU't1t;>ltO

Macedo-

5
.
1

da

tPre~(dentel

,"

pal'a dar ~a-

Constl~~O~O'

Co! reli

Costa

'Cei"o Passos
'PWl1le

-

Su-

.'

r.;missão Especíal, designad:i

para daroarecer à Emenda

Cons,tltulr.f!n ::i.lóe/'al". de au'
tona doSr, Humberto Lucena.

d~ SenhOl Vasconcelos Tor',
r ~s, . .
'
"
PSD -

Arnaldo

Garcez

PTB

-

-

sidente . . "

PTB -. N acy Noval> "s!de~te
'.
UDN .:; Pedro Aleixo PSD - Medem).! Neto

Pre,'I
,.P .S .D ,

1 "AIII,~ln de 'Castro ..
! V "'(' Pt esldente)
2 Adrl t'ltl lul'cma

Vice·Pre·.
,
.
Relato;
p,r B.

~baga\,t"rjetas _ Suplent.e
t':Jo .....
n
h
.awe <;Zl ano
.
\
JOSé n.e.~egu~ - !"uplente

UON - PHnlO., ~mos -

3 I ~'Afnlbo Celso -

I

,~ld~nleJ
4, Mlllol1 Reis

. O D N.

Suplente

<Pr..
,'\.t

. ~,

...Armasdo Carneiro 5

I
kondon Pacheco
. I Relt,aorl .
Jose Aparec!dO ....

Comissão Especial pará dár
parece'r à- ~mer.da Conetitu-I
---'-).;ej
clonal nQ 13. de 1961. que r ' .
"
. .
,. Altera a redacão do .arti- vomlssao ESIJeclill oara dilr~a"
qo 141, 11 28. da Constitui;i recer q a Emenda Const~~uCI04
cão Federal" de autoria do
nal n 17. de 1961 .que Alte
S G'
~
...
ra O § 3q do artigo 7'1 da
~ r U1lhermlno de Olrv~lra,
ConstitUIcão Federal", de au~
'1'.S D.
toria do 'Sr. Sérgio Maga~
1 Antonio Fellc\aino
Ihães.
~
4

2

a•.

UDN -

II

Newton

H', m o II • de OUI'elra
.
,".1.":11(1 Pedl'elrSl
N~ll)

I

Comissão Especial oara,dar Pa- p r l:l
recer à Emen'da ConstituOIo.
nal n° 4• de 1959 . Que
"Acrescenta ao artiqo 48 da
Supl~te
Con!>titUlcão Federal. mais o D N. 6 'ScUJ&Jn Cávora
,um oaráorafo normativo da
Oorréa da Costa
perda' de mandato". de autoSUplaJte
ria do Sr. Valério Maqalhães. Comissão Especial para dar
parecer à Emenda Constltu~
PSD - Gustavo Cnpanema - Presidente
cional nq
de 1960, Que
"Modifica o art. ,195. da
PTB - ratlOSB 'de I\lmetda - VIce-Presidente e Relator
Constituícão Federal (SímPSD - Paes de Andrade
bolos Nacionais). de autoria
Humberto Lucena - su-'
dó Deputado Oscar Corrêa·
plente
Argllnno Dario -

4

I

5

IRe.'

PaIV' Muniz iatOr I

comPleme~(ares , de auto~,a;

Su-

Comissão EspeCIal desiqnada
para dar oareoer à Emenda
ConstitucIOnal nq 7. Que
.. Acrescenta ao art, 41, .·da
ConstltUlcào Federal. um mC!SO

"

. plente
1

-

Constlt\lClnnal 11~ 15
de
blllla,' Federal de Menor~se1961, Que ,. Dá nova redacãf
detelmll1a- '. !lutr.~s medld,;s" aos arts., 139 e 140 da

-

,\1eira

RUY

Laer1e VIeira
JuJes Machllio -

PTB -

.CWb~1 U> Mestrlnho
R~zellde Monteiro
Waleur stmõe.s - su-

poe .sobre. a c~laCao do TII-.

.

:~~gre~~ CelqL\e~~

~

tl!f!nte

n?1 n .12, de' 19.61,* que DI~'.

F,S D,
5

3
'1

recer a Emenda

g~&i:.re%:~C~lt:do

suE' 1 B

,

3 Chllgi\oS Rodngue<;

plenl.,

AI111s10 de Castro
Presidente
2 Vlreell Cal'doso,
La'1ro Leitão - Suplente

-I

•

Nel"on Carneiro
\\(lIso,1 Rorlz
Nilo (Joelho
pit:n,e

. 2, Dirceu CardloSo '.
-.Lauro t."eltao - Su.
plente
"Comlssa~.Especial

nhor Vasconcelos rôrres.

P.S o,

1
2

'\

P.S D,

Fortes
Bem'Olto Vaz - (Vi,
re-Presii.entel
C,OV1S Pestana - SUo
\;I,l,'

A I t o ltl'Ó.!

Baleetro

2 'Humberto Lucena

Pa es de

PSD

.

Paes de Andrade "<Vice.Presldente'
Alulslo de Castro

P,S,D

Suplente
E'

r

I

rancredo Neves

:!

Abalardo Júrema
João
Menezes

B

J

Manoel

Barbuda

(Pre.sidentel

3

-4 Adahl1 Barreto
Milo

4

Camaro5ll.no

O.O,N.
5 Simão
da Cunha (Relator)
João Mendes
plente.

. Suplente

P.'1' B

-

Su.

r'

l'},D.N, fi,

....

Sergio Magalhães·
WUson Chedid
RlIpens
Alves. '-'I
Suplente
'
Edilson TávorC\
Corrêa da bosta

Suplente

""'
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ComIssão EspecIal oara dar Parecer" à Emenda ConstitucIOnal nl' 18, de 19(11, Que .. Estabelece o nH'f;rno crlterlO de
ClasslflaalJão de Carc!os para
os servidores das Câmaras e
os olvis do Poder E~e()llllvo",
de autoria do Sr. Menezes
Côrtes.
? S D,

1.
2.

Cid Carvalho
UlrdU Cal doso

Valerlo
~

? 1 B

3

~.

Mngalhl\es

SUplPl,le

Glordnno Alves
M1J.:ueJ

BlIlnl~

Helmlo Me<ie.ros -

SUpleJ1le
:J O N.-

5.

Paulo SnfBzate
j<'llll'lllnO Ribeiro

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

(Seção I)

Outubro de 1 !:1O"'

1'.1 B

ComIssão Ezpeclal para dar Pa-I ComIssão EspeCial para dar Parecer á Emenda constltuclO-/ recer fi Emenda ConstitucIO., Ad1l1o Vj~l1l\
nal nll 25. de 1961 (Ato
nal nl' 28, de 1961, Que
Ralll1unác de I:lflfo ConstitucIOnal) que" Eslabe"Acrescenta paráqrafo ao
Suplente
lece Drazo oora o conuressol artlClO 182, permItindo aos
U D 101, NaCional em têrmos de Consm I II f a r e s na lnaflVldade
Oscar
Corren
6.
titurnte. promover a Reforma
acumular os proventos de seu
Aroldo Cal'valho
Suplente
Geral da ConstltUlcão". dei' pósfo com os dOR car(Jos de
autona do Sr. Sérnío MagamaQlsfério", de autoria do
Ihães
e
oulros.
Sr. Aurélio Viana e outros.
\;omlssão Esoecial para dar PaP S 0_ recer à Emenda ConstltlfcfO- li' S. O. - 1 Nel$on CarneIro
1. Renato A?"redo
.. nal nfl 22, de 1961 Que .. Dá
2. I'nncl'edo Neves
'I. Phlladelpho Oart'la
nova redacão ao § 16 do ar
Uly"e~ OuJmarães Levv ravl'lreS - :C'I1Suplente
tiqo 141. dispondo sôbre di·
DJente
1:'••
t$
P.1
B.
,'e;to de propriedade"l.de au
3. BellJll1l1ln Farnl1
3. Rnmon de Olfvelra I
toria do Sr. Aurélio viana e
I. Jamil Amlden
Neto
outros.

Comissão Espe.llal oara dar Parecer à Emenda ConstItucIonal n9 19, de 1961. que "Dá
nova redacão ao oará{Jrafo
16 do arti(Jo 141 da ConstítUlCão Federal". de autoria
do Sr. SerolO rlhq:1!llhães.

a.

BrclJo dn SilveIra

I

Doulel de Andrade
ZllJte Nunes - Su- :
p:ente'
I

4.

PSD

1.

GIl~tnvo

2.

OlYl.SOS GUlmarÁes
Nelson Carneiro

Capnnema

Suplente

oD

Ol.lrls Pontas pJcnle

li u ". -

N.-

FranreJlno Pere,ra

D.

GabrieJ Hermes plente

D.

su-

Adul10 de Oliveira
Custa Cavalcanti
8uplent~

Su-

P 1 B

Comlssao I:.special para dar Parecer à Emenda'ConstltucIOComissão E!1pecial para dar Panal n9 29 de 1962, Que • Al•.
P5 D.recer à Emenda ConstitucIODouteJ de Andrade 1. OlvDf:~' Guimarães
tera
o § 19 ao artl(1o 191 da
:.L BpJledllo Vnz
Suplente
nal n9 26. de 1961 que ., ReConstlt[JIcão Fedeml, faculta• l'nrslJ Lllllra Suo O N. estrutura o Porlel" JudIciárIO"
plente
do aos funcíonárlos públioos
5. Allomar BaJelelro
P 1.B. de autoria do Sr. Helio Ra-, da União requererem aposenPedro AleJxo - su3. SÓl'g:o MnllnlhílEs
mos.
! tadoria, após 30 (trmta)
IJlcnle
4. flmnorJ de Ollvelra
Nr!!)
,
anos de servíco", de autoria
P.8 D,DlJl1lel rJp Andrade 1, Tnrso Duba _ «Predo Sr. Vasr.nl1np.ln~ Torres e
.f UpltlJlc
Comissão Especial para dar Pasidente'
I
V O N. outros.
11. PHnlo L~mo~
recer à Emenda ConstitucIO2. AderbaJ Jurema
pso
Uej;;ldlJ Fll'IJe - Sull
nal n 23, de 1961. Que .. Su·. P.'I B. J.Jj['J).10
1 Carlo, Murllo
prime no par~Qralo 16 do ar·
3. ChagM RodrIgues 2. JoSÉ BunlPtt
cRelntol'l
tiao 141 ~ c':::,ress1'io "Ou 001'
Comissão Esner.ial p::lm dar PaWaldemar GulmarM!
•• MlltUll Dutra
interêsse sooial". de autoria
recer à Emenda Constltuc'o- Suplente
Paulo Macar]ne 9
do
Hélio Cn'1nl e (Iutros,
nal n 20, de 1961, Qe "AlteSuplente
P.~lS.ra o artíoo 193 da Constitui- rB:J - U1y&Ses Gullll.trães _ Pre- V.D.N. a. Edtlzl0 Nunes
sidente
ção, proibindo seíam os pro6. ElIas c10 Carmo
•. Lunll F1'elte
de ollvelra Neto •Vire" P1 esldl'nlel
ventos da in2tívidade do ser-I' P'l'B - Ramon
JOSé Esteves - Suo
Vice-Presidente
Geralrlo l"relre - SU-'
pJenle
vidor público superiores aos UON - ErnanJ
ple1l1e
Sá lIro _ Rela tor
vencimentos da ali':jdade. de PSD - Ne1llo11 Carneiro--O.O.N. autoria do Sr. Luiz Francis-.
. ti Pi!órc AI eixo
Getúllo Moura - suplente
co.
P'rB - Leonel Srlzola
BUao P I n t o - SUO
Comissão Especial Dara dar Pa·
1;'.1:LD. plente
Doutel de Andrade - Su11. Getúlio Moura
recer
à
Emenda
ConstitucIOplente
~"'lO
ll
nal n 27. de 1961. Que "Re1. Ou!IlJ{'flT1,no de aliDDN - oscar Corrêa - Suplente
HenrIque Lima
voga o item I e o parâQrafo Comissão Especial para dar Pa&u[JJculc
ÚnlOO do item 11I do art. 132,
recer à Emenda ConstitucioPT B. Comissão Especial pâra dar Pa3. Hélclo Mnrhrnznul
que dispõe sôbre alistamento
nal nll 30, de 1962. que "Dá
-1. .LJfiJ't!l AHllth
recer
à
Emenda
ConstitucIoeleitoral
dos
analfabetos
e
nova
redacão ao parágrafo
Wnltllr Sbnc,['s _ Pu,
nal' n9 24, de 1961, flue" Al- daSlíracas de pré, de autoria 16 do rtiao 141 da Constituí..
...... plC1J!e
lJ r. N. tera os artíqos nlls 139 e 140, . do Sr. Fernando Ferrari.
Cão Federal (Desaprooriação
Q,
Djalmll Marinh~
que dispõem sôbre IneQibili·- i
.
Por Interêsse sOlliaf)". de aU'
Oscar Corrêil - $UP.S.o,
plcnle
de", de autoria do Sr. Uriel
toria
do Sr. Sértlio Maaa1. Surl11máqul de MIAlvim e outros.
Ihães e outros.
moela - «VIce· Pr&Comissão Especial par'a dar Pa- PSO. sldenle'
P s.o. 1. l1umberto Lucena
recer à Emenda Constituoio2, AntOnio Fellclano 1. Gustavo C'npanema
9
«Presldentel
I.
Lenolr
Vargas
nal n 21, de 19(;:1, que
I. U1ys.e& aulmarâes
PlIdre VJeIlllll1 - SUOestro costa - SU"Profbe a acumulacão de
plente
Martln.q Rodrigues plente
provento~ de inatividade, ap,,",
Suplente
F.·!'.IS. P."!
H.
P.T.B.
santadoria ou reforma com
3: C1Jngns fJodrlgucs
3. fiamõn de OlJvclra
8, Afonso Celbv
eSÍÍpêndios, vencimentos, sa..
Neto
4. Garcia Filho
Milton
rtels
lãrio~. subsidias e vanta(len~
i}t''ledllo C:·rquelra l. Sérgb Mngnlhãe.s
Suplente
Armando Càrnelro da atividade", de autoria do
ooutel de Andrade .
SupleIl(c
eJplente
Sr. Adaucto Cardoso e outros.
O.o.N. 3.

Ramon

de

Oliveira

Neto
Leonel Brlzola

Sr.

Jj

,.

P.S.O. -

\ Z·
L!'

V,o.N. -

:lI1elson Carneiro

Pforl'lCchl Bnrlllllos
José Cloylos. '1'elxelr& ,
, .... SUplente

6.

I. Onu Mende.
Raul 4e Góis 1'1onto

Flores SOllres -

(Re-

l11wr) .

~

Adolfo de Ollyelra Suplente

V.O N.-

5, Pedro Alelxo
Allomar BaleeIro
Suplentr

Comissão Especial para dar Pa- :r.T.B. 3• Paulo 'Freire _
.recer à Emenda Constituciot. Armando Carneiro,
nal n9 31, da 1962, que "OisSilveira Fílho - Suplente
põesôbre elegibilidade do
\
_I
Presidente e demais membros ty.D.N. - 5.' Ferro Cos ta
Comissão
Especial
para dar Pa'do Conselho de Ministros paManool Tavelra - Su,recer à Emenda Constitucio.
plente
ra o Parlamento Nacional"1
nal n'l 2, de 1963, que "Dá
de autoria do Sr. Nelson Carneiro.
. .
.
· J.1ova· redação ao §1 9 do
comissão
Espeqial
para
d~r
~a·
PSD - Wilson Rorlz - Presldente
artigo 28· da ConstitUição
UDN - Afrl\nio de oliveira - Vi- .. recer à Emenda ConstltuclO·
iAutonomia dos Muce-Presidente
.
nal n 36, 'de 1962, que "A!- · Federal
nioíllios) " de autoria tio' s~.
PTB - Manoel Barbuda :::- Reta..
tor
.
tera Dispositivo do Ato Adl·
Epitácio Cafeteira' e outros•.
I'SD - Jolío Menezes .cional-que institui o Sistema
•
Dlrno Pires - Suplente
Parlamentar de Govêrno", de P,S.D. - l i Ivar ~~d.mlla'
P'I'B - PetrOnló. Ferna!
PlLulo Freire - suplente
autoria do Sr. Edgar Beze~, 2. Abelardo Jurema
UDN -, Luiz Bronzeado - Suplente
."
(Presidente I
. ,
ra
Leite.
"
Celestino Filho _ SUo
PSD· - HéUo Ramos - Presidente
plente·
UDN - Rondou Pacheco -' VicePresidente.
PTB -Manuel Barbuda - R.ellltor
PSD - Nelson carneiro
1 t
PTB~ _ ~=a Ji~~o- sup en e
MansO Cabra.! - Suplente
UDM:" Djalma Marinho
.. ,

-P:l'.B. _

,

P.l' B. -'

.

3 Rozí! Fe.-reJrs
4, Aurino Soares
João ollmpio - SuU.D.,N.-_ pJente· .
5. Gerlado Freire
I
Atrl\nlo de Oliveira _.
i ,Suplente
l
.

3. ChagllS R.odrlf/1.tes
Comissão EspeciaI para d~r P,a.
4. Paulo Macarlnlrecer à Emenda Constltucl~.Wllson Chedid .:...~ sunal nl} 32, de 1962, que "FI,
plente . .
xa data para realização de
U;D.,~, -5. José Sarney - CReIa;
Plebiscito a que se refere o
~:ch'o Braga _ su~to Adicional nl} 4", de au~o· .
plente
Comissão Especial para .elabofia do Sr. Fernando Ferrar! e Comissão Especial para d~r Pa~
.'
.
rar Proieto de- Lei dispondo
outros.
..
recer à Emenda C,onstltuol0- Comissão'EspeCial para dar t'asôbre a revisão do Código
P,~.D. - 1'. Antonio Fellclano
nal nl} ~7, df 1962, que "Re- recer à Emenda ConstítU2lOBrasileiro do Ar, mediante re...
2. Lauro Leitão'
_
voaa diSPOSitiVOS da Em!ln~a . nal -n'l 3, de. 1963, que. Dá
visão de tôda a Legislação
Ovidio de Abreu Constitucional n'1 4;0lsl)oe nova redaçao aos· artigos
atinente a matéria de autoP T B Suplente.
sôbre. O exeréicio do Cargod~
141, parágrafo 16 e 147 da ria do S'r. Paulo de- Tarso•
. ,.
3. Manole Bar~~da
presidente da República até Constituição Federal", de au4. ti~oC~~~~aIO_"su_ . 1966 a estabelece a viqência
toria do Sr. Ferro Costa, e P.S.D. - 1 ~ N~lson Carneiro'
plente'
. do sistema Parlamentar de
outros.
. II '
2 ?.r.~~r~Yà~ie~elil__,
O.D.N. -5 DJãima Marlnbo
. Govêrno", de autoria do Sr. p.a.D. _ '.
3 Humberto Lucena
. Rondon pacheco
CroaOy ,de Oliveira e o\ltros.
Lenob Vnrgns _ su-

Suplenl.l'
. P.S.D. -

Comissão Especial para dar Parecer à Emenda Constitucional n9 33, de 1962, que "Dá P.I B
nova redação ao § 16 do artiao 141 da C·onstituicão F~11 deràl. Que dispõe sôbre o DIreito de Propriedade". qe au- O O N.
.
toria do Sr. Maia Neto e ou~
tros.
P.S.D. -:

1., Nel~pn. Carneiro
2. GUstavo.~Capanemo
_Lenolr vargas"""; Su- ',r.T.B,
. plente'
,

1. U1Y"ses, Gulmarlle.s
2. Gustavo Capanema
_. Martins Rodrigues'
- Suplente'

P.!.B.'-

3 Bocayuva cunha

pleute

,

4 Mlf\:lel ~.1ar.condes _
IRelatorl
5 Milton R~ ti h
·li. AGlllfricrtoMac~~Jon!Sll

4, J,Jeonet Brlzola
plente
Doutei de Andrade 3. Afonso. Cels.o,'
Suplente
TI n-f\'!. _
4.' Antonio 'Bre~l1n
-. UDN-.'. 7 FlOres soares - (ProPedro Catalão ~ SlI~
li AlJumar. Baleeiro
,
;..;{::JOfel ", ,lllente Oscar ,Correia -, Suo'
8 Curl'êa da Costa
plente·
.,
.'
. 9 • Jmé Carlos Guerra ,
5. Rondon Pacheco
.
Ditar Mendes - Su-GeraldQ Frelre - suplente
.
plente
.
'
Comissão Especial para dar Pa~ P S P. - 10~ A!1redo
Na.'ser
recer ao Proleto nl} '15, de
Ckléo m . r MUlel
Suplente
.
1963, que l~~ls~õe ~ôbre a

'Comissão Especial para d?f P.arecer à Emenda ConstltuelO- PolítICa e as mstitUlQoes mo~ P D C. --11 Henrique. l'umu
Emlllo Gomes - su~~~~Ito Vazo - sU- nal nl} 1. de 1963,qlIe li AI~ netárias, bancárias e creditiplentp
P.l B
,cias: cria o Conselho Monetera a forma. dl'l !ndeni~aç~o · tário NaCIOnal e dá.......outras
3 Rll In C n de Oliveira
nos oasos de desaproprlaçao
Neto
por ~nterêsse social:', ~e au.. providênclas",do Poder Exe· Comissão Especial desirlnada
.
cara dar parecer à Emen4 ~~~lf:l :eri~~rade toria do ·Sr. 'Bocayuva Cunha . cutivo.
Suplente
~ outros.'
,
.p.a.D. ....:
• da Constitucional nq 7Oi de
[1 O.N.1. ~~~,at~~rla Alkimlm
1960. que ~' Aarescenla ao arP.S 0 . fi, Osca. Corrêa
1 oustavo Caplinema _
2. OSnJ ~gl~
ticio-41
da ConstltUlcào FeErna.h• ..eMlro - Su. a' (JIysse~ Guimarães .
plente
~. fr~:~~~a()U~~:~ães
dera I. llm ,tioiso norm:ttivo da
. 3 Martins Rodrigues
Benedito Vaz -Suli' Pa..s de Almeida
reu'mão' em sessão conplente
~~~~;t:o FarIa - SU-iunta d~ Câmara ~ S.enado"
Comissão Especial oara dar ·Pa. E'. Y B
de
auforia do Sr. Val!mo
Ma"
reller à Emenda Con3tituclo- 1". J .5, - 4 B ocay>JV9. CUnha
6 Cesn. -Prleto_ (prenarhães
.
..
5
LeoneJBrlZOla
V
nal n 34, de 1962. Que "Dá
sldeme)
•
'I ri :..
6. DouteJ de Andrade.
.
'1, , GjJber~ • Me.>trlnho
PSD - G'lllherrlllno de O. ve, a
nova redação ao art. 61} ~a
Afunso Celso - su- _
8 PIUVII Munl2'
. Pre~ll1pnle.
plenCe
.
Pau:c Macanne - su?TB - SO'lIO MlllOr - I1'lcc-Pre~
Constitulcão Federal. Que dls· -D n N._
locte
91dente
,
P
põe sôbre a-oomoetência le~
0 0 N: ,:,. . .
l"t>IO - Edllorm rhvora Relator
1 AjiomnrBaleelro
, glslafiva esfadual", de autoli Prl::ll'C Alelxo - Nice-l PSD - 'rnr'C' 0111 ra ,
8, Pedrt. ,\Jelxo - (VleePre.slclenlel
.
.
·)0.... ('nrlos I "IRelra - guPre,ldenlel
ria do
Maia Nefo e outro~
P.s P. _
~ente
9 . rnt"lianl Sã tiro'
1. Ulysses Guimarães
,2. Gustavo Capanemo

-

Sr.

E.a D. ,... 1, Paes de Andrade
Carvalho
.....·Gemldo MeSQuita
SUDlente

.2

tvlHtAl~

P, S ,P. -10 "ArnaJ<:lO Cerdelra ,_
CarvIJ lhe Sobrinho Suplente

12 Syl':·lG SrRlra
RaJmllndo 'padllha' -\

P.D C. -

Su~).ellte

13.

~.
'H~fiJ'!I,ue

,

furner

PTB -

B1I.1~t. R,Rmo.

.
UDN ~

Cml~9

<)omar "lrA!ulha '_

plerJt~

pJeme

ria

Costa -

SuSu-

.
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Comissão Especial para dar Pa. recer à Emenda Constitucional n9 6, de 1963, que "Altera o parágrafo 1q do artigo 191 da Constiluicão Federal".
UDN PTB -

Pedro AleJxo - presIdente
P1orlceoo Pai Xli o - VicePresIdente
PSD - Ulysses Gulmarã('$ - Relator
PSD - Gullhermlno de oliveira
Armando Conela
Su-

plente

PTB -

UON -

Milton Reis

Benjamin Farah ~u
plente
Bllac pinto - suplente

Comissão Especial desinnada
para estudar a lefllslacão ca·
feeira, de autoria do Deputado Fernando Gama.
P.S.O. -

1.
2
lI,

P.TB. :I.

••
U.DN. -

6.

Pacheco Chu"es
José Maria Aikhnln
Pllnlo Costa
Suplente Dirceu
Cardoso
Rogê Fenelra.
Fernando Gama
Suplente Renato
CeJJdonJo

fi

o

O.N.6

Hel'uert Levy

7.

RaImundo PlIcll!ha
O nar
SllplrlJle Me.ndes

P S P.
8.

P O 0.-

oel'aJdo de
SlIpJl'nt·e BrlzoJa

aa -ros

Octávio

Minoro Myamo!o
suplente
Coury

D.

ALhl~

Comissão Especial para dar
parecer à Emenda Constituo
cional n9 8. de 1960. Que
"modIfica o art. 195 da
ConstitUlcão Federal .. Sim·
bolo~ Nar.ionais L de autoria
do Deputado Oscar Corrêa.

0.0 N

-

padre Nobre _
sletenle
O N

PIe·

Fur~ado

Leite Presidente

P S O. -

Duso

~6jmbra

1;01' -

PSO

oscar Oorrêa -

co,;:êa da costa
Suplente "

Glordano Alves Presidente

Vlce-

plente
MJguel Bufara
Remito Medelr<lS
plente

su-

Flavlsl10 R.'belro
plente.

su-

Comissão ESPJcial para dar
parecer à Emenda Constituo
cional nll 19, de 1961, Que
.. Dá nova redação ao pará
grato 16 do artiQo 141 da
Constituicã~ Federal", de au·
toria do Sr. Sérgio MagaM

Ihães~

F.S.c.

U1y.s.<es
slden;e

p.r B

°

D N. -

P S O

-

~ut'tlar~CI

-

pre-

SérgJo MfI!!alh~e.s ce PreSidente

VI-

Plínio Lemos -

I

Relator

Benedito I.'az
Tnl'slI Outra - suplente

P T B. Ramoo de Olwelra Neto
Ooutel de Andrade - Suo
plcnte

VICe.

0.0 N

a-Ialdo
plente.

Freire

-

su-

Comissão Especial oara dar
parecer à Emenda Constitur.r B. CIonal nll 20, de 1961, Que
Antônio BresollD
"Altera o art. 193 da Consti·
Paulo Mansur - Suplente
tUlcáo. prf ibindo sejam os
ti D N.proventos da inatividade do
Manuel Taveil'a
servidor público superiores
Suplente
aos vencimentos da atividade autoria do Sr. Luiz
Comissão Especial para dar de.
Francisco.
parecer à Emenda Constltu-I
cional n" 17. de 1961. Que J P.I:' D.-G~l1r.ermlno de Ollvel'
ra - t?r.esld lOte
"altera o oaráClrato 39 do ar
fia0 79 Ua ConstitUlcão Fe pIa Ja,nl1 Amlden - VicePre.>fdrnle
dera'''. rle autoria do Senha
O.D N
SérQ;o Maqalhães.
D.talma Marint.o Replente

P.S.O. -

1
2.

.

-

SUo

Anf/lnlo Alml'ida
Chnl:as Freitas
Jo.'é Burnt'tt
Suplent~

lator
P S O

CWh1110 li! ollra
Rpnrlque LIma
,lente

-

SlIplente

Su-

Comissão Especial para dar
parecer à Emenda Constitucional n9 30, de 1962, que
"Dá nova redação ao parágrafo 16 do artigo 141 da
Constituição Federal (Desa·
propriação por interêsse social)", de autoria do Senhor
Sérgio Magalhães e outros.

Especial para ~ar
parecer" à Emenda Constltucíonal nU 24, de 1961. que
"Altera os artigos ns. 139 e
140, que dispõem sôbre ine· PSD - Gustavo Cllopanema legibilidade", de autoria do sldente
.
Sr. Uriel AlVim e outros.
pr~~e~e SérgIO Maglll11ães -

prc·

Vice·
UDN - Pedro Alelxo ;;- RelJl!or
Humbert.o Lucena - Pre- PSO - Oly~ses Gulmaraes
sldente
PSD - MartIns Rodl'lgllc.s Suo
P,TE, _
plente
Affonso Celso VlceP'I'B - Ramon de oJlvell'a Neto
pre.sJdente
PTB - Doutel de Andrade - SuUO N. plcnte
suDnar Mendes - Rela..t.or
UDN - AJl<Jmar Baleel1'o
P.S O. plente
Lenolr Vargas
Castro Costa - suplente
P.S O. _

Comissão Especial Ilara dar
parecer à Emenda Constitucional n9 2. de 1963. que
0.0 N.
"Dá nova redação ao pará·
Raul de Góis - Sup:ente
grafo 19 'do artigo 28 da
Constitutcão Federal (AutoComissão Especial para dar
nomia dos Municípios). de
parecer à Emenda Constituaut~ria do Sr. Epitácio Cacional nO 25, de 1961, (Ato
fetelra e outros.
Adicional), que .. Estabelece PSD - 1. Ivar Saldanha
prazo para o Congresso Na2. g~~~W~os~l1bo Suplente
cional, em têrmos de Consti· PTB - 3 Chagas Rodrigues
tuinte. promover a reforma
~ ~y~~ M~~:JfJ _suplente
geral da Constituição", de UDN _ 5 José Sarney
autoria do Sr. SérÇ110 Magapedro Braga - suplente
Ihães e outros.
F.a D. Comissão Especial designada
I. NelsoD Carenlro
para dar parecer à Emenda
2. Ulys.ses Gmmal'áct
Ovldlo eie Abreu - SuConstituoional n9 6, de 1963.
plente
que "Altera o § 19 do ar·
pr.B. 3. RamoD de OJlvelra
tiÇfo 191 da Constituicão Fe
Neto
deral" (Aposentadoria aos
., Doutel de Andrade
30 anos de serviço), do ~e'
Zalre Nunes - Suplente
nado Federal. ,
~
P.T.B

Dirceu Oardoso - Relator
P S 0.OJd CarvaUJo
"011:1'10 lv.ogdJhães - su-

0.0 N·.

Su-

Comis~ão

Presl.

Paulo Sal'azute -

.tiélclo MaghenzQni
Waldir Simões plcnte

U.D.N

Edilson Távora

P S O. -

- "l.e:a-

AlUisio Bezerra
Leopolilo Pél as

Su-

áente
P.'I B. -

P·LS.

o

Wilson Ohedldl
Rubens Alves plente

Comissão Espeoial para dar
parecer à Emenda Constitucional n9 18, de 1961 f que
"estabelece o .nesmo critério
de Classíficaoão de Cargos
para os serv'idores das Câmaras e os ciVIS do Poder
Executivo". de autoria do
Sr. Menezes Côrtes.

F 'I.B. 4

P.T.B. -

Sérll'lo Magalhães

Milton Reis
Armando Carneiro plente

Su-

O.D N.

5.

F'rancellno Perelra
Gabriel Hermes - Su-

PSD -

L Ulysses aulmarú es
2. Gunherrnlno de oliveira
Suplente _ Anrlllnclo Cm.

-~
~
pTB - 3 ~
Florlceno paixão
Comissão Espeoial oara dar
~ Milton Reis
parecer à Emenda Constitu-j
SupJt'nle - Benjamin Fa·
cional nll 28. de, 1961. que UDN _ 5 r~~dro Alelxo
"Acrescenta paraqrafo ao ar·
suplente - Bl111C plnl-lJ
t;QO 182, permitindo aos militares na inatividade acumu- Comissão Especial para ~'\1
lar os IJroven~s de seu pôsto
parecer à Emenda Constltu
com os dos cargos de ma·
2 d 1961
9
",'c;te'rio", de au~oria do Seoional n 2. e
• QUt
l1
1
11 Dá nova redação ao § 1E
nhor Aurélio Viana e outros.' do art. 141. dispondo sôbrl
P. I.B. Jamil Amlden _ Prestdireito de prooried~~e''.. df
~ente
autoria do Sr. Aurelio Vlao?
F.S D. e
outros.
Phlladelpho Garcia _ VIce-Presidente

P. T.B

-

Ooutel de Andrnde - pTesldent.
O,D N. -Adolfo de Ollvelra _ Ete- V O N. _ AI111mnr Bs.leelro - Vlrelator
Presidente e Relator
P.S O rp S o. _ Gustavc CllpnnelT'a
Renato Azeredo
UlYS'rs GIIlm!<l'fies
Levy ravares - Suplente
~Tel1'Oz, C"I"".elro _
SIl'
P.l 6 olente
Benjamln l"arah
P,T B - ~!lmOl1 de Onvel~!l N
Oz1rls Pontes - Suplente
V O N. 'Rolllnd ,'orblsler f'lco~tR Cavalcanti Su. 1'1~nt!'
plente
O N "- l"edro Alel:;o - luplcn

:g ;:~:~~~é~I~i!llve.s,.Ç~rni~~,ãoP.ar!am~míir.q~:?I~-1
~~~~~~lI.:~(l,
I ,qH~!Jt~ºest!n,íla~ a, rR~S~~\.. ~~:
~§:?

Co~iss~~ ~~p~?I~! par~ ~arl

~nleni!a·Co!!~t!tu· ,PTJ3," A~tiçge.sHo . ~~. ~1entl'J!>C:l
cíôn;âl~'nQ 3211de"l~62'lqÜÇ
UDN-· F~rrD~ce.st~,"
.,
~lF'''' d' ~ l:'p'ar n lr'éallzaoaô! . ri?~ ~:9llr:a!p?~~blln)}0:
parecer

à.

'lflf~.

)Xfl

'''''w''f''''

r"

' " .SUI'LtN'l'!'.
,'

dep!elJ S?I~9,"~ HlII1S~ r~,~r~!
Ato AdiCIOnaI n'1' 4"; de .au.
" d F~ .
tona C!o:Sr. Fern.an.a !lI r. ar1i

e olltros.

'

_,p~là Cp;ls'ôbre'!pet~ó1ê9'\!"u:
'..' I
."r,." "' ... ,.'..
~~~9L~9~Q !'l9 ~~-?~

'I

01',1,.

I'

~
I

PSD· ovldlo cje Abreu.
PTB .~, Rena.CO. Cel1Clônlo.
UDN", HornoioBe. tli{ÍP!co.
\pS~"_' Drçca FlIho,:

'0

- J5ri!!!i?' Çt<>ln:st

p..

gUlr nos'traballl0s,J1niClaâos

",

.PSD -

dcnte• .

:

. .:

'

. '.

""

PSD ~_ Benedito Vazo
I PTB'··, MuiCõ Ant~i:Jlo.

I

'-':';

Nelson' çarne!ro -

.

.'~~~~~

I

,Up~ ~ ];)!Ias' do Cermo.
I pSI' - col,avlo 'Bt1zo11a.
PDC _ José Richa.
.
1

Prazo: até 21 de millo' de 1964

'I

I

~rcsl-l

.:.

--_-'-'
I 'ODN - AntgOlo çarlos l\~a~a,h~cs
.' - , "
,
- Vloe-pre::.ldente.
U,.D.~ '-~~~sfd~Il~: ~ ... ~ - . ~ml~s.ao P.arlamefjt!lr q~ !n.- ,PTB- - .TheóuU!0.r de -\Hnqueniwc Çqmi§sJ!p , P.ªrlgl119nt?r p~. !n·
. P.l' ..)3: -l'v!anucl J3~l'bud~ -- 'I.:c!~-I ',qHPr~t~ PWfl ~e[lf!p.a,r 'fl§!: ....., Relator."
. , , qUGrlto' pgfq" mv~st!!:lar' '!
.' tor"
.: .
r·
tuaoao em'aue. se encontram PDC ~_ .. MaJ1o, ~,llla
Relator
p R D - AntonIo Feliclano
I· . .
. ~ .. ' " . .. 't' Substltnto.
existência' .'He .. 9rfllll1l~~1º~
. , . , 'Ovídlo .de 'Abl'eu . .,.. SU~'1 ,as .p~pulaQo~§ ,do S~qRl!t~ , PSD .• Be~edlLQ .vaz.
destll1ados a .exeró'er presplente ,.
. .
..de MlI1as 'GeraIs atrngl(jas PSD -JooaJa. Borges.
sões' sôb.r~ d P911grà~so
P T B ·,Alceu Carvalro'
.' 1''". "''; ! ';' 'F"',-' '·PSD ~. NilO ooelhu
. "
'Manso· Cabral· .... Suplente' ;pe O refJresam~l1l9 ~~. ,l·H -.. ,PSD ,'- Pon~ede. f,rr'J.ua
,I'
'p S D·/L.:·'tu·.Iro LeltllO _.presIdente!
,

•

T

'1

'

'C

Vl~e·

1 r'nho

I

o

'tI,D.N. ,~'Rond;m' Pa~!1eco.

·nas,

;:!u~,

"

:

'PTB -;Maura OnOI', '
RESpLgÇAg W'1~~63
plente .
.
,;..
'I'
PTB - ortlz ,8orge.; ..
"~razó: a tê 19 de novembro,
de .~~?.
_._.
I _
,RESOLOÇ~O N9 8-63
_, .. PTB ~ Temperam ·p,~,'e.l fI.
'._,
Comissão· Especial 'para dar l' ,PrtlZO; até 27.de seiefl1bro de 1983 ,:UDN
,- Edllson' fá ... r,.
" UDN - Guilherme ~lachnáo UDN ,- Ferro Costa
presIdente.
.'
'
.
•·par~ceJ· q ~m~nqa CQ!,!sqtu- fSD '-. Manuel de AlmeJd:! -. pre-j :.--UDN ,~ Tourinho D:Jl1.~a.;.
PSD'''';' Nelson Carneiro - 'V':ce:11~
de'
que. sl~e.nte, ' . " . ,
.
. -. ." pSP ~ Nclva I\lorplru.,
Premlente; e !1elatol S40sl1tuto
• "
"
- .
t"'" 'PrB - !hllton Reis - ,\'lce-l:'rn-'j
' . PTB _ Afonso CeIfO - Relator
~j Oa"110Va 'redaçao ao ar Igo isHlente. . .
.
'-.
'SU~~ENTt~
1 PSD' -- DIrceu' Car~oso. '
6° da Con:;títuicão 'Federal i 'UDN _. MnnueJ"Tavelra - Relll~Ol' PSD - ·plmJo costh,
. UDN '~ LUIZ Viana.
", d' - ' 'b'
: . 'PSD ~ ,João . RlbeU'o. '
- P'I'B' - Ario 'I'heocloro.
psp .,. Broca Filho
ISP~? sp.r~
cpmp~
PSD..,. Cel1õo ~!ur!,a,
, ' UDN'- Lule Vluna '
" PSD _ aniSIO Rorha,
tenCla.le[1lslat!Va ' estad,ual . P'fa - Joâo Alm "
pSP _ JllllarY·('lunes.
?TE ", ort,l? 'Burge"
Maia" Neto . UDN: Geraj~o .frelre~
'I Pj)O. ~Te9fi]a ·de. 5 n.drade.
. tiDN '-"'Adauto 'Cardoeo
Ir' " '" ,., J, • • ' ' ' ' ' '
"
P8P,.-: Bento Gonçalve.,
. -I PSP _ Cai'vnlho/Sobnnho,
PDC - 'l'eófila de Andl'ude.
C'"
.
t
d
In
' .
.
'P':S~R!,L h[ato.s ~M'~al~o - p~e~-,
,',
.,
..
!,~ ~m?!l.ar ,.,~ ,..:
(jente
'ÍõU;r.;:~'TEs;i . ·(lH.~mO
~~~f\nª~~ .qf1,!,,ª~r CQ01',ssão
Parlamentar .-le
p.r'f!. Paulo Frel~e _c- v.lcg-tr~- PSD·- Renato .Azerego.
e'lnvestltlarfatos-hnados ao ,""~;'
". .... ' ,r~'.. , H,
slgept;e
.
"PTB - Arne.!<lo' Latalete.
T' " "
A- - :'
HlJ?l!to par'! mv~sflqar PfQTI D.N;. -, Ferro "Ç~stll ..-: R-e)ator "
UDN;- Oscar Corrêa: '
. 'extmtp . err,ltoflD do ,~re,
b!ema§ n;laç!ºnª~9S CQrn 'fi
P,~'.p. - !?ae.s'de·Antjmae·
,
'PSP,-·AntODI0,dt,Barros.
.
ri
'.·geraJ(!o 'Mesquita -'- .. --I > PDC _ Ribeiro- .Coútlnho
RESOLUÇAO N° 12-63
hdll§Wª
Mttlf'lfQ§' Qê
lJ!ente"'"
"
,,'
"
, : .',-,·,l:, ~I','
',',' i
·1
QO'lfl'!l.C.:fl~"
" .',,' . 'o. . ,
P.T.B . ....: armur.do Carneiro
--o-.-'-'- '
,
' l;"ruzo: até lQ qe povc,'!üjro de !9~3
I
~,
H f.
, ....
Sl!velra F.'l~l~~':' 'f!u~l~n~e Ç~mi~S~().
.deln- PSD ,:... Racl~lêl':~~ánié~ '.-.'"
!1-l?§Q~UÇI\9 'NQ g9~~~
U.D.~. - Manoel ?:,ay.tr:\ ~ SU":i Querlto para apur'ar .lrrequ.l~elfte:
.
"
,Prazo:'ntê 1 ge-dezemlll'U 1< ln~;,
_
~le~t~
.
lal'ida,les 110 s'lstem' a educ"à:\ . PSD - Stello.. ~;oJa ,,- Vlca~p~p-I ~!2Q.:'~' ~t>rlJ11~O Sab?a - ' ~resl•
""el'"
:reóflJoqe Andradé - ReGabriel Rerm;" _ 1,'lcél ..
" Jator:
. .. .
,- Ipre.;wellte " . ,., "
,
ClillFlll:' YOL.lliDA MENllES!'
P..p:oOLUQAq N9 9~63
.., PSD ~ Dase Coimbra
c· PS))' '- Burlamnuui '\.o l.1 i: ~nda
: ," I "1'a";;" 'd" .• ";.;';-;; I" 10" i . Prazo:,àté !l'di; Iioveinbro 'de 1963
PSD -, GernH!<;> Nesqlíit~.
?~O ~.- Geralao'MeF< J'w"
'
. S ccretnr n.· . an a.r ~ ....ama s ~
P'I'B _ 'alUno l\tll<:fl11do'
I
TVM2
D]a1 ,'p .o a02: '"".
"" . , ' ,
PSD'~ AclerbaJ· Jurema -' Pi-e:-.,J.
'Sll ... , . . . . .
mo as'""
t·
--...
P1'B.,.vell'a: Llno
'
PT8" Almmo' Afonso.
ªeU11~õe~ ~R!1l215 ~~ BI~cg ~o
en e"
, '
, UDN ~ Os.'llan :!\.rorlpo,
• UDN .;.. ,Wl1son Martins
n.it1o . - ga~a!IJ.' ª29 ~ ~1~.
/" de~ - Clay ~I au10 - Vic~--tr~\:
UDN
Wllson' i\~~r!.\ns.
'I ' PSP _ Sylvío' at>iga' . ,
~,~,,'
S U P L E N I T s . PDO ,~,~ponoro ~lY!lmutl...
'C . ~
. 't"
;UDN ~ Manuel Tavelra ~,Relator.
" ,. " .
.'
'"
"".
OITI!S~aO Parlamqn ilr d.~·ln~. PSD
Dirceu'CÍlrclosol
""
,--sUI.'LENT!,S
ã'
,FSD,;- Lãúro' f.'~tâo,
,
PSD "" Dir~eu Of!l'dt,>,o.
I~
,,fI" ,"':'';.tm.,I·I-~'\
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Outubro de 1963

Parlamentar [\e In· 1 Cor,lissão Parlamenlcr de In·' Comissão Parlamentar de In-1 Comissão Parlamentnr de In·
quérito para investigar irre.\ quérito de~tinada a apur?r as. quenlo destinai:'ri a apurnr
fl;J!lCacão efetiva dos recurgulartdades no Departamenas cOMdiçoes de funclOna-1 fatos te.laclonado:; com o
f;[)S
obtidos pelas compato Nacional da Producão
mento da Rádio Nacional e a~sasslnlo do Depulado Eu·
nlMS tle investImentos e ca·
Mineral do MinistériO de Mi·
TV Nacional de Brasílí,i. ! clldes Mendat"lca.·
rilnjj71:cão naCionaiS e es·
nas e Energía,
RESOL UÇAO N° 26·63
RESQLU(;3\ü NO. aO-63
t!'C111 f'P,ll'aS.
RESOLOÇAo N~ 22-63
Prazo ate 9 de novembro de J963

COTí~:::;~fw

ll!1drilo para investloar a:

I

PJJ1~D: alé 19 di' o~tubro de 1963
.
'32 c'
PJ'~zo: ~ t.é 20 de oulubro de 1963
Ji'TB - 1\11110n ReIs - pre'íd-n:e.
. .
fi.l"OJllrao 11'
'U~
l''T'B
G td J'
PSD ~ DlI'reu CaJ'd(J[.(l _
vlrr.1 PSD - Meuems Netto Pré,!;Jl'I~~L' iJ1(' l~ de dezrmbl'o lle 1UU:J.
as ao pe le la - Presl- Presldenle
dente.
P,3D
PnOl' de Almejda
áe;~~ Arol th d
VI
OON - Moldo Carvalho _ Rela.
Ul>N - O:J V"Jloso _ Vlrr·~resl.
PC:D - [',ll'beco Clluvfs
n as e BIlJ'TOfõ • tor
denle,
PSi;
OVlcllO de Abrru
ce·Presldedte,
PSD _ Getú'io MOura
P'l'.l:l - Mello ~lDllrüo _ Relalor,
P'T'B _ CI"nl Prieto
ODN - CeJso paS1:OS - Relator,
PSn _ Dnko' Coimbra'
1'8D _ MBttl~ Carvalbo.
P'TE: ~ PC1Vil MUnlz
PSD - L,yrlo Bert<llll,
P'I'B _ BrellO da SlJHJr:.,
pTB - POlUO f'I'elre,
lJDN - Alde Sampaio
pSD - Paes d.e Andrade,
UDN _ AUJ:(usto Nr'l'lus
SUPLI:N'lES
lJD:'I - ElJas do Carmo
PTB - Abrllhao Moura,
PSP _ Sl'oro FlJho
'
PTB - MUverneF Lima,
'
P5D - Manoel de AlmeJda,
J>8P ~ Emsnool WalSm~lln
O'DN _ DomlcJo Freitas,
PDC - GeremlM Fonlrs.
P'l'B - Cla.y Maújo
liDe ~ Minoro Mynmoto
UDN _ l!:zequla5 CO~IB.
SUPLE:WTEs
UD~ - AJrànlO de oJ!vell'a,
Suplentr~:
PSP - Broco E'lIho.
PBD _ Medeiros Neto.
--_.~-~1'81) - LUCIano Machado
·PDC - José Rlrha.
PTB _ P~uJo MallSur.
PTB
Manto Cabral
1I0PLENTiS
UDN '_ Brn~a Ramos.
UD-1Ii
Magall1iies Melo
PSD _ JOSBfá BorgeS.
P8P - Clodomlr M1111t.
PFP ~ Adlb Chammas
PTB _ Argllsno DarJo,
POC - José Rlrha.
1'DO - CH:1 Ji'Urta.do,
UDN, _ FranceJlno pereIra,
,I
PSP - Carvalho sobrtIúlo.
PDC - GeremhUi Fontes.

-------

CDrriÍf:sllo Parlamentar de In·
Quérlto destinada a II1vestlfjar a..."exlstênCla leÇlal, atlVI' Comissão Parlamentar de In·
llades é Irregularidades do
Querito para invllstiqar proE~ervlCJO Federal de Prevenr;ão
premas relacionados com o
e Repressão de Infracões çon·
Café.
t1':'1 a Fazenda NaCional.
RESOLUQAO N~ 24·63
ComIssão Parlamentar de In- prazo: até:ro de dezembro de 19U:1
fil!éríto destinada a verificar PSD - José Maria JlJknUn - Pre·
fi situa cão das Emprêsas, t1~~e. _ Renato CelldOmo _ ViceJOrl1tlllstlcaS Estran(lelraS, presIdente,
com sede no país ou no ex· UDN - Herbert Levy '
t eflor QUe operam com PU . aeral.
PSP _ CrmtJdJo Samralo
bl!cacões ou transmissão de tor Subsll,tutc.
notiCias em línauB portu·' porE - Rogê Fmelrn .•
. no terrhOl'lO
'.' . naClona.
. , I ODN - Newton Carnel!o.
llLlesa
SUPLENTES

Suplentes:
prn~o:

PSD _ ArollrllJ Furlan.

aLé 1(; de !:melro de 1964,.

PSD - Blas Portes
PSD - Gelúllo Moura
l?Sl:> João Oalmon,
P'fJ:l - PeLr(llllu Pernal
P'l'B - RoJand Corblsler

PTB - João Bercullno
UDN UDNtTDN PSP -

O1l ITeloso
Arnaldo Nogueira
Padre Godtnho
Clodomlr MIllet
PDC _ odilon Coutinho
R~~DllJçlíD n9

PElO
P'l'B
UDN
PSP
PI1C'

PTB _ Fernando Gama.
UDN - R.a1mlUldo PlIdJlba.
PSP - Emmanoel WalL~mnlllL

Comissão Parlamentar de InQuérito destinada a investigar a aplicacão nela UNE e
demaiS orgãos estudantis, à

33·63

- Da.~o Coimbra
- Max da costa SanttIB
- Nlcolau Tuma
- Brnto Gonca!ves
~ l'e6!ilo de Andrade

RESOLUCAO N0 25-63

prazo: até 8 de janeiro de 1964
I'resld~'1cla, -

Re!o!Uç!io

no 34· 63

Vago,

Vlct·PreprDzo: até 15 de janetro de 1963, sldente,
UDN - Geraldo PreJre _ Relator.
UDN - Flôres Soares - Presidente
PSD - Phllndelfo Gllma VlcePDC - Oerem1a~ Fontl!lil - RejaPH5Hlen!c
J
\or-sIlWitltuto.
PSP - Futy Nr.ssJt _ RcJntor
PSD - Olavo COSul.
P'l'B -

Rubem Alves

PSD - Dirceu Cardoso
PSD - Osnl Regls
UDN - EUns ('.armo
PTB - Gnslllo PedreIra.
PIla - Henrique Turn~r
Suplentes:
PSD - ReglS Pacheco
P'l'B - Adnhyl Barreto,
ODN - Gabriel Hermes

PSP - Ludovlco de Almeiaa
PDO -

Ath1é Oury.

PTB - Rogl! Perrelra -

PSD - DM'~o Coimbra.
PTB _ Cllly Ara\1jo.

UDN -

Elias do Carmo,

PSD -

João Menezes,

lIuPLENnS

,II~S

PSD - Chagas Freitas.
P'I'B - AlUno Machado.

PTB - Arlliur Mala,
ODN -

Braga

Ramos.

PSP - Geraldo de BarrOl,
PDC - Cid Furtado.

I

U'ON - A!rinlo de OUvelra
pg:p _ Geraldo d. Barros.

-

Sábado 12

DIÁfHO DO CONGRESSO NACIONAL

(Seção If

Outubro de 1963

7ó99

- " ' · - : . : : - - - - - -.......--~ .........""'-.-...----.".;,.--~;;";;.;,......;..,---...,.,;;.,.;;,;:.:.:=.:...:::.-,;;;;:~:..:..:.-.:...:.;.;;.",,,.,.1

I

Filho e Wilson Roriz; a favor, os I (duzentos • milhões de cruzeiros), solicitando esclarecimentos sóbre o
Ao Sr. YUkishiglle Tamllra - r'"
Senhores An'uda Câmara - -Lenoir para auxiUo às obr1l3 do Banca da tipo de material importado e "" o
lator:
Vargas _ Max da Costa Santos - Previdência". .- Relator: -Deputado mesmo convém à economia pe~,vil'
Ortiz Borges - José Meira - Lauro Milton cabral. Parecer;' oontrário. rera; _11 - Projeto n J ~ 528-61, o Projeto n9 1. 006-63, qUe "autoriza, •
Leitão e Almino Afonso, O Senhor Dlscutid'O o assunto fOI concedida Sr. R~nat.J _,.",er, que ".-' ":' d . Poder Executivo a abrir; pelo MIniStério da. Educação e Cultura, o créFerro Costa. em questão de ordem, vIsta ao Deputado Adolfo Oliveira; bre sU:: lenção à ::nprêsa conce~io. dito
espec: ai de cr$ 10.000.000,00 (dez
indagou díi pre;;id~ncia se esta ma· 3 - ,Projeto ,no. 12.8-63, do SI': Cunha naria QJ ~'rY·vo de e~ .... ,.. ""ae ú;' milhões
de cruzeiros), como· Rux!1la
téria deveria. ser apreciada em reu Bueno, que I D.lSpoe sôbre a Importa· ;Silo' LUlS, Maranhão, p"la 8UDEl'E. ao Instituto
Superior de Educação
'mão plenária. de acôrdo com o i~em ç~ ,~e livros téclllcos. ci~ntiflcas e .de e
OU~:-llS providênci_v , :Ap; - :Musical, de João Pessoa, PB." - Requinze das NOlmas de Trabalho da (li te • Fazendo. devoluçao do pro!~- CIO, -pC'", -unanimidade, requerimento lator
substituto:
Dep. Daso COimbra..,
comissâo, que reza o seguinte: _ to, do qual pewra vista em reunl~O CIo Relatar vsputado Neiva Morei"Quando, numa das turmas, se -sus- ~ntel'lor. apresentou a Deput?do Mil- ra, de lll' 'i'!r.~ia d<a 8lJDENE e ua
Ao Sr. José Richa~- Telator:
citar duvida. sôbre matéria constltu- ,on OJ.bral seu voto favoravel com Eletrobr~; 12 ~jeto
n~.~ro
1) Projeto nQ 178-59, que "autoriza
cíonal, ou quando ocorre a hipótese emenda ao art. 19. ~ .matéria dei- . . a
do ~e. ,101' Antônio Fe- o Poder
Executivo a abrir, pelo M;nispreviste. no p!!-rágrafo 49 do artigo 39 xou de ser ,,,.ada, em VIrtude da aU~ llclano, que Crla- - a tRxa-bagagem ~rio
da Educação e Cultura, 0- crédo Regimento, qualquer. dos seus sencia, no .momenc<:, do Relato,. .. ser. cGurau_ pc.:.c~ ,.g~. 5 de na- dJlo especial
de Cr$ 5.000.000.00, para
membros poderá requerer a manifes- D:putado Llno Bértoh; 4 - Projeto veg·açao em 1" _:
l·••• - •• ~doreil .
a aquisição e aparelhamento da sede
_taçâo da .Comlssão plena". Contra· nQ 672-63, 103 81'S. MaurlclC? Gou· tranEportad<:r':S de l:>:lg~,,: I' CEmul- da Associação dos Municípios da Baditando, o Senhor Arruda Câmara lart e Pa~re aodmhoJ que Lib.era cta de . cnll:1'I0J. Rela,or: D
.... hia, em Salvador", Relator substituopinou não se t.ratal' na Projeto nu. Os .alugUélS. de 10eíl~oes comercmis Nelva Mo:elra.. Pare<ler: fa,v01'3 .. to: Dep. Elias Nacle.
mero 924 de 1963 de matéria constl ou' mdus~irals de Imo\'eis perteneen- com ap:eõentaçao -" substitutivo.
21 Projeto n9 2.255-60, que Bautotuc-lOnal. ma, ser apenas abjeto. de tes às ,Jantas Ca~a. de Mi;<ericórd.ia .~._tid o '-~sur.':J, u~•• oero.l a Codeliberagão li constitucionalidade e ou outras. ins~ltuiçoes Il&lstencialS .,IS:::!o, . par ulnn.•~ .• _ " soliellar 11 r;za o Pode Executivo a abrir, peJoJ
Minislério da Educação e CuU\II'a. I,
juridicidade ou não da referida pro- ne. beneflcencla, re.oonheeidas como aurLenCla da Cc -.',sao de Mari:.
posição. Dec.idmdo a questão de 01'- talS pelo Poder Publlco". Relator: Mercante e ~a ol'ga':1lzaç;\o de classe crédito de Cr$ 5.000.000.00 dest.inadb
demo o Senhor DjaJma Marinho de- Deputado .Jo.'>3.phM Azevedo. Pare- CIos 'a:"szadG_ : da pôrto do RIo de R auxil\ar n Prefeitura Municipal de
clarou que, de acôrdo c9m o parli.gra· ~er: favoravel. Aprovado o. pr('Jet.o, Janeiro, : J _~~t!t1o de ser sugerido NupOl·anga. Estada de São Paulo, na
.to 29 do art. 54 do--'Regimento In- par unanimidade; 5 - .proJelo nu- critério ,al'Q • monta~te e compo· reallzaçiío das festividades comemoraterno em conseqüência do empate mr::, ~.066-62, do con.._~ ~ de Mi Slção d.: taxa em qUestao; 13 - Pro- tivas cio centenário da cidade". verlfl~~do, fica va adiada a decl.~ão nlstros, que ",Concade I .
- de di- J:to nQ 813-03,,, do C"nltor M~uriCIO .Relutor substituto: Dop. Dep. Albinl"
dl1 Turma "A" sõbre o projeto, con reitos aduaneiro>, .-ncl?slve adICIonal Goulart. que Ooncede isençao de Zen!.
vocando-a para ume. reunião na pró- ,de 10 por cento, Imposto d~ oonsu- Impo~t<:s e ta-:3s pitra eqwpamenLo~
Ao- Sr. Padre Nobre - Rela/or:
. pria. têrça-feira. dia quinze de outu- mo e. n;als ~~xas alfandeg',trlas pa.I'.a mdustr!ais, e llcessórlos destinadas ';
--bro, às quinZe horas. Nada mal; matenalS unporta;ctos pela Compa- p!'Oduçao. de 1!ap.el ,?e imprensa, e da 1) projeto n 9 697-59, qúe "autoriza
havendo a ser tratado. foi a reunião nhia. 'Ie,_.unJC~, .,Ui lJalanO,_ no ES- outras providanclll? . Relator: Depu- o Poder E::ecutlvo a abrir; pela Miniseneerl'llda ..s vmte horas. E, para tado dQ. Bahia . Relatol': Depm"uu tado Adolio Ollvelra .. parecer: favo- tério da'Fnzenda, o crédito especiai de
constar. eu, Roberto Tôrres Hollau- Jozaphat "zevedo. P~recer: fa.~orá- ravei com. apresentaçl\o dô en;e~das. Cr$ 3.000.000,00. destinado lis solenIda, pela Secretária Ia.vrei a. presen, veI.: AJ.,~v,-do , . ;oJeto, por un"- ManlfesUltam-se cont.ra o proJeto o. dades eomemorat vas do 29 centenário
te ata, que. após' lida e aprovada, n~jdade; 6 - projetv ?,9 4,8?1-62, Srs. Roberto Saturnmo e Ruben- da elevação de Tefé, no EStado úo'
será assinada pelo Sr. presidente.
do Poder uec.!Uivo, que Autonz& o Paiva tendo o Senhor Tourinho Dan- Amo zonas , 11 categoria de Vila". Re.
1'esouro NacliJmH a encampar a tas se pronunciado pela audl!!ncia lator substItuto: Dep. Yukishigue Taemissão de püpeJ - moeda. no mlor do Conselho- ,..aCIonai de Economia mura.
1l0:'J'espondente à transferência de Em virtude dos pedido.s de vista
2) Projeto nQ 2.495-60, que "autol·j,l!.
Comissão de Economia
Imovels li Uniào Federal. pela CaIxa apresentados pelos 81'S. Milton Cil- o Poder Executivo a abrir, pelo MinisATA DA 33~ REnmAO ORDINA- àe- Mobilização .Bancária, e dá- ou- bral. Ramon ~ Oliveira Neta e Jo· tério da Educação e cultu; a, o ctédJlo
RIA, REALJZADA EM 2 DE OUTU- tras providênnia", Relator. Depu- saplJat AZdVedo foi conoedida ViSM especial de Cr$ 4.000.000.00, cte"tin~do
BRO DE 1983
tado Alde
Jnpaio. F\1.recer: f'vo coletiVa de. proposiçâo, da qual, ·fln· à constru;;ão do. Teato Municipal de
TURl\lA "A"
ráveJ co ~pre~entação de um Su'Js. do o l;ll'azo previsto no Regimento Londrina. paraná". - Relator, substlLitlltlvo, requerendo, no entanto o Interna, !"!rá. posta. em votaçãO a suo tuto: Dep. nitto Velho.
Data: Dois de outubl'o de mil no- Relatar, a audlênciar dQlloMinlstel'lo gestão do Senhor_Tourmho Dantas:
. Ao Sr. Braga Ramos - Relator:
VBcelltos e sessenta e três. LQcaJ:- da. Fazenda, através do3- C!hxa de Mo- 14 - Projeto n? 617-63, dos denho
ComISSão de gcononúa Câm8m do.> blllzar· ~
. ~ •• Ja, rmtas da votação re;; saldnnh& Derzt e OUtros, Que
1) ProJeto nQ 1.220-59. que "autoriza
Deputada.s, Brasilía. Hora: Três da ma,éri'l, r' ~ncla es,g<'l. que OI "Concede isenção do impôslo de ren- o Poder Executivo a alil, peio· Min shoras e quarenta e clnco minutas. aprova:'u, par unanimidade; 7 _ da à Companhia Siderúrgica Nacio- térlo da. Educação e Cultua.. o crédito
Presentes: Senhore, Temperani pe- Projeto 119 _ .-_.-61. do sr. Alh" nal, e dá outras providílncias", Re. especial de C$ 3.000.000.00 para a
"'eira - presidente. Teotônio Neta Bailra., quo ··,êU.Driza o Poder E:,e. lator: DepuUldo Mfonso Celso. Pa construc:ão do Ginásio sabino PeE.Soa,
- Marcml Terra. - Affonso Celso - cutlvo a abrir. através do Minis:drill recer: f&vorável, aprovado' por una.. no Municfpio de Jeronymo Monteiro,
Josapllat A:levedo - Alde Sa.mP'tlo da Saúde. o crédito espe{jjal de Cr$ mmidadej 15 - Projeto número 507 Estado da Espírito Santo". Relator,'
- Pacheco Chaves - Adoifo Olivei- 2UO.t100,OOO.OO (duzentos milhões de de '1963, da Sra. Necy Novaes, que substituto: Dep, Medeiros Netto;.
Ta SUSSUlllU Hirata - stélio Ma cruzeiros) para a':-lis.:çáo de ambu "Concede ~lsenção de licença previa
201 Projete/ nQ 1.997-60, que "autoroja - Osmar arnfuiha - Remi- Jàncias que .•,ao -oadas aos Muni- e.de impósto de impor~ação e outros
quo I,ima - Ramon de Oliveira c,pIOS" (E;men_~3 de PJel•...rio). _ O tl'lbutos. e taX(lS para. donativos con. riza. o Poder Executivo & conceder,
através
do Minlsté,io. da Edl)ca'lão e
Neto - 1'cófUo Andl,'Rde - Neiva Relator Deputado Tourinho Dant.as signados à. Associação Obras Soclai6
Moreira - Lírio Bértoli - paulo ,~ .••• ~_,;lou-se pela. incompetência da Irmã Dulce".
Relator: Deputado Cultura, a. subvenção de Cr$ ...•..•
Macarlni - Rubens Palva. - Rober- Comissão tle r'onómia par& aprecia- Oscar G~afUJha.' Parecer: fa.vorável: 6.000.000,00 ao _Instituto Salesiano
to Sat,lIrnino - Milton Cabral - ção da l.lat• . la, tendo sido o parecer aprovlldo por unanim.ldade. Encer- Padre Rodolfo, em São José dos CamtlI!Y Estado de são Paulo, d~st nll-José Carlos 'Guerra - Tourinho Dan· d~ S. E:', en vOl.açãO, .aprovado, par ramento: As dezenove horas foi an- pos.
do /I, construção de um colép:io para
tus e B-~nto Gonçail'es. A,ta: Lida e Im-',lmida.;e; 8 - Proj(~o n9 3.252 cerrRda a reunião e, para oonstar meninos".
Relator, sub~tituto: Depuaprovada, sem rêstrlçiies, -a ala' da de 1961, do Senhor Hélio Rmna.s, que iavrei a presente ata. que, depois' d~
reunião anterior. Ordem do dia: Fo- "DIspõe sobJ ~ li Po!Jma BrasílL'
lida. e aprovada, será assinada pelo tado Manoel de Almeida..
l'ilm apreciada.:> aS _J:ieguintes propO- do Cacau, cria o Instlmt{) Nacional Sr. Presidente. - Lia Campista san
",,;õe.s: 1 - Projeto número 4.231 de do Cacau (INO) e dá outras provl- tos, Secretária..
J962, do Senllor Plínio Lemos. que ú_~jas". Relatol': Depul·~. ~DurlComissão de Finanças
"Autoriza o Poder Executivo a. abl'ir, nho Dantas. .,êquereU S. JllX~ .JS~
DiSTRIBUIÇlll.O
pelo ,Minist.ério dn Agricultura, o cré sem ouvJctos o Govêrno do E3tadQ da
dIto' ext,raordinário de cr$ ........ Bahia e - Con~ ;Jho Nacional r1e '::CO·Comissão de Eduoaoa-o
Em 9 de outu'Jro de 1963
100,000.000,00 (cem Illiihõe~ de cru- nomin, diligê: :':1, essa ap,ovada. por
7,eiros) nnt'(1 ~'l""hflr C3 azriculto- um' 'nldade; 9 _ projeto número
e Cultura
' Ao Sr. Batista Ram06r
res dv. zOna do carlti, no Estado da 1,442-60, do bend.do l"e«el'al. que
Projeto n Q 3.707-61 -- Autor: FerParaíb". e .sertão de J::'rnambuco .. '~gUr~ aos cafeicu::.-_.; .dIreito a DISTRIDUIÇAO EM Ja DE OUTU- nando Ferrarl - ASsegura aposentados pl'ejulzo.<; Cll,u:lldo, à 'avo.:a fina.nciamento especial na 'Carteira
BRO DEl 1963
dol'Ía Integral aos portadores do Mal .
nelas sêcas no corrente ano". Re!(\ de Crédito Ag '~~Ia c IrJ __ -tri,
J
de Ransen aposentados pelos Institu- [1>.
tor: D~putado José Cn~lo3 Guerra E .1CO do 131!1sJl e dli. outras provlAo Sr. Dervm" Alll'gretti _ re- tos ou Caixas de Aposent,adôria e Pen"""ocefavO!'vel: Em discu.:.ll> dênclas". ap,ov_ -. por unanimidalatar:
sões, e dá. outras providências,
usaram da t'mlavra os Srs. Teotônio d:, requerimento do Relator DepuNeto e Josllpha.t Azevedo, que se ma~ tado Neiva Moreira, de aud~ncia da
Projeto n9 4662-62, "que "dispõe sóAo Sr. Peracc71.1 Barcellos:
nlfe.sro.ram favoràvelmente. à. propo- rnstitülo· :-~l]eiro do cefé; lO - bre
modo de pagl.mento do salá.
Projeto nQ 2,817-61 - Autor: Osmar
~lção. tenda o Senhol' Tourinho Dan- Projeto nO 141·59, do poder Execut.!- rio-aula ao professor de ensino primá- Cunha, - Concede ao militar da re·
tas julgado o projeto prejudicado, .vo. -que "Concede isençao' de direHos rio, médio e superior, e dá outras pro- serva. remunerada ou reformado. após
,ugerlndo aUdiência da SUDENE de importaçã... para materlais, má- vidênclas". Relator substituto: Dep. cInco anos de ininterrupto e"erciclo
Em votação. deliberou a. Comissão. quinas e equlpamentoll adquiridos Lauro Leitão.
'
em funções da atividade, por convocaeflnaria de - Ps~;óleo de Mán'lo ou designação dll autoridade compor unanimidade. opinar favorà.vel- p""
men~ ao projeto. quanto ao mérito, guinhog .A,. parl!. instalação e m(l·
Ao Sr. carlds Alberto- Wemeclc _ petente, o direito de refluerer sua. rerelator:
versão 11 inatividade, e dá outras prodeixando a apreciação especifica ia nutenção de sua Refinaria em Manassunto para as COmissões de orça- gulnhos, no Distrito ,Federal. e dá.
vidências.·
menta e Financas; 2 - projeto nú· o"'ras providê'!lcia". Aprovado, por
Projeto nQ 776-63, que "dtspõe ·sôEm 10 de outubro de 1963
mero 3.422-61, do Senhor João Veiga., unanlntidade. r€(juerimento do Re· bre a. organização de bibliotecas asque" AutOriza o Poder Executivo a iator Deputado Neiva. Moreira,
peciaI:zadas par& uso dos cego.s. e dá
Sr. JI'1anso Cabral:
abril'. pelo Ministério da Fazend&. o audiência. do Minislério da Fazenda outras povJdências". - Relator n1'JsProjeto n9 507-63 _ Autor- Necy
crédito especial de Cr$ 200,000.000.00 e do Cons~1ho Nacional do .Petróleo, I tituto: -Dep, Dirceu Cadoso,
Núvaea _ Concede isenção de Jicenç&
J
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(S€çá<' Ir

l)j'('vi~ (' di' lJ1pJHo de bnportnção e l'ltoJEl'OS RECEBIDOS DlJT.,·"'TI·; \

:N9 2.817-61 - Concrde ao IlIUi\cr I N" 9:>\-63 - Inclui no !'HIIlt' nadoOul"J.:J ll'JULl!tl." e taxns para donntJvos
O ).I"~S DE SETE,HonO DE .• "')
da .le'~J'vl! remun~I'Jlh e:l retonnlluo'j vlâJJo NocionaJ rLdovJ.l. ll~alldo q,
_
ap6õ ClDCO ano~ de m1nte"rupto exe.r· BR-2 à. clllo,le d~ São Joãu d, Me'rlU,
b
'W,l;J!:(l1J!doó fi A5socill'·~O O ras 80·
N9 757-A-5& _ elJllc€cle pensa0 vl- I ciOlo em tUllçõe.s da al'vid .d~, pOI" 'E;'!auo do Rlo de Jilmil'....
•
C,I~ 1.Jmú wJlce.
!ltllcia de CI$ õCO.OO men6alo u Mana convocação vu de.slgna~à(, da autod- I Mpl1l!. 3-ü3 _ Do SupeJ'\ol ·rrllJana.\
~lo S,. Ailo Theodoro:
da Conceição da Co•• a P"ntes.
da<le competente. o cUrel'c de rcqllc· I Militar - SolJclta aberltll'a de cré1"9 1.381-59 Autorfr.a o foder Il'cr tUa ver~rlO n inatívidJde, e ·rlá dito e.l"pecial de Cr$ 101.110.20. p:ll'1Io
PcoJf'l(l n, lil'Hi:J - Autor: Salda- E:<ecutivo a ~'()ncedff 'lnl auxíLo de 'oulrM pl'OvJdéncJas.
I atender a pagamentos ~afll exercícios
Ilha D~tZI e oulrus - Conce~e uenção Cr$ 1O.{lOO.OO\l,OO à .~'ed:l'nçãO <1:16 1 NU 3.707-{l1 - AB.Jegllln aposenla- i flndos.
dr IIllj.i;.iIQ' de l't'nda A C'-Olllpallbll\ T.raballtadole.s nas looustllllS d" _Es- dOrla íntegral aWô p"rtallVJ t'~ do Ma; I· N~ 703-63 _ Institui. n salMio-faSH,crUJ gira J\!áC onal. e dá outras pro- ta,10 da Paralba pllla a c'Jnstruça.o e de Hanscn apo;en1ado:fs M.1lS 1Jl,;li•. míJla. determina Il funon. H de CalV:PtllC:U',.
aparelhamenlo da Caoa do.~ Síndlca- lutos ou C:Hxas de Ap!J5tlHadoria e xas de CompenBa~ão plll '1 eletlvldllde.
Em 11 ,de olllllblo de 1963
tos.
d
Pemô~~. e da oultas prov.déucJllli.
e da out.ras pl'Ovldênej",s.
'
N° 1.302-59 - Auoor!za o ~{/ ~r
N'I 4.5l8-A-fi2 - Autom.a 11
Ao:; Deputados: WllsonClledld Ei:ecutlvo 11 llbrlr. llel0 ~'!lnlstérlo da rlnlendéncia de ArmnZi>1Jb e Sllo~
DlSTRI.LIUJ{ 110
Délatur. ~- Peracchl Barccllcs - Re- Agricultura, o aédilo r.special de (SJ~S' a tra.n.sfenr jlUrll o patrimônlu
Ao SI' Flores Soare.'l:
1:>\.or b'lv,UtulO.
'.
CJ$ l:>o.rjQO.OOOOO, ~ara P,'~b111~l}tC ao dl1l> Coopm'utlHl' 'l'rlllColJs tlo RS (» I
.~ "~
'.
,. t _
f'j(J1dD n Q 809-/.-53 - AlltOl': Anlz Banco do Brasil a.A .• de. adJanta- armazén.~ prome Idos vmueJ pela C,, . Plojeto 11 9 10~-"_ - A.ll;'I~, ~el(:SJ ,
Badr:i - Dlspõe súblc n re~ularbl~ão mento feito àquele Mll1lsl..no pala a de organlzaçáo de 'I':ltll'ultura
.FUhO - concede, prOJ,o.. a~110 de
da fJl'llprJrúnde dll trrrn, seu u."0 e exeellráo de um plano n;:ropecllârlo cJonal
p..azo aos Ind1J.itl'UllS. 00111 tfc,a!1 w!s.
dlJlllJlllO e dá outra~ provHlêuc.<\,.
de emergêncla, no E,o\,tlo Ól) Rio -1Qv 3.997-C2 :-. MHlua con~a; em Soill'í.."ullores e .p~cuar!l;tes 1''';1'11 hqu;GrE.nue do Sul.
dôol'o, para efeHo de upuoentadorill dllÇ~O de seus .débJtcs nos e_tllbeleclAo Sr. PCloet7J1 lJQlalim:
N9 1.74~-60 _ Autoriza o l'odeT o tempo de bel'víçu llJe o !uncíonÍ!l':o mu,tos bancÓJ'.o.o,
PI'O!c;'o IlV 7,'0-G3 _ Autor: Poder Execu J\'o Q abrir. pejo Ministério da púbJlco pr~tar cumulatlvamUlle com
l'~oJeto n" &3{}~59 - Au(,or: Benedl·.
E::r,'lii 'U _ Eleva o efellvo de Alml- FeZel'Db, o crMlto eSJl~dal de Cr$ o t'le ln"pet<J1' de EI1"'lDO.
t·J ~llZ - AutorlZ1l c PodeI' Executivo
N9 4,e92-G2 _ Ar:,,~un aos /.alIel- a. 1W:'lr., o credito especJal de Cr$ .:
r!lllr'-.:c-DfJuadJ'a elo Corpo da Ar- 10 eoo.OGe.OC, pHa atend-l' aos pre·
11',"111.
JuJ1U1s . CaU~.aI1LS pejos enC!lentp!! no I'C>S dt) Cort>O do P''&'OIl, S'.lbaltuno 3.000.0to,OO para auxllíar a Pref"J\.u
municlplo de Campos ~tado do me da Aer náutlca pl'OmoçfV
pó' dez ra de lpal!,!:eri, Estado de Golas. nas
l'''~I.,,:'t<lUlO DOS
Tr.llnALHOS
I'"
0,..
. .,_ J a d~'
cum~m(Jraçoes do clnquentenárlo de
hJ';ALl:.>;úJOS EM SEIEllIDRO DE de Jnne .0.
afia0 de .51V1ÇO I:U !lI"orna gu un~ao, sua elevação à r.ategorJa de Comarca
1%3
N9 2 519·GO - CrJa n F,scola Agrl,
NQ 3.815-62 - AlLcla diq'lJ.içôes da
PJ'oj~to n9 3 83:1-ü" _ Áutor' pa~
rola. l1e Dom Jems. !\1"nlcíp!~ de Lei D9,2.321. de 11 de setembro de dre ,Ncbre _ Cria (7 Banco da" pre.
r,PI'JliüCt OlllJntuJas
4 Gellltulc. F.staco de Gelas, e da ou- Hé.4 (FJlUlnCJitlú(,uto e ,'p~ra~ôcs Imo- 'vidência Social e :la outra& pwv'dêntrS$ prov:de.nrles.
U!llAlillS entre o Cl.ube dn Aeronáu-' . l a . . . .
•
N9 1.!03-00.,,- prevê seJ~ lluto;lzl-, tica e' se!U' UbOC,llUlJS 1 • e da outra:.
Projeto na 2.024-00 _ Autor: FIoTotnl
:
.. 4
<:0 elo o p_.der E.• ccutivo a nblir. IÜI.avéS prcvldêncUlS
r:ceIw p"lxão _ Cria o Banco da PrePIu.l[>~US HE'l'-çj:J1(JU.5 •••••••••••• , ~
Of. 617-52 - Df' TJ·llY'~H.J S~JieJ'jol' vldêncla"Social S.A,. e dá outras proJ~.njdl'J D;s!J!buldos
. "2 do Mimstério da JustlCl e }'e:J'ozjo~
lnt~r1Ores. o clédlto e!'j'erial de crS. do TJ'!lU.llho ElJlam!nh\1 as mco- vJtltndas.
P,ojPlos lIe/alCld08:
100CO.OOO,oo. de~Unados a custear. em Sll"cn;; 1 e 2, ce o oJ!rlJ n'/ 139. re.··
parte.
as
de.<peô{ls
da
J)rrt~nl~acão
e
pee
IVlllnente,
dos
TribunaIs n€glunllls
Ao Sr. Emanoel Walsmann.
CDm POl'ecer Fu vorftvel • 29
reaJlzação do VIl Cong:r?:~o .EllCn1~- do Trlltmlllo das 40 e J' "'cgIÔf~ da
Projew n9 3.142-61 _ Aator: SeCom PliJi:Ue}' Cont1n:do •• 15
tl,co NaclDnal. a reallzar-" Em Cur.- JlJ>,!JQll do Tlabolho. Sc:n os lual' ~o- nado Feeletal _ Autoriza o Poder ExeCom PlU'ecer Pelo AlqultJ!Ja - Paraná, entre 5 e 8 de maio lic.tam abcJ'!ura de Ol'ed:t;'l' suplemen- cutivo a emlUr sêlos comemowtivos
vft1JJenfo •••
'_0
4
de lStO.
ta:'es 110 total de, Cr$ !nl 91-4.393.00. do centenário de nascimento de AnCom b'lilendas:
.Men~1!.gem 5-6() Do 'I.R.T. para ll!ender a dellpeffl5 de pe.uoal em dJé Gustavo Paulo de Frontln.
7- lleglao - Cf ará - Submete à decorrencill da Lei ,nQ 4 060, de 19621
Do Senado
1
apro.ação do Con~re.sso N<Jrlonal an- (que altera C8 nlvels de vencJmentos
Ao SI'. OZ1lnam Coelho:
De Plenar;o
5
tepro.let\) de lei q~e .ab!: o cré;,l!ltD dos servidores públlcos!
l'roje:o n9 3.204-B-ül _ Áuoor: AIsuplcmentar de eIS 06.1 /1.00. d.~tt·
1'19 3.987-A-62 - Inshtui "abono es- mino Affonso _ Di~õe sõbl'e a re'J't.l:tl de PJ'op<iSlç6es AprovadDIJ
'1'0 LI1 de Proposições :Relatadas. 54 nado a nforçar. nD llre.t,te exelci- peclal, em caráter perm.nente, para IDlllleraçáo de P1'(;!l;,flonals dlplomaDlLgêncllUi •
• •.• .,.,.....
7 elo, dotação atrJbuidll 1't Junta de apagcntaelo!! de lnst'!I1to!; de pré\'!- dos da :engenharia, da ArquJtetura e
da Agronomia.
Pedido de Vista
2 Conclllccão e Julgament~ dp Teresina, dllucla.
N9 2 -IH-B-SO - AutorIza o Poder
N9 152-63 eDn"peje ororro;:açáu
.
O!1elos ela secrelbria ...•. ,...... 57
Ao Sr. Clemens Sampaio:
Executivo n abrir, pelo M~nL"Íérlo da ee praz'6 IH...- lmlllstr;a\$. comerclanJ."l:OPOSIÇOES RELATADAS rOR Guel'l'&, l) crédito ~pecl111 de Cr$ ... !eh ag~Jcultores e pecuaristas para )j,
Projeto n9 3.657-ü2 - Autor: 1"10RELATOR
7 •4tlO. ctD 00. desCnJdo a atender ~ ~tlldaçll() de 5l:lL~ debllos nos e.stabe- riceno Pal::ão _ Dispõe sóbl'e revisão
despeEllS decorrentes da ComemorllçaO .ee!mentos bancários.
de proventos de apo,entadorla doa
Depu/atlos:
110 Se.sqlUcentenárlo da Academla Mi·
1'19 162-03 - Isenta do Impôsl" de trabalhadores em tranoportes maritl:Mnl15o cabral
_. .. .
• 17 Iltar das Agulhas Negras.
Importação t'xclusive laxll. de despa' mos. fJuviais e llleu.stres das emprêslllJ
Plol'ps Soal'es •••••••••• , •• • • • •• • ?
Nq 2,3~3-eO - prolbr a expor!~çlo cho aduaneIro. eqUlpanttutc. Importa- de capital privado.
OE.biuIJ ArarJpe .... _.. • .. .. .. .. ..
7 de manganês, orIundo d.:l Estado de do pela firma Ga~.lr 81 ela. Ltd!lo.,
.
Ao Sr. Manso cabral:
Raul de Góes ~.................. 4 Mines Oeral.s, r~gulamenta a do Es- deslinado à lnstalação de uma fábrlQ
Fare,ra Lopes '" _......
4 tado de Mat" Grosso, T~rrit6rlo Fe-, ca para. aproveitamento de reslduos
Projero n 123-A-59 - Autor: 01ArJo Theodoro
3 deral do Amapá e dá outras provl- de com·o.
.
leno Dl Carll ~ Dispõe sObre a InsN9 008-63 - Altera, em parte. .60S /.alação de balança,s automáUcas para.
Ozanam coelho ••••••••••••••••• 2 déncias. (Tendo anexado o de número
Mnrco AntonIo
2 2.52D-60. do sr. Fernando S~nlana, e Anexos 1 e IV da Lei n9 3.780, de a pe;:agem de canas pelos fornecedore.s daquela matéria-prima.
Paulo Coelho '.................... 2 também o de nQ 2.507-00. dt) sr. Bar- 12 de Julho de 1900.
Nq 564-03 - Inclui no Plano Rc·
Projeto n9 4.862-62 - Autor' SenaDIVll.l· OJ1nto
2 bosa LIma Sobrínho.)
N9 3.142-01 ,. Autoriza o Poder doviál'lo Nacional a rOOtJ\'Ja ColônIa do Federal - Declara de uWldade
H~lll'jque Turner
I
El:ecutll...
a
emlllr
selos
comemol'aSomer-Júllo
de
Cnslllh'JS
B3-14,
pilbltca
r. Santa Cll.!a de Ml.sericórLuiz Brollzeado
1
dia do Maranhão, com sede em Siío
Emanoel Wal.sman •• ,........... 1 tlvos do e-entenárlo de n~Lciml!nto_de no RIo orande do Sul.
HnrniJtol1 prado
1 André Gustavo Paulo de ~rontjn.
N9 439-63 _ Dispõe sóbre a venda !,UlS, EGtado do_ Maranhão.
..
.
VUlVilJ!1O SobJ'hlho ..•.•••...•.••
1 . N" 3.204:B-OI - Dispo( sObre li de bilhetes de Lottrlas EstadUaIs.
Projeto na 26v-G3 - Autor: ut.ávlo
remuneraçao
de
proll.~.lonals dipioN"
500-03
_
Declara
de
ut.lJldade
Brl.so~ - Declara de utlllda.~e publ!r:;mSENçA nos SRS. DEPUTADOS
mados
EngellhaIia, da 1l.rqu!uHura públlca o Col1.'lelllo lntc~tlmerlcano de ca o DJspensário VlcenUno , na eie da Á~ronoV1I"".
Comércio e PrO(]uc:io _ Seçáo Brn- daele de Bauru. Estado de aio Paulo.
,lJcputaàC1S:
N9 2.P~3-61 - Autoriza o poder sllelra. e dá OUh'IlR pl'ovldêl1c1a~.
Otlcto ,n9 4.844-00 GP-219-00 - Do
l"},u 'lJUJ10 Rlb~iro ••••••••••••••••
4 EJ"ecutlvo a abrir, pelo Ministério da
N9 .546-63 _ Declara de uttlidade Tribunal SuperIor do Trabalho - EuCCl;ar Pl'jetú .. ,
..
3 Vla~iio e obras publicas, li crédIto pública a. Saula eMa de Uwerlcó!'d!a ca~ljnha as MenElltlED; ns. 4 e 2, resli~j-rwno~l Wa~sman •.•.••..•••• :.
3 especIal de Cr$ 150 O~O.(,m'.oo. para de AIl~j:lolts. Eólado dé (10:6.5.
pectivamente dr5 Tribunais Regionais
J-1cn:;',J(jUB 'JUU1(:l' ••••••••••••••••
3 atender 8(lf preJIt17['B cnll'qflos peles
1'1 9 707.63 _ Deolam de ut.lltdad~ do Trabalho d4e 2a. e 7a. Regiões,
Vn,J-co lilll10 .
3 Inundações no E::!ado do Rio (lmnde públtca a 11'lnandade doa E~nta Casa ~lm ItEede em. Slío Paulo e Fortaleza,
'V/rdtlPfllar Gutm~lües
3 do Norte
\
I I Ó di d 11".""
"'. 50 lo ando a. abertura de créditos esN9 2.~73-01 _ Alltorl7Jl o pa1rr (e lo! ~er c.r.a l~ "pe"n.n.;ll..".,.· peclals no total de Cr$ 2.069,000,00
-lJullUlloo I"l'atlu
.. 3
l\l,iU "'l·ll~·odo.l'c ••• 1, ••••• ' •• , . · · ..
3 ~':ecutllo a alJl'lr, atrnvé.' do MinlR- ta.~~ofen~~o l~u 1(;9 63
Apro\'" a de.tmedos ao pll~amenÚl de de.speus,
l'1o!"~}~ rLi~l'tI: •••• ,.: •••••••••••••
3 trrlo da Sl'.úde. o crédito ~specJal dc texro
A~úrd~ de TU11;;;1O ~ntre o nu.211: 1}egião. ~om a aqu1slção e
iJDf("(j l'td~U:.JU •••••••• , ••••••• ,.
li Cr$ 500.000.00, pnra auxlllar a P,OU- l'lrasll e pnrt!'ltal t\'sh. d1 em LiSboa wn~enaçao I dt um automóvel. bem
3 clldi.o das obrll!o do "Hosp'ta 1 sene9 dc "05'10' de úico .
, oou;o. ,.at cr aç o de dois cargos de
lJ~\'r,T C.Jtlttl ••••••••••••••••••••
2 ficenle MauricIo Cardoso" Cl.ll Caxias a
a~ ,
. .
mo,ar.. aa e lel!pectnra verba de venR'lu! du o-ut::'Io •••••••••••• " •••••
3
do
Sul
RIo
Grande
do
Sul.
N~
208-63
AlIlú;:za
o
podrr
11."ecimmt~&, e na 'Ia. Relllüo elesUn9d~,
1vlnll2'Q r jl;l1'1'1 •••••••••••••••••••
0"1.1:In l'!ll'lpc
,
. 2 ,NQ '3:480.61 _ Cria o Cr~nselho Na, cutIYo a abrir, p~!o M(n ,té~El dll.!o lindO p;l:;:tm~nto de aluguel d,o pr~di,lJ
ll,elar,õl:lS Ext.erl"",<. c crédito especial o e ~unc.onlJ; o referldo TrlbmtaL
'['1, j~/L IJ('-3tana .,
". :I cll>nnl d4 Àefcnáullcil. CIVIl.
2
11'Q 3,lsv-Ol _ l!odlflca o art. 224 de Cl'f lO.eOO.uüe CJ. pal'a atender às ,1 ProJelo n9 u.ll!l'1-62 - Autor~ Filal.~ ..,-'- ["j~1 C:L. elo. •••••• " ••••••••••
2
~o
Decl'elo-lel
&.452,
d~
1
de
maio
df:.::lpe5as dí'Co.::'l'CJlteS da v!llqem do (.eUo eareJa. Manda conta: em dôl'.Cj'l' C~~rJL-..:.O ••.••••••••••• ! ••••
2 c:'!e IS'3 (Cousol!deção du t-is 40 eenhol 1"; c.clden:e da Repilbllca ao ~~~ pa~ efelt0 de apose~illdorln. o
írn-~-.::;Jhn E'·oL~·_lJl1,(J
.
:1 Trabalho) estendendo no' Feeurltá~ Chlle.
. ' ~o e &erv l ço q~P U funcionário
a.~.:;~:~(} FL'urelra, ." •••••••• I I " "
2 rio':; M no'rmlls especiaIs de ~telQ· do
N9 44-~ _ t't,J:orlr.a o P,E. ~ nbl'jT ~U~~C~!,;,e~ ~U~11.a.''':'v~mente, cOln
n, t'·.tu 1:.1.lllls
.
1 rrab(llho nlribulda.s aos bnncárlos.
créditos es~c!a's no montallte de
_ ..e
e F..~ino.
l'di 1-1.It) Ce C~l·\·alho •••••••••••••
1
N9 2.:"72-61 - Assegura plabllldade Cl") •• 1t{L066.1l~~':ll. para atender a
.M sr. Perw.,chl Barcellos.
E'flll=-:i~ E'lr,l.tQS
, ••••••• ""
1
no
srrvJço
mlJltar.
acs
ofIciais
Enge·
d~l!S1lJ
l!lIverscs
Minist/>,rlos..
•
MIIJ']" Tnmb(mlld~guy .. _•••••••
N~ 112-63 - concede vilnt:l.gens Ms 1?0~~OJe~ n'i 3.218-C..'57 Autor:
1 '!Ihelros dn Reserva dn Aeronáutica;
V~l{"":J Ma[nlllÜeS
.
1 COllvoc:uJo.~, de~de que tenham 10 0''/ muitares que tomaram plrt,e nu cpe; de-I{ it;,.lI'::utivo - :E.st1lbelece li IdaJ.. u.lv. Dronz.ado •• "
1
mlll~
anos
de
ser1'l~o
atj\'o,
e
d~
C>l1raoõe/l
d.
gUIlrl'/l
do
contestado,
e
lia
~l.j
m
ê
de
,permallêl::lcla,
no
serviço
Z:t,l,,:,o l':t'nts
,"
/'
oulra.s prt7Vlóêncw,,,
. V(l., 1106 Oilclals lIo Quadro de Ad(J~!\:r.llm Cr.elho _
-. ,. 1 trl1S prüvldénclll4.
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·DIÁRIO DO CONCRESSONACIONAL:- {Seçãoj)

-SábaClo 12 __

Outubro _de

~ 963 ~..'7.191

,

!Ei:&..._~

ministração do Corpo de Oficiais da
AerontmUea.
_
__
_"
projelo n9 4. 518-A-62 .- Autqr: C.
de Ministres ~ Autoriza JlSuPJlrintcmli'ncin de Armazéns e,Silos (SAS)
a transferir para o patrimQnlo das
Coopel'lltiv11s Tritlcolas do-R.ío Gra.nde
do Sul os armazéus pràinetldos vender
pela Comissão de OrganiZação de Trltlcu1tura Nacional <CO'!'RIN).'
Cc

I

_A9 Sr.

--

-

LU~z .l3ronzeado:

P..rojeto.D° 4.092-62 - ,Auto):: Benjamin 1"a,all :... ASSegura _aos ,taifelros do Corpo do Pessoal. SubaJterrlO
da Aeron6.utlca promoção" lJ.PQs dez
anos}le.sifv!ço na me,s!Úa graduação,
V
.h
Ao~ Sr
o,',co FIlo:
,
Projeto n9 564-63 - Autor,: Marcial
l'erra - 1nclul, no Plano Rodoviá.rlo
Nndonal a rodovia Colônia Somel'Julio dA ClIStilhos, BR-14, no Rio
Grmi<1e do Sul.
- Ao Sr. Batista Ramo&:
1'l-ojeto 9 1.749-UO -I\utor: aeli
ElJjJeiro Gomes - ,ÁutotJza o Poder
px.e.Cutivo a !lbr!r, pelo Mlnlsferlo da
F'a~enda. o crédIto -espec ai de •.....
Cr$ 10.ooo.LOO,O.0 p.ata atende!; ac>q.
prejulZcus _causaâos pelaS ençhelJt~
no M:tinlclpio de Campos, Estado do
Rio'!le Janeiro.'
'
"
Projeto n9 2.883.6.1 -:- Aut()l': Clovi.. Motta - AutOriza o poper Exe!1ytivo.!\ .àbrlr, pelo MinJsté~l~qIL~ja.
ç!l0 e Obras Públicas" o credlto ~pe'
ctRl de Cr$ 150.000.000,00 para: atender aos prejuizos co.usaqOS pe!ll-li Inun·
dMõ~ -no Estado do Rio Oralfde de
Nor4!;
_-. "_
_
_c, • ~
, ' ~ojeto n·_ 3"815-62 '7' Autor. "nu1i~llio ij,e ~Inlstros - - Altera ,dislJu.~Io:oe.~_dR Lêl' nO. .2.321, de 11 dc sewm.
brç> de 19~4. (Financlament-o e ollerações ,1ll)oblllárias entre"!l .Clube d!
Aercnautlca e seus assoCIados), e dá
ou~a~ providências.,
Ao Sr. José FreirE':
-~
Ptóje~ nO 2.5-i9•.60 ,.,.. i:~~~r.$1<~cutivo ~ Crl\l ..1\ Escola A..-Jcola ne
Bom ,Jesus. Município -de (3.olat'J"a.
'Estacro de GoIás, e dá outras _orovi.
dénciAA,
.
.
.
- Ao SI' Emmanoel walsmann: prole!Q n9 757-À·5õ - Autor: Adtlio Viana ~ -Concede pensá" vit.'l.llcla
de C~$_ 500.00 mensais '1\. Maria da
Ooncelçao da casta Pontes.
. Ao Sr. Ario Theo110rn:
Projeto n9 797-63 ~ Autor: ,.Willl'l!l1
salem - Declara de -utilidade públl.
ea llírmandade de Santa casaA<!
'Misericórdia de ltapetlnínga, E:star\o
t:e São paulo.
Projet,o n g 58Ci-63 -" Autpr: Atrllll\l;
Ollveira ~ Dêclara' de_ ~t!11oi~de
p,úblioo _{) Copselho - "I!!teramerlc,\l,\o
tre _oomércio _e Pl'Oduçao - ~e~!!{)
BrasUeira, e dá: oukas provldênm'lS.
Pr'ojeto tio 208-63 -,Autor: "oder
Executivo - AutOriza o poder, &~I'cutivo - a abrir, ,pelo Ministério <ias
Relações Exteriores. o crédito especial
de Or$ 10000,000,00 para atender ~s
despesas decorrentp-s da via~em do
Senhor Presidente da República ao
Chlle.-'
.
. -.
. 2rojeto 'n9 44-63 - .Autor: - poder
Executivo ~ Auto.r1ro o Poder, Executivo a abrir créd·tos e.spec!!Iis no
montante de 'Cr$' 3:190.S66.3_38.20 01'1rI\- atenrler a- despesas de :liversos M1·rilstérills:.
"" .
Flores ~oli:res:.
projeto no 2.773-(;1 - Autor: -oe,.
vllle Allegrettl - Autoriza o Patl,,!
'ElXecUtivo e. abrir, através :lo ·\!Un1e!;ér,l{j da Saúde em cré_dJto especial dE'
Cr$. '500 000,00, para auxlUar a ,l,mclusão das obras do "Hospital 'Jel1eflcente Mauricio Cardoso", em caxias
do Sul, .R.ioGra\lde do 8'11.
Ao Sr. Hamilton Prado:
prOjet~n.9 317-63 - D~ Sr. f'.<111Io
Coelhp - Dá. nova redação. à allnea
o do art 6~ da Lei 10 36, de 8 ie ~e'
tembro de 1947. que estabelece medi·
oos de proteção econômica à bC'l'racha natural.
'
Projelc no 546.63 _ Do Sr. ,G~lll·_
do de Pina - Declara de, utilida df
pública -a ',santa Casa de MÍ/lerlc6rdia -CIe Anápolls - Estado dc Ooiás."

_ .Projeto no lW1Hi3 _ Autor: Senàdo
_ .Fcderal ....: Altera em .parte, 1lS Anexos_I e IV- .da Lei nO 3.780, de' 12 de
julho de l!lOO.
Ao S~" Manso _C~bral: . ,
Projeto de Decrero LegisalfJv.Q. 16963 - ,Aulor - Comissão. de Relações
Exteriores - Aprova o texto do acôrdo, de Turismo entre o Brasil e Portugal, assinado em Lisboa, a 9 dê agôs~
to de H1.60.
_ .i~o ar, Flavlano:Rlbelrp;,
projeto 119 ,4.230-58 - Autor - Sr.
vascbricelos CoSta ~ Autoriza o 'Poder 'Exetlutivo a ábrii', pelo Minlstériq
aa' Sâúde~ o crédito especial· da Cr$
- 1.000.0oo,Oo-para as obras·e aquisiçà.q
de equipamentos .destinadas à caSa d~
Caridade santa Ter~a, da cidade do
Serro, •Estado de. Minas Ger~ls.
, pfojelo n9.1..<l18=Q9',- Autor; Manoel, de Almeida".-'- Autoi'i~ O' 1;'Qder ,J,i)xecutivo, a llbrlr, pelo !'Jinlsté):io
da Edl1Ca~ão e cultura, o crédito especial de Cr$ 5.000.0CO,00 para it conclusão das ;,bÍ'as dó edíflciê~sede do
Ginásio São João Batista de Pirapora, M:inog... Gerals. - ~
~ Mens(lg~.m - 1'R.T-5-60 ,Tribunal
RegIoilal do Trabalho - ~. ·R.egião-Subm#e A ilprovqcão do Congressv
;:.Illclona,l ante.-.projeto 'de lel que abre
o cr,édito suplementar de, _Cr$ - ., ..•
56.171.00. liestlnado a reforçar, ,no
presente exerc.Jcio, dotação .atribUldn à
Junt.!> <le COl:lCillação e JUlgamento de
Terfsinn. ,:
Oflclo n9 617-62 - Tribunal Superlor do Tl'aalJlho - "encaminha aJ
mensugen.~ ns. 1 e 2 e - o oficio nú,,mero 139. ref.pectlvamente, dos Tribunais aegional..~ _do \I'-rabalho das 4~
e 8~ Regiões, da Justiça do Trabalho,
com m quais solicitam llbértüra. de
créditos sUpletnentare.s no total de •.
or$ 151,914-293,00 para atender a despeEas de pest()aJ em dccoÍ'rênéJa da
Lei n g 4 069-62 (que altera os níveis
de venchnenlbs dos servidores públicos).
. -.' _
~Pl'ojeto n9_ 1,603-60- _ Poder E."ecu!.lio - Prevê seja autorizado -o Poder Executivo a abrir, -através' o MinJsti>rio- da JUst,iça e Negçcios Interiol'es, o crédito S'cspeCclal de cr$ .... ,".
lG 000.000 ;)1, destln ..dOl> a custear enl
p,.rte. as it'spesw.-1ecorrente.> do VII
(irmgrp_sso ~l~carist'co ~aclonal a r~s
llzar-se em maio do corrente ano em
C'urltib~," P~ranã,.
._
.
Áo SI'. peI'a'cçbl ~arcetios'
prOjeLu ó ,lJ2-6:t'-:" A\l~r:' Adillo
Viana ~ f'<>r.cede vanlaj{ens aos inl
li!.aI'''· l'le 'oÍl1aram 'pal'f,.>' las operA
çoes de ~ lJ~r' a do Oon testadlJ e d'l
oll.ms (l '~v! 1é"clas
'Proje:~ nO j~& ·63 -, D<J..sr .Adollo
OJlve1ia, ~ ~~J1J.·OS .;.... L," ooe s6br..e a
venda de bilhetes de Loterias Estaduais.
,_.
'
pr;jeio n 9 1.302-:59 ..:. 'Áuúir: p~
der E.~ecutivo - Autoriza o P. E. a
abrir, pelo MinistérIo da ,Agricuitura
(> crédito eilPecla I de Cr$ :30.000, OOO,OÓ
para pagamento ao Banco do Brasil
S. A',' ~~ adiantamento feito daquele
Mil1ls!prlO !lara a execução de um
plano' al'ropecuário lIe emergêncIa no
Esw do do R,10 9rande do Sul.
projeto no 951-63 - Autor: ~ma
nopl Walsmann - Inclui no Plano
,Rodoviário Nacional, .'rodovja 'ligando
riedistrilJ~iç{iO: .
s BR-2 à cidade de São João de MeAo Sr, Gastão Pedreira: .
rili, no Estado do Rio de Janeiro
ProJel.o-nO 3.857-62 -- Do.sr F1c~
Proleto n O "21-63 - -Aulor'Ml1tón
Dutra - A1f~ra 'dispositivos' da LeI l'lsceno paixão - Di.5põc sílbre revisãó
de ptuventos de aposent1ldorla <,os
ng 3,253, de 27 _de agõ.to de 1957. quP
trabalhadores em tranilPortes maritlcriou cédulas de crédito rural.

n

__

,I

j'

de

h

AQ Sr.

mos. fluvlll1s' ,e lacustres dM mlpl êsas ~dé capital privado,
Ao
Omnam i.:celh~

Sr.

n 9 1.3S1~69

Projeto
,-" Do Senhor
Jacob Frantz ,.... .AutoriZo:l, o Poder
Executivo a _conceder um' aUXIlio dto
Or$ l(}O.ooO.ooo,ao fi Federação é'J~
TrubalharJorC,S"ilas !l1"\~strias 10 f;~~
tado deear.alba, parll a construção ,c
awrelhamento da Cllsa dos SJndl:>\.
tos"
Ao Sr. Manso bbrw: _
pr~jeto no :J 987-.-\-62 - Do ~enJl()f
Florísceno' Palllíío -,'- Institui o a"...
po espe;elaJ, em _carlÍter perman_en~f'.
gara e,posenmdns de institut06 dll
previNu.cia. .
, - -"
. .
. Ao Sr. !?1~alI: ooelllo.
Oficio ,/19 4.8.44,00 - OP - 219 de
1960 -. Do T.S.T': - Encaminha ll~
Menro.géns ns 4' e II respect"lamelite dOS-.Trlbuniús Rffl'ion!Úb do 'l'ta.\lalho dáS 2~ e 7~ Regiões,. com sede ~m
São Paulo e F'ortalcza" soliclla... dc
abertura de créditos' esp~clals no to-ta1.- de Cr$ 2_ C119. OO!},OO dcslJnado~ ao
pagamento de des.esas, na 2~ ~;;.ilO,
com 6 aqUi.~lção e llQnservação de um
automóv.el, bem com~ a crlat;io ::te 2
oo.rgos de motoristas e respectiva ~er
ba del11'nClmeIlIOll,e. na. 7~ 'Reg!:in
dClõtlnados aq pal';amelltQ de aluguel
do predlo onde funciona o rMprlcl"
Tribunal,~, ~<

Distriblilcào'

Ào Sr Mn~ ~abrlll'
•.
.
',- ,
'Projeto n9 703.63 -. Do, Sr. AH\I
mar Baleeiro - - Instltul o ~alárb
faiflllla, deEernjina il: (undação qc
CI\lXaS de COmpensaçao para 1fetwldad~, e. d.á outras providência.s.
Uensagem _Q~ 3-63 "7 Do S. r ..M
<con"ocação ,eltl1:JJ,otdinárJa) _ porlr,r
Executivo,.... Solicita abertura de credito_csped!lLdeCrS,191.770,2(l "ara
~I~~:r a -pagamentos com exercic.cs,'~,
'
,
,
"
-Projeto n9 2,393-60 - Do Sr;
ton Reja - Prolbe aexpormçáo ri..
manganês, orluhdo do Estado de MInas Gerals, regulamenta a do Estado de Mato Grosio Território li'e
dern1- do Amapá.!l. élá outras ';Jwvi.
dênclas.'Tendo l\J1exado o de núm~ro
2.520:60, -do sr. -Fernando Santana,
e ,também o de n9 1.M7-60 do -Se.
nhor- Barbosa -12ma So15rinho.

COM_ Pj\RECER FAVORÁVEL
p!ojeto,s:
•
N0 3.46,6-61 . - Concede o auxilie)
especial de Cr$ 2 •eoo. OOO,CO ao Seere.
t:lI'iad,o !la !).çiio; Social da arql\.ilNlce.
Í;11 de Pôrto Ãlegre. para errc!I!gos SÜ'
cials_com a Cld"de de De,us.,
Relator:"sr_ Raul de aries.
NO 4.136-62 ~. conc~él~ pensão
mensal de CI'$ 30 JtOO,OO à. S~ â'tllll
de Oliveira Alme:dll, Gonçalvell, vluva
do Professor Areh\medes de ~Iqueira.
Goncalves.
"~
'Relator: Sr. Raul de Goes.
.
c~m a emenda, da CoinlEsão d~.
ConstltUlçãU é Justiça.
"
'.
N9 3.W9-5'i.~ Concede ~nj,stúl- aos
devedores pm all'aso de t~XQ &ôbr.e;;e.
ceptores ele rádio e dá outl'llS \lrov1,.
dencla.~.
,
'
f'lçlator:, Sr, Raul de Goes . . t __
N" 2.,dz-oo- -_ Al\torj~a;. o-Potjer
Exêcutivo, através do Mlnlstél'!O da.
ViaellQ e Obras Púb)lc.as, a:, tlbrlr o
cré:li0 especial ele _Cr$ lQ.OOlLOOO:DG
destiIaido à. construção da ponte ~õ
1:n o Rio- Orande. em ~i'lrto Mi1tu~:>,
nr. frontclra" entre os" Estado.~ \lo SM
Pau lo e Minas ,nera!.:>._
,
Rélator: Sr. Flores Soares.,
-' .
N9 3.~57.6i - A~torlz\l a abr,rtura..
pelo MinistérIo da' ,V,laçãll e",ObrllS
Públicas, .do' .crédito espeCIal sIe ·'r··
Cr::; 130.000.00.0,00 p;1ra o firo que
menctona.
Relator: Sr. Flores Soares.'.
N9 399-63 _ Alltoriza I) poder ,·Eg~
'l1itivo a abrir, através -_do- ~!}ÍStérlo
dae. AeronMitiea. o crédito cspeciill de
Cr$ 130.000 ÓjJiJ,OO' pa.ra o pro'S;;ê~ul
mento d~s obras do Aerororto de rJ?rllmb~.

:Relator: Sr, :ManSo Cabral.
N9 -3.617-61 - Deter~:queo
DNER pro:rnúva a arborlza çao dll$
margens das rodov,asdq Norrleste
com árvores rorragelras e que no d~
correr da. construção de t;recb.0s rl.)~
<lovlár10s da regllio nprdestlna, ~m"
1>re que' po.'.slveI. . sejam -çonstr uldos
atcl'i:os-barraiem para_ roprcSêmlmto
de 'áqua, e dá. outras' pr.ovldênclas. ,
Relator: liir. Ma!1So Cabral.
Oficies:
1
. Ng ,H7~6(} ,-:00 Trlb"\Inal... ~eglOnal
Ao Sr. Pereire, Lopes:
Eleltorai do Piauf - ADl'e Os créditos
Pro'Jeu> n9 3 48'''-61 __ -00' Senhor especillis de Pr$ 362.400,00 & .. ( .. _••
"
Cr$ 576 4211,OJl destt!l!ldoª, ao· RO:~a~
AloysiO Nonô - Cria :l Conselho NIl' mento de vencimentos e gratificMOe.ll
cíonal dA Aeronimtlca eM!.
adicionais p'<>r tempo' de ~rviço ~jl.OS
A~
ú6nso o'e~o:
servidores· da Secretar1l! do Tril]iUIa.1
-~.
. :,
Regional Eleitora). do Plau!. ,
.l'r~jeto no .3.459-111' _ Do Sr. Sil'Vildcr Losacco _ Modifica o art. 224
Rel~t.or: S,: ?ssl~n Arari'p~:~
do Decreto.Jei.Jl9 5: ~52, _de 19 âe maio
Nos têrmos do Projeto da ComlssliO
qe 1943, _estendcndo:.aos securit.árlos de Oonstituição e Justiça,
'
ª'~ normas .especlais de -tutela do trl:- dlieS. difer,eenç\\l>_ de ,gratif;c\\ç!íes ad!:balho atrlbuidas ~os lJancárllY;. I'en- toral -Apresenta anteprG]eto de lei
do anexado os' de.l1l'l" ·173-63" do Se- que au.tor!za:' o eoder ,Ex_ecu.t1vo a
nhor :io~l)rl.~ce,no Paixão e 811-63 ao ll.brir ao Poder Judiciário ..:. ,Ju.~t..Ca.
Sr. _}\dy
YI~?a•. , _.'
.'
EleItol'id ..;C" o crédito esp.ecial de i~.;
,,"o Sr. O~~m Co~iho:
Cr$~~.979.Ó51.lILpara iltemler ,~es.
projeto, n9 2. 7Ô5-A-5'1 _ Emen'IR- pesas corre,~pndentes aos exerciclos dft
d
I â
t
A
d 1952 a 1059,
o em p en rlo-·":" AV Or~ rl1'!an o
Rel';tor'•• 8'1'. M~uso C·abral-.
Lages - Assegura a- pensáI' -espe<llal
"
"
de Cr$ 10.000,00 mensais a José aelsoNos têrmos do prOJ'eto da éOmissft'3Dantas, .des.cobrldor_ <'Ia schelita ~ do
UI' nio .no nordeste brasllelro.
de, Constituição e -Justiça.
PrOjeto. nQ
A..
Auv.)1::
projeto:
'léJlo Machado - ~oncede a pen.âi!
Ng 1.419-60 - AcreSce~ta Um pa..
especial de Or$ 1O.tJI1O.00 a rher,'zl\ rágrafo ao art, 90 do Decreto-lei 1111"
Marques ,Gepp, irmã do, Capltão-Te- Me'ro 3 198, de 14 ele abril 1~ 1941.
nente João ~arq(rl!$ Filho, vltlmq.10
"
,," por acidente em serviço_
liIelatoE: Sr. Paulo coellio:

"m-

·si-.

ll\

la

1.-712.. 60 _

Ao Sr.

_Manso Cl\bral:
MensagenS: ,
Projeto n9 2.972-61 _ .Àutor: .Bón.:, N9 301-61' ~ ';['riblID!':! .fiuperior ifuer;
1amim Farah - ' Assegura estabiUCia_'1 ""tal -- {lollcltll os seguil1teL~rédn()rt;
de nos serviço ,militaI aos oficIais En- pnra pa~o.mento aos. servIdores de SJe
genhelros d!\ Reservjl. da Aeronálltl. see.retarl.p.:. 'suplementar ele "..'.... , ... ~
ca convocados desde que tenham 10 Cr$ 2 AJ)S.'lCO,OO. em refílrço 1a_ dotaou' _maIs anos .'de serviço ativo. e <fâ çá,> r~rerente ao sah'irlo-famí\lo. no
outras providências. - ,
(o/,err.lmo-c em curso; ·e C$!l2c!a!..de.
,
.
'i'fr$ 2.928.193,50, .p.f1ra o p.a~f1mêJ;1to
o

••

f
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dJferenoos de gratificações d:- ~ill" 1WS dos funcionários civis do Pu- 2.0tJ.OOO,OO destlOndo fi realização da
N9 355-59 - AulorlZol o Pode,· ExeoIonals e salário-família, l'elatlvlW ~o etCr l':Xeclltlvo
Festa da Uva em LOl1velm, Est,lllo de cu!Jvo a abril" pelo MinistérIo da
exer~iclo pa!,5odo.
Itelator: Marco Antônio:
São Pau'o.
Agricultura, o crédito especial de Cr$
!Êii Il'telator: Sr. O.sslan Ararlpe;
N9 1.547-00 _ Altera o art,. 6~, leRelator: Sr. Manso Cabral:
15.000.000,00 destlnado a auxIUar os
,
II a ub", Hem X, do Regulamento do
N9 1 176-59 _ AutorIza o Poder agricultores e as populaçõ~~ attngldas
mOs l;êrmos do l)roJoto que apl'e- Impôslo de C'.onsumo !Dl'creto núm.'- ExecuUv'o a abrIl', pelo Ministério da' pela sêca~o Estado de i;lerglJ?!"
tJlWt'l.32:i-61 _ TrJbunal Reglom' ro 47.~50, de 18.12,59)",
Fazenda, o créditu (!};pec.inl de CIS •. ,
Relator. Sr. Blvar 0llnlo.
lll1eitoral do CcarlÍ _ Sollcl!Q 'lbel~!j.
~eJator: sr, Marco Antônio:
10.UOO.OOíJ.0? .para 11 comemoração do
El\1El\'DADO DO tU:NADO
ta • de1 crk!ila
especial de .... '. ...,
De Decreto T hgJslatlvo n9 16lH3 _ IV ce ntenano de MogI das Cruzes,:
Projetos'
3 5
>.A'
Es l-li d o de São Paulo.
'
'
. ti1'.
. 35, O para ocorrer 'lO pata- Aprova o texto do ACÔ1'do de Turt~mo
Relator' SI" Mamo CabrB!'
N9 2 131.C·56 - Abre pe o MlnlsInento de gratificação por servko entre o Brasil e Portugal, assinado
.
.
.
.
(-'
• tI
"' ' . ~
elE'ltorlll prestado por EllIlI l~"ol.a em Lisboa, a 9 de agÕsto dc 1960,
W 3.044-61 _
Autoriza o PodeI' _~Io da Aeron...u CII, o crédIto esp•.•
Aguiar daqUf'le' Tl'lbW1al,
Relator: Sr. Manso cabral:
Executivo a abrir, pelo Mlnl.i;térlo da cla.1 de Cr$ 5.000.000,00 parJl amp!~a.
.
I t
' .
Edooação e Oultura, o crédIto esneclal ção da pista de aterrlsagem e co/Lst. \1Ee a OI': Sr. Qsslan Ararlpe., De Decreto .Leglslad\o n9 4·63
de Or$ 20.000.000.00, destInado 1\ ~ns- ção do abrigo de pa;-,;;agelros do aeroNoa têrmos do Projeto da :::mnls- Lo~cede nJslla a, eJeltor~s inCU'·8OS b'uçAo elo edlflclo-,ede dos 1l(')"\1dores p?rto de Joaçaba, 110 E-~tado de Sill1ta
são de OO/L~IHlllçâo e Justl"a,
nas sançoes previstas nos arts. 175, educa.clonala e sociais da Prelazla de C.lt,arlna,
na. 1 e 2, da Lei nP 1.164, de :<:4 ele Pinheiro no Maranhão
•
,Relator: sr. Manso Cabral:
N9 &-GP-62 - Tribunal Re\liollll! .Julho de 19ãO (Cócllgo Eleitora!) e '38,
Rels'tol" SI' Man"~' Cabral'
I
EUENDADOS DO l'LENAlllO
Eleitoral dll Bahia SOllcHiI ao I l Q, alineas a, b, c, d e e da Lei nú.
,.
~ a
•
•
•
(1ongresso National abertura de cJ!\' mero 2.550. de 25 de Julho de 1955.
N9 4.618-62 - Determina às em.
Projetoe.'
dito especial ele Cr$ 4lI.30ü,30, Il,i!,~
lU Jato
éS
d
•
b
I
d
.
r: SI'. Á r i o Th co d 01'0:
pr as e nllvegaçao su veno onll as N9 2 805-A-Ol _ Aulorlza o PodeI
_atender !lO p.1qamento de gratWcaçi10
d
I
'9'
pela União. abatlme.nto de pr""os nss
.,'
b
••
hd Icion", por teml:o e!1efV ço de\;1Il
2.826-61 Autoriza o Poder pai<.Sagem para dl/'Ig'f'ntes slndlcnJs.
~ecu.ivo 11 a 1'11'. pelo M1nIstérln da.
tia ao servldorC5 daquele Tribunal.
Exf'CIl!lVO a abrir, atraves do MlnJsRelator' St 1'8'110 Coelho
VIação e Obl'llS Públlca.s - Depll1''.'
.
tl1mento Nacional de Esb'adlU de Ro·
lél'lo tio Trabalho e Previdência So1'tclatm: 81'. OSS;an Ararlpe:
elal. o crédito e.c.peelal de Cr$ .......
ProJeto..:
dagem, O crédito especial de Cr$ ..
NOlI têl'mo>: do Projeto da. Co:ni.;;,1íu 70.043.380,00 para atender a enCll.l.gOSj N9 2976 61
Alltorl~a o P I. 130.000.000,00 para estudos, projetos
d& consl!tui~rlo e JustJça.,
Id!L ~O~I.'!S~,O Fed.eral de Aba.steelmen- EJ<wmtJ~o a- abrI;. pelo Mlnlslérl~"
e construçao de llgação rodovIária
S/n')-61 _ Tribunal Su""rlo EI"lto- In e \1 e~O-'. COM espondentes aos me- Viação e Obras PÍlb'lcas o lll'édito BR·29 (Brasllla-AcreJ - UMarJU, 110
.
. ..' r ,
S"}l de Janeiro a
abril do correnle
..,
Est.ado de Mato Grosso
ral - SoliCIta ao C.N, rcvigoralllen- ano
especial ,de Cr$ 200.110O.000,00 para s
Rclator' Sr FloreS Soa 'CO
to do crédJto especial de ....... ".
Rplalor' Ar! Th('ouo '
construç.ao d~ uma ba.rragem no Rlo
•.
1"
Pr$ 51.416.10080 autorizado pela Lei
.
.
o
1'0,
Mearlm, no Estado do Maranhão.
Rejeitada a emenda.
I'l~ 3.609, de 11 rl!' "gOl:to de 1951l. pulIl q 2.180-00 Autoriza o P,uler
Relator: Sr. Mal1.~o Cabrai:
NO S.987-A-62 - rnstltw o abJno
. pagamento do aumento de grat.. Ex/'culivo a abrir, pelo MInistério da
~
'..
espet'lal, l'Jn ca.rát!'l· permanente para
leaç6eil atriblllrlllS a Juizes, Esa-ivã2' f'll:.enrlll. o crédito espooln.1 de Cr$..
~ . 4.M2·6~ ~ D!'Clara de utlllrlnde aposentados de Institutos de prevIdo.~
'i'ribunn\.s
Rcgloual.
70.0oo.000.<'~
deslinado
1\
regularl•.upó~hca
a
Sanla
C'JlJ.9
de
MJserJeÓr<i.la
dêncla.
Auxiliare.
[
<;fio de de~pés!lS a cargo do COnselho ~~I l\d!lI-l'anbMãO, CO;" ,.t;>de em S, LUIZ,
Relator: 81'. Mamo C9b:-a1.
e1toraJs.
d
da '"" -li o o, arau I~l'
Coordenador de Abasteelment.o
Relator: Sr. Os,<lan Arar!!>e.
out,ra.s provldênclas.
' !'
Re!lItm: Sr. Manso Cabral;
Rejeitadas as emendas,
Nos tõmws do Projeto .la ComJ;;...[u,
Relator; 81'. Arlo Theodoro:
N9 2.773-61 _
AutorIza o Poder
Aprovado O projeto. 1108 ~1'1I1('S dll
de Constituição e Jll.&tlça,
Executivo 11 abrir n.f.ravés do Mlnlll- SubstItutivo da ComlEsão de l.eglsN° 4.()J6-62 - Altera a Lei mime- térl
'
,
IlIção Social.
N" 1.081-61 - Superior Trlb'lól'l' l'(l .L'f·l, de 3 de agôsto de 1961 que
. o da saúde um credIto espe~lal rle
N~ 123-A-59 - Dispõe SÔb1'e a Ins.
!!l1eltol'al - Solicita abertura de c,,~- .conel"·C menção de Impósto de' im- CIl> 500.000,011 para ltllxl1!l1r a c.mclu. tslaçi\O de baJrmçQ.~ llutomátlc!\.'l para
dito espcclnJ dl' ,GI'Il 240.0S.1,OO l\~; a \ JlQ"taçüo e outros trIbutos e tax~s pa. são das .obras do H,O$pltsl Benpl.cen. a pesagem de CaDlli! pelos fornece1ll'ndtJr n de!'lle.·~s COrrm!llOnuen.e~ /" dohal.lvos con.lgnados à Confedera- te Maudelo. CnrdQi o em Caxias do dores daquela mattrla-prlma.
aos exerclclos de 1952 'I. 1060.
cão E'VllngélJca do Brasil,
Sul, Rio G;.allde do SUL,
Rclator: Sr. Manso Cabral.
Rclntor; Sr. o.~silln Araripc.
Re~'ltor: SI', Blvar Ol1nto:
Relatol. 81'. Florl'.1l SOM~S:
Aprovadas
comubstn.ncl~dao rlT,
N<l8 lêl'ffill.' tio PJ'ojeto dn Qomj,;,'lll
N° 2.296-60 - concede o all1l.illo d~ deN~útl;~-~l Ão~~~~.s~der~~,u:ílId~- substlt.utlv..s.
dll Colll;t1tllição t J1U.II~.a..
Cl'\l 1'0.000.000.00 â Sociedade -Pesta. Munlciplos IAB~l/ ec'g.
tr na e N~ 3.204-A-61 - DIf;plle! sObre. IL
P J t.
10Z4 ~o BrllSU. para a campanna de vJdénclas
•
ou Il;; pro- remunrração de profisc.ion~l.I dlpln1'0 e Oli.
IlSlilSlencla ao menor ret.arolldo, e dá
' '. .
'.
mados da Engenharia, da Arqulte.
N9 4,04-2-62 _ Autorll':(J o l'odr' out·l'BIl prov1dêncllUl,
.
Re~lor. SI. namJlton PIado.
tura e da Agronomia.
Executivo (l abril'. pelo Mlnlstêrlo da::.
Rclator: sr. Pereira Lope:;:
N~ 3.335~61 AutorlZ3 o POdrr
Relator: SI', Ozanam Clõelho.
<t~1nçile;;( F'xt ..rJOrl'S, o erPdlto de.,
lIl q 4.517-62 _ Cria no MI1IÍ~t~do Executivo a abrir. atraVés do MllllRNos têrmos de n6vo Sllb~tlf,llt.lV(l
. 01$ 2íJ. JOil.GOlJ 00 para atender al di1~ Rela~'óps Exterlorl'-s um Departa. térlo da Eduçação e Cultura. o c-ré- tm que foram Incluídas subernenrla8
rll'.:p.~~a8 .fCJm a vIagem PI·I"ldclll"II.1 mi'nto de Comunicações.
dJt.. ('speeial dI CrS 2.000.000.00 para da, Comissão de Constituiçiio e .Jusaos Eslnuog l1nldOll da Amer,ea dI) 1
Rrtator' SI' Carvalho Sobrmho' aux!l1o :\ Federnl:ão O"nlversllárla de tlça
•
~
• . Lins, l'm São Paulo
N~ 1. 712-A-Go _ Conee<lc i'~milo
Norte p ao Mé->:ICO.
RelAtor: Sr. ÜSi:lnn Ararlpe.
U1~~ ~el~~~~~~ ela emendJI da CoRelato':!'T. Pc'reira Lop!'.':
especial de Cr$ 10 .•000.00 9 l~el'eza.
O " J '
.
•
Marques GepP. irma do Oaplbll,·TI'N· 3 Ol~ III - Di..pné /oÓbl'e a nv1lCOU l'ARI::CElt ('OSTRA mo
NO 4.198-50 - Autol'iza c Poder ncnte João Marqllell Filha, vitlmnd"
cllcil~ dos h~cros auferidos pela
E&ecllitvo a abrir, pelo Mlnlstélio da por acidente em serviço
missao dI', Pinanclamenlo da Produ·
P~jetos:
E~I'eacão e Cultura. o crédJto e....-p~
Relator' Sr. ozanam Coelho.
ção COlll ~cnda dQ$ exee~ente.< ~e ju9
elal de Cr$ 3.000,000.00 !t fim de !tU'
ta e e<tatleJl'l'c outras provldét:ci.l.'l. E:-;:~cutt~ 130.58 ]; A~tor~~.ot' rl)de! xlllar a equipar o Rn<pltal santa IflBRejeitadas as emendas.
b
be1L drtll Cidade de IlIumenau, Banta
Relalo~': Sr, BCnJ'IQue Turner.
Trabalhg, 11I~d~Si'rl~e ~ Oo~é~:ig d~ C
DILIGeNCIAH '
'dJt
I
,li", IIII
.N9 lWtt-G3 - Altel'a, em paJ'le. as cdr~!i o,,".spec ll,l de Cr$ 2.:J{)O.000,OO
Relato"' Sr. Pereira Lopes'
processos:
.
Anexo" 1 e IV da Lei nO 3.780 dc 12 es nauO a obras de reparo e acr(1Sdc julhr' de t1l60.
•
cimo no Retiro dos MotOl'íSfflS, de Nq 2,775-01 - Autoriza o Poocr NQ 2.295-81 - Concede· peJUlfto el'.
prop~'dlUle do Centro Benetlcent~ de Ell..~utivo a abrir, pelo Mlnl.stérJo da pecial de Cr$ 40~OOO.OO & D, l-I11v,uel
nelai(ll'; Sr. LII.z BrOnZl'lwo:
MolmL\I:1S do D.F.
Sande. o crédito especial de Cr$ .. Santana, viúva do funcionário proN9 3.187-57 _ DIspõe "'Óbre a ~"I:_
Rplator: Sr. Raul de Gées'
1ãO.000.000.00. destJnado IIOS ~en'lços lessor ,José til' Souza Santana.
lagem de tpmpo de serviço prest.1do
N9 2.816-01 _
Autorlzn o PorJer de e.~gõto e ubllSlpclmento d'ág118 da
Relator: Sr. Raul de GOeJ! .
. dw'ante a ultima Grande Guerra pc- E.xecutJvo 11 abrir pelo Ministério da Cidade de São Luiz do Maranhão,
Audiência: Do Mlnlst.lrlo da Jmlo.l ser:ldúre;\ da Unliio, Estados, .MU Saúde, o crédito Mpeelal de Cr$ .... " Relator: Sr. Pereira Lopes:
Mça,
•
ntclplos. nUi;•• ~ulns, entlllades ))(Ilae.'!- lh 000.000 00 destinado à constr'l"ão
PEI,O AItQUI\'AMENTO
N~ 4.833-82 - Dispo!' sóbre o fI·
tJltal~ e ."f'l"l',la"es de e(~o~úmja mls"a de Ulh hoSpital na Cloade de LaLiea
' n a n c l a m e n t o pcla Caixa Econ{llllh'a
em gera1 e Banco do 13la,'.1I S.A
I!'hwdo do Amazonas. _
'Projeto.<:
Federal de automóveis pari 1I10t:lR"1olor: Sr. EJllIIUlllUCI W'jJ~Relator: Sr. Flores Soare.s:
N9 205·63 - Dcclara de utlll,lllrle rl5tas profLsslonals.
mnn
N~ 2 055 00
Ab
1
púb!Jea o "D1,p"llSário Vlcentlno·' na
Relator: SI', BenrJqt:'!J TUl'ner
O:ln1 81l~<II!lllJVO
da Via'çiÍo -e Obras rt(,~i~.sM~:t:;:~~ C'ldHde de Ba·ur;.. Estado de
PauAudiência: Do Conselho Stlpl'rlOr
, '. ,.
,dito de CrS 2.000.000 000.00 'pelo pra- lo.
da Caixa 'EconÔmlea Federal.
PHJ)dru,.
!ZO de 5 nnos. para pavimenta~pu asRk'lntor: Sr. Manso Cabrnl:
N9. 1.298-61 - rnstltul o enslM de
N~ 2.3:17-00·- Autorlla o l'Q{lrr fálUcn. da RodOVia S. Paulo. Cuiabá.
NY 3.997-62 _ Manda conw,1 pm DIreito Ae,l·onâutko. l'm earMp: cb11lr",f "!IUVo " nbrll, pejo ;\1misl<'i'lo ria
Uelll(or' SI' Flores Sonre~'
dôbl'o. parn efeito de aposentadoria gat6r1 o com o dtsdciPllna t ~utOlle,ml\,
111stlça @ Nr~úclos IJlleriores. o cr(o..
~.
o lempo de seu'lço qUe o tunclonárló nas Faleul d ndes e Direi o
dIto e;.p~l'inJ de Cr$ 10~ 000,00 para
NO 3 :J10-61 - Autoriza o pl)der públlco pre-'lar e lmulallvsml nle, ~om
Relator: l!!r. Manso C~b~pl.
/lngam"l1to di- Inclenlza~iío dC'/lda a EJ(t'Cullvo a nbrlr, pelo MinIstério da lo dc I~pl'tor de Ensino.
Audiência do Mln'stérlo da Edu~elson CU' f'1ll!I'O Pontes pc'o del\l' ,~'- Edtl~~ção e OuH.ura, o crédito c-,peflch 101: Sr. Manso Cobnl:
ração.
.
IRO de UlIIa '~alloa d ma proprIPdor,e'lclal de Cr$ 500.000 ~\) palll aux!llo ao
"9 "30-M
A bo I
P d
N9 4.688-62 - Concede -orom(Jr~o
I
Reln!"... 51'. Oss:an Ararlpc:
In..thuto Companhia d.· Marlp, de ClltlV \:;. u" .é~~ o o e~
de vire-Almirantes ao Con 1ra-Alm 1.,
.. ,
., Sml?l\ do RiíJ PlIl'do, er~ "81110.
I Cr$ 3.00000c
,o ~ n~; r o ~J O especl~ ,I' ranle reformado, Cesar AU7U:,to MaNq 3.910-0~
RelJ~Ola. pelo pra"~1 n:-Ialor: SI' I,ianso Cnbl'a.I:
00 IJ~la auxillar a PJefe -I 'h d d 1" '
Ile dol~ '2' 0111\.,. o credito espccl-\ll tle
.
.
: lura de JpEflllell. 1;slado de Oolá•. Ill'IS 11' a o a .on. eea.
o
.'
Or~ O.CCO.fCO.1I00.00 autorl1ado prla N" :l 023-61 ~ Autu.la o PoJ~l' ,comemorafões 10 elnqu'!ntcllário ele
Relator. Sr. Mal1' o C,1J... 1.
/,.el nO ~.82f1. de 23 de junho de I06G.[E';CCIl!iro a aorir. p~lo Minislérl? d'. 'tia ['Ic\,o["[/O à coip"orJa de Comr:l'rn.
AlIdli'ne1l1 da Consultoria Geral da
iue dispôe ~ôble novo" nivels de ven- Agl'lcnlturn, o crédJto e~pr":al de Cr$
Rl'!a!OJ; SI' F.ore.> Soares.
Rcpúbllca.

I
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NQ 2.029-60 _ Cria no Ministerlo,IOsni Régls. Noguc;m.de
Rczende, -31.828- 31.827-31.895-31.622 a 24.749-24.750 a24.754-24.
da Saúde uma Delegacia Pederal (Ie I.<"u coemo. lJlúu••n.1' lVll!et. Manoel - 3L~13 _. 31.~14 - a1.!!39 - 31.!!59 a "•. 759 ...:. 24.761 a 24.765 - 24.'1
. Saúde. e uma Circunscrição do De- Novacs. Pae& oe. Jlnw·aQé. Soulo - 3J."b~ • - 31.637 - 3Ll>3H .- 31.~'1ll a 24.769 _ 24.773 - 24.777 - 24.77
partamento Nacional de Enuenllas ."",!lGI·, F'lOl',m'lo lLUO<Jl1, U"Hon col!- - ;'Lobo·- ~LboO - ;;4.1I1hl - 34.U21 - 24.779 - 24.788 - 24.790 - 24.79&,
Rurais.
, Linho e Lauro L:'J!J.W. iJ"I"1I"U11 up. .. J·l.ll1U - unae se le; 480,ooU.-<.OO, - 24.798 - 25.304 ..~ 16 - Depal'o~
Relator': SI'; Manso Cabral..
CCi11JAJ.ICCel· os'' ::;,nt1uJ'€" U",l os !~Jlt- - Lea-se; 1" e 2° gJ upc.'! de Esta- Lamento Nacional de Educação
_
.
. . ..
.
".~ ETlJáIlI Slldl'O .~cwl·on üal'llCl- de" - 2U.000.000; 3g e 4" gj'llpD~ de 1.0.00 Custeio. - 1.6.00 - ser..
AucllénclR do MIlllsterJO da Saude. ',.o> '<'lJmZlo Bc~erl'l;. Ju,nuuny üElnrl' ",,.a,,us - lU.\,uv.uuO par", Cl.W!"w", I viços Educativos e cultlll'ais.
.,...
Ofício:
1'0, LwnurtilJe rúvo. l!, Mllwn llelS e - ~4. 'aO - 34.958 - 340066 - ;J4.0H 11.6.17 - Serviço de ASsistência SOCial;:.
• "
..'
Alde .::,«mpalO. ;;, ala a'l !"~ul1lao li)'· - ~·l.vW - 3..1100 - 35.B~!l - ati.7'1L - DespeSa· de qt.-alquer natureZa com.
N· 511-59 - Do. Suplcmo Tllblln~i "er,or fOI aprov.1ua hem restl'lço.~.; ,- ~ü.'lljl - ti•. '183 - 31; 784 _ 36.78a a manutenção de Restaurantes Estu....;
Federal --;:, Encammha pro~e~o d~ l-1 O Senhol 'PaUlO "ara"ltil PCS60U .. - 31i.~~~ ~ 36~U~ _ 31.lI13 - 31.U30, dantls e Asslfltênc\l:,
Social a estu~
qu~ auto..za .0 Poder EXeeuLh o a relatar o projcl,o !l" 332-A. de 1963; - a, O,;~ _ d' pela aprova,uu. CIU dunLes nas seguinteS unidade.'! <UI.
abrir no Podei Judiciário - Supre- I Que' e''tlIDa
'-l;eeeHa e Clxa a Des- conJlIn,o
. com
~ubememlll~ €lus Federar<'ío: Aal'e :l.ooO,OOO - Ala..'
mo ,Tribunal Federal - o ~rédlto r ye",. c;a 'UIU~O' ,l!ua o exerclclo 1,~ elllLlluas' nÚJllu'os: 22,U06 C 22'.COU _ goas 20:000.000 _ Amazonas 15.000.000
especial de '21'$ 2.400.00000 desclnn-\ld'Je.lO de lO(\-!" -A.nexo n' i-o J2.U10 C U.047 - 22.0~9 - 22.001 _ Bahia 50.00v.000 _ Ceará
...
do à nqulslçao de, m~quinas de CS· po'e' ExecuLlvO _ Suou nexo n'l. 13 - 2.1.0(,4 - 2~.075 - 22.018 _ 22.0~3 40.300.000 _~ Distrito Federal _ ".,
crever para ,aquele Tribunal.
c. I
, . . . ' , l.,
frlt
t
",.
Relator' Sr. Manso CabraL
- MhJstérlo da I!:cluc.çao e OUiot'ln. e ~2.{,~5 - ~~.073 e 22.079 - 22.W.; 4.aoa.OOO - EIrP
o sal!ü 20.vOO.vOO
.
mv,mrestllnda-.se: <11 peul .llJI'OVU~(w. e 22.106 - 22,148 e 22.145 - 22. lia - Goiás 30.000.000 - Guanabara ••,
Audiência da Comls.~ão de Cono· d'l, emendas numero...: 22. 001
- e 2~.lJO - 22 152 e 2Z.1b~ - 22.1oa 47 .000.000 ~ .Maranhão 30.000.000
tltuÍçüo e Justlça.
22.032 - 22.05.l - <2056 - 22.U'JO e. ~~.1.6 - 2,i!3 22.207 o 22.218 Mato Grosso 20.000.000 - Mlnfl,S ae.
,.'
.
- :l2.()91 - 2:LW.I - 22.141 - 22.142 - 2~ ~U9 e 2:1.213 - :J2.223 e'22.225 ra;s 5(),QOO.OOO - Pará 28.000.000 P10JctOS.
1_ 22.175 ~ 22,,,57 - :l:!.842 _ 22.378 - 2~.:.lt6 e 22.227 ~ 22.2!12 - 22.2U! IP:Jralhll 30.000.000 - Pal'nnó. 40.000.000
NO 3817-62 - ReVlgora pejo 1I1'3Z0j - 22.379 _ 22.3llll _ 22,88!! - 22,'591 - 22.,jV~ '- 22.306 e 22.317 - U.20ã - Pel'llambuco 40.000.000 - PJ:IlÚ "tlj
de dois (2) ano~. o cl'CdJl·o c.;.peclal - 22.426 - 22.49U - ;!:!.aI3 _ 22 :13~ - :!L.:JlO e ':'2.311 - 22.330 e 22.;136 2Q.OOO.Ooo - Rio d!! JflneJ~o .. , .....
de Cr$ 50.000,IICO.CO autoriza,lo pela
23.281 - 24.101 - 24.187 _ 24.1!!2 - 22:;;08 - 22.J97,e 22 39L _ 22.406 40.000.000'_ alo Grande do' Narta
Lei n q 3.756, de 2íl de abril de 1960, - 24.193 - 2.\.194 _ 24,2~5 _ 24.3i8 e 22.4,,7 ~ 22,410 _ 22.437 _ 22,v37 20000.000 - Rio Grund~ do, Sul ,.
para ocorrer a despesas prove!1lente~ _ 24.425 _ 24.427 _ 24.~28.- 24.40U e 22,939 _ ~2.H5 _ 2~432 _ 22.408 nLSCO.OOO - .Ror:.;lm:l 2',500.000 -;da .crlação de' uma Recebedorla Fe- _ 24.431' _ 24.434 - 24435 _ 24.444 e'24~4H8- 22.420 e 22.421 _ 22.4:J7 e Sll.l1ta C,"lçarlnll ~O.{)03.WO Sao
deral em Belo Horizonte.
_ 24.445 - 24.45(} _ 24.451 _ 24,453 22.4~H õ' 21.501 e 22.501 _ 22.~0~ • :llulO &(},000.000 ;- .serglp,e, ... " ••./
Relator: Sr. Hamilton Prado. _ 24.454 _ 25.310 _ 2;;.311 _ 25,371 22.506 _ 22~507a 22,823
22.508 JO.OOO.O\lO -: To.ai. 70l..Hlll.OOO 25 472?" n
2772
27 -:J{l - 22.509 e 22.t>1Ó - 22.~17 e 22.518 Ruostitll';V:Jo 11, Ao projeto e à.
Aud'ência do M:Jnl~térío (Ia Fa- .
- _D. 1 ' - . li ._'
_ 2~,519 -'22.~20 e 22_~21 _ 2~.j:W E:'m~nda 25309 - 1~ _ Dep~rt.a?1ent[J
zenda:'
- 27.735":': 27 tkJ6 -~28.?37 -30,!12 _ 22.5''''' _ o_2.~"1 ~ 2".3-2 _ 'l".'''a Nacional de E. ducaç3(l _ ve,ba 3.0.011
- 31.502 - 31.613 - 31.617 - 31_.ti42
""
- v~
~ v
-'" " "
I
t 11:
«I
S
PEDIDOS DE VISTA
_ 31.6'" _ 31.'7~2 __ 31.763 _ 31.n9 _ 2 "3" _ ~2 535 e o·, 5'6 _ .,.• 5"H - DCSel1Vov~men"lJ conalll co e .0:"
"~'". ~
~. '-~.~"
~:"" ria i - COll.si!lnaçãO 3 1.00 - Sel'V1ÇOill
PI·ocesso.~:
- ~1. 780, - ~1.181 - ?1. 7?4 - 31.80: - ~,o39 e ~2.~O - ~~.,;,2 e ~~,~4~ NU Regime Especial de. l"jllllIldamen.
N' 1.803-60 _ Autortza o poder - n.811 - 3~.820 - 31 H36 - 31.!!1l2... - ~_ ..~~9 ~ :;:.":'0 -,,7._·5~1 - ~-':~~ to _ SlllJc()n~jgnaçiio 3.1.01 _ Fundo
- 31.911 (Pll:nquaral - 31.916 - _~.!.'o3 e -~;'J4 - ~~ ~m; -:- :,~.~~I NLcional do Ensino Pl'lmál'io'"7 ll,
Executivo 11 organizar as CentraIs 31.931 - 31.9a7 - 3Ui77 _ 3Uli9 - 2?~~8 - 2".~59 - ::::.;>€C - ;,_.5(;1 Plflno TrJeult1 de Ed:lC~çâo _ IA):
Elétl'icas do Rio JeqUítlnhonnnaS.A. - 31.980 _ 33.012 Ir t,ransfel'lr pa.ra - 22.562 - 53,563 e ~~.a64 "' ~·1.!90 AuxiJ'Oi atl'l1vés de l'onvêllios dhetos
- Cerje - e dã outros provtdências. a Agricultura) - .4028 ....: 34.029 - 24.201 e 24.202 - 24.191 e 24,!~~ eom;'" E.~'a'd()s nata m,!nutellCii.o, ex.Relator: Sr. R<l.ul de Góes.
34.031' -._ 34033 - 34,036 - 340?7 ...: 24.206 """,24.210 e ,24.2:12 - ~4 ~~! panMIO e n\"1110rÍa PI'OJ1'lJl'slva da: r~de
Vlst~ ao~ Sr. Manso C.abra\.
- 34.038 - 34.039 _ 39.048 - 34.018 e 24.208 - J4.~(l9 - 24.222- _4. __ 0 ngc<únnl de cm;lno pr,I1l~:'IO, me1U81V1~
Nq ~ 331-80 :- AutOriZa. o ~odl'r _ 34.742 -.114. i90 - 34.7!11 _ '34. 799 p. 4.229, - 24.2,2 e 24.234 - 24.2:>8 para ateildilUen'o do" muu[cipl~ e
Exe~utJvo a abl'1r. pelo MinlElérlo
da,' (e redcção) _. 34'.807 _ 35.0+9 _ e 24.213 - 24,'\47 - 24.246 - ~'.2.;:~ ~rtldadesp!t"tL('Uia1'e, de ",\fJno graJustlca e Neg6<1JoR Interlor p.s,.o cre- 3.1A24 _ '35.425 - 35832 _ 3584b e,:t4,253.- 24.254 - 24.255 a 21.258 LUJ,n: Aow 9.000000 _ Amapá , .
dito e.~pecla! dI' Cr$ 10 OOO,OD. para _ 36.773 _ 36774 _ 36.777 -'36.191 e 24.260 a 24.265 _ 24268·a 24,nJ 31.010.000 _
Rorallna !!.252000 ....
pagamento de lndenlzatr.ão devld a
36.792 - 36.965 _ 36,998 _ 87.023 - 24.2~4 e 24,401, - 24.279 : 2L1~1 Rondônia 19.792 {tOO __ Ani:l,~onas ,~
Nelson CMemlro Pon e.~ pela
es: _ 37.l127:' _. III pela aTlroVa~ãO, em - 24.233- 24.289.- 24.290 - 24.294225.662.000 ,_ Pará n:n.954 coa _
t.r,ü'S''d de uma cânoa de sua pro
conjunto. das emendas números;
- 24.291 -: 24.295 - 24.200_- 2-1 :lOS (~laran1lão 1.7S0.57;i.l!()O _ Mato G1'OSpne'Ra!e to
· .. 81' osslan Al'ar'pe'
22.402 com 22.433 - 22.491 com
a 24.307·e 24 309 - 24.313 e.:14.3!4 'o 351.609.000 _ GO:Ú'R 941:826.000'e a l..
1.
32.492 _, 22.5·13 com 22.516 e 22.514 ...: 24.324 'e 24.327 - 24.332 - 24.3a3 E'laú! 960.767.00 _ Ceara I . . . . . ' .•
Vista 'lio SI'. Flores Soares.
. - 22.524 com 22.525 c 22.526 - 22.545 _ 24.336-24,-'338 - 24.340 - 24.;;30 . L 176 5H.IXIIl _ Rjo G'l'nd~ do, Nor-leom 22.546 e 22.547 24.446 ,com - 24 360 -'24.358 - 24.35'. - 24.359 (e 461.381.000 - P·~r:liba 874.200.000'
Comissão de Fiscalizacão
24.449 - 28.060 com 28.081 - 31.51>3 - 24.361 a 24,363 - 24 365 - 24,374 ~ Pernamouell·1.SHJ.1·'Z O!1O ~ Ala"
C t eom 31.594 - 31.'178 com 3l. 750 - - ' 24.377 - 24.37!! - 24 :l8U - :14.394 ;:0"-' 575 S4C.CO~ - S~c~lpC a~.500.00()
FlIlancelra e Tomada de on as 131.~62 com 31.663 _ 31.U61 e 35.678 - U.390e 24.391'- 24.373 _ 24.:,,[& ._ Bahh :J 5:10.7nI.OCl! _ E~pll'lto
,
CONVOCAÇAO
- 31.918 'com '~I 912 - 34.065 com ~ 24 383 - 24 387 ~ 24.389 e 24:l94 Santo 478.&55 OUO - M.l1a.• Gerais ..
34 OS8 - 35.827 com 35.828 -' gq 786 - 24 .399 _ 24.397 ~il 24.398 _ 24.432 3.567.206.000 - R,o dr Jnncu'o .. "
De ordem do sr., Presidenl.e, CO-I rom 3671',7 a 36.789 . .:.. o) pcla.apro~ e 24.433 _ 24 436 li 24.437 - 24,447 1 <l27.7tl3.0UO - G:ln!1J~am' .......'.
munico a(l,~ 81'S. Membros que será vI\9~. com 5ubemenda, das emendll.s .. 24.448 _ 24.489 I' 24.490 - :W,lllH ,,31.745.000 _ Siío Pau;!) 2 4lJ!J 3GS.OOO
l'ca!izada um? reunião pli!n~ dêste "S: 22.002 _ 22.004 _ 2200'7 _ li 30.111 _ 31.744 _ 31,746 p 31.758 - Santa Catnrinn G5';'(;SU.000 _ Pa6rgao. na pmxlma lulnta-fell'1l dIa 22.00B _ 22.012 _ 22.013 _ 22.014 ..:... 31.787 _ 31.-783 e 31.700 _ :11.851 raná 1.a29.fi16.OCO - Rio Grande do
17 do correntl', à-. 15 horas, na sala _ 22.015 _ 22.016 _ 22 022'- ~2.028 e 31.868 ~ 31.\l41·- 31.W2 c 31.944 RlIl 1.289413.000 _ Tota:, .. , ..... ,
S do 21~ anda" do ~nexo da Cil;n~\I'a _ 22.034 _ 22.0-18 _ 22 081 _ 22.101 _ 31.969 • 3L97() _ M:032 034.933 24496,875.600. - lfllA:lxiUos medOR Deput.ado.~ .. _
le redação) _ 22.102'- 22.119 llncll1l'lve para instalação e custem, dIante ron"'ô!lio~ dil'C'loR do ~c com
Sula da COr"SBao. em 11, de. rlltn- 22.12:> _ 22.12f (anlcunsl _ 22.i;;3 _ 34.040 e 34 H3 _ 34,045 _ :l4044 os M!lnlclp~os p~\'a ,lU:1Il:It~Ilça(). eX~
bl'o de 1963. - Izaura rel:tp11a. se- (e redação) _ íl2.157 _ 22.158 _ _ 34.069 e 34.072 _ 34.046 e 34.051 jJl.1]:.1io e l"J1clhol'la 'pro.~re,'slya da rê~
crdárla.
22.168 _ 22.169 - 22.1711 - 22.184 _ 34.992 e 34 093 _ 36.858 _ 80.193 de nacional de 1'1I.~~110 prlmllrio, ACI'e
- 22.201- 22,202 - 22.210 _: 22.211 e 36.~95 _ 34049'e 34.05(1 _ 34.0:;9 3000,000 - Amapa 6.eDO.OOO - RoComissão de. Orcamento
- 22.216 :.... 22.220 _ 22.22Q _ 22,288 e 34 060 _ 34.075 e 34.076 _ 35.031 mUua 2.000.000 - ROIlc!ô~la .,' ..... ,
ATA DA 18 REUNTAO PLENA
- 22.269 - 22.273 - 22.295 - 22.320 - 35.032 e 34,975 _ 34 088 _ 34.0nó 3 000.000 - Aa:nZ0l1113 4~.0_OOI000 -:EXTRAORD1NARIA. REAL!ZADA - 22.324,- 22.335 - 22.339 - 22.344 - 34.086 e 34.087 - 34.083 e 34.084 Pará 127.000.00 -t M~rn!lhuo , ....•.
(e redação) - 22.347 - 22.348 - _ 34.079 e 3'4 080 _ 34 091 .. 3U}% 346.000 000 - Ma.~ Gro,so _
.
EM 30 DE AGOSTO DE 1963
~~ 9 _ 22 350 _ 22,358 _ 2~.,35~ ._ 35.822 e 35.823 _ 35.829 e 35 83~ ~\a~~i~~~ooõ."oooG~i1':Je~~n~~'~~.ÕÕ
Aos trinCa dia. dC' m!!s de agõ,to - 22,361 - ~2 382 - 22.363 - 2~,86? - ,36.769 ~ 36170 - 36.780 e 36.78. _ Rio Grnllde do No~je 92 000 000_
elo ano de mil novecenros e SeSE:Cll- - 22 16~ - l2.367 - 22_371 - 22,373 - 37.021 e 3!.(}22 (e redação), - el E'!lmlba 174.000 (){JO ~ Pzrnambu~o
ta e tl'êR. 11$ ql1lnze horas. rel."llIu~'e - 22.377 - 22.375 - 22.400 - 22.423 pela aprovaçao das seguintes emP.u· 317 000 OOD _ AJn"'O:l5 1'1\ 000000
e.~ta comissiín sob a presidência do - 22.426 - 22.429 - 22.430 - 22.431 das sUbRtitutiva..: Substitutiva n q 1 SCI'gipe' li5 000 OOÓ ~ . 13-iil'a
Senhor Gllllhermino de
oliveira. - 22.435 - 22.485 - 22 480 - 22.4B? - Ao Pl"Ojeto e às em~ndas de na' 5l6.COO.OOo _' EsplHto
Pre;,'dente.
CompF1'eceram os Se. - 22.498 - 22.504 - 22512 - 22.522 22.3.73 - 24,372 - 24.491 - 24.4Ub O.. ),0 000 _ Minas (J,'mlS 71:l,OOO,(]{)O
nhores c!lelú1!o Moura,
Armando - 22 523 - 22.~27 - 22 548 - 22.554 -24.49911 24.502 - 24 !iM n 24.507- _ Ria de Janeiro 205 000 000 _ São 0\
Carl1elro, 'Dnnr Mendes Jana.ry Nu- - 22.947 - 24 196 - 24.198 (Des- 24.1X19 - 24.510 - 24.512 lJ, 24.51~ 'Pa.ulo 497.000.001> ..:. Sanla ontnrína. \lPB. MnVsé~ P'mentel
Cid Furtado. t.aque da vertl~ 'lI'lobail - 24 2U8 - -24,516 - 24.517 - 24.518 - 24,~10 /131.000.000 ~ Paraníl 2G5.000 000 _
WI~s(>n Falcflo Blaa . Fortes. Snll1a- 24.349 - 24,474 - 27.737 - Onde se - 24.520 - 24522 _ 24,525 - 24.526 Rio Grllnde do Sul 257000000 _
Ilha Dcrzi Miaon Dutra.
Ary AJ- !ti: "MunicípiOs ~ erltldader. partJeu- - 24 531 - .24.532 - 24.536 - 24, 539 'Total: 4785.600 000 _ Tol.nl Géral:
C~l tala, Clóvis Pestona.
FUrtado lares". LeIa-se; "Auxilio, at1'aVes ae _ 24.540 - 24.544'- 24.547 a 24,55lt j29282.475,000. _ Sub.<tl utlva m _
t.elte Fernnndo Gema, Antônio Fe- conv~nios diretos com Os Estados -e - 24 552 a 24.~62 - 24 'i63 ~ 24.565 lAs emendas ns ; 25 ~21
25 340
llr.i9.1lO Afranio dto Oliveira. Eurico TI'rrlt6rlos para. expansão da rl!de - 24.568 - 24 571 _ 24.572 ,- 24 573 '25 341 _ :::;,346 _ 25.4;;9 _ 25 352 _
RibeIro Adah!1 Barreto Carneiro de pse,01ar de en~I!lc médIo, InclusJve es- - 24 574 - 24 516 _ 24.577 ~ 24.587125.363 _ 25.365 a 25 '169 _ '25 ~72 _
Loyola.~' Gabriel Hermes. LourJval ';"beleeimento~ mlmiclpals e partlcu- a 24.591 - 24 594 "a 24.598 :- 24 f,0~12;;'374.- 25.376 _ 25 '186 a 25395· 'BaptiAtn Ruy l3i111taV.
Bento Gon- larCJl". - 27.807 - 3iJ.J10 - Onde - 24.801 - 24 603 a 24 fiOe :- 24 61' 25 398 - 25.400 _ 25,103' _ 25 406 a
ça1:ve.< Antónfo Baby. Lenolr Varo se lê: Aumpnte-SE' p~ra. 236.5aO.OOO. a 24.614 - 24.1l2() - 24 621 "- 24 024 ~5 409 _ 25.111 _ '21; 414 .~ :15 424 _
gM C1pmen. Sampaio, ponce de Af- bl''' 9. proPOJlta 31.660·A - 31.635 a 24.628 - 24.630 a 24 637 - 24 63Q 125453 _ 25.437 _ 2S 443 _ 25453 _
rl1dr,' F!ol'icenG Paixão.
AloysiO de 1[,ela·.,,: Aumento de 71'.000.000 so- ,- 24.641 - 24.642 _ 24 M9 a 74."'" 25456 _ 25.457 _ 25.1"8. _'.16 461 1&
ellS. tl'O waldemar Alve.~ Dirno PlreR
31.670 - 31.72.8 - 31.737 - 31.740_ 24.658 -' 24.659 - 24.661 - "4 r,6~ 25" ,~5 - 2~.467 - 25.41:9 - 25 na _
AlblM Zen!. Paulo
Mínc.aronl Ar~ - 31.732 - 3\.753 - 31.747 - 31.782 - 24.664 a 24.866 .- 24 1168 a !\, nqQ(25 477 _ 25.479 __ 25 497 - 25506 a
manrl ... Corrêa Arol<'lo carvalho, Alio· - 31.777 - 31.79' - 31.792 - 31.817 - 24.69(} a 24 899 _ 24 70{) _ 24 1H; 25.514 - 'l5.516 - 25 ~15 - 'Z5 ~96 _
mar Batep\ro Mal. Npt~ Rafael Re- - 31 816 - 31 818 - 31 894 - 31.8'72 .,.. 24 717 a. 24,727 - 24 729 "_ 24 730 25 610 - 25 611 - 25 f,'3 a 25 ~1:; _
.zend~ Benedito Vaz, Paulo Sar2sare, p, 31.879 - 31,874 - 31.892 e 31.865 - 24.732 - 24.735 a 24.737 _ 24.745 25,617 _ 25,618 - 25 621. - Depar-
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Sábado 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

(Seção I)

Outubr0.1!.:

_~9~~=

menta Nacional de Educação -132.190 - 28.052 - 28.059 - 28.057 __ 29.692 - 29.695 - 29.716 - 29.718 - 29.246 - 29.274 - 29.240 _ 29.244 _
.0.00 - Desenvolvimen~o Econôn ico Jd.491 - 21..06& - 28.0ü8 - 32.306 - ;:9.722 - 29.7a2 - 29.787 - U,'/23 - 29,271 - 29.272 - 29.2$1 _ 211.22d _
e.Soclal-il.1.00 - Sel'vlço.. em Ue- 32309 - 32.222 - 28.078 - 28.079 - 29.738 - 29.742 - 29.74J a ;/.!.745 - 29.252 _ 29.254 - 29.263 _ 29.266I::Il11e Especial ue Financlumento - 28 081 - 28.064 - 28.073 - 28.484 - 29.721 - 29.727 _ 29 n9 - :!<J.fi30 _ 29,277 _ 29.241 _ 29.268 - 29.278 _
:3 1.1l7 - Fundo Nacional do Ensino 28.501 - 28.066 - 28.085 - 32.358 -. 29.752 - 29,753 - 211.7&5 - 2lJ,'/~4 _ 29.279 _ 29.287 _ 29.291 _ 2:),293 _
Pláuúrlo - Planos PlJóLOS de Erradl- 32,366 - 32.391 - 32.349 - 32.362 - 29.756 - 29.757 - 2~"/lil - ~.·1~2 _ 29.296 _ 29.289 - 29.290 _ 2v.2ij4 _
'cnçfic do A1ulltabetlsmo. - 1J ApJl- 28.093 - 32.431- 82.412 - 28.092 -. 29,764 - 29.770 - 29.~b3 - 2u.7b6 _ 29.295 - 29.297 _ 29.298 _ 29 29~ _
aça0 mediant~ convêuios entre o 32.418 - 32.420 - 32.416 - 26.091 - 29.774 - 29.772 - 29.7ij9 - ;m.'·/6 - 29.286 - 29.292 _ 29.3U4 - 2u.alOEC. mstados e mun1clplo,. co1lforme :1:1.425 - jO.635 ~ 28.0gB - 28.097 - 29.790 - 29.79i> _ 29.793 _ 2d.8UO _ 29.302 _ 29.3Q3 _ 2~.305 _ 211.3U7 _
lscrlmmncão ablllxo e sun e&ten;,ào 26.542 - 32.453 - 82.470 - 28.102 - 29,'191 - 29.792 - 29.3('2 - 211.lJ07 _ 29.309 _ 29.3()1 _ 29.306 _ 29.309 _
municípios vlznhOs: Acre 1O.OuO.UOO 28.G19 - 28.703 - 28.705 - 21UOll _. 29.81U - 29.lI13 - 29.812 - 21J.~15 _ 29.3'09 -.29.3B - 29.3W - 2J.3:!1 ._
Alngoas 40.COO.000 - Blihia .... 26.111 - 28.115 - 28.113 - 28.595 - 23 31J - 29.814 - 3D.IH6 - 29.liJ1 _ 29.316 - 29.314 _ 29.318 _ 29.31li _
0().1l00.000 Cearll 120.000.000 _ 28.116 - 32 624 - 28.207 - 28.20G - 29.706 - 29.&03 - 29.806 - 2V.ll~1 _ 29.312 - 29.~20 - 2!J.32à - 29.32J _
pirlto Sim!" 40.000.lJOO - GoIás .. 32.356 - 32.ZG4 - 32.839 - 28.199 - ~a.e26 - 2U.524 _ 29.825 - :!9.t>~9 _ 29 32~ - 29.:U7 _ 29.325 _ 211 .~5 _
0.000.000 - Maranhão 40.000.000 - 28.205 - 20.215 - 32.589 - ".2.617 -. 20.8~3 - 2l!.82'1 - 29.8ilO - 29,831 _ 29.327 _ 2f),320 - 29.330 _ ZJ.:'J2 __
ato Gros!,o 20.000.000 - MJnas Gs- .'I2.1116 - 32.615 - 32.678 - 28.107 - 29.834 - 29 835 - 29.837 _ 29.808 _ 20.331 _ 29.334 - 29.306 _ 29.3J3lil'als ~20.000.000 - PRI'á 25.000.000 - 32.684 - 32.689 - 32.702 - 32.730 - 29839 - 29.842 - 29.844 _ 29,843 _ :19.335 _ 29.337 _ 29.338 _ 23.12;,.
/l'aJ;lIOa 60.000.000 - Paraná ...... 32.655 _ 32,663 - 32.711 - 32.723 - 29840 - 29.841 - 29.004 - 29.8'14 _ 29,410 _ 29.392 - 29 354 - :!9.3~5'!W'{)OO'C90 ::- Pernambu~o 120.000.000 32.~2? - 32.832 - 32.503 - 32.798 - 3~.021 - 30.024 - 301.022 - 3U.CJ6 _ 29.384 - 29.340 _ 29.358 - 29 ;'?O. Piam 30.000.00 - RIO de Juneilo 28.210 - 32.838 - 28.114 - 28.218 - 29.9~0 ~ 29.Ub6 - 29.1183 _ 30.U15 _ 29 373 - 29.374 - ~9.3B3 _ 211 4U2 _
O 000.000 - Rio Grande do .Norte .. 28.220 - 28.224 - 32.894 - 28222 - ~9.989 - 2'9.943 - 211.1I9U _ 211.V48 _ 29.404 _ 29.4"05 _ 29 394 _ 29.396 _
t~5 000 000 - Rio Grande do Sul
32.884 - 28.225 - 28.228 - 28.229 - ~9 949 -- 29.950 _ 29.951 _ 29.953 _ 29.378 _ 29.390 _ 29.402 _ 29 :;46 _
1;20.0iJO.000 - Santa Calarlna
32.808 - 28.233 - 28.234 - 28.236 - 29.95tJ - 29.855 - 29.957 _ 29.t1Jl) _ 29.352 _ 29.355 - 29.355 - 29,391 _
JtIo OUO,OOO Sâo' Paula 100.UUO.OfJ~ Il8.235 _ 31..076 - 3J.044 - 33.033 - Z9.8V5 - 29.870 _ 29.80i _ 2lJ.8u5 _ 2.9.379 _ 29.381 _ 29,351 _ 29.31.9 _
~ Stl'gípC 30.000.600. - Tolnl: .... 33.073 - 28.237 - 26.H45 - 33.086 - 20.9W - 29.886 _ 2J.895 _ 211.955 _ 29.406 _ 29.341 - 29.371 - 29.361 _
!l.·]O~'OCO'OOO' - SubstJluUva 1V lJ.S ~3.097 - 28.245 - 28.239 - 28.241 - 29.t1l4 - 29.946 - 29.896 - 29.9J4 _ 29.41)0 - 29.393 - 29.399 _ 29 353 _
emrn<ln_, n .:25.a~J - ~3.624 n 25.620 28.246 - 28.248 - 2'8.254 - 28.25ti - ~P.903 _ 211.86'& - 29.952 _ 211.915 _ 29.360 _ 29.380 _ 29.385 _ ~9.4U1 _
-- 25lJau - 25.632 - 25.634 - 25.6J5 JS 152 - 28.258 - 28.252 - 28.259 - 2~.973 - ~9.9BO _ 2V.lIbl _ 2U.S~5 _ 29.411 _ 29.412 _ 33,651 - 29.411 _
- 2~.6311 - 25.641 - 25.012 - 25.047 28.261 - 28 260 - 2iL269 - 33.128 - 29910 - 29.8'11 _ 29.6'1& _ 2'iJ.878 _ 29:415 _ 29.420 _ 29.416 - 29.421 a
a "5.649 - 25.664 a 25.971 - 25.678 23.127 _ 33.146 - 26.S61 - 28.268 - 29.882 - 29.834 _ 29.&50 _ 29.~67 _ 29.423 _ 29.426 _ 33.695 _ 29.450 _
~- 25.611 - 25,679 n 25.683 - 25.6íi 28,857 - 2'1.240 - 28.277 - 28.278'- 29.868 - 29.859 _ 29.1ll/5 _ 20.010 _ 29.479 _ 29.436 _ 29.437 _ 29.433 _
.::1 ~5,OU'1 - 25.7~1 n 25.704 - 25.105 33.156 - 28.276 - jV,1.I64 - 33.194 - 3u.019 _ 30.020 _ :m.023 _ 3v.0~5 _ 'lW.440 _ 29.448 _ 29.476 _ 29.4&0 _
;tl. ~',.707 ~5.70ll a 25.711 - 25.716 28299 - 33.474 - 28.288 - 28.292 - 29.&58 _ 29.&56 - 29·.b61 _ 2f/.916 _ 29.435 _ 29.441 _ 29.445 _ 2~.444 _
:- 2';'721 - ~5.723 - 25.124 - 25.153 23.295 - 28.296 - 28.287 - 33.504 - 2g.977 - 29.1178 _ 29.1159 _ 29.961 _ 29.445'- 29.474 _ 29.475 _ 29.47'/_
iD. 2;' no ~~ 21í,739 - :J~.7·j9 - ::5.742 33.439 - 33.641 - 33.642 - 33.663 29.~ti4 - 29.984 _ 29.929 _ 211.921 _ 29499 _ 29.427 _ 29.428 _ 29.453:- ~li.7!5 - 2~.747 - 25.750 - 20 ../52 2".002 _ 33.835 - 33848 - 33 842 -- 2.922 - 29.923 - 29.~6!1- :r~,iJ;Jd -.29454 _ 29.457 _ 29A29 _ 29.431o- ~,~.7c'D 2".761 - 25.764 - 25.760 33741 - 23.301 - 21l.l'J3 - 28.804 - 2~.899 - 29.8Yl _ 30.026 _ 3'J:U4l _ 29446 _ 29.438 _ 29.460 _ 2ú.432 _
o- ~~ 707 - 2~ 773 - 25.775 - 2&.7711126.312 - 28.313 - 21l.008 - 34.(;02 -. 33.&99 _ 30.027 _ 33,'/69 _ 30.vJB _ ZO,464 _ 29.434 _ 29.463 _ 29 443 _
- .:~.7~4 - 2~.785 - 25.707 - 25.'ltJ ~6.314 - 2~.();j9 - 34.013 - 34.012 - 33704 _ aO.033 _ 3U.0~0 _ 30.ú,1 _ 29.473 _ 29.456 _ 29.451 - 29.452'- 2'1 7BS a 2".79J - 25.798 - 2b.8CQ 34,C95 _ 28.W5 - 28.315 - 33.984 - ;J9.U~2 - 30.034 _ 3u.UBa _ 30.u35 _ 20468 _ 29.471 _ 29.483 _ 29.4G5u 23 r,r'7 - 2ii,V09 a 25.810 - 25.812 34.004 - 34.[;22 - 35.580 - 32.446 - 30.037 _ 30.036 _ aO.L+2 _ 30.043 _ 29.481 _ 29.486 _ 29.483 _ 2Y.467 _
- 2:J,U:J - 25.821 - 25.023 - 25.826 32 449 _ 32.452 - 32.453 - 32.470 - 30.048 - ~~.052 _ 3U.O~'5 _ 3J.\J5~ _ D.'p"IUlmento Nacional de Efiucaçào
- ~~ [l31 - ~5.e47 - 25.f51 - 2b,gV3 32.472 32.617. - Departamento 0<1 .•62 - 30.063 _ 30.0'14 - all.u75 _ _" F!Jndo 'Naclonal do IWl.>lno MéillO
- :J~,8{j6 - 25.t57 - .25.B89 a 25,U71 1'1l1clonal de Educação 3.0.00 - ~tLli77 ~ 30.078 _ SO.u711 _ 30.J31 _ _ Pu.a aplJcnção em favo;' de seml~ 2n,G75 - 25,876 - 25.882":- 25.879 Desenvolvimenoo Ecónôml~o e Scclal 30.D82 _ 30.085 _ 3O.v36 _ 30 Ua7 _ nários:' Alagoas 10 000'.01\1' -Anta•.
- ~:'UDl - 25.889 - 25.925 - 25.9J: ~ 3.1.00 - Sel'viço em Regime E&- 30.008 - 3U.089 _ 30.U90 _ ;;o_un _ zOllas 5.0G'0.OOO _ Ball,a 22.liJu.LOO
- 25.02,; a 25.931 - 25.933 - 25.93b p~clal de Financiamenl0 - 8.;.,12 - JJ.OJ4 - 30.097 _ 30.0"U _ JIJ.099 _ _ Ceara 21 000,000 ~ E.splrJIo 8JO- 35 %5 - 25.966 - 25.674 a 25.976 Fundo Nacional do Emslno Meulo - 30.100 - 30.003 _ 30.103 _ 3il.lU4 _ lO 15.0UU.000 _ Golãs 16.000.uoo _
~;5 r.~3 a 25.9~ - 25.988 a. 25 1192 2 - Mallutençáa e Desenvolv!mento 30.t~6 _ 30.101 _ 3'O.lU6 _ 3U.11l7 _ Ouonr.bal'a 12.000.000' _ Maranhão
~ ~,VC1 a 25,9c·9 - 26.006 - 26,008 do EnsnlJ ~ 2) Aplicação em favor 30.108 _ 33.915 _ 34.017 _ 32.0<;4 e 10.000,000 ~ Mato GIOSSO 120oo.UOO
- ~~.(jJO - ~60rl - 26.018 - 2tJ O~D de estnbeleclll1eulo3 mediante e~nve- 8,365 (eill~nda tranuerlda .la F.on- _ MiIla.> Gelais 25.09U.OOO _ Pa- "U.I,,j4 - ~ü D"G - 26.0Jl - ~f,.11~2 010 ~ernl oom a CompdJütla NaCJOnnl ~eita SU:Juesledn Pais) ••_ D,"'c'J .n- rnlbn 14.000.000 _ Paraná •...
a 26.0~9 - 20.043 a 26.0-14 de Éducandllr:05 GratUitos (CNEG) men,a Nacloual de EducaçãJ _ ~an- 17.00l!.OOV _ Pel'naml>uLo 15.uO;).000
•. - ~ü.U~P - 26,0"7 - 26,062 - 26 Oil8 _ Acre 5.0uO.QOO _ A1Hgoa~
do ~ac!onnl do En.swo 111<:1; _ Am'e _ Plaul 15.(}OO.OOO _ Elo de J:I.
- ;':,UüO ~ 20.072 - 25.014 a 20.077 16.000.000 Bahia 40.000.000 - 7 5cO.00o AJagOll$ 1& 0,,0.000 _ neiro 10.()00.00() _ RIo Gl'<lIJae [\0
,"li lOS - 26.106 - 26,lJ2 - 26.124 Cenrá 111.000.000 E~p:rlto SanLo Ap',':;(JJlllS 8.000.000 _ Ball.:1 ..... None 15 C{/~.O()O _ RlO GrnaCle cio
1~1 - 26.13011 26.148 - 26.104 17.000.liOO Go:á.s 25.000.000 ::- 3O,OOlJ.(!)0 _ Cfalá 33,O'JO.0 _, _ Es: C~I 19.000 DOU _ ROJIlJma 5.UOJ.OpO
. lti5 - ~~.167 - ~6.176 - ~O.l84 GuanalJafll ZO.()úO,()OO :l\1al;l)lh~(J ph.'lJ C:mlo 15uOlJ,OOu _ 00-,1, .... _ bun~n Cntllrlna l~.()Ou.lJ.N _ Sao
'- 2L lUS - J6.1E8 - 26.139 - 26.204 29000.000 _ Maio Grosso 5.0~O.DOO 20 O~0.0C' - Guall...bala :lO.L'OO.liOO _ Paulo 20,000.000 _ sergipe ........
- ~rL~"·, a 2(j,~11- 26.216 a 20,217 _ Minas GeraiS C8,OOO.C'OO - PDlá i\llwnl,~o 18.000.000 _ .Ma v Oll;;SO 314.000,{}OO _' SubSlJlUtlva VIll _
- ~';, 41~J a 26.221- 26.231 a 26.:'~.. 5.000.0üO ParaJba 11l.()QO.OOO - _ 10.{'Jü.OOO - Ml11az Gerais ...... 30.122 _ 3íl124 _ 30.113 _ 30.116 _
-; "I Pl.L 16 -: Depal'l,!1llleillo Na- Pnraná le.OJO.OQO - pernambuc.o .. 49.CúO.CJO _ Pará 15.0U:J.COO ._ Pn- 30.117 _ 30.120 _ 30.121 _ 30.123 _
tlJc'L,11 [>(' F:lUl·!lÇllO.-. 3.0.00 De- 20,QUO.OOO _ plaui 12.000.000 - RIo ralba 17.000.000 _ Paraná B.OOO.ooo 30.11~ _ 30.114 _ 30.118 _ 30,1~9
~["."'[hnJ1Pn'o lcçonomJt'D e SOI:lnl - ée Jnnmo ,'.\ fiOO.rOa - Rio Oranje _ Pernambuco 27.000.000 _ Piau( .. 30.1~1 _ 3U.137 _ 30,138 - 3D.lb8 _,
:.L1 Of' - 8ervJ\,os em Regime Espe- tio NOlLe 10.000.000 - Rio Cr"n':le'15 OVO.OOO _ n:o de Janell'o ........ 30.100 _ 30.151 _ 3Q.167 _ 20.14U-.
UI,,1 de FI'~'J!,('.nmmto -:- 8.1.07 do 6uI34.000.000 - R~ralmn 5."'J 0;00\1".000,000 _ Rio amnde do Norte. :ro.141 _ 30.149 _ 30.163 - 30.156P,j.,,1 0, .N"'Wnc do EllwJ{) Prlrn~r!o _ Santa ,Catarina 22.000.0GO - Ser- 15 L'1l0,o:J(J _ Rio Grande do Sul .... 30.145 _ 30.157 _ 30.161 _ ~()lti2
~1l.<I'lu', UJI_ clJuvénio com Pre!<t'o" lllp~ 18.0CJ.OOO _ Totol: 514.500.000. 28000.000 _ RoraIma 2.l!UO.OOO _ 30.153 _ 30.163 _ 30.164 - ").200~u','s o~ .Entldndes Partlcula.res para _ SubsUtuth'a n9 VI - 23.733' - é:.nt.n C:tlal'l11a 23.0oo.UOU _ sno 3-0.111 _ 30.202 _ 30.172 - ~u.173 _
11 -'n,lB!.\C' dó Parques Infnnt!:s das se- ~7,787 _ 28.418 - 29.438 - 29.489 Pllulo 25.000.000 _ Serglp~ ........ 30.174 _ 30.176 _ 30.183 _ 30.193g""J,l" un,llu',lc." do Pe[lcra~:la. 11 Cr$ ~) 'lD1 _ 29.~02 - 29.493 - 29.495 - 15.000,000. - Talal: 42l!.500.00D. _ ZO 195 _ 30.198 _ 30.291 - 30.1l!7 1 Uo!',ogO.O(), por ulJldade: Alog'oas " ~9,49G _ 29.497 - 290496 - 29.502 - csrminál'lo'J 8ll~tJtivn VIl _ ~9.2b8 ,,0.199 _ 30.196 _ 30.20a _ aO.:27li f'(1{J.r.,'J Amn~(m!1s 3.000.0Cll - 29500 - 29.409 - 2.501 - 29.5U4 - _ ~O.lC9 - 29.115 _ 29.114 - 2u.1u aa.234 _ 30.277 _ ~O.278 _ ~O.287 _
Bulll~ 24.000000 - Ceará 21.orO.000 29 506 - 20 507 _ 29.~21 - 29 527 - _ 29 113 - 29.110 - 29,112 _ 29.116 3a 291 _ 30.292 _ 30,247 - "0.249 ~ DI~trlto Frd.ral 3.000.000, - Ei· ~9,509 _ 'Z9:515 - 29.ü19 - 29,523 - _ 20:117 _ 29.120 - 29.i24 -·:m.129 SO:253 _ 30.264 _ 30.2<,5 _ 3U.2lliJ ,P'I'I!O ,9nuJo 4.000,000 GOlás .... "2.1t1'; _ 29,52~ _ 29.523 _ 29 524 - _ 29.1:-'3 _ 29.134 _ 29.135";" 211.123 30.295 _ 30.305,- 3il.298 _ 3U.291 a
II DOU ~09 - au~nabal'n 20.000.00lJ - 29525 _ 29526 - 29.529 - 29.530 - 29.128 - 2!J.121 - 29.125 - 29,131 - 3D ~99 _ 30,300 _ .alU01 _ 30.~04 _
:wn',nl"'''D 7.Ci)~ OCO - M~lo arasso 32.1U8 _ 29 531 - 29.540 - 20.533 - 29.126 _ 29,136 ·-'29.]2~ - 29.127 _ 30.306 _ 30.353 _ 30.312 _ 30.~16 5 mo OOD,- MInas Gera.s 20.00~.OOO ~9,512 _ 29.535 _ 29.536 - 29.537 -.29.132 _ 29.140 _ 29.145 _ 29.153 _ 30,339 _ 30.309 _ 80.359 - 30."ó4.~ l''Ul ,; 00[1 uri) - Paralbn ....... 29.538 _ 29.5:>9 - 29.543 - 29.544 - 29 ]54 - 29.137 _ 29.143 - 29.149 - 30.356 _ 30348 _ 30.350 - 30,3:04 or:rUIlJO ~ Pm'allfl 1.000.COO - Per- 20.548 _ 29.547 _ 29.548 _ 29.549 - 29.150 _ 29,152 _ 29.157 _ 29.141 _ 30.461 _ 30.374 _ 30.376 _ 30.4.:9 _
!l!\T1;buc o 8.0CO.QOO - RlO de Jbnelro ~~ 559 _ 29.569 - 29.561 - 2D 562 - 29.148 _ 29.156 _ 29.139 _ 29.142 _ 39.377 _ 30.431- 30.446 _ 30.497 [::,0 f1(jO - Rio Gl'ondc do rlorte .. 29.561 _ 29,563 - 29.563 - 29.5t5 - 29.145 _ 29.155 _ 29.138 _ 29.144 _ 30.434 _ 30.483 _ 30,4:~1 _ ~a.449 ... ",r.,10 ~OO - Rio Grande do Sul
~0,5a3 _ 20.500 _ 29.587 - 29.569 - 29.147 ~ 29.151 _ 29.15& _ 2~.173 _ 30.502 _ 30.~03 _ 30.504 - 30,~
1'-"'00,000 - S~llla Cnlarlm
29,573 _ 29 500 - 29.575 - 29.581 - :!9.lll4 - 29.182 - 20.1D1 - 29.192 _ ~O b09 _ 30.516 _ 30.514 - 30,,,27
10.OOO.lXlO - São Paula 0.000.000 - 29.577 - 29.5B4 - 29.588 - 29.580 - 29.169 - 29.176 - :<9.178 -:-.29.189 - ZO,531 _ 30.540 - 30,541 - 30.5,45 Selg11Je iJ.Oi:U,LCO - 'l'o~al: ....... 2Jl.594 - 29.600 - 29.601 - 29.&95 - 29.190 - 29.1D1 - 29.lBU - 29.193 - 30.554 -: 30.5~~ - 30,56~ - ~Z·~;
lr.B [,,,(LODO. Sub"tllutiva U9 V 29.603 - 29",99 - 29.&08 - 29.609 - 29.194 - 20.197 - 29.166 - 29.168 - ~l 569 - 30.5~~ - 30.h3" 'r.
_
WNI:Ol - Ao PlOleLo e as elilcJUlns ~9.610 - "9 013 - 29.611 - 29.612 - 21l.174 - 29.171 - 29.175 - 29.20~ - ~O.556 _ 30.548 - 30.553 - 6g'5~~
nr·.: ~B.~38 2a 039 2~.040 - 29.614 ~ 29.61'5 - '29.617 - 29.~l!l -~ :la.10a - 2D.291 - 29.213 - 29.20J - 30.~59 _ ~0.568 - 3U.571 . ':
2n.O~4 - 2S.20D - 3:l.0rJl - 3200" - ~F 277 - 2~.623 - 20.826 - 29.524 - ilI9.:.US - 29.209 - 29.210 - 29.211 _ ~0,573 _ ~0.589 - 3U.5!4 - 30.51;,
3J.l1ll1 - ~6.U16 - 32.U1) - 32.02~ - n627 - 29.630 - 29.625 - 29.620 -1:',).212 - 20.214 - 2J'.219 - 20.216 - ZO,SW _ 30.581 _ 30.DIG - ~~'?~~
31.0D:J - 32.J21 - 32.C'lL - ~\2.1121 - :'9.6'2 - 29.8J3 - 29.638 - 26.310 -11-9.211 - 29.219 - 2L'.220 - 20.:ml -_ SO.SI1 - 30.60'3 - 30.601 - ~n'~()8 ::12.0"] - :JS.;'jl- 31.098 - 23.30- ~9.643 - 29,044 - 29.&46 - 20.662 - 3~ J~l ~ 29.225 - ~9.:J2 - 29.2~6 _ 20.007 _ 30.597 - 30.596 - ;"'.V
:18.4~1 - 2B.I.JJ - 3G.O·m - 32 O"J - ~9.r,58 - 29.~10 - 29.719 - 29.'134 - 2~.~24 ~ 29.:'51 - 2a.275 - 29.242 - ~O ('cO _ 30.Gu5 _ 30.611 - 30.61832 Of:iI - :l2·JGn ~ 28.017 - 3·;.04J - ~9.?4G - 20 '36 - ~9.7g5 - 29.b39 - 29.22; - 29.234 - 20 ~3B - 2:J.241 _. 2,),616 _ 30.621 - 30.630 -~2.117 - 32, t 9 - S2.]2J - 2S.~21 - 2~.641 ~.• 2".642 - 29.645 - 29 p67 - 29.265 - ::1',2611 - ::D.2.~ - 29.~:J8 ~1..a3ü _ 30.628 - 30.629 _ 20,
' - 2J,~o') - 28.~50 - 29.CG4 - 29.WZ ~ 29.8'3 - 29.,0,5 - 2& ,,3 - 29.230 - 20.2:;J - 2".2/6 - ZO.C56 _ 39.646 .,.. 30.651 - ~O.6~4 :W.351 - 31.09H
:lu.r:;l - 23.·;21 - 28.0:W - 28.053 - ::9.7H1 - :!9.'r:lC - 29.'fH - ?')."~g - :':9,248 _ 29.256 - 29.2~1 - 20.267 - ~0.G47 _ 30.6~1- 3fJ.84~ - DO.6al!2E, néil - :la.I",1 ~ 28.21J - 2n 4CJ -\20.7J3 - 20.[,r,1 - 29.R5'1, - 29.751 - 2D.Zel _ 2!1.255 - 29.2ZS - 29.260 - 30.642 _ 30.6a~ _ 30.&8: ~ 30.752 :;f;,0"3 - 23.1~~ - ~8.4H - 32 177 - 2').654 - 20.Gil7 - 29.68~ - 29.682 - 292:';7 - 29.;-~0 ~ 2J.270 - 20.239 _ ~O.,·~.i _ 1lO.80ô _ 30.ltt" - 30.7~8 ~J.m - ~2.1';1 - 3~.178 - ;;2.1CS - - 2~ 0,5 - 2~.llaZ - 2~.~4 - 2~676 -' 2~."~2 - ~),;27 - 2!1.2~7 - 29.:m -13~.7;J _ 30.7~J _ 30.722 - 30.731 -
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Sábado '2

DIÁRIO DO CONC'RESSO NACIONAL
_.,_A::

(Seção I)
:s::-=

3(1, 748

~0.914 3U.D79 -
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Outubro qe 1963

7705

....

.-~

30.766 28.453 - 28,470 - 28.478 - 28.456·:-' 81.040 - 31.041 - 31.042 -, 31.043
nal e Beneficente S:mta Cru7. - Bl"}30.764 - 30.776 - 30.799 - 28.474 L 26.452 - 28.475 - 28.45:; - 31.044 - 31.047 - 31.045. 'Departa- !olHa 8 O~O.OOO - Obrll.S sociais, aI'. Pa.
30.773 - SO.771 - 3().'i'T2 - 32.153 - 28.476 - 28.<138 - 28,450 - mento Nacional de Educação - fóquin de Plnnaitlnn 1.JOO UOO 30.778,~ 30.783 - 30.809 - 32:146 - 32.147 - 28.481 - 28.495'- Fundo Nacional':de EnSino Médio - ObiflS Seclals dn PlIró'Juín de S50
30'.'797 -.:: 30.796 - 80.795':'" 28.502 - 28.496 - 28.492 -,28.493 - Onde se lê na Prdposta: Manuten- João Bo.co l.OOlJ.OOO - Obras 8;)30.759 - 30.812 - 30.840 - 28.497 :-,'28.498 - 28.0199 - 28.517 - rão 'das Escolns' de CurIO de Eco- ciais da püréquia de Nossa SenhOl'1
30.813 - 30.816 - 3U.814 - '211.511 - 2B.li12 - 28 ..)18 - 57.'195 - ~()mla Doméstica Rurais '
do RosliJ'io - Sohradinho 2aOOJOOo
30.~:J1 - 30.832 -'-'30.833 (transferida do Ministério dn Saúde) lOO.OOO.nu "" Lela-.e: Manutençãil - creche Medalha Milagrosa em 'r".·
30.349 - 30.853 - 30.g81 - 211:51S - 28.~47 - 2tl.jli8 - 2J.bUU - das Escolas ,de curso de' Economia guatlngl\ 500.0PO- O~J'llS Sccials d,ts
30.852'- 30.876 - 30.877 - 28.567 - 2'T.573 - 28374- 28575 - Doméstioo e Cursos: AlI1.:tzones ..... Franciscanos MJssloná.rills de Mar!a
SO.89{l -30.893 - 30.905 - 28.576 - 32.695 - 211 608 - 28.643 - 5 OClJ'.O~O Bnhla 16,000000 - - pliU131tin9. 500,Oli O - Centro So·
30.922 - ~0.864 - 30.868 - 28.712 -:. 28.6~7 - 28,;)87 - 28.594 .;, Ceál',). 16.000.000 - Espírito Sant? ela1 e Cultural Perp~hlo Socorro 30.891 - 30.808 - 80.913 - 28.1118 -.: 28.tSO - 28.500 - ~U,622 ~ 5.0CO.000'- Golns 10.000,000 "":-,Gua~ BrnslJia Hl.OQO.O"O - Gin",Jlo do 11'1>:.lO.Vl5 - aO.tiJ4 - 30.912 - 80.918 - 28.577 - 28536 - 28.597 - 28.624 - nllba,'a 2,OOJ.OOO - Ma·antão ...... tltuto N. S. do PerpélU\l Soc.or;·o
30.02'4 -3U.934 - 39.944 - 30.938 - 23.609 - 28.075 - 28.JJ34'- 28.635. - L"'"[,O 0;)0 - Mat1> Gw,sro. 5.000:000 10.C\)~.OO~ Instituto llo EerV1<;o
30.039 - :10.041 - 30.946 - 30.948 - J8.e41 - ~8.t~4 - 28.038 - 28.699 - - MlnM GErais 1'1.000.020 _Par.l Social "Pax"do Ganu 5DO 000 30.947. Oepartamento Nacional de 28.708 - 28.718 - 28.7M~ 28.620 - 2.000.0C'0 - para!o''l 2.000.000,- I'ü- ll'ist'tuto BmsUeiro de Educação SJBcluc~Ç;lD e cultura Serviço Nn· 23.591 - 28 632 - 32.8:;7 ~ 32.858 - raná 4.000.00 - Pernambuco
c:cl 7.000 OCO - Instituto Nossa Secional de· Bibliotecas. P~ra auxlJlo ~2.~"7 - 28.725 - :l8.728 - 28.733 - 5.000.000 - Rio de J!lneil'o"
nhora. da Pirclade manilllo ,pela Coun blbJioLec[ls 11Úblicl1S e ,de entidade._ 28.729 -~8.7:JO -,28.731 - 28.737 - 1000aO,coo c-- Rio Ornnde do Norte gre;:üção das Irmãs Auxll1adoras de-_
privadas: Alagoas 5.000.000-Ama- 28.73-1- 28.'136 ~ ~8.748 - 28.738 - 5.000.000 - Rio Grande do 'SUI.
IN~sa ScnhOI',g da Pieebde 8.000 O~O.
zona, 5.000.000 - Bahia 15000.000 28.740-28.75t,.-28.750-28.739-17.QOO.OOO - Sr.nla Catarina
l-c2ntroEdllcaeiol}tlINo&o:lSenhOl'a~
~ Ceal'lÍ 13.000.000 - ' Distrito Fe- 28.749 -'28.741 -'- 23.742 - 28,755 5.003.00'1 -- """,o Paulo 11.0D~.~CQ - COfjH'I~ta - Planaltlnu 4000 OOB cJcrul 500.000 - Esplrlto Santo ..... 28.757 - 28.745 - 28.746 - 28.753 - sergipe 5.000.000 - Total 178,000.003 cbr~s Educacionais. Sociais. Assísten.
2.200.000 - GUlÍnnb:ua 13.000.000 - 28.747 - 28.752 - 28.751 - 28.761 - subslltutlva nO XII às empl1l1~,~ tia c1ais, Soelal e EscQ;a Noturna d~
Goiús !J.OOO.OO - MaraDháo......... 28.762 - 28.748 - 28.744 - 28.822 - númerC5: 27.734 .:.. 27:[00 - :17.892 - Adultos dn Paró~Ula 550 José ......
9.000,000 - Mato GroSso 5.000;000 28,796':- 28.169 - 28.789 - 28.764 -' 27.8l}3 - 27.877 - 27.9Q7 - 28.016 - 5.00n.Ooo - União Norte Brasllcira.
_ Mi!lIls Gerais 15.000.000 - Pará. 38'.805 - 28.809 - 28.330 - 28.821 - 29.161 -.:19.160 - 21.920 - 28.0011 - de Educaçiio
Oultura., ,para seu
9,000.000 Paralba. 4.000.0QlJ - 28.832 - 28.765 - 28.791 -:. 28.798 - 31.785 - 31,786 - 27.972 - 27.816 - GinásIo Industrial - Taguallnga Pllran!\ 13.000.000 Pernambuco 28.825 - 28.851 - ~S.183 - 28.795 - 27938 - 27,947 - 30 963 - 34.819 - b.Uno.OOi) - Tnstltuto IS1'ael pinheiro
13.5{;0.OOO - Piauí 5.000.000 - Rio 28.824 - 28.802 - 28.826 - 28.837 - 34.82~ -_27.903 ~,27,8;;8 - 27.959 - 5.000.00(1 - SocJooflde MerIdional de
de JaneJro 11.000.000 - RJo Grande 28.848 - 28.797 - 28.834 -, 33.093 - 27;992 - 28010.- 27.969 - 27.822 - Educação pma En'!ino Agrlcola e 111do Norte 5000.000 - Rio (}>o"'~P do 28.844 _,28.849-:- 28.341':"- 28.846 - 28.827 - 28.011- 28.000 - 27.991 - du.qtrJa1 do "Lar dtrMenor" ........
Sul 16,300.000 --'Raraíma 500.000 - 28.851 - 28.854 - 28.840 - 28.852 - 21.923 - 27.925 - 27.008 - 27.909 - 10.0noOoo - InStituto Agl'1cola La
Santa CaWll'Ina IJ.OUu.lluU dão 28.855"'; 28.83 - 28.839 -'- 28.8õ3 - 27.910 - 27.911- 27.863 - 27.933 - Salle 8.000.000 - Ginásio DhampagPaulo 11.0M.000 - Sergipe 5.000.000 28.859 - 28:866 - 28.869 - 28.875 - 27.951 - 27.818 - 27829 - 27.844 - r.a& ~ Taguatinga 8.000.000 - Co·
~ '.rotal geral: 200.000.000.
Substi- 28.&77 - 28.864 - 28.mO - 28.872 - 27.855'-- 27.880,- 27 8g1 - 27.9~6 - légio La'Salle. de Brasília. 20.0oo.0oa
tutiva n Q ]X - As emendas 31.01/9 - 28.868 - 28.865 - 28.858 - 28.873 - 28.0íl2,~ 27.!;141 - 27.1'l28 - 27.94:; - - Ginásio Marista de Brasllia .- ...
3lJ.067 :.... 31.102 - 31.096 - 31.111 - ~8.862 - 28.860 - 211.867 - 28.914 - 27.882 - 27.928 -,28.027 - 28.029 - 20.000000 - ColêgloDom Bosco de
31.. 139:.... 31.116 - 31.138 - 31.161 - 28.919 - 28.946 a ,28.957 - 28.959 - 27:970 - 2'í.1l91-- 27.896 - 22.412 - Brasilia 20.000.000 -'Ginásio Bra"
31.281 - 31.292 - 31,.208 - 31.260 - 28.964 - 28.967 a 28.971 - 28.872 - 27.825 - 27.84' - 27.258 - 27.859 -, snIa. de BrasiJIa 20.000.ll00 - Giná.
-31.265 - 31.277 - 31.299 - 31-.282 - 28.973 -: 28.9'15'- 28.1178 a 28.900 - 27.913 - 29.556 -,27.937 - 27.957 _. slo Carmo,da Província Carmelit~~a
31.272 - 31.274 - 31.294 ~ 31.358 - 28.993 - 28.99& u. 28.997 - 28.999 it 27.977 - 27.982 -27.!J94 - 28.025,- de -santo Ellas 5.000.000 -Ginásio
31,413 - 31.434 - 31.489 - 31.502 - 29.001 - 29.003 - 29.998 - 29.008 - 27.922 - 27.9,95 - 28.024 - 21.894 - Marta. Au:dJiadorn 20.000.000 - Es31.442 - 31.458 - 31.483 - 31.487 - 29.009 -33.Ú26 - 33.927 - 29 012 -;- 27.349 - 32,202 - 27.1124 -34.836 - cola. Normal do colégiO' Maria Ali.
31.473 - 31.474 - 31.481 - 31.453 - 29'.013 - 29 014 - 29.020 - 29.021 - 34819 -, 34.S17 - 34.818 - 34.822 - xJJiadora -5000000 - Ginásio e Es31.454 - 3L5QO - 31.4!8 - 31.4~4 - 29.045 - 29.047 - 29.04B - 29.02~ - M.823 - 34~1l24 - 3Ul26 - 30.96~
cola. NoI'iU!\1 Nossa, Senhora de Fá31.486 - 31.0nO - 31.0n4 - 31.0n2 - 29.Q43 - 29.023 - 29.084 ~ 29.0S<> ~ 27.921 - 34.222 - 34.229 - 21.935 - tinEI 15.000.000 ....:. colé"io pIo XII
31.051 - 31.053 - 31.055 - 3LU64 - 29.087...., 29.089 :lo 29.. 993 - 29.097 - 27 9Ul - 2'''932 - :.l7.0H - 27.912 -:- 12.000000 - G111lÍ.slo Nm.sa. Senhoril'
31.061 - 31.081'> -,31.088 - 9Ul'll - 29.098 - 29.101 a 29.107 - 28.378 - 34.8~1 -.,. ~4 'p2Q - M.lJi5 - 3~.8.11 - APalPclda 5.0CO 000 - Ginásio Sa.
31.100 - 31.137- 31.143 - 31.105 - 28.S05 - 28.890 - 28.884,- 28.986 - 34.224 -. 27.ll99 - 27.842 - 3 l.227 - cre Coeur de Mnrle 10.000.0CO _
'31.110 - 31.117~ 31.142 - 31.118 - 28.940 -28 920 - 2lU121- 28 939 -:l./,/.h& - :.i1.1I4ti -110 U23 -' 28.o.~.; - ColéJio santa Doroléla 7.000.000 _
31.144 - 31.145 - 31.115 __..31.141- 28.lJS5 - 28.91;2 - 33.545 - 28900 -, ·27.t74 - 27.84:; - 27.813 -"- 27.884 - Instituto No!l.om Senhora do ,('.armo
sI.140 _ 31.14~ - 21.218 - 91.154 - 28.901 - 28.~03 ,- 28.lJ!0 - 28.90il- 27.871 - 27.993 - 28,033 -27 8~5 - 7,OO~.000 - Colég~ Ohampagria~ _
aL160 - 31.162 - 31.171 - 31.176,- 28903- 28.943 '- 28.lJ~8 -28.904 - 2'1.898 - 27.943 - 27.999 - 28.9J4 - t.sa NorfE.' - Plano E'ilôto 6.000.000
~J.180 - 31.174- 31.19!! - 31.175 e 28.917 - 28.1156 - ·2ll.1116 - 28,918 -- 27.853 - 27.973 - ,27.940 - 27.929 - -'Gjn~~lo do EduCMdário Nossa Se.
:i1.l90 - 31.187 -31.19:! -9l.1~8 - 28.932 - 29.944 - 28;94t- 33542 - 31.784 - 27.814 - f7.S34 - 27.8;~ - nhora da, Anunciação 5.000.000 _
31.201 - 31.227 - 31.225 - 31.2a5 - 33.468 - 8.377 (translemla da. Flen·, 27.856 - 27.900 - J7.~02 - 2795. - Coléllio"Co2l1r Je.~u" _ Branilla ....
31.257 - 31.259 - 31.271 - 31.273 - teira Sudoeste do pais) - 8.3G6 - 28.028 - 27.895 - 29.n57 - 27.817 - 5.00U.Oro - Ginásio Nossa senhora
31.302 - 31.304 - 3l.g05 - a1.306 - (transferida da Fronteira'Sudoeste do 28.017 - 27.983 - 27.917 - 27:840 - da Alvorada 4-:000.000 - GinásIo dll
31.311 - 31.312 - 31.313 -,81.316,- pl\is) -'28~!l74 - 28.991 - 28.994 - 27.837 - 29.550 - 29551 - 29.5:;2 - ASSOCIação Bl'asiJleru:e de Educação
31:359 - 31.373 -,31.375 - 31.381'- 38.099 - 29.004 - 28.976 1- 28.977 ,- 29.554 - 29.555 - 29 558 - 27.885 - 1.000.000 - Ginásio do lnstituto Ma.
:n.387 - 31.'408 - 31.412 • - 31.~90 - 29.022 - 28.992 - 29.005 - 29.007- 27.916 ....: 28.002 - 28.030 - 28 032 - dre G!ll1nem salles - Asa Nom _
31.4116 - 31.397 - 31.460 - 31.462 - 29.046 - 29.049 - 29.017 - 29.016 - 32.203 - 32 204 - 32.205 - 32.206 - Brasflia 1l.000.000 _ Glnáslo NosSa
31.431 - 31.461 - 31.477 - 31.501 - 29.010 - 29.011 - 29.05 - 29.018 - 27.931 - 27.952 - 27.953 - 27954 - SenhOra do Rosário 15.000.000 - Fa.
31.470 - 31.482 - 31.470 - 31'.488 - 29.019 - 29.022 - 29.025 a 29.042 - 27.962 - 27.1132 - 27.8:J - 27.979 - cUldade de serviço Social de Brasl.
:11.491 - 31.507 - 31.523 - 31.516 - 29.044 - 29.050 11 29.082 - 29.083 - 27.984 - 28.004 - 28.036 - 27.838 - !la 10.000.000 - Clube de Cultura.
31.514' - 31.517 - 31.531 - 31.541 - 29.094 - 29.096 - 29.0S5 - 29.085 - 27,850 - 27.851 - 27.878 - 27.819 - Clnemntográfica da Escola ,Normal
31.565 - 31.532 - 31.533 - 31.534·- 29.0S8 - 29.100. Departamento Na- 27.986 - 28.015 - 28.018 - 27.978 - NOSSà senhora de Fátima 200,000 ._
31.570 - 31.582. Depaptamento Na- clonal de ;;ducaçfio -Fundo Naclo- 27.988 - 27.999 - 28 003 - 28007 - Pia Sociedade FIlhas de São Paulo
cional de Educação .- .Funtlo Naclo. nal do Enslne- Médi~ - Apllcaçã~ em 27.939 - 27.934 -.27.948 - 27.950 - - BrllSllla 500.000 - Liga de .Ama.
lIal do Ensino Médio - -al Escolas favor de estabeleClmentós oflelais' 27.949_'727.960 - 27.963 - 28.019 - dores Braslllenses de RádIo Emissão
AgrolécnJcas ou ::olégio' Agrlcola - ACre 10.000.000 - Ala6o~5 20.000.000 27.821 - 27.906 - 27.820"- 27.860 - - BrasiIla 500.000 - Casa do Estu,Eahia 70000.000 -Ceará '35,000.000 AmElZonas 40.000.000 - BllhÍfi7 ..... 28.01,2 - 27.830 - 27.984 - 28 005 - dB.\.1te dn Escola &lnta Rosa de Lima.
- ' Mato ('rosso 30.vOO.000 - Minas 05.000.000 - Ceará 82.009.000 - Es- 27.998 - 27.815 - 28.006- 29.553 - 5.000.000 Ginásio da a N E G
derals 42.500.000 - Parnm\..... : ... plrlto Santo 3.000.11..0 ~ - Goiás ...... 27.927 - 2VI18- -;- 27.917 - 27.976 - 90.000.000 Total 468.79Ô.OOO ',":
10.000000 - Rio Grande do N'<Jrte 21.000.000 - Maranhão 7.000.000 - 27.942 - 27.904 - 27.905 - 27.915 - Substitutiva XIll às emendas' nllme"
15.000.000 Rio Grande do Sul MatoGrosso14.000.00~-MirlasGe-27.889.,...34.. 22t-34.223-34225- ros: 28.768 - 28803:- 28'.34360.000:000 - rotal: 262.líOO.000 -bl rais 88. ,J.OOO - Para 30.000.000 - 34.226 - 34,228- 34.230 -'2"7.218::- 28.360 ""'28,519 - 28.638 _ 32.831Ginásios Agrlcolas - Acre
Paraíba 40.000.000 - Paraná
r'é)Xlrtamento Naclonal.de Educaça.o 32,552 - 32.553 _ 33.044 _ 34.055 _
10.000.000 ...:. Alagoas :p;.000.000 - ~18~000.000 - Pern.. mbuco ,74.000.000 - 3.1.12 - Fl'uldo NaCIOnal .do Ep. 34.056 a. 34.058 -~4.101 _ 34.102Amnpá 10.000.000 ~ Antazonas..... - Plau! 45.000.000 ~ - Rio de Ja· sUlo Mécllo II ~stabeleelment:os 34.103 - 34.105 a 34.108 _ 34.110 11;.
10.000.000--;;;;'. Bahia 30.000.000 - nelro 30.000.000 -. Rio Grande do de Ensino do Distl'1to .Federal - 34 112 - 34 113 - 34 120 - 34 121
ceará 155.000.0no·- Esplrito Santo Norte 15.009.000 - Rio Grande. do Centro EducacIonal de Brasllia - 34:125-34.126-34:132_'34'133::
10.00g.00Ó ~ Galãs 40.000.000 - Ma- sul 85.000.000_ Santa Oatarina (CNEOl.90.000.000 - Lar das Me- 34 n5 - 34.136 _ 34.139 _ 34:140ranhao 10.000,oçO Ma.to Grosso 25.500.000.- Sao Paulo 34.5~0.000 - ninas Sao,Judas Tade~5.000.000 - 34.1~1 _ 34.143 _ 34.144 _ 34.14930.000.000 - Mmas GeraUl....... '.' Sergipe 25.000.000 - TotaL. ....... Obras Soc,ais e Educ!lelOn~1s 11 cargo 34.100 - 34:153 - 34.154 _ 34.155 _
13.000.000 - Pnrá 40.000.000 - Pa· 829.000.000 SubstJtllt\va XI ltll da Arquidlocese de Brns!J~a
34.157 - 34.160 - 34.165 _ 34.167 .....
,'uUm 40.000.000 -J Paranã. ao.OOO.OOO Emendas: 30.949 - 30.950 - 30.9~1 - 10.000.000 -: Seminário Sao VIcente 34.159 _ 34.171_ 34.177 _ 34.178 _
- Pernambuco 15.000.000 - Planl 30,952 - 30.954 - 30.!153 - 80.956 - de Paulo ~ BrasiUa 8.000.000 - 34 184 - 34 185 _ 34 187
34195
25.000.000 - Rio Gra.nde do Norte 30.957 - 30.958 - 30.,959 - 30.900 - Centro Sncial e Esportivo do Colégio 34:199 - 34:201 _ 34:202
34:214 -;
20.000.000 - ~lo Grande do Sul 30.961 - 30.965 - 30.1'66 - 30.96~ - Marl,sta de Bra6jJ!a 5.000.000 - a.en- 34.220 - 34.211 - 34'.231- 34.234 _
30.970,__ 30.973 -30.1'72' 30.97n - tro de Educaçao F.!sica do~ Colegio 34.241 - 34.242 _ 34.245'- 34.24660.000.000 - RIO qe Janeiro
5.000.000 - Santa Oatarina
30.976 - 30.977 - 30.1178 - 30.979 - lA S'a11~ de BrasUI~. 5.000.00,lL- 34.:14;1 -34.251 _ 34.252 _ 34.253 _
20.000.000 - São paulo 30.0lfO.000 30.981 - aO.982 - 30.fJ83 - 30.980 - Ed1.!Cllndarlo do ESp!rito santo. da 34.254 - 34.257 - 34.272 _ 34.273 _
- Sergipe 20.000.00 - ~ol.al geral: 80.986 - 30.987 - 30.985 - 30.984- socledade de Ensluo e Beneficência' 34.283 _ 34.284 a 34.287 _ 34.282 _
7[,5.000.000 eubstltutlva XiUl 30.989 - 30.991 - 30.990 - 30.988- - Brasllla 5.000.000 - EsCOla Pr.:>- 34.289 a. 34293-- 34294 _ 34 916 ~
tmlCndas: 28.316 - 21r.a17 - 28.325- 30.995 - 80.994 - 30.900 - 30.999 - fissional Domést~ca de Taguatlnga 34.91'1 - 34:968 - 34:295 _ 84:296 _
28.320 - 28.322 ....;; 28.324 - 28.328 - 3U.998 - 30.997 - 31.000 - 30.992 - 5.000.000 ....... Ilstltut.O' Vicente Maria 34.298 - :W.300 _ 34.302 _ 34;303 _
2B.3i!9 .....:. 28.38(1 - 28.326 - ?8.327 - 31.002 - 31.001 - 31.003 - 31.004 - para o ensino ProllSSlonal de Artes 34.301; - 34.306 - 34.308'- 34.312 ~
28.331 - 28.S411 - 28.349 - 28.357 - 31.005 - 31.008 - 3LÚ07 - 31.012 a Domésticas 5.000.000,- Escola. Notl'e 34.1L'l ...;, 34.937 - 34.29'1 _ 34.30'1 _
28.363 - 28.373 - 28,B86 - 28.41'1, 31.016 - 31.017 - 31.018 - 31.019 - Dame de Brasllla: 5.000.0()J -:- Instl- 34.319 - 34.337 - 34.~ _ 34 348 _
29.416 - 28.355 - 28.359 - 28.340 - 31.022 - 31.021 ..;, 31.020 - 31.023 - tufo Social de Educação e Assisren- 34 351 - 34 352 - 34 356 11 34'358
28.379 - 28.427 - 28.425 - 28.477 - 31.024 - 31.030 - 31.032 - 31.033 - ela de Brasilia 10.000.000 - Escola 34:360 _ 34:363 _ 34:365 _ 34:368
28.454.;;;, 28.463 - 32.142- 26.472 - 31.030 -: 31.037 - 31.038 - 31.039 - Sáo'ClIl'!os da Associaç~o Ed~caclo· 34.369 - 34.380 - 34.383 -, 34.385SO.756
SO.807
SO.775
SO.806
íJO.'/lO
30.343
30. 52:!
30.838
'JU.O·i3
'10.R89

e

-I

e

=

=

(5,.')5n I)

Sábado .,12

Outubro de 1963

3'\.3:~ ~ ~4.397 - 34.~fJ9 - 3~.402 s 13fUS8 - ~t"r83 - 35.(;e4 - 35.0;)5 -135.5~9 ~ ;:10.5;'0 a 33 553 - 35.554 a I a:·s~ :15.434 - 35 4::-' - 3;; 437 34.4C5 - 34.4U9 - 3j.41O - :::4.413 a ,3.;'091 - 35.0·i4 - 35.C',3 - 35.053 - 35.5;;0 - 30.559 - :;'L~33 - 30.528 - I "lJ.437 - ;;5.438 - ·:i.·"~ - ~" 1,43 -.
34.418 - 34.420 a 34.423 - 3:.-130 "j35.0Õ9 - 3d.Oli} _ 35.C62 - 35.063 - 36.516 - 36.f3J·- 31;.5:8 - 36.557 - : :5.·!43 - 35.447 - 35.450 - 35.451.3'1.4-1U - 34.442 ~ 34.457 - 34.4lJ3 - 35, .U77 - 33.066 - 35.060- 35.076 -1;:15.558 - 36.5Ul 11 v,"6.M8 - 36.571 - i 3;;.'!53 - 35.455 .~ ~a.'•.. " -~. "dU ~
31.·\77· ::1.~78 -- 34.480 fl 3; ·102 - 35.092 - 35.123 - 35.1:2 - 35.123 - 3'.573 _ 36.572 -- Eê,5~U - 30.5?4 -I ~;dt9 - 1.6.17 - SC;'I"('S ele Ar. j,.
~4.4nG ~ 3:.487 -34.489 - 34.4liU li 3ó.l~D - 35.1~5 - 35 ,,0-1 ~ ::3.140 - i:S.5',g - 36500 a 3J L:;J - 36.575 a ; lime'a Scc1al li AlIxilJOs às Uni.
~'L~98 - ~4.~~9 - 34. ,,01 a 3Ue! ~ I" ~~.1~~ - ::fd~5 - 3~.1~~ - 2? .40,7 - , :!~.528 - 3~ ~C4 - ~~ ~::! - 31.589
\'~~~l?a[]eg Fedcr!lls" .e~e. /I" Uolve!•.4.,,08 li M~o13 - 34.516 - 34.~18 - :lo.Ioo - 3o.1~7 _ 3".1;8 - 3~.1€2 _ "o.5~j - Eu.t.O ~ ?J ,LJ - 36.585 - :ad,'ae do Bmsll ',J,"~O.OO.. · - "',
M.519 fi 34522 - 34.523 - 34.5Z4 3S 159 - SS.lb6 - 35.214 - 35,215 - 33.1'.38 - 3G."~3 - 33.5:" - 36.598 - , Universidade da B:til a 1~0.0(j0.OOO ..•
3U;:(; fi 34.532 - 34.534 - 34.536 ~ ~:.J.203 - 35.210 - 3,j.21~ - 35.241 - 36.59a - 36.601 - Za.r,~7 - 33.C08 - 31 Universidade elc MinJs Gerais ...
:;4.:~7 - 34.539 - 34.540 a 34.544 -- 35.251 - 33.233 - 35.169 -.35234 ;)6 107 ~ 36.610 - 3~ C03 ~ 36.606 - 200.COO.030 4. UI11\'".'.\;:Jnd~ d'l
34,516 a 34.562 - 34.554 _ 34.560 35.170 - Z5 257 - 35.211 _ 35.212 - "5.944 - 3S·.OiO a Z",017 - 36.605
Parana 400.0JO.O[10 - 5. LJniverf:34.fiü? - 34.573 a 34.576 - 34.579 - 35.216 - 31i.164 - 35.230 - 35.~32 - 35.630,- 36.665 - 35.L·35 - 36,673 - clnde do RecUe, inclusive pMa con<I c1,f.JJ2 -~ 31.584 ~ 34.586 a 84.590 - ' 35.255 - 35.179 - 35.~.';2 - 35,2-,0 ~'I.C43 - 36 bíJ8 - ati.é58 - 36.662 - vên10 com a Sunta C.l".' ue MLerl;34.5[11 - 34.604 - 34.603 - 34.608 - 25.178 - 35.173 - 35.H," - 35.J70 - :,6.666 - 36.611' 30.61? - 36.637 - Có;'dlB de Reclfe 25U oca 030 rol
:J4 O~;; a 3·1.637 ~ 34.641 - 34.64~ - 35.183 - 35.364 - 35.250 - 35.185 - 3S.623 - 313.078 - 311.0:9 - 3S.080 _ Un'versielade do Rio Gl'Ull:lC do S',I1,
:H.6H u ~4.646 - 34.648 a 34.650 - 3; 254 - 35 268 - 3S.1U - 35.219 - 35.081 - 36.6~7 - 36.e13 ~ 36.633 - lnc1lrlve 80 milhór~ }I"I'O convêm"
l'\ul>'lillJ!lvu nO XIII - Depnl'larllEnto 35.184 - 35.223 - 35.201 - 35.202 - 36.640 - 36.641 - 36.G~0 - 36.653 - com a santa Oasa de Mlserlcórdia O"
~lJL'lorllll iJe Etjucação - Fundo Na· 35.244 - 35.255 - 35.262 - 35.191 - l36.619 -'- 36.638 - 3S.f)é4 - 35.661 - PÕ!to Alegre 15000V.0(J(j - 7' Ull'cwml 110 Emano MédIo _ Auxl1,o ~5.200 - 35.198 - 35.209 - 35,208 -/36.655 - 36.672 - 35 6~9 - 36.642 vc,'sídaue do Ceará 40J,OOO eoo - 21
,mrlhnnte convênlo~ com entidades 35.193 - 35.2~0 - 35.197 - 35 207 - 36.r-~1 - 36.629 - ~5 620 - 36.671 - OniVl'rsidade do Pará 150 OCO UOO J)úbllcns ou particulares pam obras. 35.222 - 35.271- 35.278 _ 35.279 -136.v21 - 36.625 ~ 36.C44 - 36.691 - !lI Umversldade dc santa MJ1·11 .....
['!][jjplIlnrnLo" jnstn1nções e manuten· :jj.2íYI - 35.290 - 35.262 - 35.283 -1'36.725 ~ 36.740 ~ 56.f04 - 36.685
bO.OCO.OOO 10' Univcrsld1rle
çfw c]p gmli"ios industriais. 1nclusive 35.284 - 35.280 ~ 31;'289 - 35.281 ~6.690 - 36.741 - 2C.6B9 - 36.142 dcrllJ de S1'.o Paulo 150.. 00~ 0,,0 - 11,
lJrr~ a Iran'-lol'mação de esl.abelecí- ~f,.291 ~5.330 - 35.34,1, - 35396 36.fiS6 - 36.737 - 26 (97 ~ 36.731 UniverSIdade da Pal!lJb.l "O or.o <J~O
llll'nlu~ d~ ensIno ele tipo lndm,tl'lal 3fi.~r.2 - 35.383 - ~5.3G4 - 35.397 36.699 - ~6.701 - :;6 135 - 36.735 - ,n.ooo.OOO 121 UnlVCI&ldllele F'c'
11 SlJ' llplwndo atrllV€.~ da D1J'ptm'I:, 35.373 - 35.335 - 35.362 _ 35, .3'/0 -136,'100 - 30.'126 - 36 678 - 36.6'19 drrnl do Estado do fil" de J~nel'o
do b,mJno llldustl'1al: Acre 20.0nn.00~ ~5.369 - 35.345 - 35 ~03 .J< 3' 376 _ 36.tOS - 38.6B2 - ~[j 6114 - 36.'704 - ~oo.roo.oco ~ 13, Univel'l\idade F'rAlllgons 5(1.0lY.J.C~0 - Amazonas 35.377 - 35.395 - 35.398 - 35.399 - 36.709 - 36.723 - 38.724 - 36.749 - deral do Estado do Rio de Janeiro
:!O.OOO.OOO - Bahia 125.000.000 -- 35.318 - 35.3S6 - 35.382 - 35 388 - , 36.?02 - 36.7~0 - 36.'7:l2 - 36.712 - :·':.O.OOlJ.OO 13) Unlvel'sidacJ~ d:l
CCfII'ú DO.OOO.COO -. Esplrlto Santo 35.408 - 35.4')9 - 35.421 - 35,410 - 36.717 - 36.113 - 30.714 - 36.744 - n.L a,'3ude do Nort~ 130.000 eco (iO.CGD.OCO GoIás 40.000.000 3~ 412 - 35.420 - 35.41f _ 35.414 36.727 - 30.739 - 36.734 - 36.'108 - 14) Univr.r~ldnde de Juiz de FO"l
GunlJlIOllrll 120.000.000 _ Maranhão 135.422 - 35 417 - 35.419 - 35.413 - 36.'i29 - 36.703, - 36.733 - 36.698 - 50001.000 15, Univel', Idade de
70000000 - Mato Grosso 70.000.00~ 35.415 Diretoria do Ensmo In· 36.681 - 36.003 -36.138 - 30.?18 - H"mta Calarlna 50.000Cr~ )UI
- Milws aorals 125.000.000 - Pa- dustrlal - 3.1.13 - Fundo NaciO- 36.'145 - 36.099 - 36100 - 36.087 - UlJiverFidad" de Alnp;ons 100.00000'l
ral!;" 70.0UD.OOO - PLu·állá
nal do Ensino Médio - Entidades 36.092 - 36.084 - 30 0:12 - 36 093 - - 17. Universidade do E.,pírlto santo
120 000 000 - Prrnllmbuco.......... Públicas e PrlvadllS para criação,. 36.085 - 36.086 - 36.001 - 36.003 - inclusive 5 mllhões pala co.nvêma
125.0flO.OOO-PJauf45.000.COO-R!o Instrução. ampliação. mnnutenção CI36.002-36.751-36.75~-36.7eo-com a Santa Casa de Miser,córdla
de Jnllt'l1'o 75.000.000 - Rio'Grancle equipamentos de escolas proti!sio- :J5.753 - 35.759 - 35.761 - 36.?54 - L10 Vltõrla 50.000.000 - Tclal .......
do Norte 75.000.000 - Rio Grande nl.ls e artesanais: Acre 4.000.000 - 3S.758 - 36.767 -:;0 ?1;8 - 36.762 - 2~656.120.000 - subslltullva núlllem
co sul 123.000.000 - santa Catarlll'l Alagoas 11.000.000 Amapá ...... 36.766 - 36.?55 - 36.765 - 36.110 - XVIII ao pl'Ojeto e ÍJ.R emenlbs n8.:
O~.OOO 000 - São Pll\llo 105.000.000 5.000.000 - Amazonas 25.000.000 -136.111 - 36.756 - 36.764 - 36.1C6 - 35.431 a 35.433 - 35.498 - 35.472- Sergipe 60.000.000 - Total...... Bllhla 49.000.000 Oeará
36.107 - 36.108 - 36. )['9. Dlretorill 35.474 - 35.48? - 3~.488 - 35.473 1.688000.000 - Substl'utiva nO XlV 51.000.000 ESpilllo Santo
do Ensino Supfl'jor - 1, OJras. eqlll- 35.508 _ 35.490 - 35.516 - 35 496 - às emendas: 34.C51 - 34.6f3 - 30.0CO.000 GolM 21.000.000 _. pamentos e excepcionalmente ctl.'Jteio· 33.49? -115.500 - 35.503 - 35.506 :l4 (i56 - 34.654 - 34.655 - 34,657 Guanabara 30.000.000 _ Maranhão IIAlal{OaS 10.000.000 - AmaplÍ........ 35.509··35.510 - 35.4,75 - 35 476 ~
34 660 - 34.671 - 34.661 - 34.669 800lHl.000 Mato GJ;"sso
15.000.000 BahIa 50.000.600 - 35.51:! - 35.004 - 35 511 - 35.4'18 :J4 668 - 34.659 - 34.670 - 34.665 27.000.000 Minas Gel'llls •......• Ceará 96.000.000 - Distrito Federal 35.486 - 35.471 - 35.4i7 - 35.fm 15.000.000 - E"pil·lto slmLo
35.520 _ 35.434 - 35435 - 36 881 :14,676 - 34.690 - 34.726 - 34.673 _ 27.060.000 _ Millas Gerais
40.000.000 - Pará 22.000.000 - Pa. 23.000.000' Goiás 21.000.000 - 35.882 - 35.524 - 35.543 - 35.55234.678 - 34.683 - 34.680 - 34.?24 :H 716 - 34.692 - 34.701 - 34.707 raiba 33.000.000 - Pernambuco .... Guanallara 80.000.000 - Maremhão 35.557 - 35.559 - 35.5·:9 - 3,;'569:J~.731 - 34.6?? - 34.672 - 34.675 25.000;000 Panná 40.000.000 - 15.000.000 - M~to Grosso 15.000.000 3:;.574 - 35.554 - 35.534 - 35.55334.700-34.698-34.'714-- 34.709- Piauí 6,000.000 Rio de Janeiro - MJnas Gel'als 56.000.000 - Pará 35.550-35.588-35.591-3555134.713 - 34.721 - 34 722 _ 34.725 40.000.000 - Rio Grande do NOI'te 3.000.000 POl'lllba 33.000.000 35570 _ 35.594 - 35.COJ - 35 598 RJo Ora•.;]e do Sul l'al'aJ;Já 18.000.000 ~ Pernambuco.... 35.599 - 35.623- 3.'i!ll24 - 35.63r. 34.689 - 34.723 - 3·~.693 - 34.?!7 - I 25.000.000 ~ •. 718 - 34.732·- 34.064 - 34.720 49.000.000 ~ Rorálma 5.000.CCa - 27.000.000 - P1nul 20.000000 - Rio 35.667 - 35.630 - 35.:66 - 35663 3' 719 - 34.755 - 34.740 - 34.741 Santa Catarina 21.000.000 São ele Janeiro 14.000.CL'lJ - Rio Grande 35.662 - 35.621 - 3&.1:56 - 35.61734.752 - 34.?89 - 34 '73'1 - 3 d '7'0.- Paulo 40.000.000 - Serglp~ ........ do Norte 23.000.000 - Rio Grandc 35.611 - 35.639 - 35.664 - 3:, e5?;J4.7D8 - 34.787 - 34.804 - 34.S05 26.000.000 - Total: 655.000.0UO - do Sul 8?000.000 - sanía Catarinq 35.619 _ 35.631 - 35.665 - 35 63434.757 - 34.768 - 34.770 - ~ .. :,"~ - SubstitutiVa xv - 24.267 - 24.297 _ 14.000.000 - São Paulo 74.000.000 - 35.632 - 35.642 - 35.C49 - 35.6263j 1~(lB ~ 34.?66 - 34.772 - 34.776 - 24.298 - 24.299 - 24,.300 - 24.302 - sergipe 68.000.000 - Total: ......... 35.655 - 35.670 - 35.687 - 3b.591 :14.769 - 34.771- 34.717 ~ 34.754 - 24.412 - 24.415 - 24.416 - 24.420 _ 767.000.000 substitutiva n Q XVI 35.694 - 35,695 - 35.454 - 3;;.0~0
:1, 'I "J ~ 3'. '1~n - 34.7R6 _ 34.186 _ 24.421 - 24.422 _ 24.414 - 24.410 _ às emendas ns.: 36.113 - 36.114 - 35.696 - 35.'100 - 35.706 - 3~. 710 :lL~P5 - 34.800 - 34.802 _ 3~.729 24.413 - 24.304 _ 28.480 - 30.187 _ 36.117 - 36.118 - 36.119 - 36.121 - 35.713 _ 35.717 - 35.no ,- 35 73684,783 - 34.735 - ;'4.695 - 34.748 30.515 _ 32.132 - 34.035 - 35.861 - 36.123 - 36.127 n 36.131 - 36.133 - 35.459 - 35.'736 - 35.732 - 35.739,;]A '14'7 - 34.870 - 34.864 31.848 _ 35.865 - 35.872 a 35.874 _ 35.882 _ 36.136 - 36.140 - 36.141 - 36.149 35.?<1 - 35.761 - 35.'163 - 35 Rno3·l.n"l;,- 3·1.HOO - 34,R56 - 34.044 35.883- 35.8B4 - 35.885 _ 35.886 a 36.150 - 36.151- 36.154 - 36.155 - 36.447 - 20 - Dh'etoria do Eminn
,;J4.r.6!1 - 34.873 - 34.842 - 34.837 - 35.889 - 3.5.891 - 35.892 - 35.892-A 36.156 - 36.157 - 36 ...i8 - 36.159 - Suprl'lor - 3.1.22 - Fundo Nnrlo'34.830
34.832 - 34 836 - 34.839':" 35.897 ao 35.899 - 35.919 - 35.920 _ 36.1ôO - 36.162 - 36.163 - 36.164 - 001 do Ensillo Supel'Ior - I' Coo:14 833 - 31.84'( - 3 .849 - 34.850 - \ % 931 - 35.939 - 35.lJ46 - 3fi.938 _ 36.165 - 36.166·- 36.167 - 36.168 - peração ftnancelra - 11 Auxlllo iJ.~
:P.B31- 34.851 - 34.853 - 34.885 _ '35.937 - 35.923 a 35.928 - 35.91S _ 36.169 - 36.1'70 a 36173 - 36.174 a. Unlvel'sldndes Fedet'als (LeI n(!:t'I,~(j6 - 34.380 - 34.885 - 34.8?7·- 35.914 - 35.943 _ 35.966 - 35.965 36.177 - 36.179 - 36.182 11 36.184 mero 4.024. de 20-12-61', - 11 Um34 804 - 34 8'13 - 34.879 - 34.888 35.964 - 35.956 - 35.945 - 35.968 - 36.186 a 36.101 - 36.193 !t 36.196 versidade do Brasil 2.827.391.000
34.B!l2 - :1-1.900 - 34.889 _ 34.890 35.969 - 35.967 - 35.960 - 35.961 - 36.199 - 36.201- 36.203 l'l 36.206 - 2) Universidade da Bahia
..
:H,M3 ~ ::4.804 - 34.906 - 34.896.- 35.963 - 35.959 - 35.983 - 35.997 - 36.209 a 36.219 - 36.222 - 36.226 a 1.626.400.000 - 3) Univel'.idade de
:J4.flO\ - 34 902 _ 34.905
34.914 _ 35.985 _ 35.990 - 35.995 - 35.986 _ 36.234 - 36.236 li. 36.241 - 36.243 Minas Geruls 2.434.771.000 41
~{4 !l20 ~ 34.m5 _ 3~ 912 - 34 931 35.987 -- 35.981 - 35.9?0 - 35.977 - 36.244 - 36.247 - 36.249·- 36.252 - Univcrsidade do PlIl'aná
.
:14.907 -, 34.908 - 34.910 - 34.909 J5.1I?3 - 35.972 - 35.971 - 36.004 B 36.256 a 36.286 - 36.288 B 3ô.295 1.600.933.000 - 5) UniversIdade dll
36.006 - 36.011 a. 36.013 -:- 36.035 _ 36.299 - 36.300 - 36.303 - 36.304 Recife 2,822.000.000 - OI Unive"si34.911 - 34.lll3 - 34.lJ43 - 34.944 34.9·17 - 34.949 - 34.924 - 34.944 _ 36.036 - 36.037 - M.038 - 36.039 - 36.308 a 36.312 - 36.314 - 36.318 dade do Rto Grnnde do Sul. ......•
34,lI47 - 3·!.949 - 34.934 - 34.945 36.032 - 36.040 - 36.142 - 36.050 - 30.322 a 36.345 - 3(;'34? - 36.348 3.152.805.000 - 7) Univcrsldade da
3·1 .n~17 - ~4.fl48 _ 34.946 - 34.935 _ 36.0r,2 - 36.053 - 36.046 a 36.048 - 36.350 - 36.351 - 36.353 a 36.355 Cearll 1.695.000.000 - 81 Unlvcl'FiI:H.!l36 -~ 34.940 - 34.938 - 35.027- - 36.041 a 36.044 _ 36.063 - 36.059 - 36.359 - 36.360 -: 36.362 - 36.363 - dade do Pará 1.009.537.009 - 9) Uni.
3:>.1131 ~ 34.9;;2 - 35.023 - 35.029 -- 36.058 - 36.061 - 36.059 _ 36.058 - 36.365 a 36.369"- 36.371 - 36.372 versidade de Sllntll. MlIrln
.
349::0 - 34.994 - 31i.Ol~ - 35.015 36.062 - 36.065 li. 36.067 - 36.057 - 26.374 - 36.375 - 30.377 - 36.380 ll. 1.247.931.000 - 10) UniversIdade Fe35.014 - ~1.978 - 34.991 - 34.980 36.060 - 36.401 - 36.408 -36.409 - 36.384 - 36.388 a 36.393 - 36.396 a deral de São Paulo 501.170.000 - 111
25,020 - 35.022 _ 34.950 - 34.fl51 - 36.410 - 36,412 - 36.415 - 36.421 - 36.399 - 36.639 - 20 - Diretoria Universidade da Paraíba
..
34.000 - 34.952 - 35.005 - 34.962 36.422 - 36.431 - 38.432 - 36.437 - do EnsIno Superior Fundo Na- 1.085.800.000 - 121 Unlversldade pe34.U"/0 - 34.973 - 3·U)71 - 34.972 - 36.439 - 36.416 - 36.418 - 36.441 a clonal do Ensino Superior - Eu· deral do E~tado do Rio
.
36.443 - 36.424 - 36.430 - 36.436 - cargos de m<lnutcnção e, excepclo- 1.017.800.000 - 13\ Universidade Fe.ll4.!lfil ~ 35.039 - 35.040 - 35.04,1 :l5.0.J~ - Sã.030 - 35.038 - 35.042 36.438 - 36.423 - 36.426 - 36.435 nlllmente, para obras c eqUlpamen- del'al de Golãs 1.606.197.000 - 14)
.~5.03·1 - 35.049 _ 35.049 - 35.055 36.443 - 36.440- 36.448 - 36.021 tos de estabelecimentos de ensino Unlversida.de Federal do RIo Grande
·34.U5" - 34.408 - 35.05? - 35.045 ;)6.:1'22 a 36.029 - 36.451 - 36.452 a. superior: BahLa 3.000.000 - Ceará. do Norte 624.000000 - 15) Uni ver·Sfi.!l:.3 - 35.056 - 35.044 - 35.052 - 36.454 - 36.030 - 36.461 a 36.463 - 5.100.000 - Goiás 1.500.000 - Gua- sldade de Juiz de Fora 632.530 000 13',.(151 - 35.054 - 35.121 - 35.119 36.455 - 36.456 - 36.458 - 36.459 nabara 3.450.000 - Maranhão..... 16) UniversIdade de santa Call1rln~
!lI:.111 - 35.00& - 35.098 - 35.107 - 36.460 - 36.464 - :l6.468 - 36.471 - 3.300.000 - Mato Grosso 1.500.000 1.299.375.000 - 1'1) UniversIdade dE'
ti',õ.l10 - 35.116 _ 35.104 - 35.101 - 36.479 - 36.480 - M.841 a. 36.485 - - MInas Gemis 3.GOO.000 - Pa- Alagoas 441.000.000 - 18\ Unlvel'sl·
'1i5 113 - 35.118 - 35.106 - 3,j,108 - 36.4'14 - 36.476 - 36.489 - 38.495 - ralba 3.000.000 - Paraná 14.400.000 dade do ESpírito santo. 980.445.000
~E..1I·l - 35.114 -- 35.078 - 35.081 36.497 a 37.490 - 36.500 a 36.502 - - Pernambuco 2.700.000 - Rlo de - 19\ Cidade Uolversltarla
..
'll;;,o;o - 35.M7 - 35.069 - 35.072 - 36.5G'7 - 36.508 - 36.510 a. 36.512 - Janeiro 1.200.000 - Rio Grande do 5.000.000.000 - Total:
.
l'l".l:'H! -- 35.002 - 35.083 - 35.085 - :líl.do9 - 36,513 - 3&.500 - 36.504 - Norte 1.500.000 - !tio Grande do 31.il05.735.00 - Substltua·se ~9 XIX
l.õ.OZ7 - 35.089 _ 35.093 ~ 35.004 - 36.506 - 36.515 - 36.51? - 36.519 - Sul 24.700.000 Sao Paulo ....... ao Projeto e às emendas numcres:
11;;,095 - 35.080 - 34.412 - 35.004 - 36.524 - 36.521 a 36.523 - 36.5:Yl a 43.350,000 Sergipe 5.250.000 35.850 - 35.851 - 35.854 - 35.?89 l!5.0·ll - 35.088 - 35.0CO - 35.073 - 36.527 _ 36 529 - 36.531 - 30.534 - I Total: 116.950.000 Substltutivll 35,729 - 35.855 - 35.633 - 36.660 - '
í~.~81- 34.390 - 34.391 -34.394 36.535 - 36.537 - 36.539 a 36.54~ - .n Q xvn à Pl'oposta e às sUbrmen- 35.659 - 35.620 - 3{j,406 - 311 Mn_
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35,676 - 35,683 - 35.858 - 36.414 - Rio Grande do Norte 1.50J.OOO - de aplicação em favor das seguintes 16.380.000 - Leia-se: G.380.COO _
35.629 - 35.603 - 35.5U2 - 35.674 - 1-1io Grande do Sul 1.500.000 - Rio entidades: Alagolls 4.000.000 - Ama- ~encta de comissão 1]9 VII - DI35.685'- 35.519 - 35.618 - 35.672 - de Janeiro l.000.000 - Santa. Cata- ZO~las l.OOO.cOO - Bahia. 5.000.000 retoria do ,Ensino Imiustrial -.3.1. ,2
35.CR4,- 35,604 - 35.609 - 35.613 - rlna 1.500.00U - São Paulo
- Ceará. 4~000.000 - Espirlto santo - Fundo Nacional t:( Ensino Meui"
35.646 - 36.730 - 35.821 - 35.405 -' 1.500.000 - Sergipe l.500.0~0 - To- 2.000.000 - Goiás 2.000.000 - Gua- - 2) Man tenção. etc. nem 41 20 - Diretoria do Ensino Supenol' - tal: 162.500.000 - SubstItutiva XX! nabara 4'.000.000 - Maranhão...... Para criação. instalação e manulon3.1.22 '- Fundo Nac.onal do Ew:ino - AO projeto e às emendas numcIOs: 3.000.000 - Mato Grosso 2.000.000 ç.ão, etc. Onde se lê: 222.300.t\)O supe1'ior - 2) Manutençuo e Descn· 36.518 - 37.042 - ~),044 - 3'1.050 - - Minas Gerais 5.000.000 - Pará LeIa-se: 100.000.000 - b'lilenda de
volvlmento do Ens;no. .a.edija-se as.. 37.031 - 3'LOb3 - 37.üfJ4 - 37.055 -12.000.COO - Paraiba 4.000.000 - Pa- Comis.lão n 9 VIII - Diretor' , do Ensim as alineas 1. 2. 3, 4, 5 e 6 dI) 3'1.058 - 37.059 - 37.062 - 37.063 - 'raná 3.500.000 - Pernambuco ...... S~,lO superior - 3.1.22,- Fundo N9.item _ 15 Plano de Educação para 37.064 _ 37.069 - 37.070 - 37.074 - 4.000.000 - Rio de Jr.neiro 4.000.000 cional do Ensino Superior
Item 2J
o Desenvolvimento (constante da pá" 37.075 - 37.076 - 37.0'77 - 37.079 - - Rio Grande do NOl'te 2.000.000 - lIl:.nutcnção, etc. Allnea 12) - Para.
gino 151. da Proposta) . .15) Plano 37.081 - 37.082 - 37.08" - 31.084 - Rio Grande do S.ll 11.000.000 - Ro- atender ao desenvol':imento do ende Educação para o ctClienvolvimcn'o!) JI.UHO - 37.099 - 37.102':- 37.107 - râima 500.000 - Santa Catarina.... sino de filosofia G2.400.c·"n. Supri(a calgo da COSUPII: 1) Equipa- 37.115- 37.120 - 37.121- 37.122 - 3.000.000 - são paulo 5.000.000 ma-se: Emenda. Comíssão nO IX mentos e tempo integral parl1..docen· 3'1.124 - 37.126 -'37.127:'" 37.133 - Sergipe'2.000.000 - Total do item 'i: Departamento Nacional de Educação
tes em 'Escolas de l"jJosofla e despe· 37.136 - 37.138 - 37.144 - 37.160 - 68.000.000 - Total geral:
.. - 3) :M:anutenção e desen"olvlmcn:"
~as de admInistração da OomIssão 37.159 - 37.Hi6 - 37.167 '- 37.168 e 164.200.000 - 6) para·bandas de mú- dl! ensino agrlcola de grau médio. etc.
Supervisora do Plano cios Institutos 37.169, - ServiÇO Nacional do Tea· sica e filarmônicas, especialmente do A) Onde se lê: 7) para. custeio.
200.000.00 - 2) Cooperw:;ão finan· t-o - 3.1.19 - Educação e CUlt'lrR: interior dos Estados: Bahia ......... obras, Instalações e complemento das
e~lra com institutos Clipecializados de 1) Manutenção da Campanha Nado- 3.000.000 Minas Gerais 3.000.000 escolas a~rícolas de grau médio ....•
ensÍl:o súperior. para obras. equipa- nal tIo Teatro, instituida pelo De- - Rio Grande do sul 3.000.000 - 1.543.400.000 _ Leia-se: 7) Pam.,.
mmlos, despesas de manutenção e ereto n 9 43.928, de 2 de junho de J!ío Paul" 3.000.000 - Ceará....... ção das Escolas de Ensino Agricola
OUI,l'fis acsp~.sas: 11 Instituto de Me· 1958. 400.0JO.000 - 21 Diversos: Tea- 2.500.000 - Guam:.bal'a 2.500.000 - de grau mét:lo 543.400.000 B)
dlcina Pl'cventiya da Escola Paulista tro Deodoro - Maceió 5,000.000 - Paraná 2.500.000 - ...ernambuco .... Tmnsfíra-se para o Subane.iO do Mi.
de MedicIna 15.000.000 - 2) Inst!- Tentro Amazonas 5.000.0CO - Tea- 2.500.0:J - hio de Janeiro 2.aOO.000 nistério da Agricultura a dedução ele
tuto de M"díclna Preventiva da Um· t
C 't
AI
SlIl d - Goiás 2.000.000 _. Maranhão..... Cr$ l.OOO.OOO.OOO (hum bilhão de
versldade de São Paulo 10.000.000 - /0 as ro.fi .vos ,Vt; 01' . . . . . . . . . 2.000.000 _ Pará 2.000.0G()- _ Pa- cruzeiros) feita. na allnea A, atrav;·s
31 Instituto de Medicina Rural ue aO.OOO.OCO - Teatro Jose de Alenc~l ralba 2.000.000 _ Sankl Catarina da. seguinte rubrica: Para.' custeio,
Ribeirão pJ'êto 15.000.000 _ 4l Ins- Fortaleza 10.000.000 - Teatro ESCO.!fl 2.000.000 - Espírito Santo 1.500.000 Instalação e complementação das EstlLutu de FlsloJogia e Nutrição <:la de Vitória 2.000.000 AssoClaçun - Alagoas 1 500 000 - Piauí
colas de Ensino Agricola de Gl'aU
Unívelsidade do R~cife - 51 InsU. Goiana de Teatro (A.G.T.) - Goid- 1.500.000 -:;' Rió Grande ct~'Nô~t~ Médio 1.000.000.000; g) pdla transtituto de Antibióticos da Universi. nla 5.000.000 Obras de Teatros 1.500.000 - Mato Grosso 1.500.000 fetência das seguintes emendas: Para.
dnde do Recife 10 000.000 - 6) Ins- pertencentes ao Est~dg da Gua!'!abara sergipé.. 1.500.000 Amazonas
M. da Saúde: 22.430 - 22.479 tltuto de Cardiologia cta Bahia ...... ,,-0.000.000 - Fundaçao Bl'aSllell'a do l.eoo.ooo - Acre 1.500.000 _ Ro- 22.497 - para o Relator de Subven10.000.0LO - 7) Instituto Braslleiro :,eatro - IGuanabara 5.000:000 - r: ~ma 1.000.fr~0 _ Amapá 1.000.000 ções: 22.003 - 22.017 - 22.020 de Estudos e pesquisas de' Ga.troen. Teatro ArtU! Azevedo. de Sao Luiz - Ronddnia 1.000.C·,0 - Total o 22.025 a 22.027 - 22.029 - 22.030 terologia (IBEPEC-E)' São Paulo .... do ~Iaranhao 5.()OO.~ Teatro item 6 49:500.CDO - Total da subcon. 22.045 - 22.060 - 22.062 - 22.063 20.000.000 - 81 lllstituto de Micro- MUlllClpal de Belo HOllzonte ........ sigooção 1.6.13: 213.700.000; /) p:lla 22.073 - 22.07;; - 22.077 - 22.097 li,
Teatro MuniciJ;!al QC aprovação das Jeguintes emendas da 2?10\) - 2~.109 a 22.112 - 22.116 a
biologia da Universidade do Rio 10.000.000 Grande do Sul 10.onO.000 - 9) De- JUIZ de Fora. p~ra .~nstruçao em Comissão: Emenda de Comissão I _ 22.118 - 22.123 - 22.124'- 22.127 pm·tamento de Biologia Geral da convêll1o com a - refeltl}nl, 5.000.000 Departamento N'l·'lc 11 de Educação 22.128 - 22.161-- 22.182 - 22.204 Universidade de São paulo 8.000.0~0 - Teatro da Paz - Bele1"!110.000.001J 3.1.Cl7 - Fundo Nacional do Ensino 22.212- 22.217 - 22.219 - 22.221 _ 10l Instituto Biológico da Bah~ .. - Eó'cola de Arte.s Oampma Grande. Primário.,- 1) PJ.1I10 Tl'ienal de Edtl. 22.222 - 22.224 - 22,291 - 22.296 _ 11i Instituto tie Quimica da Un!· 1>:\ra obras e .equlpamentos 3.0~0.000 cU,ão - 2) Recursos a ecuccndos _ 22.298 li. 22'.303 - 22.308 - 22.309versidade do Recife 25.000.000 - 12, - Teatro Santa Izabel ::- RecIfe ... O;lct_ se lê: 1:290. 75.000 - Leia-se: 22.312 li. 22.316 - 22.318 - 22.319 Instituto de Bioquímica da UniversJ-. 10.000.000 - T~a~ro Guaua.5.000.000 690.875.000' Enlenda de Comis- 22.340 - 22.341 - 22.345 -,22.346 -dade do Brasíl 30.000.000 - 13) Ins- - Teatro MUl1lClpal Terezma....... são Ir - Depart!1.mcllto Nacional de 2~.35~ a 22.357 - 22.360 - 22.383 a
. títuto de Física da UnIversidade do 5 ..000,000 - Tea tro Santa Rosa. de r;ducação - 3.1. 07 - Fundo Nacio. 22.387. I'am o MinistérIo da Jusli~a
,Rio Grande do Snl 40.frOO.OOO - 14) NlterOl .5.Co()I).~00 - -:r:eatro Escola de na1 do Ensino Primí :::1 - 1) Plano - 22.401j h) pela. rejeiçao das de-'
InRf.ituto de Flsica e Matemática da AmadD!e:? de Mossor6. 5.000.000 :- Trienal de Edlicação _. itEm 3) Des- mais emendas. O subanexo fOi apro~
UniveJ'sldade da Bahia 10.000.000 - CO;lstruçao de T~tro-l?cola de Amn- pests de qualquer natureza, para vado. sem destaques. nos tênuos do
15) Ins títuto de Física e Matemática dOI es ~a Federaç!!o0 RlOgr!lndense d~ construção de cen troo. etc. Onde se Relator. Enlendas não publicadas de
da UniverSidade do Rectte 15.000.000 Amadoles TeatraIS - Porto Alegre lê: 7.361.625.000 - Leia-sc:
. acôl'do com os al'ts. 10 e 13 das Nor·
_ 16) Instituto de Matemátlcll da 5.000.00? - :!\=Scola do ';I:'eatro Le~. 3.800.000.00fr - Emenda de Comis- l1:l\S: 22.581 n 22.652.:-' 22,654 a
Universidade do Rio Grande do Sul poldo FlOes - Santa Malla 5.000.000 são III ' - Departamento Nacional 22.726- 22.728 a 22.820 - 22.820 10.000.000 - 17) Escola de Geologla· - 'reatro Álvaro ~e. Carvalho. 1"10- de Educação - 2.1.07 _ Fundo Na- 22.824 li. 22.862 - 22.874 a
de Pernambuco 30.000.000 _ 18) Ins- rlanopohs, em convenlo,com o E.smdo cionaI de Ensino Primário - 1) Plano 22.822
22.987 - 22.989 a 23.042 _ 23.044 a
tituto de pesquisas Tecl10lógicas da 5.0aO.ODli - Teatro de AracaJU, a I'rienal de Educação' _ 4) Auxilio à 23.109
a 23.138 - 23.140 a
São Paulo 10.000.000 - 19- IllStl- c!1.rgo da Sociedade de Cultura Ar- jbra de ensino primário do Distrito 23.142 -~ 23.111
23.144 a 23.226 - 23.229 a
tuto de Ciências Socirjs e Econômi- tJstí<:r de Sergipe 5.000.000 - 1!>taI i'ederal (mediante cor vênio.......... 23.233 - 23.235 a 23.238 - 23.240 a
cas da Escola de Mmas de Onro d,o 1 e~: 2~585.00Ü.000 -:- Subs l.tu- 2.163.125.000. ,Redija-se as.lim: 4) 23.277 - 23.279 - 23.280-- 23.282 11
P:·êto. MInas Gerais 10.000.000 _ 201 Uva n XXII - Ao PlOjetO e às 1!.uxlLJ à expansão e mall!ltencão do ~b.29J - 23.292 - 23.296 a 23.310 -Instituto de Ciências Social.~ da Unl- emendas de ns.: 22.43~ - 24.483 - ensino jh'imário ~10
·-trito Federal 23.312 a 23.328 - 23.330 a 23.337 versldade do Brasil 5.000.000 - 211 37.17<1 - 37.171 - 37.321 - 37.189 1.500.C:J.ono - EmcLda de 'Comis- 23.339 a 23.352 - 23354 a 23.356 Não E'-specificadas 1.837.000.00 - To- 37.176 - 37.177 - 37.183 - 37.178 - Rão IV - ' Depart',mento Nacional de 23.358 a 23.372 - 23.374 a 23.406 tal: 2.340.000.000 - substitutivo nu- 37.185 _ 17.190 _ 37.194 - 37.204 _ EJucação 3.1.12 - Fundo Nacional 23.409 a 23.440 - 23.442 a 23.485mero XX - Ao Projeto ti à.~ emen- 37.245 - 37.239 - 37·.243 - 37.248':;;;; df. Ensino Médio - 1) Auxílios aos 23.487 a 23.520 - 23.524 a 23.528 das números: 36.802 36.804 - 37.232 - 37.235 - 37.249 - 37.211 Estados, etc. Reduza-se dE'
.. 23.530 a 23.724 - 23.726 a 23.796-,
36.810 - 36.808 - 36.809 - 36.812 a, 37.210 - 31.241 - 37.24;; - 37.232 2.865.479.000 o tot>:!l 'da. Proposta, 2L'79R o. 23.831 - 23.833 a 23.S41 36.815 - 3i1.822 - 36.824 - 36.814.- 37.263 - 37.262 _ 37.251 - 37.264 passand a ser esta. discrl••linllCão das 23.945 - 23.946 - 23.948 a 24.027 36.826 - 36.828 - 23.096 - 30.830 37.285 - 37.290 _ 37.300 - 37.311 _ . ilõ1ades federatívL:. RondôIÍia ..... 24.028 o. 24.054 - 24.056 a 24.071 36.831 - 36.835 - 36.841'- 36.834 - 37.323 - 37.328 - 37.316 - 37.322 12.0W.000 Amazonas 145.000.000 24.073 a 24.075 - 24.077 a 24.09236.837-36.842-36.34', o. 36.849- 37.330-37.329-37.358-37.359Pari'·J90.000.00( Maranhão 24.096 n 24.100. O Sr. ponce de Ar86.859 - 36.851 - 36.854 - 36.859 37.360 - 37.373 - 37.368 - 37.374 - ' 1.17,;.000.000 - Mato Grosso ........
36.863 - 36.865 - 36.868 - 36.875 37.375 _ 37.361 - 37.394 _ 37.380 _ 225.000.000' - Goiás 600.000,000 - ruda submeteu à Comissão. os se~uin3i1.876 - 36.877 - 35.88'7 - 36.888 37.383 _ 37.384 _ 37.393 _. 37.449 - Piaui 580.000.000 - Coorá
te.~ critérios. sobre o D.C.T.: AUlllen37.453 - 37.443 - 37.486 - 37.495 I.020.0CJ.OO - Rio Grr:ndê do Norte I to-o ~f, verbas: 4.0.4 - Investimento.,.
36.886 - 36.885":'" 36.890 - 36.892 36.898 - 36.901 - 36.902 - 36.903 37.497 - 37.498 - 37.504 - 37.521 ·170.000.000 - paraiba 520.000.000 -Inos seus diversos itens. em Cr$ 1.8
36.904 - 36.905 - 36906 a 36.910 ~7.528 - 37.506 - 37.507. - 37.532 Pern: ,buco LOOO.QC".OOO - AlngoflJj bilhões de cruzeiros - 3 1.13 - Plano
36.913 - 36.897 - 36.918 - 36.922 - 37.554 - 37.560 - 37.566 - 37.559 370.000.000 - SergirJ 200.000.000 - Postal Telegráfico, ítem 2. execução
30.026 - 36.925 - 36.928 - 36.933 '- 37.575 - 37.580 - 37.583 - 37.589.-" Bahia 1.750.000.00~ - EspírIto Santo do empreendimentos: Cr$ 2.0 bilhões
86.936 -'36.937 - 36.939 - 36.943 - 37.595 - 37.610 - 37 592 - 37.622 - 32- .000.000 - MinufG'erais......... de cruzeiros: o que ~leva esta verba.
2.420.000.000 - Guanabara.:
para Cr$ 10,0 bilhões. os quais fig'ura36.!l50 - 36.945' ll. 36.948';;:.... 36.955·- 37.623 - 37.630 - 37.631 - 37.661 36.956 - 36.957 - 36.960 - 36.964 - 37.691 _ 37.660 .- 37,642 - 37.666 - 650.000.00tl - Rio de Janeiro
rão na inscrição orçllmentál'ia da se36.962 - 22 - Diretoria do Patrl- 37.652 - 37.702 - 37.707 - 37.708 ,- 3f'.OrJ.frOO - São _'aulo ... :
i;u.l.ttJ forma: a) 60'(0 global para o
111011io Histórico e Al'tístico Nacio- 37.725 _ 37.731- 37.732- 37.738 1.400.000.000 - Pa~:-.ná. 4:0.000 000 Pl(lno oU seja Cr$ 3.0 bilhões; bl 40%.
nal 1.6.13 - Serviços Educativos e 37.812 - 37.802 - 37.824 - 37.832 '- santa Catarina. 900.0()O.000 - Rio ou sejam 'Cr$ 4,0 bilhões. transferidos
Culturais: a) conservação e restan- 37.767 - 37.771- 37.776 - 3i.766 Grande do Sul 910.000.000 --Total: para a verba 4.0.4 - InvestílllPlltnS. e
rac.ão. de monumenfos históricos e 37.837 - 37.745 - 37.838 - 37.839 §.847.0!l0'00c - Ehlenda de Comts· d~criminado pelas einend9~ de acordo
artlsllCoS' Bahia 15.000.000 - Ceará 37.858 - 37.843 - 37.854 - Depar- SllO n· ,r .-' Depa.tamêl}to Nacional com o-q.lantitativo -li. Cada Estado. em
13.000.000 -:: Esplrito Snflto 5.000 000 tamento. de AdminIstração, - 1.6:13 d~_ Eduel'.çao -;- 3. L~~. - Fnndo N:J- item p'róprlo. a ser flcrescldo. O jtem
Maranhao 10.000.000 - ' Mnto - SerVIços F,ducatho-~ e C111tuI'llL~:
- .'lal d,. Ensmo McuJO - 1) Plm10 P 1'.0' total de Cr$ 4.0 bilhões. serão
Grosso 5.000.000 Minas Gerais l) Divulga~ão musical pela Orqnes- ':f:.en:tl de Educaç1i<'. Redija-se as· divididos em três parcelas de: 11 ...•
27.000.000 - Pel'l1ambuco 40.000.000 tra Sinfônica B:"a: :Jelra. mcdian~e • I: Mnnu:enção
xpansão do on- CrdS 2.560.000.00000 distribuidos em
' - Rio de Janeiro 3.000.000 - Rio contrnto 70.000.000 - -2) Dlvulgaç.'io sino' médio no DiStrito Fedel'al (sepdo qUantitativos pelos Estados para atenGrande do Sul 5.000.000; b) conser· Musical pelo. União dos Musicos do r:lo ,112nos 40% ,ar. o ell.ino par· dimento de emendas sobre' COllstl'Uc..'í.o
vação; Manutenção, Obras'e Ainplia- Bras1J 6.500;000 - 3) Despesas com ticllJar): a"l para ~~tcio ~JO.OOO.OOO: de ;l1'édios. levando-se em conta o ntlção de Musens: Alagoas 1.000.000 a manutençao de erviços a cargo da b) pan ,obras, 700.000 . , "- Totol: mftú de deputados por Estado que
Amazonas 1.000.000 - Bahia .... : ... So/Io ·.de trar.smlssão do _S.R.E..... 1;000.00.(" - Em"nda de Comís- apref'cntflram emendas (Quadro i1 _
1.0.00.000 Ceará 2.000.000 - EsIm'ito 700.000 -.4) Para execuçao do plano SIlO ~~q VI.- Departamcnt. NaciO'.~1I1 :1,_ 01$ 440.l)º0.000.00 ·para atendlsanto .1.000.000 - Goiás 1.000.000 de educaçao artística. a oorgo do. Jn- qe ~_,,·oçgO - 3,1.12 - FUll" Na· mento de emenda.~ diversas a crítéGuanall.ara 10.000.000 Mato ventude Mnsical Brasileira 20.000.000 ,!on" de Ensino :,réd:o - 2) Ma· rio do Relator - 3) Cr$ i O biJh1Io
Grosso 1.500.000' - . Mi11lls Gernis TDtal: 97.200:000, - 5) DivUlgllÇÚ3 n)lter.ção, etc. Hen 6). lJomissão de para atender emE'nd!L~ sôb~e cr'nr..
3.000.000 - Pernambuco 1.500.000 - musical ~ ednLativa mediante p!anos ,Assiffcncin. et,. Oooe se lê: ........ tl'l1ção de Ilnhns teleg-ráficas 011 tele-
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temll bancário acaba tornando-se ver- creclltlclo ckl política econômica do
da,delro sucedâneo do poder público E:i;uldo.
na sua função de poder emissor de
A rigor a última funçi10 acima enumoeda. pois faz surgir e multlplll~ar merncia se dei:dobra em váría.~, a sa~
a moeda e.crlhll'al, podendo alnna ber;
r-.:luer con.sldrrílVe1 Influêncla nas 11 Deuosit:í.rJo das resesrV(ls mO:le~eJOc:dlldef '.ie clrculnçito monetátla. tfWIlt dos bmcos particulares:
tôd,v rnngllltudes
de e.,pecllll
~l'
, t
ô J algn'_, Ej,"pl'estador de númer{1l1o ,jrJ8
flcução pura o S:.l ema eeon m co.
(í~'l1;\1s bancos. princ~palmente atr<..Dul HÍlO poder, nenhUm paL, or,,'l- ves <1(, re(l?_~conto;
nizaoo, pre.clndir d!! e:::stência de t:m
3. (..!ontrolador do crédito;
órRão que cüsclpllnc e orlE'nle o i!l.>• • 41 B-Jnro ue compensação:
t..~
"...
U" a'r'I\H'.<t! fie
t.enla ""ncal'lo, [joiO apefl ~ .0" ~"
5) neJUlador das operações -amilllpm.ções de ordem leglll, mas, ,obl'C- binh e (ji'posltárlos das reser',IS ~'11
~lldo aLl'llvé.s dt' operllr;ões i~m~f'm t:1e cli·'h.hb e~rra6eltas.
eunh< bancárlO com as qualS t.urJH
AL'm do ma's, pode o Bnnco C~l'lpatente sua eção no sentido. de (MP:1- trai Mo:!erno Inlervir no mercndo Imomir e~~a ou aquela ol'ientilçao ao mo- bi'iárJo e Influir na llquidez do ,!stcvlmellto monetál'lo, credlUcJo ou cnUl- ,u.. econômico, através das opcr.lcóos
blal. De um órgão. em sum!!, dotal'o de "Open Market" bem como rCJillar
de 11•• trumento5 eficazes e espcc.lfi·,\'Js J.s V~l1dllS ê. prestação (atrllv~J do
que lhe pennita desempenhar a W!I Cons.lho Monetárlol e exercer Dulns
fllnção de banco do,; oonro~, ou seja, lll.il'1dnd\'s llglldas à concluzilo da poele verdadeira bomba sut~ora e Dre· litlc!l moneláríolereditíclo-ellmblal.,
mente• dos ••fluxospiamonetárJo.~ elll SU.l
OI e. é sabido que essas
run~iícs
11
ac"pçao ma... nm .
\'êm sendo exercidas no 13rJs !lor
vál'j""
órgãos
justapostas,
mos
it.s
vêo) P01ÚOS PRELIMINAIlES
~es de."lonexas. Assim, temos !linda.
11 d d
Ih R húbUoti1
No Btns. e.' e a ve a e,.
G', .qegvndo ;\1ença de Freitas:
no
GO"iêl'nouma
Wa,hlngton
LuIz. vemcom
,e
--alando
reform!l bancária
órgão _ Função
C
a comeqllente criação do Banco enTe.souro Naclonal _ EmlAsões.
te«],
SUMOC _ ContrOle da.s taxas de
Em fevereiro de 1945, foi eonstlhd- juro, de Redesconto e Camblnls. Ti.
p
'I
r
da
a
SUMOC,
justamente
como
emtular
dos depósítoo dos encaixes dO$
C,omissão de ServlCo ti l,lCO
bJ'1iio do futuro Banco Central, de,,· banc~ comerciais, leitos. porém, r.o
nm~lO DE IlEU:'IIr..O
Comissão Especial desiçjnada I t~nncill a prepal'llr 11. SIU1. coustlt'd- Banro do Brasil.
ao proleto
çno
Carteira ele Redesconto - RedesconAj (' (]['Z dllas d" nJês ~e o~ ~!)111 (lo
fJ~ra15 daIr parecer
1953 q'ue
d'lspo-e m;n 1946 surgiu o chnmG]do' projeto Ul.
IJ1l lJOcH'l'il c, e .u_~(n.~ I' .rer tom
n·. ( e .
CUlrelll e Castro mundado c UlJOI'RI' peCaIxa de Moblllzação Boncárla
~ r·.j\'"en~il do' S .. nho,·ps OtP""l··luS I tôbre ~ Política e as Institui- lo guvêrno oulm, ~lll1hand? novo Im- EllIpriosUmo a BOllcor\,
:JlI.\O o l' Allm,nJ"d _. ll,.·~)rlt'nie. Jo-,
•
M t"
. B h a" 'Ias e peto 00 debates soare o assunto.
Carteira de CâmbIo _ Depo.,.ltária
1P ;''Ii·ur·;, e Cll~,~I1. Fl'uHus, nU:l ,'e I
çoes one 'lrIas, a"e r
Prnt.lc'uuente
lodo.. os plllses h\ de Divisas Estrangeiras.
'!'dnlll a Co:n,E!'I<') rll' Senj~o "U~lH'O I'
Creditícias: Cria o Conselho eontam 'com uma organIzação da es- Banco do Brasil _ Banqueiro !lo
o '1 reli" (1l' lIl1tTle.o It;,(aJ.
Monet~rio ~Jacjonal e dá ou- pede e Ine'>~lo"~n~tõaes;;d:pelti~~~~!~ Qovê"IIO'. OompellSélção BalleQI'~lf.
Delxnl'~m de COl11p,lI'Cr'., os Senllo- "
"d'"
n.enlf' a d qUll r~. ~
t\.e exume. das funçõps do
Sal1c~
"l" )11' I,Jl .. ti", Lz q 11,1,\1 Co.t_ ) llll.l!
tras provI cnGlas.
já tralamID de or~n.nlzar seus Ban- Centml e dos órgãos que no Il<\ls lhe
f\lJ1lrlt'J;, JUnU ()dl.lI;JU Lauru ut'I':lI. '
" 0 0 nr.PU·rADO (11 \'S- cos Centrais, podendo-se citar o exem- fazem IUl vêze.s que pela sua ')Ondlç~o
E'." >"oI 1, ,o,uvnJl1o f'16th, Bfú- bll,~ESci~~"'iAnH;,:i ('0110 SUB~n·1 plo de Ghan!l, da. FerJer'.11 Mal~sja, da de cúpula de sistema, o Bnllcu Centl'al
,a ~.lIftj·,", In !'11]tl" U""tc'". uH"''''
~l~l'l"O AO l'f'O.TETO DA Itr. rUllLóla. do Suda~. d.!1 Nlgé.ln, do não necessita ter e.géncla.s em /.odo o
.Ir l'aJ'HI/Jw, t;!li'JdlIUI/,1I Uf' \l,j'UHO {;llA IH.".' "1'\
Ml\rfOCOS e da Qumé.
terrH6rio nacional, Basta ter SllcurIh, '1110'1 No'·u, ~1lltl!jjo 5"0"''''''
F, 1
• -,
_• •, • •
O IJlojelo iniciul einl1orndo pelo en-' sais nos pr!nclpnJ~ centro econOmlc~s
D"l1j:lll) 11 I"'u,,/I. A!IIl,lO H(Jeh~ 'tlh'i<
AI ?R~F""'1L"JbNCIA
tflO Ministro CorreIa e Caslro tece- UD paJr., para poder cumplr Il1a m!!("lI!'j
lIi"lr f'c'l'LI'n MOCln "l~l1to. f'
DA COHsnIunON!lLIDADE
beu diversas SUl(e.>tões deelltidades B !Éic tine é m~lHo mais de condutor e
·AnnJd ü G.)l'I'''~, [5, pütll cUI1,tnf. e'l.
1<" t",.mc do projejo n" 15, de l!bP~cl~1lstas e na_ ~à119~a7t:..Ft1e':~j' ei; orleJj(.~dOl·.
te.r,l,;]l nn C'''muu, €I uf';i.r1" "ld hiJe ,
- t< -ali fotroou a ,QPI1- apl pSLnl.ac'lo a :11 11.
o
Anmltimlo-se' a tra.:t.sformn~fi(J do
JI'l1'1, o >,,::(,jJi~ I .. m~ü Ile re'I .... 'w.
,h;[.~, elnql~~ ~e, :.. ', ,
sôbre a ele e~ludlJ" ~ pnrccercs da várias de Banrn do Brasil num B~l1cO r:omcr"1"'1('111 ddO "Rt~~Uel"flE;;eLBua'~:~rla '
irei sua.~ C01111&~ÜPS, tendo sido apre.õent.a- ej~l, nadl Impedlrl!! que /kte, por ::onJ'lm.. a
'
dos &U""
'-ti'oU tivoa.
•
HI lo:'1'IUBl'l (,',\U
. cVe'J'lllc.lr
>e h'"
a mesma é lncen8urt~el
v~1110, !Ir cncarreA'a.sse de UI11n ou oul,uO [, [JD.,to de ",,1:1 cOlUltlLuel0l1lll.e A &ubcomlssão ml.lta d~ Economia e t.rn função do Banco Celltl'lll "11ll 10-0
Ew a-HJ·IDt~
'liJrll.!CO, IllJwda.r[Jprlle n(J que ta.J.1",~ Finnnças aprovou. substitutivo. nd!,- calJeln(Je.~ menores, como »Ot eumAo SI' Tou,Jnho O 1Il1.'\S'
lí,~ bj]b~ões. (jue €' "Vallat!! ques.~ tando em linhas gera:s a orl€ntaçno pio n or!lanização de Cll.mara de Cam.
'.
'.
/.:10 a'~lmto, Ism ;em prejulzo :Ie ap.~; .do projeto Correia e Castro, introdu- peTI<I'Nio ou o recolhimento provisÓõjo
l";'l;2io li" U'IIJ-jOb~ - D.spilO .'(:Ihll! clHçóps e até emenet,'ll "de meritIs" zindo-lhe, porém, aller!!çÕes SUb~U1U- de rf~ervns dos banco.s locais, para
f" [J'dll1~JJtu de C<ll'gOS na. Pl'evll1i"k·,.l oferec!dtW como
suplementos para clais em vários de seus dispoSj!lv<;s, posterior transferêncIa.
CttC1n,. medinnle tDlW,ll;U puoIM). e aprlmoramen:o do.dlplomu que se q'Jel' Tal sub~tltutjvo recebeu a. cntalogaçao, AcredJt.amos ser de sum!! cOllvenÍEln1iJ\ U~IIJli provldênc;Qs.
expedir, Devo dU:~r, prb'elpalmente. na Câmnra, de Plojeto n~ l04-A-!95?, eia It nf.'âo do &nco Central apenN'
C0Il10 jl];,radeol:llcnUl que jncorpll1'O em ~ntlo mereelclo
pnreeeres faVoravelS na cúpula do sistema e para tal tllio
Em lO·lO-J~Ü~
meu parecer eonetltuações que re~ul· das comJ.ssóes àS quals competiu seu neeeislta de multas agências. Artes.
tllrnm ele contritllllcões escrHall e de- estuào.
Ao Sr. João Veiga; "
de.scmbaraçado dll8 pequenas opera~tes que tive com eôlleclallstas nr. Por outro lodo, .no Senad o, o f fi Je- ,I'ões de rotina , melhor poder'" , ç '.l~
~4diPl'(Jj~lo ne 806·59 - Oria 11 DIte ',o- ttutérla desejando nomear o Ji'rofesrIa Reglonai dos COl'l'elo~ e :reJég,l'aft18 ror JosÓ Fl'ancl!\CO Camargo, que aca- cido Senador Albe~to _pasquaUnl l\mP1ne: cal /lO seu papel de adaptar o nuxe
I"Ill Boa vista, Capltal do 'fel'l'lt6l'lo "", dE' se laurear eatedrático da f'll. sentou o Projeto n 21 154, cuja e e. I monetlirlo e os melas de pa11nmenlo
l"çJrrai do R:o BHlnCD e (Já outta.< ;;';;ll1ade de Cll!l1ell1s Econ~mlons, da tllo rezava: Imtltul o Sistema Fe de~n. ~ g~~~:3~18!! n::~~~~~de~:nQetd,';~o;;
jJHJvJrUmclss.
Universidade de Sãn Paulo, o ProtGe- de Bancos dI! Estado e dá outras plO- 'I ~.l1bllldade econômica. E PRra '-sEo
...\
SOl' lo'ábJo Nudeo que se elltegorlza fldênclas.
lem pie uma réde b0.ncárill ntravés da
4~ ~l" Luiz Coelho:
como um dos 1ll111~ noravels economJSImposslvel no momento tenta\'111os qual altlr, o que IndlsCllltlv~lm"nle lhe
tas do Pvls o Profes.wr José LuJz de UI11 lesumo de t&las essas proposlçlle,'l.
r
Projeta nO 938·59 Estende:l~
ida N'" i" Porto nome con- bem como a slntese dos pareceres. Poere maIor Indl!1lendêncla e Ilberfmwiullárlo~ civis postos à dISposição AlmE'!l p ~o~e t:~bllii1OS' de que é demos. no entanto, prectsar algo illlan- c!1lc1p de movJmpnlos.
t1"~ ComlS<!oes Oemal'eadoras de Li- Sll~a o ·~Jo t"leclmeoUl e1Dnob-eceu to aos principais aspectos do proble.
Outro IXmlo de inler~.'l.~e para a
3,;}29, de ~\:tr~mônío c~1tllral de noul!. terra, mu. p.}!'.sllndo por cima de outTos pan- f~~~~<'f~stft~cl~i
r~V;;tld: fJ~~ •
IlJjtcs us ~€neIlcjos da ]<el
1() de dezembro de 1906.
e o Sr. Ollnto ~fnreondes, que milito tos. nlio meno~ Importantes - é certo lo .l!anco Central, 011 seja, socledado
mas deporém
menordeamplitude.
•
se lem evidencl'" do nu traLo ptlbllco - Antes
•'kJ SI'. Etlllberlo de Cu.-tro:
enl,rarmos no exa- de economIa mls'... ou riU IarqUla.
!lê<$e.' problemas.
me do 'projeUl' em pauta, convém,
A lrlélo'l da' ~cledade de ~conomla
1'"ro.1elo Il? 3.1Dl-ill - Autoriza o 13) NEOESSIOADE DE CR.J:AÇAO aInda que perfnnctbrlamente. llna.li- rnlsh prende-Pe ao mn.lOT lira'!, ele lnPmler Ewcui,Jvo li door ao ln.stit.1tc
00 BANCO CENTRAL
sarmo> quais as funções especificas-de DPnd€ntla que. essa oetlllnlz~çao ~_
de Previdência dos Servidores do ~
,
• um Baneo Central e como vem elas tprlrlr, à dJrecvo do bnllco. hahl1l19nl.tJ(Jo o terreno situado no MunicípIo
O sistema bl1oncnr,o, pelo seu própilo sendo preenchidas no Brasil
bem dO-.•e 11 restlstlr às Investidas de cunho
111' Boa Vls l!l , Terll6rlo Federal fio funcionamento e pela faculdade Que como tocarmos em um ou outro pon- poJltleo.
.
.
HJo Branco, e uú (JuW'u~ p,'ovIlJencigs. lem de reeeber depósitos e abrir cr1- lo prellminar p!lm bem nos sltuarOabe ninela menciol1llr II dls,ll!lta qlle
Ao Ek L,(jUl'JmJ Ilrltlda:
!lHos, exerce um p,pd de exlraord - moa na. matéria
desd.. logo RI! estabeleceu (,Oh 1 forma.
nÚlla rel~vll.ncla nji, vida. eecnOn:lca de TredlcJona1menle o Banco Central de organlzacão do banco. e, wber: ~e
Fr('J~Ul n? 4,7Hi-62 - DA nuva :re- uma NaÇ/lo. De.,ün\Jebha Iunça.o que tem três funcões "ú-Ieas'
banco unifIcado do tipo ellrOl'eU ou
rlil';filJ ao nl'll;r,o 3" tia Lei nq 4.084, de potleriamos quase detlnlr como Públl.
•
-."'
sl.~tem« ,federal tle reserva do tlpo nor.
:10 ele junho (le 1962. riue dispõe sôbre ca.
aI EmIssor de moeda.
te-nmerlcano.
11 Pl'OflSfTIO de I:·:bliot~cãrjo e regula
Através do cçnheeldo ~Ir~ullo !~b I :Banqueiro e agente do govê17lo.
Como se sab/', existem 110 mUl1110
o ~cu exereic!"
'pré~íJmas·dl"jlós'tas'empn,.,t,'mo5. o ~l~.
t) Executor no campo momtârlo e dois tJlXls
fundamentais de Banco
fó.u]ess.
(lU

l'"dj~,~leIunie,

de_ rddJotelegl'aflll1

I'Jlelldos entre

REDISTRIBUIQAO

0&

o cfilel'lo de 1-'3

Ao Sr. Edvaldo Flore.!>:
~lrerill',l,mt.e .•\J.op,rcioi1aJ a" p~Pnull..
Pr~jeUl n~ 177-1963 _ Pronoga !)or
~~~u, 1 J (,Jldat;J~"t; plüpo,clm1-l à lnlll,,; 2 (dois) anos .. prnw de vall~
rO
V.O e I 3 Invels.m.nte 1J POI ClflHI I dane do concur.'o para
provimento
iJ, .. coe)e)"
Qll:'drr,' 1 - 2 Ed':'Jt,,~ .11 ,do,' cargos de Juiz. do Trnbalho E're-lO
I'"
J.U.;
p<iJ'a
cada
1I1i1,
Ui!
bJ.a
11••
"
d"
!h
de
Junta
de
OonciJI'''ão
e
Cr,,: D,[I J1HH1Ô'S rle "~,,~eí,'O' por pré., "I éll ~
.
• ,"'"<
•
~o Iw'Jj f-; lLu B
[~:".J''''., .•. I ,1,U!f(ltlnento e JUIZ do Tr~balho Silb.II''I,DIW.("U ~ L·,~",."s li. <J Pl'l'il1n,/ tlluw.
J;,J;", tilt';I, 11:,,,1.,..U]· ú~. m:o ~l:<:nil;l
A(, Sl'. BiJrl!lnlllCjul de ~Ilr"nda:
U') 1=t]H, L.j.;u1, l a_h t' P&(aH~I •••• "
fi:". i'IJ!LL":1 - ti E,tarlD", 11 12 prMlps !'r':'Jcto n· 310-1963 Acrcscenlao.
11. ' . .!- tiL 1',lI
.. 1]. 1:1''"1
,~,,,,~_. 1 um pRrlÍ~raro ao art. 1~ da Lei
n
1,1".'JJ1".t·,
."di'~lli'llC(J, RJco 'j ,741, de 22 de novpmbro de 1952. 'llJe
dl ,,'n,,"o c'
C~:f!JÍJ'''I .. , .... I,l,c"·:'.ura ao OCllpante de cor140 de o1ll11·dJ. "'I', ll,U
i llJ1/"
fi )fi VI "-I"ál~"
péffilaneme e de provimento
.te", 1!J i l'
j(J2,jl, idem, (Alol· em comilôiio o db'eifo do eontin'wr
l:l"':
.
Rio a,'diH]'
\JLlelJer venelm~nlo lIo me..;mo ~atLI:, "!L'.'2 ~,,"
{)O.uuu,OO~ - .. ,gu.
.i' ,; ';'Cj' n .I
jJ~l'l1 C""., 11
1l1<'w, JI" '0" IJwv'om8, Sêl'f'ljJr, li:.
1.(, Sr, JO'é F.ste"e~:
riJ);U ~ "lio (, Q~l:'nuiJulfl I~O."OU uno
Pl'lJjelo n9 &24-1963 _ Declara a
~ 1 Jo:.'.;,dc a 2 \J; ecpUb IAc,'" I .. " ., i t'lI!ik !lra~l1ell'<l do' Servidores po.;llJ yOfl [iL J -~ 1. p. ét lu pMa o 'I er"1 t ,
Tel""taCieos
COJoultll'o
) li III jIJ lb limapa a uuo. lJ.:O ~ Tola:. , • L" ,0
.n
I OI'''ÜO
~
~.~,G).(If'ú.G('J,
O., rl'lt&l'los fora J' do bovêmo Federa.
urm '/i,Ueo1. Jl~ d 1. mais h nvl'l' d o"'
AlJ Sr. TourInho Ol!n!<J.s:
Si',.' -!<-11L.:'~' du, H'I~~l"tfJU~H~ n .J:eundlÚ
j'wl'fl ('[.lC:ilJ. (;1 •• M~lheus
Orlávl,) Projeto n9 916-1963 - Contn rm,
d
I
f t!vam'lJ
1.1uw] :rln~ Se0'~!iLJ'lo, lavrei est!l ~lil àl!L10 o t empo e ser" ço e e
- CJIW. uf'/;ols de lid.l e apro.núa, .;et'4 LP fJIP.itlldo em B,rasllls., por servidotr!
!lh·lu.HI,. p~lo i'r. PreHden !e.
do I'oder q;xecuilvo, C1VJ~ e ml1itarrs
l1u pnlodo compreendido ent.re 21 de
I ahril de 1960 e 21·4-62.
11.,tJ,ÚÜ!i,
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o prlmeir~ que poderíamos
cl1amnr 1II11flca<Ío ou europeu e o segunda -cÕ1Ú;t1tufdo '~or um 'sistema de
banco, 'semi-autônomos e reglonlliS,
coordenados apeoos por mna junta
é o sistema descentralizado, regional

no~

_..Qutubro' de 1 ~G3

(Seção I)
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mas agrários e de Clmérclo Internaclo-I 9) estabelecer diretrizes e normas referiçlo Conselh,o, ll;lér das atrlbu!naI.
'
- sôbre o crlédito bancãrl<J e mgenl,só- \6e.!. privativas segum es:
.
Os bancos especializados vão .;urgln- bre' o crédito rural e sôbre o cr.!"1)' emitir moecia de curso legal;
do e se Impondo, como decorrência da' dito (la consumidor;'
2)
executar.os serviços 110' melo.
própria diveuífícração da' economia
.
r
clrclÚante.
social.
10) traçar normas para as ~P ICJ.-\ 3
ber dcpó-1tos de InstItuições
'
cões das Instituições federais de cr....
1 rece
'C' •
ou americano.
D) o PROJETO N9 15-63
. dito, inclusive llS caixa econôpllca,
de redesconÀi'1gor o único pais onde fUl1clOIul
' 1 _ ANALISE
e alteralldo, quando nec!JS.'lár10,
) TJe empréStimos a. instlbtlçoes
o ócgumlo' sislema são os Estados Onios tIpoS e cronç'llç6es de operaçoes qno I~~ li ir
de natureza bancária;
dos úu América do Norté e isso graO projeto em tela, envlado à Câma- ~oderão pratIcar;
-.
~J~~D~~e;ter o crontrOle do crédJto no
ças i\ uma série de particularIdades, ra do' 'Deputados pelo Poder .Eil:ecutl_ 111 estabelecer 'normas e condlçÕl'.s
m'rdor'
tais cromo li. capacidade estadual para VO, através da Mensagem nO 52-63, 1'e- para constituição, func'1II3amentoo e co~u e;ercer o wntrõle e fomento do
·1egl.ínr sóbre a matéria bancária; o presenta o result:J.do dos trabalhos ae fl&Cllllzação dllS instltulçoes fimUltnércia exterlor'
desell volvlmento paralelo, mas não uma Comlssáo nomeada para' êsse fim celrm e determInar, quando cablvPl'l co 7) efetuar' o registro d03 zallitals
oomunicantc, dllS eConomias das vá- pelo senhor PresIdente da RCPÚbll-ja lnterveneão, a suspensão dr ooer.l1- esl1. Mlgeiros e dar cumPTlmento aos
(depoIs' Estados);
C&. Propõ,e7se a Teallzação da Ref0t:- çOes. liqüidação extra ...-: judlcrial e a de~lI.i,s dispositivos de natureza exer.
:rias' colonlas
grnmlr
funcionamento do sLstema ma Balicr{irJa segundo as seguintes 11- Cllssa~ão ne carta-patente para funclo- cutiva da Lei n9 4,131, de 3 de ~e'bancárIo; e lt reiteração de crises ban- nhas meslrllS: ,-.
.
nar;"
tembro de 1962;
.
,. ,
cãrin~ locais (corridllS)- quando lU! di- A: CrIação do ConSelho MonetárJo 12) fixar com perIodicIdade nâo lU- 8) ser' depositária das rese. v' s
fícU;Olldes de transporte5 Jmpediam Nadonal:
ferlei' a dois anos.. limites mlnimo.' de oficrlalS de ouro e moeda estranz.eJl'i\.~; .
o rápido socorro em' numcrrãrios ás ., BI Transformação da atual SUperl!}- capital· a que se sujeitarão ns in;tl9) entender-se, em nome dQ Ciov.' _
l'e;:;ões atingidas, dai surgindo a ou· tehdérlcJa da Moeda e do Crédito em fuições firHtncelras privadas, aplleá- no BrllSileiro com as instltuJçõFs . _
tOlga de poder emissor' aos vários autarqúla federal. •
. ,vels segundo a' lIcallzação de .,nas ~e- nanceiras estrangeIras e I11tern~r 0Banros de, Reservas; os quais dentro CJ ReglÚamentação dllS Instituições des e rêde departamentol; , .
nats e assessorar o Ministro da H,de slllU> regiões funcionam como '1m Financeirlls .Privadas.
_.
.
, 13) e.~tabelecer' narinas reguladorllS zenda, quand,!J representar p:ssoa.Dance. Central tipo europeu.
• Dl' .~laçao da ,Comlssao NacIonal para a concessão de.llcreltes. siral, e mfm~e o Govel'!1o perant~ elas, o ".
ABSJUI sendo, n maioria dos :leputa- de Credlto Rural.
pre!'tacão 'de fii1an~as por pllrle dps
lO) exercer a flscallzaçao .das p.
dos e economistas que se prolluncr10u
-,..
, ,
v
"
es em moeda nacional ou estl'a n sôbre n matéria tem sida favorll\'el ao
A) CRIAÇAO DO CONSELHO
inst!tulç5es financeiras .lndic~dflS IV);-l raçlo
llzadlls' pel!ls entldaa:es f~MONETARIO NACIONAL
ta lei' ~ . . . .
.
ge ra r e a ,
t j I
sisf-\,ma lluropeu -centralizado, orgu.,;,
-.'
14) 'fIxar'
llmites das taxns derna1!creirllS a qU~ !e refere, es a e, ~
meukll1do que o S!stll!lUl de Reserva
Ao qual con:peUra es\abelcer a po- juros I em' geral, descontos, coml!'sõi!.~ aplicar as sat;tçoes e penal,dades pl e
não e um organismo de Banco Central litka monetárIa creditlcrla e OOlPbjM qualquer 'out1'a forma de remuner!T- vists em lei;
"'. ,
llJ"óprio dos países de regIme polftlco do pais adequada aos objetivos de ~.e- çúó de operações e ~ervlços bancãr'os 1 11 ) conceder a.utorlzaçao às mst,fedr.aLlvo, eis quc outras nações for_ senvolvimento econômIco e SOCIal, e financeIros Inclusive 0.' nre:;tmlos tuiçôes financeiras a f~ de que pasmadas por .esta dos federados não o atendendo àS pecullarie~ades regiollfllll pela superint~ndêncla da Moeda e ctn saiu:
.
"
,adotam, como por exemplo, a Argen- e à distribuição selet.lva..de cré.dlto'/CJ'édlto;
a:' funcionar no p'als;
vI ando preclpunmente
indl
Ir'
d
tina. o Méxlcro, a AlemaTlha. ect.
Alem' elo mais, 'no Brasil, a grande s
.
- ,,l~l ~tab~lecer
cres e Çlu as oonb) Instalar ,ou ~ransJerlr suas s~ es:
diversidade de estágioS de dese'nvoiVln Adaptar os· meios de,pagamen,o d:çoe;, técrl1lca~ sObre en!'aIl<C"lmobl- ou dependênCIas, mcluslve no extefJ?r,
menw entre seus vál'ióse~tados e 1'e- as reaIs necessidades da ccronomJa na.- 1J7.agoes e outrfls relaçoes 00 .rlm;~c) ser transformadas, fundidas e Jllgiões, tornaria apelJ(ls teórica lt igde- crlonal;
.
nlal~. a ~erem observados pelAS In~.u corporadas ou encampadas;
pendência outargada a· um banco de 21 Estabilizar o valor Interno da tlllcoc< fmAncelras:·
11 I
d ' 1"
õ s dê' cjj,~blo de
Rt~"l'V!l de várlns de suas Re....jões.
moed'" adequação à plllíticra de desen- le) fixar a percentalZem' m Xl!la fios
pra l<:ar-oPderaç ~d Mbltual áe
~
1Vlmento' econômIco'
' recUros que Cada ~tnbeleclmentc pc- credIto real' e e ve a
Bo'a parte dos projetos até agora em V031 Elltab!liror' o vàJor externo da. ,dpT/í a um mesmo cliente;.
.
tltulos da divida públlc~ fedderabl es . orguos
'de LeglS
'I a tJ - moeda e manter o equi!ibr Io d,o "a
.. - \
ou munlc.pal,
e on
lu •
paUta' nos váfiOS
17) '
ballrar a~ norma..' ele (,Ol1talll- t~dual
r~es
hipotecárIasaç...es,
CC ontros
tltuvo Fl'deral,··considera o Banco Central lanço de pagamentos; . _ .
lirlanfl e estatlstlcra banclÍrlllo, Pro Ar~' letras
crédito"
como um CElnueleclmenfo de cúpUla, 4) Aumentar as ~pllcaçoes dos Te- ticulaçiW com outras enllelm'lpJ; pú- 10~)d~er prorrogados os prazos conccum sistema de bancos especiallzodos, cursos'das IIisUtuiçoes flnancretr!lS - bllcns comnetEllltes:'
,_,
J amento'
eW\lbeçando cada setor cridlt.lcrio es- públicas e privadas - e~ funçao do 18) e'tabelpcer ,a,~ norm~" reIl:Ul'l- dldo!; paul /U;;~sO~tatutos' _
{~)~:~m; ou superinte~der os serpec;,I! por um bnncro modêlo scml-<'S- desenvolvimento harlllômw de eoo- elorn., dn!; IItlvidaell!l< das BOba., (lo
iJ,lcl,lI plevla os
as lru.titulções, l'lSe dos corretores de
viçoS das cãmal'as de compell.,açâo
banco", nl"m do .Banco do Brilsl1 rt's- titmos e operações flnancrelrll.b;
19) fixar diretrizes e normas da cheqléues e outroass t~\~l~~;~ões e.'p~cifJ
tm1ulildo: .Banco HipotecárIo" Banco 6) Coordena1' fi politlca monetária. polltlca comercial, externa;
.
A m de su
'Y d
taml)"~
Rum;. Banro IndustrIal, Banco de !n- com a pllltlca IJscal decorrente ne 2m fixar dlret1'lzes e 'normas para. cas, à SUMOC ~, atribUi a
_
ve;,tll'IClllos, Banco de' Exportação e objellvos fixados em planos p1!lrlc- a l!Olftlcro c.Jmbial, Inclu~lve ~.ompra competêncIa para.
Imllnrlaçúo, A denominação "do Brll. nuls,
. . ' e velldll de ouro e qualquer opera1,) promover a coloooçno de elllprés..H", seria pJ;1v,af,~vn de tals. bancos. Já Como atl'lbu:ções especlficas e P~- ~lirs em moeda e.~trjmgelra; ,
tJmos internos e externos, como, ag~n~ fipl'e~nniza,j](lo
mJllga coml!'sao
de Industrlll
e ':loà Superlntenrl/' a da te do Govêl'no Federal;
n crInçuo
de bancos
co- votivas
tn M os do, Consêlho Monetário, de.s- 211 outOrr-ar
~
J1cl
mprc,alB, rurllls e de fJnanclamen.o,
c. I ;
.
' M o e l ' l A e do Cr~dlto o m onoJl6Ho llI1r~ '2) rea.llzar operações de compra e
Jil no subnf,Hutlvo dn Sub-Com~ão
1) fix!!r as caracr!erl.sticas iterais e clal ou total das operaeõe,'! de r.âm. venda de ouro ou moeda estra.ngeira
J.i!br,q de Economia e Finanças o.~ ban- !.ecr!1ICllS das cédulas e das moedas de b10 ' ~empre que ocorrer gravp "p,~e- com o fim 'de atuar no mercado camcos-padrão' seriam os seguIntes: Co- curso legal;
' . ouilibrio no balan~ de pagamentos-".u binl com vistas à establlldade da moe11181 rlaJ, lndustl'IE:J, Rural, de Neg6clos,
2) estabelecer normas, regUla~oras houver oorlas razoes pa~a. llrever a da bresUeirll e no balanço de pagade lnvestilnentos, Hlpotecário:
dos serviços do meio drculaflle l
Imlnjlncill de talsltllacão.
menlos crom vu,tas ao seu equillbrlo;
3) estabelecer norlllas e cono!ções ~2) cstobelecrer IIS dlretrlzps ~ ·e3) réallzar operações dc compra e
O Projeto Pasqlla11ni ,pr~vê os se- para e emissão da moeda de c,urso le- J"rm seguidas pelo ~.on~~Jho Sllj1erl"r venda de tít1l10S públicos federals ou
g~llJjles: BallCO N~C!OIll1J, da ProdU- lI:al e para as operações de redeseonros ,da!' CaiXiL~ Econômlcas. (,Otn Vista;" a de tltuloli de sociedades de economia.
9rlo, Banc,o de Créd! to f!OClIlJ, Ban~o e empréstimos a. InstituIções tln~- prf',prva! .a solidez flnnneelrll de ~'~ mista ou einprésas de Estado (open
de InveELllnen\.os Publkos, Banco ao Cl'jnlS de na~ureza banCária peja !':iU- 111lititu\coes e adequar suas ollcrllçofs arket) •
.
BHul - (cimprclalJ. .
perlufêncla da Moeda e do Crédito; laos objf'llvos dl'!'la lel.
m4) emitir titulos de responsabilidade
~ , tuls' projetos se contém a Idélll
• .
,
O Con<elho Mont'tlirlo ",,1aclon~1 EP- própria
'
do ConseU1 o
Em
4) fixar as percentagens e rolldlçolJ3
f A lntem-lIdo pelos s('!!uinf.es memsegun d
o nOlmas
de que os bancos dA rêde partIcular dos depósItos compulJ;órios na. Supe. Ibro "
,o
Monetário;
.
tlp\'eJ;'o se adaptar aos podrÕe.s dos rlntendêncla da Moeda e do Crédítn e
MinIstro de Estado dos Negócios da ,o proje,to· crrla .alne!.a na SUMOC um
bancot especializados. Caso quplram ."illJrfl a Jlberaçfio totnl ou par~illl dês- F\l~enda, qllp o presldirâ;'
Fundo de Partlclpaçno nas sociedades
OI"""ül' em mais de um setor, devem se ses depósitos, quando aplIcados f'.tn
Diretor Er;péutlvo' d>t SllJlerlntp:1- de economia, mista e emp~êsns do.Es- de"r1nl.lml' em oortrlrlls sepeclallza1,s operações de crédito setores de ativJ. àên('l~ da MONta e do CrAdlt/) :
tado, D qual se constltulrla. Inlc'r
la1que se nmolr~em às novn.s exlrrêncl:tS dades prioritárias;
.
,'Presldt'nte ,do Banco do Br9.s11 mente m~~Ia.nte trllll.sferêncj~ do, eela lei bancárlll.
li) estabelecer ao normas regula- S . A •
souro NaCIonal, de ações, obrlgaçoes e
~!n/l1 efelto, a crlação de' banCOS 'le- doras dllS operações o das companhia de Pre.sidrnt.e do' Banco NllCloool do partes belleflclÍU'Jas de ta~ socleda.
lllt-eLtalais ou prJo mcnos-(',om mar- crédílo financriamento ou inve.stimen- Desenvolvimento Econômico:
des e empresa, Dra em 1'Oder ela união.
ClHin orJenlllção do Estado, vls,qndo tu;
•
.
Tt'êr mpmbros nomeados com msn- A êle serão Incrorpor~dos novo~ tltulos
atpal: sõbre um determInado selar cre- 6) eztabelecer nonnas para as ope- dato ,fixo.
a serem adqulrldD.!!pcla Umrio FCdll.rcJO e uma tendêncrla llaturql, qll.e rações da Superinul.lldêncla da. Moeda 'Partlclpnrn ainda do 00n5P"'" Mn- ,deral depoIs da VlgcllC1o. dn leI.
l'e!11 se manifestando na ;vIda econõ- e do Crédito no merendO de titulas 11Pf.Brlo o 1\!inl.tro de Estado en~al're- I A SUMOC terá como fontes 'dp re.'.
lnJCrt bmslMra.,
lJúlJllcO~;
.
_ glldo :il~ P!nnpjamlmlo.
celtâ as seguintes: .
1) Juros de redescontos e de outras.
A rigor, doi, bnm'Os (",p~oiaIlZlldos ,71 esta~ellJCer. normas llS olleraçues B\ T'R"ANR'FOR AMACAO DA ATUAL
jú r,,:k<!t'Jn e porl~rJn.m funcionar des- da, Supenntendencla da ,Moeda e do SbPEFINTF.NDl!:NOIA DA 1\I!OED'\.ll: aplicaçôes de :recur.sos;
de logo; o Banco do Brull:-<I protó- <:;r.:dlto no merc:td~ dé tItul03 l'Je '~- .DO CR"DI'I'O F:M AUTAR~UJA'
2) re.~uHádo das .operações de crâmtipo tio bllllCO come:rcíal - e o Bl'noo 1c.:I!:lade de eCOTIOmla mista e emp1'eFEDERAL
.blo e de venda de ouro;
Naclwrol de DesenvolvJmento Econ(í-I~~!' de Estado;
co'
,
•
,,_ l
3) anecada'çiw da quotC\ de "con01100 -'" Banco-padrão de i.nve~~Jm('n.
O, trnçar nOll)1ns para a Or.,Cll1lz.1- Com sede e fôro na capital .ta ~- Irltul,i'io bancárJa" de que trata o
tOB,
' I c , ' o p tunc:onlll11ento do~ fundOil lle pllblloo,.à qual comprtlrá d~ miln!!lr: [Decreta-Lei 1.8&0 de 1939:
Ql1orJto ii nec€s11dade da criação de Ifmancle.m~nto e de Invest~nento cronh· geral, cumprIr as :frlblll~Q~~Ifu.I:l c
i) olltr?,s receltllS eventulllB, Jncluum Banco Rural <! tle um de ~mér- tltuidos, 'g'erldos ou admin.stTados il:'fl' eomet.das pp,o Cons 1110 ~_o nili
sive ~ dec'J!'r~l1rpS de ~ aplicação da
cll\, Elrterjor, está e1f.l na cromo:ên~la socIedades de flnanclamentlo e <0- fr'?,PT " cr1ll11!1l'lr P~ 9ue
eu" em r" a l'e:1nUdllMs prev'sfas no projeto.
d~ qtl"llos .se 1>rpOl'UP~m com pl"Oble- c:prl~c1~s de illvestlmentos:
1~"r"lrO!l, como 6,gnos eX!!'C11"r ,o

~I- ~1~ancel~Wza~a~~:~~~,es

xan~o
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I _),

'r

t."g'\~ll'Dje!O

~eo:ulJ1les n~~ljaÁpeJ'Ielçoor

~~~~rce;.,:

fundo.~

d~

I

I
I.

o

I

I

, 7710

OIARIO DO COM:jRESSO NACiONAL

Sábado 12

(Seção I)

Outubro ele 1963

I

A SDMOC seni adll,inlstrada por
Encerra-se o projeto com 26 arti-\ Já em Bancos C~ntrais do tipo euA nào Nor l\ função de banqueiro
UllI Diretor Executivo e por tres a 1>'3li gos CiJ1I'eS\i:,..,dentes às DispOSJÇÕes Iropeu ou unifJcado SISiema pelo qual do governo que continua em mãos do
dJretoJ'cs nomeados pe o PresIdente Gerais e TransitórIas, as quaJ.< estll- .opla o projet" ~ é o próprio banco Banco do Brasil, UldllS os dema!s, tida RepúbJlca e demissíveís "ad nu- belecelll normas referentes à transi- I pelo seu Conselho de Dnetores ou de pJca" de Banco central, pascam para
tum", dependendo a nomeoção do 01- ção entre o otuol sistema e aquêle a Admmi[,traçüo quem estabelece as nOr- a nova SuperintendÊ'ncia uil Moedlt
l'elor ~t'r.llt.ivo de aprovaçflo p"évJa ser JnalJgm'ado com a flPl'Ovaçãp do I' mas elo. polJlica ll1011NaJ ,n, executada e do crédito, ressalvada, como acenpelo Senado Federal.
projeto Inc,usive quanto aO funClOna- mcontmcntl pejo pl'lipl'lo lJanco, ,Dê- tua, a parte normativa que "e acha
OI nEOULAMENTAQAO DAS INS'rI- llsmo, 'l~revendo ainda a, ,~JabOração se o nome que .se der a tal ,?onselho: concentmda no Conselho J\1ul1etárto.
'lllJÇClF5 FINANCEIRI\S PRIVADAS pelo P..:ler '1',;ecul'Jvo de Houlnmento I Junta, Adm_lnlstratlvll, CorneJho de
Note-se
porém, que c,loel'a à
,~J
,
.
a ser belllado dentro dc 60 dias li fem ,Admlmstrarao ou me.smo Conselho SUMO C atuar como agente do govêrA.,slm sito com,ielcl'lIdns "as pe.-sDas de eslabelecer nOl'mas complementa- Monetário êle na "eaJldade é um ôr- no nas sues operações de c.l·d1l0 pnra
rÜ,lca., ou JUI id.cas que ('XC! çaJU ha- reS à bOa execuçiio da lei,
gão do propfJo ounco central, como li colocação de empr&shmos mIemos ou
IJIllllllíncJlle atlvldades relacionadas
Menclone-ll
ar ti
57
a- Diretoria de uma ~ocledade anônJma, extel'l1os.
tolll 1\ ~ llnrdn ou aplicaçfio de I'ccur. 'á
f
e o
go
e "sel:s p
sendo pl esldldo pelo Governador do
Da ma'or significação, o 110,50 ver,
11
"''' mo,w'!lr;os ou flnancelrO'>" IAr- iAIfJ.~COS 'i~l'f~ldO~l
fl:açao do Banco, pCl'sonagem de slllgular posi- os dISpositivOS referentes às operações
( d
b'llmdo c per e çOamen-, ção, de grande responsabll.dade nas de "open market" e à COIDt!tlliçf.o de
llgo 22, puágrn!o único),
Tal 1'E",nlailll'lltlll'ilO é feita cm Ji- o os,, rn a
ores em InslltUlções deCisões que.!' 1l00'mutlvas quer executl- 11m Fundo dc participação Integrado
1111"" bm,lllnles amplas, vClbllndo prin- : ~:r C~~~f?daU~~~ a~ta~~i~l~eld~ral da vas elll unHos CllMs com estabilidade por IIcõe.~, obrigações e pM,es benefl( l':J1lDl'nl.r n.all'rlo. atlnenle 11:
025" dos salátlos pago!> ouuc~'e~ltae no cargo, com mlunldade tipo parla- clárln.~ de emprê'a.~ perlenemles à
,
.
1,,' ,c
"
•
•mentar, com as:;en(o no mmLstér:o, União, ou de sociedades de economIa
11 1)("'11\'1, pUla IUllclonumPlllú;
uO" aem empregadO!> de Ins!Jiulçoes pu- com mandato lixo nem ~empre eom- mista,
~,". c'Wlhl 111,rào de cnpllvJ e Hei i1U- ,bLc~, ou parllculal'es,
cldente com o da' pa<tl1s pollticas
b " ' -. om va
S'10 ['xl'fll'Js a CarteIra de Rede'
" , '
C<Jmo se sa e, as opdn<:o.~ C
I
Jlh'JI o:
J
"
I ro~iOs ' C~,l'! i
I C
'I
.- núo d('m;,<,S!vcl salvo CllSO~ cspeciaL/;- lóres mobiliários exccul<l:hs P,elos 01'~, JI',nnbl111rnl0 cc b"JrJn,:os ,',",UI!. ' ,
,fi.
e,ra ~e OIllC~CO e a simos,
.
•
t'l d es da aw"du e do
do J'Pg~l1" a S(-lem ll'IdJ]I]t1S lJl'1o Con- CaIxa de ~obJJ.:z.uc;ao B<lnearla, lnA 'uluçiio adolada p?lo projeto f?ge ~~rc;r{:;~eC?~cf~e~ O;nll'e ilS !lia s efi,eJ!w AhmelarJO,
corpora?do ~e seus bens. dlreJlos e 11 <~"'(l. lInha, O Con;,elho .MoDelarlO caze' anuas de poJltica uwueiíuJa 110
ft
4' dJrelto d~ JC'CIll'll ou impugn ç1io obl'Jgaçoes à SUMO C, bem como o e o Banco CenLl'UI em seu aspecto
'fd I
ular
ilqu dez do 'sls
<la P"""" de fldJIIllhliLrfi,dtJl"es das lUS- atual Conselho dll 5UMOC, CUJllS fl1n- normativo li: pOlém desvinculado do fen I o ce,
ca ~ brasJleir~
J.,lu 1:6<5 llllDnceJIO., cOl"ldnlldos lul- ções ,'elluJamenla.res pa.sSll.m paro 11 Banco CC1;t.raJ _ "SOl d,~allt.. SUMOC, e~a econ, m co d· l t~tulo~ e ainda in~
d
IÍ[Jlll'O' pill'" l:l!S cu: gos por rArt.e da nJ~ada tio CIlJ1f,rlho Monetário Nlí~jO011 e o mel ca o e
'.
e"
;SUMOC e df'nllO UO Pl'lIJO de tO I nnl.
No aJ 01:04" n" VII c,tabe.cce o,pro- clplente, se~ popel podela ( dev la
I1IDR;
: O Pouer ExecutJvo é autorizado a jelO como norma orlrlll.adora da ação transceder esse aspecto para se In~:;
DI op"ru,ôes WUiluas às Jlklt1uiçóC'S' t.ran~f(lrmQr a Ca..~a da Moeda em nu- do COI1';l'Jho a coordf'uaçao da poll- I'Jr nU~l1~ polltlca estl~UlodOr~ r
j'lIlDlJl'f'I!"", 11 :,abrl:
tm'flulu lndu!;lrlal.
WCl1 monelárla com a fiscal em fun· apl'caçoe... de c,apltal ~ Sl~ cana I~a_
, ,
, O Banco elo BruslJ continua com itR çào de obJl't;;'os !Jx,'dos em. piano çao pa~(l os setôl es estlat"olcoS ao ea I pnlJiJl\'all li.. 1'llJprl'~f.J1l1o~ " d.-" .\uas rartell'U,s OPI'I""clonn;s bem como plur.enal aprovado pelo poder Exe- senvolvlmEnt.o econõmlco,
rrlorc5 e l'ol15clhello,; flscrH', :1 :leiO- Com a função de BanqueIrO de Gu- eutlvo.
_~
Com re!a9uo à p~rle por assim di.
nb'U. qde plIIllelpe com fila,s de 1O<;~
VCJIlO.
AmUa ai citbe uma cl'!(,ica, E se nãO) z~r "a~lI1m!str~tlva da reglJlame!1~:in cajJltl.Jl, a a"ccndcl1te a de"ccudcn- I
.
houver plnno plunenal1 E se <) plallO çao e !lscahzllçllO do s1Stema bancallo,
~e dll'elo I1t~ o 29 grau, ou eOIlJlI~C dc ,
II - CRITtCA
I'ÓI' de emel'géJlcJa de Ulll oU menos? a. SUMOC continua a ter competência
qualquer memílro da admml'/r.lç.ão
A r~folm<1 bllllcó.rln tcm reprefen- O CDrL5elho estRra desoimglldo de (en- I pal'll tauto, de se destacar o poder.a
d" e_'ta lJl'lPCi!Jl!'n to:
_
,,1.11<10 tluraule decênios uma das grnn. tal' a desejada cOOldenaçilo'! Mais ecc-I ela conferido de "aprovar fi eleiçaO
/JI pl"olblçao de emi~~~o de (lebéll-" des :lspiruçõe.s da nacionalidade, A 11,('.0 C lIexlvel será nao categorIzaI' a de diretores ,e ~OS nlembros de qual.s.
fures e ppj'te,s beneLcJUllü.«:
! criação de lUn Banco Central, e, em ell stencla de um plano plurwnal co- que,r outros ?rgaos ~dmml~tratJvo~ das
01 pro b~ç"o de aqu!l'içllo de bens! muito.~ casos até me;;mo de bancos
mo resolut.ivas da cool'dcnação, atra-I socledodes rll1anceli~s IA~t. 13 numelmovels nao destlllados ao P1ÓPl'lO pcclallzados Como o Banco Rural bem ves de emenda que adlllnte apresento, ,1'0 XV), o que devclá SCI feIto em 30
Ub(l;
":
conlO a elaborllçilO dc legislaçõo ~'Cl/UQuanto as lüribulções especificas do dias IArt. 281,
,
C!' pl'olblçao ~lllvo para ns COlílp~· lamentlldora do COlnércl<! B:\I1cá~lo, Con.<;e,ho Monetúrio. vemos serem as CJ QUANTO AS 'INSTlTUIQOEa
lJlHas l1e lJlVcbtime.nw dc manulençao coIlStJl do programa do, partldos po- mesmas do atual Conselho da SUMOC
FINANCEmAS
de cnrteiras de lIçoes e quot.as de eu- lItlcos nRe,onllls bem como das I'e- amplladas deVldl1lnente para e n g l o b a - ,
'
pllal de outras empreSll,~ e IlllOycis comendações de quase todos os con- rem pratIcamente tódas as funções
Como RClma referido, o projeto de
cujos valóres oomadcs AO atlvo Jlllo\)l- grcsso$. COlUc'rónc.as, simpósios, ncs llorm,Hlvas de um Banco Central, tal leI em exnme contl',Ul d bpOS·tlVo.~ l'eIlzado exocdn,lI1 o montante do capItal qunL~ a matéria loi aprecIada,
'como expostas nas eOllSldeJ'(lções pre- guladore.~ das entidades que operam
renlJzuclo 11,1111I: re.;ervM;
I Incompreensivelmente, porem, a sUa lillllllarcs, ou seja; emissilo e servlço ,no comel'clo bancárlO, lnt:lml1do tame I penalldnclcs:
rcaJ!za,ilO vem sendo procl'as!lnac\a de meio CIrculante, redesconto, com- ,bt'm as socledades de crrdlto, fmanJI Intervenção e IIquiilaçí.o'
com S~IJSIVC:s danos pllm a economta pensaçfio, I;ecoJhlmento compulsórIo ClRlllento e mVCbtlmenlo,
')'
t
•
"
~lllelollaJ, mormente em sua fu.se de de dep6blLos, fixação de juros, reguO artigo 29 declara ex!:,lJ_c t,amen e
DI INSTITUIÇÃO DA COMIH:5AO lIcset1l'olvhnento,
lamentaçlio de operações de crédIto subordinarem-se as dtspOSlCOCS da lei
NACIONAL DE: CRÉDITO RUI!_<\L
Ol'll, lll!llf.cuLlvelment.e, o projelo em em geral e parULuHll'mente paI'a as I e ~s normas a .serem baixadas pelo! ..
Tal o i ,"
'c 11,
" U d'
d eX,llllf' l'rla o BOlJc·o Central do Bra- operações cltmblais e de comercio ex- 'orgaos nela. IIlstltU.dos os bancos ct\'I· c, I~ S'~" s L CIlICit~1 J'(~dft a .,(l. 1si!. Allcnos não Jhe' dá êsse nome lerlol', para cHanlJos apenas as pl'ln- s,as bancarmoS, caIXas economlcas, coSU 'rlI '" d' 'I d M ' clpa'<
operativll..q de crédIto COlUp:mhlllS de
paI e 1101 ma. VII .... po ICa o Cl". Ch' 1\·
dtlo I'lIru.l 11 ser seguida pela., lllbU!ul-'! d .llda-oe 'aPite l""n ente a fi t' oe•• ~,
crédito financiamento Oll IlIvesL!men.
"
f".)J,lnCe j 1'11.. ' . UI"l C cspec I11 11 z",dn5, o I CJonsclh
a c (J M
1'« uNa
o nll
r t'xeca
JVII e
QUANTO A S(lP",nrNT"'ND"'N to bem. como qllnlsqller
.
"",eB
I par
N .
0I
outrlLq empreque 11110 as ellJn1lnl das obrigações e.~- i I '
o ti o
r o aClOnU!!lU pUlOIA DA MOEDA E DO OREDITO
sn:., IndiVIduais ou' colet'VA' que exer- ~
P:I~:,cadas nos llell1al.~ Rl'l!go.s du prO-I e A~{/i:: a~~uns anos atrlÍ~, cra cos- A ,ÇU<l transtormaçilo em autarquia I' çom habillllllmcntt; atiV.dadf's,re,!nCi oJ
t.UJlW Ifllar'M em Bnnco Central cIÍlS. COJJ.Sllgnl a /l'ndene.a domll1ante dos nadas com a gU~1 da ou apl.cHç,tO de
SUIl comtltuiçflO serÍl n ~el'ulllte:
sico ou seja o orgamsmo clljo fun. u!(,Jmos projeto3, e.>1Udos e pareceres recursos monetános,
II D!rctol'.EJ(ecul.lvo lla Su erin-' c!onamento e estrutura obedeciam ,a so~re a ma,teria, ('m que pesem oplApós a dL~crlml11ação ex:mpllf1c a •
temlenrla da Moeda e do Crédit~., f1uc c~rt.os Illoldes considcrados os mais nloes favoravels a socwdade de eco- Uva de banco;ç CRSas b<mcar.os. etc.
lJll'"lcllni ealDo u«leg«do. do Conselho ll'elll?os e os mal,<; fUllclonn!S.
nomli( mlJ>ta.
cxces.~l\'~pJellte ampla 11 dcfllllÇUO de
MonetárIo Nuclonal'
HOJe em dIa, rol IdéIa. esta superaAlnda a! temos o Blnco Ceuu'al Instltuiçoes ftnanceira.q, renetlda, 110
•
da, Os Bancos Centrais vêm se estJl. consldcrado li ora sob ~ seu as ecu;' paragl'nfo úmco do artigo 22 defllli.
2) um Dil'~tor da Sl1perlnl~lld"nda bcleccllJo e modlllcando segundo di. execuWvo COI~ efeito todas as ~trl.l' d«s como pessoas f!slcas 011 Jundlcas
da Moec\n e do CrÓ'dlto, que sl1b5tllui- retrtze~ prôprias. de cado pais, sua bul ões d'a SUMOC são ura e sim- que exerçam atlVldades reLlclonadas
n\",o Prc"ldente no, sells llnpcdllUcn-1 tradJçl\o no comercio e na prllx,e bano PIJme.nle a faceta de lxecuçao das com a guarda. ou apllcaç1io ~e recur.
10."
cnrla. etc.
,compc(êncÍ(ls normatÍ\'!IS atrlbuJdas
monetãrlos ou f1nunceuos. ora,
31 11111 Diretol" <1n Carlcil'll de CrédlO projeto em exame apresenta llS-lao Conselho Monetal'lo
qualquer pe;;BO<l realiza at,vldade.s relo Agrlcola e Imlustrial do Banco do peetos POSIl!VOB ao lado de algumas
' l a c l o n a d l l S se nlio com li ~unl'L1a, pelo
13Jnsll 5, A,;
j ImperfeJções, Procuraremos aDalJsá- ObvIamente ampJlum ...<;t' ('SSas atrl. \men(l.~ com a. u!lllcação ele recursos 1J·
4. um Diretor da cartelrl\ de Colo. lo cin,lnd... nos ils quatro. J\nhu.s por buições, A SUMOC pJssa agora li fi. nancelros. Melhor seria empregar a.
l1i,"~úO do BIIllCO do Brn.<11 8 A,;
nós destacRda.s na Análise acIma ere· gurar na 11llvldocle b'lncál'lR não ape. palovra empréStlmo alJel·l.ura de cré.
51 UJ1l Dll'elor do Banco Nacional tuada,
nas como órgiio fl.scaJlzadol· ou orlen- dito ou cxpressões análogas pclo me.
de Crédito Cooperativo:
QUANTO AO CONSELHO
tadol~, mas como verdadeiro agente nos cumulativamenlf! tia noção, 1YJ'a
61 um Dh'etor do BanM Naelonal
MONETARIO
ballcar!o - vedadas llatur~lmeDte lI.S que ela tenha o tlpo de tC:ilo Cllem·
UP Dc~envoJvlmento Econômico;
operaçoes desta com o publiCO - e pllflcatlvo
'/1 um DIretor do Banco de Orédito
Tal órgão, em prIncipIo, se just\fl- mais como banco emissor, como euQuanto 11. regulamenlação das ope..
"ctn Amazônia. S, A,;
carla r.la.is no caso de se ter adotado 'I carregado dos respectlvos servIços de ra.ções blll1cárlas. vemos que o proBI Ilm Dlretol' do Banco da NOrdes- o sistema de Bancos Federais de Re· melo circUlante, como organIzador do jeto não procura consoJldar I.Ma ll. sé..
te' do 13ra~l1 S. A,;
serva. COm efeito é êle um elemento redellconto 8 da compensaçõo, como rle de lel.s que trntllm do assunto.
Dl llm Diretor da superintendêncIa ooractertstico do sistema descentraU.. emprestadOl' do sístema bancarlo co. Indlcllndo openas novas normas. dei.
tla Pomlca Agrária;
zado. pois é óbvio qu~ coexIstindo mo agenle do govêrno no mcrcado de xando muitos aspectos a serem dls.
10\ um Diretor da Superlntendên- barcos cent,rais ff.'gionals. Impõe-se a capltals, como operador camblRl co· clpltnados pelo Conselho Monetilrl?
cía NncJonal de Abastecimenl.o;
8XJSténcla de órgDo que os coordeno mo detentor de reservas aureas, camAssIm, por exemplo, ê.sle fixara os
ln 11m representante do MlnlJltlflo e estabele~a parll todos ~lretrizes e lblals e de valores mOblllâl·J(l.~, C,~IO limites máximos ou porcentagens má.
do A'Iricllltura:
norll1llS ol'lent.adoras se nno unlfor. os qunL~ poderá ntlJ(ll' mais ellclellêe. xllnas sõbre suas aplicações ou recur..
Ag regolm;ões da Comf!;.'ão deverãu me.s, pelo menos coerell/a<, f:.s.se em mente na mercado monetário e influIr sos que cada banco ':1oderlÍ l'n1pl'e:tllr
r.er ·,Illlllwt.ldas 0,0 Oonselho Monetá-I suma. o papel do Federal Re"erve I na lIqllÍdez do ~istelllu alem de eRll-la um mesmo zllente, Não no~ pal'ece
1'10 Nacional,
I Board no Estados Unlllos.
i mular ou canalizar a apJlcação de ca· a melhor técnica, Se de um lado é
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aconselhável dCllmr para o ó:gf.o for- Ir~do que II J11l1lm'r ('.,tá gnstilndo lI1ui- Ileciona o econom'sta Luiz Souza
A r~d"'ciio evidellc:a estes objetivos
mulador e &lIperior a fixaçao ele t:l-I to e eolHlll-atacando a mUlher que o Imr~,
principais:
kQS ou limites que devem ser altl:rzdOS marido está ganhando POllCO; el€strÓlE',S os comemorativos. é lógico que
a) reduz a uma única operaçüo as
freqüentemente com vista.,. à sua m!'_, a pm>" wcínl. ao impaclo de gr.eves smnarmdos da emendn que oferece- I;rês admitida no art: 47: Cmis."lO d~ lhor adaptação à conjuntura. outl as constontes. cem cxtensões de lndiscJ- mos à matéria "sub specie juris".
titulos cOlocaçúo e r!'desconto;
taxas ou limites que nada tém a ver pUna. no fUllc'otlnJl5l11o público e nas
Contudo, a prcceltuação categórica
b) fixa o teto - 25";'., quando o ar.
,)om essa conjuntura devem, desdo 10- FÕl'çns ArmDda,,; destrÓI a· SCl'ledDde da Magn",- Carl;a tem sido escancara_ Ligo 47 diz, genericamente, "limll~s
go, serem fixadas em lei. '
nos negóc'o~ POlS é gazua abrindo as damcnte desrespeitada, uma vez que legaln.,~ .. t.J autorizados";
D) QUANTO A COMISSAO NACIO- portas para OS lllve.'>thnentos íllflaclo- o executivo tem editado dinheiro ncste . c) preceitua que a lei orçamentitria.
NAL DE CRÉDITO RURAL
nár!os, principalmente imoblliários. !lS Pais lrresponsàvelmente, sem qUalquer será a ha\}Uitnda para conter o limite
operações ballcárlns. cujo-únIco las- neio, ainda que da opInião pública
O projeto abandonou a Idela ela tI'O é o "peito". no jargão dos aven- pElo conhecimento dos scus montcln- de 25%. quando 11 Mensagem, pUlo
criação dos chamados banco~ \l1uuéiO tureiros; destrói. enl !êrmo.~ de pon- teso .
, I g u a l , ficou na indefllllção;
ou ballco..~ padrão semi-estalais e es- derabilidaelc. o comércio exterior. pois
O Pl'Ojeto n9 15 deu· pnsso Jmpord) explicita que a emissão é abrf,n.
peciallza.dos nas grandes linhas da at!- dele retira o reqmsito de. previ.sáo de tante para obviar tão flllgranf.e quilo gida 1.t, 1iJnite de 25%. a pl'OpÓ.'>íto (lo
vidade bancária, como reCendo no - pl eço. até a curto prazo, uma vez que per!gosa vulneração constituciol1!ll, que silencia o al·t. 47, que lIão se ,einicio do parecer. Dispõe-.'>e a cr.ar fatal para o fluxo internacional llão quando no ,u:t 47 descreve a mccà- fere 11 emIssão de moeda, para acud,r
uma .comissão de crédito rur~1 que é "elolar alio" !!llls o "dolar instá- llICa.' que poderá, por via de conse. aos casos em que a meSllla se ]lUatua.rá como assessoria do Oonselho vel"; finalmen(r. destrói o caráter de qtiência. levar à, emissão, De fato, as ponha.
Monetlirío. com podêres de illlc,atlva tantos que vendem ao povo, pois lan- operações de crédito por antecipação
Segunda sugestão: 'Ter como ponlo
116 preparação de estudos e resoluçõ>~s, çalll_ às costas irresponSú,ve1s da in- dll--l:!:.ccita terão teto ou limite "le- de partida a colocação em cJI'cuíaçuo
estas sempre homologadas pejo con_\ tlaçao ganhos lllc,tos, filajorações llbu- galmente autorizado". Com base nes_ i1a mu':t. aLravés da eml<são, na p1oIlelho Monetário.
sivlls de est.oques, práticas cxLarsivas S<\ faculdade. serão colocado papéis de porçf\o do crescimento do produto na·
Sem dúvida timido o projeto neste da actegorla dos "tieing contracts". crédito. promissórias. bilhetes. apóll- cionAI bruto.
.
partiCUlar; pois a necessidade -de' Não tenhamos, assim, receio de enfa- ces ou. letras do Tesouro Naaional,':'"
Tal emissão não seria inflacionár "',
grandes bancos no seLar rural, no de tlzar, ainda com o risco dc aparen- os quais. se necesslmo. poderão ser pois a cada nova unidade de moed:J.
financiamento Industrial e 110 de co- ta.rmo~ retóricos. que podendo seI' tão redescontlldos pela SUMOC. Se ll. acrescIda ao meio cirCUlante. corl'eô111ércio exteriOr faz-se cada vez mais ootastróficos e mInado o SUbSolo da SUMOC dispuzer de recursos - os ponderia nova un1dade de bem ou ....e!'. premente. tendo inclusive repercutln- e!1l!ssão. serádest.rulr ~ambém o pl'ln_ depósitos Com~ulsó!ios _e. outros meio viço 'lC-~p,)cido ao produto' lI(l.clon~l
<lo no II Congresso Nacional de Ban. ClplO da representa.tlvldade em setor - redescont,ara taIS papcis.
bruto. :!.>se indice de cresclmento <.0
COSo Apresento emenda substitutiva vital, prosseguir a fuga ao ao~trõle,
Cas
ã
t uh
t.' d
P.N :'B. poderia, através do MlnlS\er,o
atendendo. logo .1esta lei, ampliar a 1I.I'esponsabllidade. li vigilância do le. conse~~l ~o~~ttlo"N:~ ~~fa ,an P~\~ da Fazenda, anualmente ser reme! elo
atuação bancárm no crédito rural.
g'JSlativo sõbre o mesmo, Votar 0.01'. mlt
.
,o
e o
ao Congresso peio Conselho itloMlaNo que tange, aliás, ao ~redito para çame~tç e os. tributos,,. sem contr~lar fU.b~lc~~: ~;:d:ss~nalato, ;". SUMO~ 1'10 N!lclonal. pa.ra seu apl'ovelt.'lllltlJ o
a importação e exportaçao. o artigo a emissao. se~a meramente formalizar prom!~"os do 'T('s~u;~ ~uv ~n ~s~~m na lei de meios:
51 prevê providências a respeito. pus. a. responSllbl.Jdade do Congresso nas
•
_'
/l
I.
,',' .
"
omo Ja~v~la. pal ~~,s~ ,e~rp,J~_
salldo a· sc· encarregar elo mesmo o flllanças c na economIa da Nação. de
Reelescollto a.,slm. não ê silzõlIimo
Banco do Brasil.
vez qUe o~ sacI·lficlo.~ fiscais camutla- dc emissão, pois esta e etapa forçada n.a... po el-se-Ia . a 111 11 a.l r ZU1.. dos esvazlam de substânala material pelll carência de encaixe pal'a satis vament~ que o executJvo dobre o ilmlte prefilrodo. C?UlO aI1ãs eIllPr~f11;
Como li sabido,' tais operações.,. vi: semelhante "placet"; Oomo "mea cul. fazer débitos, O ·que parece certo
nham sendo efetuadas em c~latel pa", ~ p\'~prio ,parlamento bras!leiro, qUe a emisão. pela d'sciplina do Ar- teme~te a Mensagem adllute no > 4 ,
quase, que, pioneiro pe~~toCACEX, (, no epIsódio, há dc reconllecer que, tep:1 ligO 47, é e.~p';cie do gênero "s,nteci- do alt. 47.
,
lI. unl e el'tmta pelo proJ'
, se demitIdo do· dever 1nstltllc-.nal pação da rcceota" e de forma a·gu- O M!I'Jrtro Santiago Onutas, e.Ümo
OONTROLE DAS El\!lISSõES PELO fundilmontCJ!Jzado 110 art. 65. Inc'so ma poderii exorbitar do limite que a slnl!ese do amplo c 10\1.go debate qUI,
LEGISLATIVO.
VI. do ESla~uto'Clvico, que exige. em leI fixar para esta, ge!'almellte o fa- li. questão suscitou nesta. Com,.;.~uo
,
_.
titui- nome JIlCh.!,~lV~ ~a segurallça na<lIOnat zendo no ,o~çamcnto.
_ Especla[ encamInhou-me emenda, .que
_O ~! t. 6a. ,lIlclso VI, ~a qO~ls a-e· da' respeltablJ~cladc exterior do Pais,
~a cspeCiC, o Art. 47. pode ser;elas- com· algulllas adaptações, submeto tO
çao Federa) e ,conclUSIvo,. compcte ,o sua' pronta e 'stl1cera cOmplementar!- s!fwado no, tipo de normas jurtdlcall Parecer do "Relator e ao voto dn Cosongresso .NaClonal au:o~'lzar ~s em,s- I zação. O quadro·' seguinte l'elata a editadas por "habilitação de (lutorl., mls.s&o: Inclua-se. no arL 5". como
soes; Entre outros _PlcssUpostos, que marcha 'da -emissáo no 'periodo 1955 d!lde". c0!1l o fito de. aceita.r a nexl_!compewuçla do Conselbo MonellÍ,ro
imPu.em a· fJscal\z~çao. e a co-respo..l 1- a. 1962: ' . . . .
bllldade merente a cert-os assuntos,· Nacional:
sabllldadc do leglSlat!vo na cm S5ao,·
S· I " , .. "
pura que o govêrno possa enfrentá-los
_ "esllmar as necessidade mon~láavult:' o de teor, ~IS do que cono5ALDO.O? PAPEL .1vlOEDA
dentro de um pizo e de um teto.1'>J'ill- rias ela Ul1lâo. em face da; dC:3peshs
tttUC1Ólltll. ,l!0rque IIlStltllCl0n~1. 'sdU
EMITIDO
clpalmente em matéria financeira, já. previsLas de responsabílldade do Tc1ndlspet,J-~ablhelade da trlbutaçao
eXlstc;m pr,:cedentes de comport.a'lmn_ somo, e pr"por ao Mt.nlst.ro da F:1Zell_
i
consent.da ,pe:o povo, alnd~ que, ndi
to desse tipo do. lt;glslatlvo, camo o da, para que
Poder ExecutIvo, alé
retamentc atl,avés de se~,s repl.esenDiscriminação
1.00Q,OOO,OO
drsmplmamento Jundico da COFAP, 30 de Junho, submeta ao OongrrsM
mnres. O pn~c~p;~ d~ taxaçao só
SUNAB. SUMOC, CódJgo de Tal'lfas, Nacional para Inclusão Ila lel Olç'l.
com repr';Sentaça~ .fOI bande,.~a. ,de
etc.; que, g?zam até do "Nlhil obo5taL" mentAria, o 1Ínllte anual das emlss11<'S
I~ta contla
arbllrlo dos sacllflc.OS
Cr$
do Judíellírlo, que as isentou de cel1_ e das operações de crcdilo por llnte1955
69.340
sura por lfrigêllcia dn. lildelegablllda_ cipação ,da receita·,·
fIScais pendelltes exclusivamen1e da
vontade dos monarcas, sendo essa, \!ma
1956
80.819
de de at.rlbulções, em má hora instl.
O texto se arrlm~ 11M segulnte.~ la. das maIS poderosas raize~ h is1o;1cas
1957
96.575
tuida no § 2Q, do Art, 36, da Constl. zões'
dos.> parlament?S. Ora, o ql,le ~la de
1958
119,814
~uição, pelo menos como inlel'diçi'.o ,a)' ri Con.~dho Monetário NaC!on~l,
ter:lv~lmr.nl~ IIljusto e ,pell~o_o l~a
1959
'154.621
mexcet.uá1el.
como CUllilla~a ordem financeira lll.
emlssao socllllmente Injusto e pel'l.
196"
~
.
vC'ti"a
•
.1.' ti
goso. é qile quando ela é illflac'onáv
2()6.140
A "habilltação de autoridade" é um
s ),at: .as 'preClsoes mone."ruJ.!',. 3
1961
332.858
esfõrço de "construçãO". para atua\i. UIll1l0, UlcJuslVe -valendo-se de I1ld,C~
ria. vale dizer, não se dosa na exata
proporçâo de expressar a tral1sferên.
1962
508.780
ror o § 29• do Mt. 36. ajustando-o à do Conselho Nacional de Eeonom,.
velocidade dos acontecímellfos na vi_ ou da Fundaçáo Getúllo Vll.rga.s;
ela para a moeda da criação ou acrés_
eimo de serviços ou bens ao produto
- - - - - - da hodJel'llB, incompossJvels com conbl O Poder Executivo enviará o 11·
nacional bruto, semelhante emissão é
Aure\illo Leal, nu magístral "Teo· sultas fl'equentes ao legislativo.
mite nr~ili/lto à Câmara dos Depu
Impô.sto invisível ou 'clandestino. Isso ría e Prática da Constituição Federll.\
Nnenhwna dificuldade há de trânsl_ mdO$ a.té ao de junho. A proposta ar.
porque deterIora o poder aqui,~itlvo do Brasileira", ao comentar o a.rt. 34 lo constJtuclonal para o Art. 47 da çllmcntMla deve seI' .enviacla ao 0011.
dlnheilo aumcntendo o prêço das utl. número 8, da. OonSt. de 1891, al'rima~ Mensagem. .
'gresso "dentro dos prlmelt'OS dols me.
!idades conseqUente.melltc subtraindo se em Ql.rvalho de Mendonça.quando
COlltudo é "de merltis" o sorite,q fl- gca da sessão legislativa", Ordena (
ou cOl~f$cnlldo valor no que ganha levanta dúvidas sôbre a. constituclona. nancell'o que propõe, em metas succa. art. 87, incIso XVI, da. Constitulçã<
ou possui o consumídor. sendo as l!dade da. emissão de notas dó Te. sivas até o apêlo heróico à emissão, FederaL A elaboração orçamentál'Ía
maiores vitimas os que vellctm sabi- SOUl'O: "Não procuraria a Constituição colocan~o esta !lo límite legal das contud~, a~ se dinamizn 11 partir dI
rios. A Independência dos Estados evitaI' o abuso do papel moeda sem "operaçoe.s de credito por alltecipação jUlho, );: prudente, pois, as.sinale.r I
Unidos PI'lmelro dcpo's as construo .reserva metálica que limitasse auto- de reeeita"_ Hlrt. 471, não paréce l>er data de lW de junho como limite má.
ções elaboradas pela Supl'l'ma CÔ1'te màticalnente a emIssão. e, sem Isso, o melhor tratamento n ·ser dado ao xlmo para que o Executivo remeta SUG
dêste Pai,.'; precisamente para assegu. inconversJvel, e o retardamento senão ll.;'<Sunto, que deve ser atacado de previsão de teto, porquRnto o far:!
rar o poder de emltlt, pelo sistema a supressão do reembôlso?" E contl. fi ente.
com mais segurança, lastreado 11(
federal, e \láu pelas Il,u\onmnias esta- nua
insigne comentarista: "O fato No debate que tive com o Ministro compork\lnellto conjuntural da receio
. _ duais exal!adas, - l.!.6L se processou de ser habitual no paJe moeda lan. da Fazen,da. Prof. Santiago Dantas, t-a e d9- d.e.~pesa no primeiro semestre.
Dl A Inclusão do límite de emissão
sob signo de que o "poder de tributar çar-se uma pt·ome.S<\ de pagamento apresentei duas s~:l1uções sucedãneas:
envolv.e o poder de' de.stl'llil ", Táo em moeda metálica. quando e.sta lhe ,PrimeIra sugestao: J!.rt... "Terá ,a e de operaÇões de crédIto na. leI ormais válldo o principio. quando a não seI vc de lastro, indica apenas que SUfilOC, entretanto, dev:damente anta- çamentária afIgura-se
mais apro.
emissão incha o mercado de me·os de os dizeres não sno verdadeIros.. :" A r!zadll pelo Conselho Monetário l'J·a- priado. dado sC'.x ca.ráter ânuo, sua ca.
pagamento. deflagrando a inflDçúo ponderação tem fundamento na d'co- monal. a faculdade de abrir anual. racterístlca de universalidade, o que
que se fivllta em COnfisco dp rendas tomia da emissão de notas com "curso m~nte, ao. Tesouro Nacional. crédito habiUtará as Comissões de a estuda.
e salàl'los c se' Inconstituc onn iza em legal" e com "CUrSO forçado".
em conta currente" cujo limlle, inclu_ rem e o Plenãrlo de uma visão de
impõsto invisivcl e c1andrsflno. EnNo primeiro caso. assegura-se a slve para evené1la's rml>;Bões não po- conjunto, com todos elementos que
tão. ma's do que, nunca, és:e maquia- conversibilidade em ~lIetal; no segun- derá Ultrapassar 25,';': do total da Te- asseg'',1'em exata perspectiva para boa
VéllCO. "poder de trlbll(nl'·· . sUb·repti- do, Q inconvel's:bilidade, sendo os par_ celta. prevIsta na le! orçamentária. de~ solução de tão magno ql.ião delicado
clamente é poder de de.str:llr: destróI tlculares obr)gado.~ fi recebê-las em vendo ser pago até 31 ele março. do assunto,
.
11 fôrça llberatória do dlJllle:ro; des- pagamento. Essa a diferença entre pa- anoseguln,te 0·_ saldo d.evedor '·cSIlI.
lt clalo que a emcncla é-substitutiva·
lr6i a paz doméstica, lI.clt1~nndo o ma- pel-moeda e moeda-papcl. como pre- tnlltc da tltlll"~ç,) o do Cl edJto eberto". !lO art. 47 do Pl'OjC!O n9 15
~
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CREDITO RURAL
doólmelrla da qualidade e da quantlClédilp l'ural não é crédJto mcrcan. dade na exploração ngropastonI. sem

(Seção I)

Outubro de 19é13

Banco Mine]l'O aa Produção S. A. I~ SA vincular 10% de seu.:: de ~6.;itos
Caixa Economlca do Estaclll de Ml- nes.:a direqão.
•

"
tais pressupasto& irá custear dlstQr- :1as Clera'ís.
VI • D elle ocr J
J1StltuclOnal, promorJo- ções e malversações, com se converter
Banco Mlt;dro da Pl'o<lução S. A.
Repare-se também, fjUe flulIse t",do
nal, clllJ',lcltãr\o e ser concedido a judi
cl1
.b .
CaIxa Econômica «o Estado de MI. esfôrço operacIonal é do Bt'nco do
r05 de 5:JbsltlJo. Olnhelro PôS to na em ~pen osa la l'lca de pontos de
IlgI'LjJfúlJÚ1'ia

é servlçc públIco I.bra UlU'llngulamento do processo desenvol-

ele Govêrno, como üs gastos com edu- v'D1cnMsta nactonal.
oo,'ii(l c saúde r.'bllca.
A segulL desenvolverei eonslderaçõél!

';ubre os aspectos fundamentais do
.ulJ.i,tJtullvo que apresentarei 11 todo
o capItulo "Da Comissão Nacional de
volver f,!,pfr!ns srcia's <lue devem ser Ül'~(jltO Rural", do Pl'ojeto n9 15, Ar~
CUBlrllf]OS pelo EStado, pela rêde dn.s t'IlOll 39 "lLSque" 42, O lJ"ablll1lo sisilL,tJlwç"e;; I'lnllnee!fas do Pats e p"'la lemlllJZlI di.posltlvos da M~nsagem
eolcIl".llnd~. ALJ revés do que até f"'JUI g~1ernatnental, já na Casa, e conclup,:poúdenntc1nente tem If\.cedldo, o soes de entendimentos que tIve com
erro to rUi di há de ser objeto mais 1l0;SO anl;lgo oolega Nestor Jost Dlre·
de flmulClmllrmo do que de empré,,- lar da Cartell'a AgrJcola e Indw;trlal
Iml0s.
tl_o Bancc do Brasn, C0l110 decol'l'ên~
O CI('IUO n~JUpnstorll elliBtente é ICJa de l~coll1endll~ão do Senhor PIcsi(,SCDE,i,O 11"(1 m tg" lIs áreas. mais dé- dente da nep1íbllllll, COlll quem em
le tLlflltl' do media e pequeno P;[J. várias oportumdade.s debati o urgente
pl rindo e /Ju;oLl'atlZ'ado. & que enca_ problema da operi\blUdllde do' oo.S&O
r['c[' n" (,lIstOS oprrac,unulS.
mecanl.!omo ball(lltrlo- com· vIsta li. IaDeve l'lllbtll !:Fio só para estimUlar. voara. lendo· encaminhado a S. Jiíia.
Mn~ l<nnlJém para de.;ibtlmUlul' a e.>LUdo..~ e $uge.stóes. Aproveltel, lncluagm'U~lllla m:ll'cadll pelas dlstorçóe.s'ls,ve, parecere;s e formulaç.ões que me
O.l['IJL1-,e pela Q\lanLlflcaçílo. 110 ben- {oram cnCllmrnhados por economIstas,
IWf' rle ~,. dealocrntlzar. diSsemInando. professores e entidades flllanceuás e
M' 1'['10 Irlll:OI' umm!o de benefmlá. de clasbe, gl upos de trabalho do Banl'lc" .. PÚr' Igual, • lllu,làncamcnte llua- co do Brasll
IHJr,Il'-',", /lO sentido de não s~ ctBlõ
RE
f:('p.tf1 l:t,~l' €'m . explorações IlUpl'<iPria;
CORSOS PARA O CREDITO
(j,e'SCO·HPlhnda.~ DEI" eeolog,!l OU o;:'
RURAL
I':S ele l'NIU'sltos tJ!cnlros, EnfIm, a O pl'imelro cuidado para que se via.
redp /JMlc.írlD Cll'Jc/n I 1:' H l'ln'l(]dn fi. lJ:JJze a funcionalidade do crédl!o rul1f111('lfl, IH, li H;(r.CI1JlUI'Il e a pecuarla l'al ~el'á a crIação de recursos
C
'
rnl'lOnJlmrllte p1at.lcadilS gllrant'da
peja PIOr! r'tlvJclade, !écnlcanJen/é su~, ?m rdspelto ao prestador ocorre o
pol'lprlo<, pc]" trl'r"c~am€'n!., defens!- t~v:r~o o que sucede com o p.resta~
1I0S, /prtiJizantes eqU'pom'(
'I
. r o. se nao tem dJnhf'lI'O 1l1l0 há
arm!l~eM~eul, tra!or~ h'r!:ag~e$s.~:~\,:myrestlm~: po~tanto, na matéria "sub
glll'O.1 rtr
'
i~PC e Jurts , nao haverja crédito ruAJi'm ,J'!:s!J I.'let,)vamen'" contto a l'aI.
l'i! .vb j~lMlIente a lJroduçã
~. -! Vamos, InJcla~mente, relacionar e
.cJn1l(]0 rfer!:to plU a (u~ SUl a o,
dO i comentar os numeras que testemulen!ps ngllCola .nex~orláV;ISm ~~t~- I,~tl:,~m o que rolo crédito ruml em
genc nllrlO'lI enf'm li: o rédl _
_, contessados of.cmimeme, embora
vrl!'l1/11tlo ç;:'. vlr~ular ,;
to rural. sujeitos a pequenas correÇÕes decorcJa f' eX];'cIJCJas t'écnic;; !Jea"d'ablá~n-" renles da revisão que neles faz o Eun~
. ...
r a co "o Brasil.
ESTIMATIVA D.\S APLIC•• Ç~ EM Cfl-ÉDlTO 'tlJRAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1S62 - 254,798
É dútado de I'ellwbll;dade medilta
0\1 Jélexa e não direta, além de en-

'
l

MedIante

I

Desconto

aao GeraIs
.
BrllSlI. que comparece com 95',;, - dllS
Banco dd F.s~ado da Guanabac'a S,A ltpllcaç.ôes, lmllon~o.lle criar meluqr:s
Banco do Estado do Rlo de Jan.J- comllçoes de. atuaçãl' para os, bancos
"O S. A.
re~!onais, s.lm de que o crédIto posBanco do Es/,ado de São PaulJ S, A. Fa sei prunlocionlll lntensivo. il que é
Banco do Estat!o do Parll'llá S. A.
v~l sem o zoneamento, pela dlul13anco de lJesenvolviment. do Esla- Çao dos eSforços. lnexPfluJbil'dacle rlrSJ
do de Sr.n/a Catarma S. A.
CUFtos operacionais, tanto para (1 ri,es
BanC{l do Rio Cl~anclé do Sul S. A, tador como. para o pre~tl>1árlo, final·
Banco do Estado de Goiá! S A
mente li lmprat.lilllblllnad0 dE' a!!3is~
QU&'lldo
;\Ondcra que do.~ 6' bilhórs tênrla fkel1\pa, o que invla!Jl1izt a me~
~6P mlJhões com Que t,odo nosso slste- (a do crM'/o orlentll'l1o e ~tpervl(loma. de crédito 0PP'01l, excepclonado8 nado.
{
?~ bnncos oflclals federais. "medlanVerlfl(111e-~p, a seguir, o C0'l100rtap contrato". ~m lUtlZ, a quafe totall- mpnl.o dos 16R b~lhões ~38 mlJhões. [n
~8r1e se sltulI _1r. área dos b~'IlCos es-11Q62. da rubrica 'medIA"'e cnntr.nt,o",
1Aduals 1'0i$ PÓ to GO\'~r
d. El 'Prl!- d1scdlmln3n1o-os percelas atInentes
'1 te al'rOldmn do' cl,1co bllhõc~. {'on, às enl;l('Jqdes prestatárilb', no que tan"nl'-."p f111~ n. baneM _ ur1vadll!'. nn 11•. ao. Iten... ··"ltal fIXo" e "(' 1.'1~10"
QM8l1. ,w~f,lrnm·nt.p 11ao IIpllc&'l1l no bem cnmn "" flnanc\adorn~ '')0 prln,pt,.,. nltpl, ~'rl\ leo;lt.lII'I', pois. como clools Investimentos e produtól,- cnstea
adiante se p~opllrá. complllsor1amen_- doi!.

":oln

CON'm.o\TOS CONCEDIDOS PARA '.::uSTE!O
<Estimativa de alguns Itens em lSoSZ)

!

PRODUTO

I

CrédIto
produl;ão objet.1v R dfl
eoncenldo I
(Cr$ L~OO,) /Quantidade
Orüdade

--------_.~---

ArÚCIl'1' (cana) •••• ,
Arroz
natata ing!ê.~a
Feijão
',ofpudlcca ,
'Milho
TrJrw
Banha
"
"'!n'nil Bovina • •
t"'lP1'"l1~ Suína .,.,.",
l,clte ,
Oroa

1

1

.
,
.
.
.
.

Ii

1

2,4Qq
17.~34

468

I

1. 568
L8~n

.

.

Tonpl~lla

I 3.228314 I Tonelana

5,051 I
(1)

I

Tf'lela']n
55!),inll I Tonelada

nOA

21143
6111
RlI
233

m I

311.9'Wl I
6,065 I
'ln3.9P2,1I40 I
I 16.234,3311 '
\
98.148 I
I
354,337'

3, R43 I

.
.

Laranja

167.6171
:164.676 1

T(IDp!lIfla
TorIelllc1a
Tonesdll

7.1>15 I 2,459', 3R9 I

1'" ~ I ,,1 '#tI''''

Barnnp4

I
I

121.142.293

I 3.07?099

I
II

I

I

-

Tor.ela,h
Ton'lnfn
Litro ;>IFJO

núvl~ l' ')'"0

Tonelnr'll
TOilelflfia

I

~---~-

m

Não hã dado...
In~ rpl'uertlvas nversóP' nlio ~~r, ime.
de
Total
Como ~e sabe. o empréstimo rural 1iRtamente rel1táv.eis. Mas ~l1o Jndis.
('('ntralo
titulo
para formação de "cRu'hl 11xo" ou de tlen'';ve!s prra 11 funcional dade de
exe.rclclo é pll!f!I ínvpsUmentos, comu c'édito rural, I1mn vez que sem ef'll
~_..r--~---.:..L_-_
ronst'ucões, caaM oara o lavrador e l'Ião se fl-s r eIfUCl'Ir1i nfvel trcnnU.~lro f
1, FecJelals
trab3111<!dores. estBb'llo. [1"'l16slto, 1'0- 'stru!,u"a ao:r!lpecll!r1a nacional, Am·
"Adas dp.<111nfacl\o terracct!m en to , por. narar sfltnÔ"le n rllM.f'lo ânuo d" 111·
Banco do Brasil
155.450
32,823
188.273 ·r~ras. cêrrns .nnntes. !QU[p<I.nlenIOS \',01lra !\ftnlj1cará comle'1~.la ir ,'·oflu.
Banco elo Nordest~ ·eÍ~· ii~ãr:ti .... ·
silos e t c . '
...
~
l\
4.300
!lO
4.360 1t'~toTflCl
~."'.'hltntp ,ntecloa<;ào l!e poupan. ~,,(, R.calc&', Jrraclonal extemJva e ano
:Banco de Cl'écJllt da' Amazõnia"
1,580
705
2.285
Banco NaclJnnl de C."dito coa:
"a exIge pl'l'.'Zos longos, até 8 anos. pois l.íeconôm;ca.

I

I

pC;ltJVO

2,

outros • ..

_.

T O T A L

.

630

1

I

A prlmelJ'/! observação a /Ir fazer é o
iOllvável Ilumento do volum~ d
111o, fjUe ele 152 biJhõe ljP m ~ ~rp,mmcJros, em 1961, p~ou ~~'1'0e~ 2~~
bJ!hoEP, 7DB JjllJ1lões, em 11162. a
Su!Jlmhe·se, alfora. flue apenllS as
P.TJJJcnçÕES "mraí(illif contrato"
o
urm ser cOll.sidp,·sdas como as ~J:
tlllmente Vill!lulai1!lll ao "réúlw gl ."aI
Itlfnltzando, em 1962 16~ bi ftões 328
mllblipg, As l'-erel'en~s a "desconto de
tlt.IJJf!S". 011 aeJam 00 bilhões 470 miJh!lP_~: .pUI J%2, Inadequadamente se
r1nE'lf~;am .como clr; "lavoura" e "pel'!J~rb , POiS cm~l!n melor UlUte sfg~
l~ljwnm (,perações de com!da1ização
i'lfi P:odu1o' a<l'n~ecuá11{lS, quando és.
foi )," nJ)arrnerom ,,~n(ltl " ..las bpnefl.
("'\l'J.Q..r os rnl.QulnJE.tas, (oX!!ecedorc.s,
Jnnlnho~, cOll1erc;ante~. engél11~ avia'-i~S' InfnMt1il,df'lS em geral ftRrim.

II

1.1>25

1

2.11>5

16~:~~~

II

~n~~

I'

19'7.073

I'

I

57.725

168.3_28

\

&3.470' (

254.798

li'

DESTINAÇAO DO CR,Il:DITO "lURAL EM 1062
(Em milhões :1e cruzeIros)

.Bancos

~, Capo

Fixo

Cu.!-lelo

Tolal

.

p~Cu 'cos slío efetlvllmente menores e
s'mp~~ s~ deve pôr cuidado nessa det:'WDSl,ao, pal'~ qu~ os algarIsmos não
m~l am expreEslIo llusôrlamente for_ 1, Federllls
A'
.
B. B . .....•••• fI
.
tu] rgumente-se, 11 SegUIr, que sob a roB. N. .a
.
a~em lle "outros" estão toda a rêde
B.
C.
A
.
b<ulcá1'la privada do Pais c f\S ,bF.'l1COS
B, N. C. C
,
.
dos quais o;; govêrnoo estadullls delt'!m
(I contrÔle. que Eáo @ste..s:
Banco do Estad· do Ama~onas S. A.
Banco do Estado do MManhílo $, A.
Banco do Rio Hrantlc do Norte S, A,
2. Oul,;os
......................c..
.Banco do Estado da Pa;albll S.
.
T' :Ba~co de CrédIto Agricolll do EEplto Santo A. A.
raDnnco ele Crédito R~ll!l de 1I1nlU. Ge_
TOTAL
..
Is S. A.
Banco HipotecárJo e Agrlfoll1 elo Escom~trmçnte,~ qUlU1tJtativd..~~ i!l!lo de l\o!~l;~ Ge~"-l.s S. A.·,~

. I

2, iOO
41,510

lJ3 050
Ir

2.200
1.58()
630

43~\~B
3-,,0
757
5.611

151L460
4.300
1. :80

630

1«1 ,970
11.368

------------'-:..-_- --_..:-_--

•..,,, \ lO'"'""

J68.338

.".;.:S.::áb:;.:a::;d~o.....;.;12;;.............~-,-

........_.;.,D_'Á~R"",I,;..O"",D""C=_=.2=O=N=a=R=E=S""'S=O_N ...A""'C=IO....N=A~L

===.,;,(=~e",;ç~ã=o""'I,,;,) ... ,.s".,."""=""""""_"'"=,..;;O;,;;U;,;tu;;;,;h;,;,rO;;,.,.;,;;de~~~63
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'1

legais mais aproprIados ao seu deseu- çáo das letras Llpotecárlas no ,sis.
tema do crédito rural. Verlflcadopell)
volvlmento.
-Além de corrIgir B.s lJnperfelções
cartórIo estar 8. propriedade, ruro.$
lacunas., quc por omissão. imprecIsão desor!Íenadll _de gra.vames. dá-.e ,,ou OQsoletlsmo da, Jegislaçá:, vigente, expedIção das letrl18 h1potecárins•.0
con.~tltuam pontos de ~str!'ngulamento, p-rgumento bnse acenado a favor da.
De.sÚnaçf,o
os estudos referidos deverão Jevar em sugestão, ,~ ~ue o titUlo em causa
conta. principalmente os egulntes as. ganha auhmomia, desamarra-&e da
peqtos;
"
situação pessoal' do agrlcli'1tor. o, qu~
a)- elImlnaçíio da dualidade de ms- consiste num dos méritos do RegIstra
-,
,
-..
I
trumelltos constitutivos de lupoteca. e Torrens. O que lIe diz freqUentemen.
übYJlE de aCudl'.~em" irrigaçiio. drena-!
penhor rUIC:lls;
te é que a dtiplicata e outros papell
gem e ooll.'Jeryacão do eolo ....... ,
EúuíplImentos elétricos ••..•. :•...• ,
b) abolição do excesso de especifl. que funcionam a favor do comerclan..,
. 4.085.275
.
,te e do Industrial têm lndependên"'.
Tl'!\tores
:
,
caçoes - e~gldu para JndJvlduai.zação cia Sãe;, UIh valor em si. adquirindo.
1
7.041.883
Velculos
,_
,
,
da
c,!lsa
empenhada.
pois
lJnpottam
assim. velocidade de movimento na
Outms mál:luillas e equlpamentós
em uma. encicJopedla de prevsões; 01'· mercado de, dinheiro. At1 passo' que
1:555.084'
agI iCO]llfi • • •• " •••••••- ...... ~ •••••••
çamemos.
épocllS
etc.;
quanto à produ~.ão ,agl'1cola.e rural SÓ
1911110
lll'ifllução de granjz.s aviculllS ,•.•.•. \
el ajustamento de prazos e demal,s com garantias reais, 'SUjeitas a desreqUlsnos que tornem o .pesas e delongas para serem inscrit!\4
or. lJlUnel'OS seima alJnhados de- crécllto. ligada ao agricultor-. Dal .0 PC~dI1}10Ila'rw:abl mais apropriado à;n- e ser dadIP a_ respectiva. baixa..
I
1& cartora
• enc que
50 re outros oUJetos tio zaO ar......
~.nto v'ont~ário
~ letrll/ h'"
lllOllStram a inexpl'mivJdade do quan- papel Ó1':0: cer t 1d6 es f 1's C1\.
- - - :but,ia,
ll/ío salra e gado va'Jum
,,~..
_..
,
tltatJvo para Investimentos permanen- rlas e das d.strlbuidores, onerosas e como. pOr el«il1lpIo, gll.U(, de peql(.,' potecár~ rurai ê o de sua -eventual
tes ICapItal Fixo lsto é, 44 bilhões dcvoradorus de tempu.
llo pone, aves, mstà!ltçõez aplà'JRs. queda de, (folaçãol não se. Impondo
317 1IIlihões. em 1962), comparado com
Denter as disposições llegais, -que ~tc-~.~
como fonte supridora. de recursos,
os 123 bllh6e.s 971 milhões para mais de perto afetam a concessão au
d) i))stJtul~ão i1e rf.gil!ie especial a.presentandll-secomo plualelo as le..
,"cl1ste:o".'
crédito rural e que merecem- urgente du reg).>-,l''; '(jU6 pO&~" se e!er..YlI. a tias do tesouro.
,
Confrontem-soas dndos referentes r~fomlUlação, _elmhom-se a.s que ;:e. llllU,w;. ClIStob e no lirulJl to. do UlstllLo
eonttldo, 'll/ movaqi'ío precl~ll ser exa:.aos cmco IllU1COS-oflclllls federals com gulum a lllpoLeoae o penhor rural,. . de loeal1u;~ão ú.i tlL!vldade du pre.s- minada lOrit a ater.;ção devid~, por isso.
os da resfJuwmbllldade dos demlUs
Esses 'd!sposltlVOS falçam t.l'umlta. tatârlo.
.eU. trago à colocaçao. a. fim c:. que-ye.
hancos do Pais rede prIvada e sob çóes demoradas e onerosas, revestlnelo
UnIa. -J'c\'iúo dI.. 11:07isJacão "Jgenl~' cebl\ o~ su~lemenL:>s dOI! que se preo·
cont,jóic -dos Estaáos, para. que -se· De extrema eomple.xldade os-atos for. "ua contemple ó!. a;.~(~I-o.s en~aerr.~ c)1pam com o aprtmo~amento de no_lISo
conclua pela quase Gusi!11cla:_ IMstes maL8- de C(mst,ituiçáo de garantias hl' dos, ira!'!\ :ncgaveJmepte:-maior fa. eparêlllD bancário. E de se dizer que
_notntl.unente na rubrica "capItal fl~ potecárlas, pIgnoratícia e outras simi- cJliclade e sil11l'JlJJCliI t>(, as relações IVlÍriOIl palses adotaram-na com êxIto.
xo". que se resume a 157 milhões de lares.
- ,-, ' e d r e - IlIc.st~tlO.\l.J c p'esUllllJ'OS elas No Brasil. polie-se citar o DCCJ1'et~ u'1,
cruzeJros, em todo o Palsl
PlU'a dem.onstl'1lr o -anacrollismo. das ojJerllçóe de cnxUto .rural 'tomando- 1~70. de 2. d~ maio de 1890, que discl..
,
dl'sP""icõ"
legalque
r'",gem_'
hlpo- W, l J
J,
.1'
, •.
,pIInou B.!I letras hipotecárias. illcluslvf
_ E natural que as InstltUlções finan.
~
~
o
~
~11.: .UbI\'~.
mlUS Rtl'awvas p, Ta llH com a llmltzção dó art. 2D1, qUllnde<
ccll'ns prlv3cll'ls prefiram ti "custeio", reca, bnSlll relerh que nno sofreram i;lqllCO P'-·,\'SClo".
"imó' l! ur J, "
em flue o penllor all'rlcOla ~ prenda el!lli modif!cnçúo substanelai desde a . Para b~ opal nçll€b ~pccl1lcas do
,v_e r n s -.
, real gllrlÍntldora e a anualldade da promulg!1ção em 1916, do Código' Cl- cmpresLiulO;j dva bhrcos t!Stat.lUS ij<lll
SUBSTn'UTIVO' E EMENDAS
jJrodução o colheita permita. com ,0 vil Brasileiro. .
a lf!glSl~ç~o pwJ~H.da deIlnh' ~omoPassarel a -relacionar e jll-tífical' IS
- l'agamento do emp~éstimo _oretórno
Quanto fiO penhor r!1l'al. regulado ~er~lço ,Bo"lel'l~~en~1 c:!e - a~ls.W1lCia Substitutivo que sistematiza ; Crédit~
de seu vulor à rotatl'l'ldade das InV~r- peja Lel n Q '4V~, ,-de :lu. de lIgôsto de fi plOdu,HO íll: H "ecUlirla, de.e-~e es, R,llral e as emêndas ao texto àlll MC1lP
.sOf-S bancárias,
_
1937. e modtlJooçÕes subseq\lentes wbelecer, alnd.. :
Sllgem.
A critlcu de&'8. conjuntura aconse. além das falhas decorrentes da cspeai, llplicf(~,fu) do principio do peilhol
lha:
clf!cação exaeSSlVll e do rfgime~de re- Jegal paro vlncuin!;Í1o automática tias
EMENDAS
U) estimular Inalores upl;cações
glstros tantas vezes apontados por oe.us adqlilridos pl'oduzldos 011 me- ma bancár!o IÍrlL\:llelro. dL"ponelo ~õbro
nl'eu agropccuária, Incluslve pelas 1ll.'J- suas viUmas, apresenta. ainda. o In- lhorados com o PlOouto do_ emprés- 'J\rt. 19 Estabelece 08 bases cio slste.
LIttllcões financeiras parUcularesj_
conveniente de haver o, legIslador se tlmo;
a pollt!ca e 08 Iilstit.ulções monetárias
b) respeltar fl. preferência natural atido 1\ fixação ae normas -qlle. ,na
b) l.>en.iio total e lnsof~:nâvcl de bancárla.s.e eredltlclas; crIa o Conse~
e mal.s rentável, dos baneos e casns realidade só encontram sua melhor qualsquer tríbuios, inclusive sêlo IDe!- lho Monetário Nacional e clá outras
bancárias privados pelo ."custeio', e lIpl:caçllo nos CllSOS em que a garun. dente sôbre recibos de llqul>lação. providências.
--com Isso, por mecanismo Inverso, car- tJ.a illclde apenllS sôbre a safm pen-- etc.
regar nos recursos dos bancos SOl:' con. dente ou gado vacum,
T:rêl; ~lleC:lda~maJs'lmpol'tantcs são
JustIficação
trôle federal ou Esu.dual -p~ra "eaA L~I n9 3.253. de 27 de agÓSto lJe aveUtadl1b no substltutlvo:
O llOSSo.l!!btema bancÁrio Instlt:Jiu·
-pital fixo".
' , 1 9 5 7 teve como prindpal escopo criar
lA) 'l úlvlcla, resultante da flulIo- se tóploameute, sUllllncio leis esparsas
Como inexistem suprImentos espeol- lIUVIÚ; formas de constituição das ga_ clamen,to rW'al te! preferênCIa, 'para. à medida das rtecessldades e da FVO~
flco~ ~--slúicientes pc:ll'a o crédito l"U- rantia.s hipotecârias, e pignoraticlas, pag!'lllento, .ailUH qualquer outra ex~ lução. CoOl\Substancla.lia esta lei !ts ba.
ral. (!les promanam do redesconto e, através de cédUlas de olédllo rural. cetuados os dJreHQ!i da Fazenda Fú· sua emen~:
.~
.
,
- . concentrando sua preocupação cnl (10- b!lca e os salários deVidos; A ga· Para estar cOlllpleta a lei com a flo que é grave, da emissão.
Impõe-se a crIação de unI "Fundo tal' os novos lns.trumentos de maior raJ.1t1a da preferência acautela o pre,,- nallliade tie
"eshlbelecer o slstemlll
NacionaL_para EUlpréstlmos Rmais", mobilidade e mais râplda tl'arnltalJlio. ~adol', ~ tornando dlspensávcl a com· bancll.rlo brasileiro", seria necessál'la.
a f1n1 de reduzir. se não estancal'- tüo -Por ISso. não se 'procedeu; 1m opor- pro1!açàQ da exlstêncJa de. graV'lmeS, que dela cobMasse 1I1ll, capitulo que
malé!lm componente inflaciOllárla e tun:dade. às re.,.lsões aconselháveis na pois llreLere-os, a favor da St:a di· estruturasse as bases de fUhcion;lillen·
estabillZar uma polftlca plan!f1eada leglslnção do penhor tradicional, pe,. vIda.
tos do, &stema., cem a <!Jsc11ml1ulçáa
com suporte econômico-financeiro, à durando assim. as laCUllas aponta._ 2A) - . ._.tlt i ' d
d .- t .. da forma de .sua constltllirií'l.
_llgl'lcuJtura e 1\ pecuárJa. Oomo diz o das.
:.
-.
.
'
- a_ ........ ' ~ ç.. o, e . C2 ome a ,."~
Nao sendo telto· IJilSO. S', lnst:tllkõea
substItutivo, no particular transladado
As oedUlas -pela Lei n~ 3.253buóo'la- credite ru!al P!ll;~ elldlr os re"ls flnancelras atuals e ll!' que-venhIL'1l a
da Mensagem gOVI'-Tnamental, o Fundo -rllm obviar os lnCOI'venlentes dOi I:e. I:ros, bal~s cart?árjOS,~p~ll~O::, se constituIr- conUllul1m a se rczer
capturá recursos através de taxas s(l- glstra.s em cart.órIo. estabelecend().1& ~~:;~ ~:~T::t::c,°s~m;n 3 o~X ~a~ Pela leglslnç-iío el,pllr~a. ex\s!~lllel o ql1e
PlU'ece náo ser uonl'en'en~,'
bre operacões bancádas, 50% do B(l1. 1nscrição tIo penhor nas Exatorins Fe.
I
,
.
do_ do FUlldo_ de D~ofesa do café. 5"'.
., d e per dural'em ml'.scs
demora.. , o clue cOmprl'rlIete_
" d eraIs. 'o fato • porem
o -ano de
agrlcola.
- _ , COIllO.se trnla'. _ evldentorn"nle
.. • de
sôbre os premlos de seguros de vida e os ln.o;lrumentos tradicionais t,or.na eVJ. . A ooderneta regIstrará t<lda a vlda, , ,.rll~alho ~lIe dc.,mnela um }"~do
contra fogo. ' ,
-'
dente a. necessidade de cerbdoes 11e- le ai
eilil·cia.d la ad
nela ,1I11l Mura o e já com a.~ repCl_'.k.. "CS
- Os recursos globaIS para crédito ru- g!ltlvas deis cartórIos onde jlOderllllll g
eld ~te vr s~'a~
dr!'1A' Jcl, parece ql1" serJa cOl1\'~:I!el1.
"0,1 no slstenla proposto, dlml\lIam ser InscrItos aUUlllll<'l\l....e dest9J:~e a.lI ~ an. arao
n e .. s e
1 ua • t~ um rllilp0s!ti\'O Que _vetcrlll,nitsse
_\
stO"
f
t
'
'
.
.
•
çao.
ct· 1I1edld a \Iue ..orem surg n do. ao C-l\{ N
ue ~ on es:
vantagens de- smpllfICaçalJ e erouo- S· á I
elo
t
'''111
de
-"
. ., dentro'"~. um cftrto ""a;
mia de ustos er Im
ct!men o por..., .•- que
1':0 a ou : llJl<JS), que fornIll1"S3C pro·
, G) FllUdo N"clonal de Empréstlmos' ._
.c
•
pronto erA eJtlbldo. -como sucede nom jeo de 1~1 eslrllllll'arl~lo !'sf,c ,,1};I.~ml\
Rurll1s:.
A_ enunclaçflo de.st<lS falhas Jllltlcll 11 ca.derneta do trabalhH\or ou li do Bancário 13rn!'ll~lro
'
. b) 10% dos depóSItos ela l'êde _Ilan· a. necessidade premente de se prole- advogado.,
.Art. 2Y "In fine'" após, "'~r'll'",oS
carla pl'ivaáa e dos bancos sOU ~on- dei' a uma completa revIslio nos d.13') tornar prepondel'antemclltE ra- 1J10neLirlos" zontlm.c·se "d? fercel.
tróle dos Estados;.
'plomas legais mencionados.
1111oitado. eClm' e"lgêncill ml~!lnl1 o ros~'.
!
1J) Bancos federais Integrantes d o '
~
- . Cl'écllto -110 llequeno e mécllo produJU$tifIC{/('(10·
sIstema nacional de crédito l'l)tlll.
A observaçáo de natureza da.!: Jacu. t(lr 'fIté 30 vé2~1l o Ba.llirio-mllJlmo da
'
DaSl1pOuMda.s na-_Ieglslac.ão' leva a Tellião. porqut.nlo comprova a ,cl<!nA boa t&1ni1:'n llCO.'ll;.:lllil o nd,!'!:!o.
Urge de.sconeentrar e eníanclpar do concluu: que a.s m\'JS1l3l.S decorreram. cla-dll8 flnlllll'l1S- {l' a econom!Q que
Art.- 3~ Ap6.~ "!iCll crHlào" llcrn·pnpelórlo o crécllto rural. incl~lve. co·' certamente, da ausencia de 11m órgão Os rIsco.'. ~áo' dJlnldos e comilensa. cnte--ile "subonlin:l.do à .Pre.,ldlnclll
mo sugere o Reg:.stl'o Torrens, de.sa- de polltlca -de crédito .1"llrlll que pu- dos na proporçúo da. (juantldadn ÜO$.' ~a Rf'públlC(4".
mu.rrundo 11 proprledade do proprleta. desse ,ter norteado o legislador.
pretatál'Jos, q1le llumenta em ZunÇãO
Justijirrfí'!ro
rlo. A grande yántagem que tem o
RccQmendn.wse, portanto. utl:ibU!r QO da slmpllclda.de, rapidez II hare,teza.
IlOmerclante e o mdustrial é que seus' órgão Coordenador do Sistema ds_ do mecanismo.
~
Â em....lc!a s.1na 1r"'cguln~lC!flJe CD1l1Ipnpéls. via de regra ccmo dupllc8ta Orédito .Rural, de forma exp1lcita., o -DAC, ·LETRAS· aMo'
UtucIo:Jsl lUanifest-l\"
Ql,lalq'~er 61'e mulas, são autônomos, valem por a! 'encargo de promover a realização dos
""
LV>.'O'l',EOAn.TAS
glo. lia mecAn.icllo do reg.me, há. de
próprios, .sôbre êles não recaI a si- estudos conducentes à c~aboração de
Entendo se'.~ 11m tra:rer ao nobll-' ter ur.J l'o!WPusável político. perante a
tUllçãO Iie .seus eminent.es nem se exl- anteprojetos de. lel 11.- sprem encaml- te 1·lllltf.1idas·su«cstões que me, ch-'l-' op'.lliâo públiCA e perante· o Ccnr;~."S-o
ge, de Cllnsegulnte; cert.ldões e com- nhados ao Congresso, para. que~ dlln- ~av.inI., elltr.. élas te desUleatljg '" ao. 'Nilo, pode havcr /Ieça avulsa. e.s.
provante.s personn11s.~lmos. A lavoura iro do mais breve pr.l~O p.ossrvel, 9 'de auwrla do em'incnte Profe«.~01· ~r- rotell·s. lem 1l.U& se ,,"lba a ouem ~tl\
está -umbel!calmente, ,para efeito de credito funil' cOllte. com in~tl'\lm<'Dt'os' nando Rud!,c, no tcntido de ins~- villÇ,\!llo1da e se subordina. Até pilota.
CRÉDITO CONCEDIDO PARA AQUrto de 1962)
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I;

COl'l'eSpondéncla k\t1lllolLtrat.lva de ~j).'
lusl)fícação
'de out.ro modo tenderiam a desenvol·I,desenVOllura, que o govêrno não cotIna. O Congresso da'lgt' .seus pedi·
ver·se desordenadamente;
nhcce a extensão deiseS quadros l)'ldos de ln1ormação ao Presidente dll
A emenla torna chuo;
rocráUcos. Quando há deficlL ba Le·
n"lllllJllca ou Ministros, para que êstcs
a) ainda que l!~l'al;l'amente que
eJ fi de fIxar dll'etrizes e normas. mos á porta do Tesouro, Quando !lá
0' rl slrlbuam aos órgãos t'Ubordlna. o limite para emlssãl' regl<tradO na da. polltlca comerciai externa, poder lucro, o mesmo é retido. frequcllLcd(l~ e sejam respo:uáve's perante êle leI or~am~ntárlo. selá. obed~cl:lo nn.s ~~gs/.ai;ci~\ta~~a s~~ ~~1~~1d~ge Pgr~J~ ~lel~ted gas
to lmprodutty~!,Uente. ,o rc··'
]Jeln mgatlvíl. omissao ou falsidade, autorlzaçoes do ConJelho Monetário ltistro da lndú.tria e Comél'cio tor
~1I.a o é que quase w ..a, sen"o t ô~
Como pstá no art. 3Q• quem responde Naclonal_ à Sumoc para concretizar nando aconselhàvei a sUa InclusÍio n~ ~~ú~~~; ~,;;,e;:,\e ~~irlJ:flc~rá~~~' ~;lJelo Conselho?
as emLssoes;
Conselho
.
"
"
•
li) que o Conselho Monetârlo auto.
_
tao crónlcamenle aSf~xladas por f~jI,ll;
Ar!. 4q Onde está, no Inciso rr e llzará demarcando;) "qualltClm" parll
fi' Atençao Importante há que se de !ecursos e complOmlssos vencJdfj~
)11, "p;;lnullização tio"
substitua-se cadao emissão ;:Ior p"rte da Sumoo pa- dar ao Item IV do art, 5,9 ao <jual e l1a~ pa~os, ~t~ no exle:rlor com gmpor •regular o",
ra não se subtender oue esta o pudeise !alta um coml?lemento i~dtspens'H('} ~es lel:elCu,soes na respeitabJlIdade
Onele está no 1nclso lII, . escrito fazer executlvamen'.e'. de vez que a dentro do~ Innltes prev!~los em lei do Brml. como ,sucede com a Clll, Na·
~E'qllllltll'lo" diga.se "contrôle",
lei de meios facultou o G~v~rno a ou a flxaçao dos Ilmltcs .
clonal de Alcalls e a FabrICa Nacwn 11
t t
'L.
. I
.
t·
de MVlores, Examine-se a história d,l
J II
li
,au o, sem li aU"JrlZllçao preva ao
"",!'~ hem ali ,orJza o O.M.N. a fl~ admmJsLração de~'llS emprêJ;as e ('
US I waÇ o
CunEelh~ Monetárl~:.
_
,xar, SI!npJeMllente, as porcent.ugel:lS e pontam trés gI'IlV~~ ~rro~;
',A eRpeclosldadc contida no prefUnc) umformlza "n'(:l~:tiçoes fina.n· 'condlçoes dos depósitos compuiwri\J~'
.
bulo do art. 49 parece mais interes- ceiras", generlcamenle,
da SUMOC.
ai fl'equêõlcla e descontlnwdade das
'Im'
f
1 I ti
Art 5q Inciso IV, .pós "fixar" acres·
•.
rc.>jleott~as lIdulIlLstrações: la Fábl'l~ .c que a arma gel'a ex s u no cente.se "entre 10% a 30%".
' Pnrece representar e~se l~cI~o um(1 08 Na.cionai de Motores em 15 ano. <JE!
]Jro.lell> pnsqua'lnJ, onde no capitulo
Jusllficuoôo
mdl.Scutivel ofensa à pl'olaçao constl- CX!Slenela já teve 14 Diretorias!;
referente aos objetivos do Banco OCn_.'
tuC!ollal de uelegação de poderes, IJ"
in'l (órgão único aqUI bipartido em A legJslllçao Y.!g'ente instJtui faixa não fór referido teto pal'a semelhante;,
". quadro de servIdores e Opel'árll}S
C,M.N. e SUInoc) manda que ê!1te móvel entre 14~~:, e ~n'ié para 11 Sumoc percentagens,
quanlH~lIvamente extensOJ!, operalldo
clicoutasse a pollUca da. moeda e do Idosar os. depósltcs I cO'llpul~ó "los .das
_.
..
_
empl<', n ~ cOllgêneres 00111 quadros 2
credito "em função da polltlcll 0"0- dnstlLuiçoes flnaace,ras. j)'SS~ minlmo
Nao ha aqui a deleg::çao llm!tada a 3 v,'~e" menol'Cs;
nómlca c socIal do Estadll"
" f máximo exonC"a n 'pr:Waçllo l!t1lJlI e espccJflcu ". a "habilltacão de aUL<l'
,
~e censura. COllStltuCJlll'al. o qUe !I'ilO rldade" qUe os poderes legl.\'latJvo ~
CI p.1~,al1do mal a mao de obra l}~
" o dl.<:posto nêsse prelUnbulo clá mais b\wcdp com II r~'a"lo Jropo,ta, pela Judiciário têm "dmltidll, Há, evldeni,e- tuJlI~U ~ qualliJcadll, com o que nao
tmra,e a certos objetivos que o CMN ;.1ensagem, no <1.1 t 3" Incis' IV ql:C mente, uma mtegral, Irresll'lta e 11I. dl.spoe de prof-SSlonala hnbllJtl1dos;
deve ter em vista na formu!s.ção df\- pCT ela é fulm:n.uja, wl'qUf< oulorga, constHuclonal delegação do poder Cl~
di all,encia de planejamento. ~rallllC'J!l poutlca, não Rlgniflcando Jsso :no parllcular. pD1h·:'ps t.ola1s ao Con- leglslnr.
zen ao cumo conSfQuênclll li demora m.
que a polltlc.a bancária, monetária e selho Monetário N'~~;::.nal, l:'odeJ'~&
Deve ser acrescentado que mf!>010" ~o~clusão tle;..oia.> unidades, com o en.
"l'('dJl,1<;Ja perca o seu primado lUUl qUe podem se exlial1minar 110 co".IIsC<J proprlo
Congresw Nacional e~',:t:.", ~~ecllIlento de que dá notIcia
a
ron"idel'agões do C,M,N
labsoluto dos recur~os bancários, colo- lmpedld~ _ a não ser medial1:i! aJt.IJ- L:VSIPA, em S, paulo, que já cle~.a
•
cando.os à ordem do Qovêrno. R2pl•
e" [11' operando c a"ora so COIII 100
,11)
Nos sete Itens suhordiludos tamos: já é um eMôrt;o de ~on5lrução raçao consbtuclonal, de decreta! lJlU .. ~ ~ .
"
..
;' esse preâmbulo, o artIgo 49 linteti- Jjurldlca. pela instrumentação da ha- exemplo, depusltas$PJn os bancos ~~lll· bUlIO(;s Ira faze-lo.
'
~~o o~ftrObajlevtoivOSda eSPolel,ctifiicos que deve- bllitaçfiO, ercapar de apertad,\ exeges. g:á~o,rd~~I:~;:,r~r~~~Cpo' t~~t~~: Sào talR' distorções que a emenda
9
"10n ~t<~,·
p
ca do Conselho se gramatical do art. ~6, ~ 2 , di! termlnaçáo equivaiel'la na nrlotlca a que oiereço quer corrigIr, direta "U
"'- e ,,"'.0.
ConstituIção Federal que InterdIta a uma expl'opl'lafiôo ~'~m 'pagam"elll", 'U.•.' medlatamente. com o contrôle 1111,m.
d I
d Itl d
á
ns
,... ,
~
celro e econômIco das sociedades de
De maneira geral. estão @s.ses "ob. e egaçao a m n o
reus CDmI1. depósitos compulsórios devendo Tesul. economia mlsta e das emprêSas do 1i;,.
jdlvos" satisfatorIamente apre.,enta- nos quaJs o executlvo pode expeài; tal' de razões técnicas de segurança e tado através do Conselho Mone'á1'lo
dos. devendo aponlar.se como dlsoo. provimentos matem'lJ!1ente leglslqt!. liqUldez - polltloa monetária, nunca NocJonal.
HlçiJo de importãnck\ a do item 79, que vos, Mas; êsse tetrl i.6rro ~omum h4 ae deveriam ser determinados. pejo pró;
ordenll a harmonizatllío da pol1tlca ser balizado, demarcado com n.&ldez, prlo Congresõo, senãr. em dee'lrrenclfl
Art, 5.9 Inciso XVI, redija-se assim:
monetária com li fiscal _ prática in. possue plso e teto é assll}a~ado. por, de motivação adequada e seguiIllo teto
FIxar ate 10'1" (dez por centOJ de
dJr.pensável a um ordenado tratamen minll)lo e máximo, Isso nao nc'J.
razoável.
seus re<:UISU;'; a percentagem que cada
to lle economia. nacional No mesm~ do"credenclar o executivo pelo lel; sln.:lL1LUlÇâo tlnancelra ""derá empl'es1 d
f"
. Jativo com poderes totals. ~b~olutos, AsslnoJft s· qlle evisle lei vig'll'e fi
.,..
j t,"m
" , a n a, se az leferêncla. OcaSIO- '"m I·lml'."'a·o q"e trunqulllze o Doder
... - c
A
c.
lar a um mesmo cllente, como tal en:ml n "pl
I i
,"
.~,
~
,."
xando l1mltes para taIS recolhimenct'd
r I
d
\t "
anos p ur enals", donde re- ouwrgante por haver contill/:en'clado tos, em números signifIcativos _ tão ten I o as pe,scas ls cas ou Jurl ICJ~,
IJ~ orla a obrigação de efetuar Mm- a confiança que delega sellielhante significativos que as exigências d:l su- grupo rll1ancelro, ~holding" ou a......~o e o 0lovêrno planejamento a pra- transferência de competência Incom- moc ficam bem a quem do máxJmo claçõrs semelhantes.
5 ll.mp os,
tltuclonalmente preter.de derrogar. e legal, a não ser em casos de inobser~
por lE.so é nula" o premencionado § 29 , vãnc}n d dl.p I·.. ·es d e ulam~
A)Jcnns mel'ecem reparos, nêsse 49, do art, 36, do Esta tu lo Clvlco,
" as ~ 05.0
o I .g
.nA rcclaç'io origmilrJa era dcfeltllos".
os Itens 29 e 39, ao tornarem manlo.
CUIISLJtuclollaj
<Jumento a "estabilização" do valor Só pois o balizamento entre o mlnlArt. 59 IncIso IV _ p.car. enlre J:rlllldro, POI' razao
jnterll.no e exi:&lsD hrdlaof pofapoffp mo e nuÍllUno percentual salvará jurl- 10% a 30(h, pel'centageus para Ja de- 110•• I Uillll a leca.ca. da lIabllltaçãu a~
jnt.erno e externo cb. moeda. E' que, dlcament.e a "mens leglslatorl,," reve- póslros compUlsórios na Superlnten. aU~O,'lUUUe, que pressupãe um .etIJ,
crl'tns sltuaçõ~s, a uvalorlzaçáo" ou lada no art, 59, Inciso IV.
dencia do Moeda e do CrédIto, eJtl1· Em se"undo IUII'II', llx,,-se na paJav."
n "rJeI:V1l10rlznçílo" ela moeda se trans.
belecendo condições para êSEes ;!epó. gen~rl~a "cllente' , unpondo·se o eIlUII10rmnm Imperativo de fortalecimeIl_
11: o objetivo saneador da emenda. sItos e pal'a sua liberação parcIai 011 clauo exemplUlcatlvo sugelldo, Oll. ~
'In e, casos extremO/! até de sobrevl- A rebaixa de 14% para 10% fOI para tolal, quando apllcados em opcraçõel melhol capturar a "mens Jrgí.lalol',!i"
....ênelll econômlcl1
'
~
dar ma;s mobilidade ao Conselho Mo- de credlto a seoores de atlvlalldes lll,l..·
O objetivo eto precCJto e evitar ljue
- ,
lletárJo Nac!onal na esptclp, ampllan, rJtiuJas".
Ilanco.> ou 1l1ll&ItWÇOes
lmunce;:';"
M[;lm, 'UllIs correio seria falar·se do-lhe o percW'&o de tri\n~Ho const.\tu_
ClI'C1J.em
as poupanças quP cU~Luulan,
I'nJ :'l'e g Ular" o valor ela moeda. se- clanaol, lncluElve
e.rreclondanlo parA
Art. 59 Inciso vn, redUa -se assim; ou se valllam do redescOnlo, em bene]:;IJI1"Q certos objetos. do que em cs- 20<~ o limite máxImo
E~tabeJecer nOl'mas para que a SutnbJlJzá..io.
" p e r l n t e n d ê n c l a da Moeda e do CrédJiú 11ClO eXCJUS1VO, ou quase. de pestioas
ch
ArLs, 5q e 69 Observação.
coordene e controle a atlvluade eco, ou grupos, E' t1 demo~l'úUzu(}ao
!ln Reparo semelhante cabe lU1
1) ltsses artigo~ fixam a competên- nómJca e rJnallCelra das SOCIedade; aplJCJlçao bancllrla. trata-se de p'!jl?m 3~ 110 trecho em que est.nbelece 'cla do C.M.N.
de economia mista e emprêSas do Es- tlM IInlverbal, sendo que a taxa de
como objetivo fundamental o "Eqw_,1 De um modo geral eAão aI bem de- lado, autorizando-lhes suprimento de 10% (dez pur centol é a comumente
"contrôlc de balanço de pag8,mentos", terminados limlte~ des!>sa competência, recursos lnternos ou externos, para 'ndlcnda .
Prl!rprlvel seria referir-se a. lei, a. um dentro do esplrlto do projelo.
cobertura de deJiclts ou para planm
Ar!. 5? ACl escente·se o seguinte:
"ronrllllp de balanço de pagamentcs", II) Entre as ms.lél'las atrlbuidas à de expa,n;áo, e lnrorporando os lucl'o<
parágrafo ÍUl1CO. O Con~elho Mone.
pnls podme ocorrer situaçlíes econô- competência. prlvatlva do conselho nelas havl(lús, bem cnmo para as opemwm:, tlolltlcss ou sociais em que um merecem lIiSpEclal a!lençãq:
rações no mercado de tllulos da res~ làj'JO NaclOJl1l1 110 prllZo de um J.l!fJ
da pulJllcação desta lei elaborarâ (J
rlr"('~lIll1brlo,telUporárlo, num ou naua) li de est!tbelec~l' normas e dire- ponsabllldade do mesma.
Código Bancário Brllsllelro, que o Potro sentido, se faça. descj~;'/el,
trizes sObre o credito rural, o que lo!deI' Executivo enVIará como mens,.Art 4q Inels VII
6s ~ l/tl
na a projetada C.N.C.R. um 6rgao
,gem
ou subsidio ao Congresso N1CiG~
llscn.I:' ncre5cen~e-se .~ 1~~IUSlv:oe~?~ assessor do Conselho.
Parece que o projeto, nos Arts, 5" na!.
.,
•
b1 li, de estnhelect'r normas e dite·
Inslitllição fi1lanceira,
Jusllf",ar:llo
trizes para o crédiLo ao Consumldor e 17 mais se preocupa com as' socie.
Sempl'c deve haver a coordennç1io o que, em combinação com o ItelD' 5." dades de economia mista e as emprê
No art, 5,9 aparece, pela prlme:ra
como fontes abastece·
di! polltlca munet4rla e fiscal Mes- do art. 13. subordinada ao conselho e sas dodoE-"tado
Fundo de Participação que vez no projeto, as expressões ,. Instltu.·
mo quc evcntualmente não haj~ "pia. à SUMOC as emprê~as que realizam doras
I
ções financeiras de natuleza bancárla
n,.,c plucrlneaJs", O adeJ:ldo det'anJlna- vendas sob o sistema. denominado cr a.
(Item nn, lnstltwções
financeiras
Y.l os dois textos, caraclerizando ~a in. "crediário";
Mas deve ser expllcl/.ada, realmen !ltem xn, "Insl.1tulções fína'3CelrJ'
dJHpclEabllldade da coordenação
c1 a de estabelecer as dlretrlzes a te, a criação de um "hOldlng" de~~IJ< privadas (ll,em XII),
.
lIerem seguidas pelo Conselho Supcrlor entIdades vinculado, quanlo suas re,'·
Art, 59 InclFo m, dar·se a seguin- das CaIxas Econômicas, disposição qu~ ponsabllldadeR ecollõmlcas e finaneeJE' IndJspensável disclpllnar melb"l
1e redação; "dentro do limite fixado i eUmlnaria qualqut'r controvérsia. em !as, ao Conslll'l{l Monetário Nacional o uso dessas expressões que mal defl.
{'III lei, eslabelecer normas. conillt;ões rela.ção à hierarqUIa das normas tra- através da S"tt\Jc. para sistem.atizá. nldas n~ projeto, concorrem para a
e I'mltes parclals para a Sumoo eml-lçadllS lIara essas Instltulções;
!s.s. coordená.las, Como estão, !líu obscuridade do seu texto, Como ernen·
tír moeda de curso legal e pa.ra. as d)
de estabelecer normas regula· compartimentos estanques, segmenta. da sugiro a uniformização da locuçi\o
operações de redescontos e emprés- doras das atividades das Bolsas de dos, pr"'''cnrncntc Irresponsáveis,
"1n.stiWições financeiras" que se ajusta ao carater generico e f1exlvel da
t'mo; n In~t.lt,u'r1i~~ flnance'ras pela lvalores e dos Corretores: faculdade
Não
têm
(l
contrô'e
do
Tribunal
de
Art, 6,9 e 1\0 parágrafo 4.9 - ~ObWDerlnlenclêncla da Moeda e do Oré- essencial para que Ee enquallrem uns
dIto" •
linhas de uma poJltica. operações que Contas, nomeiam e conkatam, com túl servjJ~íí(1.
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Não eatãa ai determinado" CJ regi- missões se constituiriam daria melhoArt. 18. - ObServação. "
Art. 30. Após. no "Caput", "priva.
mento interno do pl'óprlo C,M;N" ores eltmentos á seu presidente pail'a o
Consubstância. disposições vigentes daoS", acrescentar "exceto as compa.·
número minimo de suas reun.Õcs obri. exerciclo de suas!unções no Conse- que- nem sempre vem sendo observa.- nhlal de investimento e finMlciamen·
gatórllls bem como a fixação dn re- lho. O retiultado~ dê.5t~ trabalho iria, das. Assim, acrescente-se os aegum· to".
1l1uneração de seus membros.
somar.se 'harmoniosamente aos das te.>:
Juat~ji~aÇão'
Art. 6,9 Acrescente-se "elalJ:Jrllr seu·, -equipes da sumoc. dos mínisterios e '- § 19 Os responsãvels pela inobserregimento interno".
dos bancos ofltlÍllas, apresentado ao vâncla do exIgido neste artigo serão
Asiprereridt~ companhias exlstem.
COnselho através dos Ministros e pre. demitldo&.
i)!ec uamen e para atuar no ramo
Art. 7.9 - Observação.
sldentes respectivos.
,§ 29 A instituiçll.o financeira que imobiliário.
.
:E:sse arllgo tem a flnalldade de
As comissóes que assim se compu- aceitar depósito sem obServância do
A proibição do tem n do art. SO
sC$em,
aliás,
.iriam
fornecer
meios
de
dlposto
neste
artigo
incorrer~
n"
pe.
não
se
compatíbiliza
com os objetivoS
1
0fllstllr duvidas que pudessem ,Buril t',
..
a
.~
~-'·tê I d
~de nOl'mas eventualmente conflitantes serem representada.; nas deliberações nalidade de multa na forma. fixada. e a"" com a """" nc a. as mesmas.
til I
do ,conselho Monetário sem ampliar nesta leI.
Art. 80. Inciso II "in fine~', apÓS "ao
ditadas pelo Conselho ~0!l~ l' o e por o seu plenário, ministérios como o
Art. 19. Letra "c", In fine. 'apo~ contar d!l. aquisição" continue-oSe
outros órgãos com ·atrlbulçoes rela'lt,o- das Relações Exteriores e o da Agri. "desta lei", continue se "sendo que "prorrogá.vel expre.:zamente pela Su·
nadus com o comércio exterior. Flr· cultura, Um representante do ll'!inis- as estrangeiras pagarão o dôbro das moc até mais dois anos".
ma o primado das deliberações I'"do,.1'0 da A'
"•
grlcU tura d ever Ia t er assent
o i
nac"
ona",
,
Just!1ica~ão
Conselho Monetário, à s qua 1s es t a no na comissão de crédito Rural; do
'Justificação
~
()s dEmais órgãos sujeit~
Mi~tr!l do comé~cio e indJ.1stria, na 11: ~ criterlolo"la do Decreto-lei' 1 880
Quando o art. 30 diz "instituições
Comlssao de crédito ComerCiai e In· d '"
d"
,
financeiras" inclui os bancos oficiais
dU5triu<1; ambos êsses ministros, na e 14 de ~zembro d!l 1939, q~andO e caixas econômicas. Ora, sabe-SI! SCl'
Art. ijv:
Visa o ll1'tlgo defender e estimular, Comissão de Investlmllntos e Mercado em seu artigo .2g assmalou, l!aJa os 'grMlde o acêrvo, patrimonial dos mes.
~s depósitos popuJ1Jres. Redigido em de Capitais' de todos os mlnJstéi'ios bancos ~strangelros contribmçoes .que mos. principalmente do Banco do Bra..'
~
d 'na Oomls••ao
.- .de ComercIo
.
pocUam
Ir, alémnacionais
de 100% (cem
das deVidas
têrmos
de facu ld"
aue ou t orga da ao apon t aos.
pelos bancos
contos silo em casR9, _. terrenos, prédios de
Conselho Monetário para autorizar, ou Exterior e Ollmbio. Fin todos, deveria
and é d
r t
lÍ .
' apartamentos. terras e propriedades
:não, no caso de liquidação ~X~I'(IJU- haver ,repre.>~ntantes da atividade ií~el ~os n:ci~~'iJ:f.a o fi XImO eXi- agropecul'."ias.
dictal antecipação de l'estJtm\1a~ .de ,ecollô~lCIl: prl~ada, notadamente,' de
Art .'19 Parágrafo único onde está
Tal acervo é acrescido contlnulll.
tais depósitos, combiruí o dlsposl~lvo sua 'Rede Bancária.
"(} 50/<' <' i
t 'di
mente, como consequêncla de llquidaa intençflo de defendê-los COIll a pleoA. ina"lstência de tais comissões li '1;
me o por cen o) "ga-se ção de dividas. '
iJupação de evitar que possa a lei desfalcará o conselh() de informações O, • (um déclmo por cento) • .
Parece rigorosa e perniciosa a tata.
tra11S;orma-lle em argUlllento de pro- essenc~a18 à. concienclosa tomada. de
Justijicção
lIdade do prazo de dois ooos para a
paganda de aventuras
bancários. deliberaçõe: confinando-o excessiv~
t I
venda. A ciência disso, pelos Interes.
como acontecia ao tempo em que se mente aos ãngulos de viSão das equi.
O Decre 0- ei n9 1.880, .de 14 de sados, já é fator baixista. Além do
chamavam de "sUllloquinhus" certas pes dos bancos oficiais e do Minlsté. dezembro de. 19.39.1 no seu ;trt. 19, fi- mais, a conjuntura poderá ser adve~.
<lperaçóes triangulll!res, ~ue se torna· 1'10 da Fazenda,
xou .J.. çontl'lbUiçao bancárIa segundo sa à alienação no prazo. Dentro do
rem freqUentes, envolvendo alguns esArt,. gQ acrescente-se:
o crltértlo de esclareCÍl;n~nto em 'razão esplrito da Mensagem, ali~ louvável,
'~ios menos prudo Cllp. aI. até um maXImO de •••••• d f . d
'i
'
to
.
Presidente do Conselho Federal das Cr$" 40.000,00. que não podia' ser ex. e ugl1' a rlg dez, a fim de que D
tabelecimen s banc....
<lente:; e limitadll6 ao valor unitáfJo Caixl!s Econômicas Federais.
,
cedido. con,forme tanto lógicamente Conselho Monet,árlo Nacional ou li
máximo da gaSumoc possa""
"~etas ajust.·!
de cem mil cru'eiros',
~
Justi11cação
ref orça. seu mcIs o I.
•
... ter I'es"~w
~'\.las
rantla que então prestava a sumoc.
,25· anos de Inflação esvaziaram de a emergências e circunstâncias, a
As Caixas Econômicas Federais slgnificaçã. econômica. a contribuição prorrogação se impõe, principalmente
Muita elogiável a. redação optativa do
texto '.
têm envergadura nacional. Tem con. bancária.'
porque desencorajará mllnipUlações Art, gQ - observaçao.
diçóes de "tuação no' setor financeiro
Mas a- petllllsslbilidàde da quota ir ba4xistas.
II Na redação do projeto anterior, que acomelham II presença de seu cU- até meio por cento é exarada. por- ,Art. 30. IncIso lI, acrescente-se:
compunham o conselho apenas os rlgente mâximo no Conselho.
quanto. como exemplo, 'para atradi" ... se a soma dêles às demaIs Imo.
Ministros da FaZe.Ida e o respons4t
'
rlon.J estabeiecimento bancário, de bllizações ve<:cdap por esta lei exceder
,afrescente-~~:
São Paulo saltar de Cr$ 100.00000 à soma do capital e r&ervas".
el . pelo planejamento, e 'os presl - ~
V n " d" SUIIIOC, do BancO do Br.asu i.9
ms ro, da In IL>tri~ e ComêL'· par.a cr$. 250.000.000,00. Não se tra- .p â
denl ,~ a
t r
co •
tarla. maiS, já se vê. de "contrlbUiar grMo único. A bumoc pode;!í
do Brasil e do B. N'tiD . E . POSojeetloore-'
. Justijicação
ça"o". mr. de drenagem de ponderável prol'Togar
o prazo quando houvrr rele_
~ente, ' Oovfu'no, re rou o pl',
'
•
vant a• motivos devldam nt
"'e'voluveu-sc
aatel'ando
êsse
dlsposiTrata-se
de
omissão
injustificável.
mass:•.
de
recursos,
acarretando
o
ine~
,
e e comp~'o·
d
"tivo
para amplia; o COlISelho. de ·for· O M1nistro da Indúsírià e ComércIo vitável agravamento dos custos ope- vados, até mais dois anos,
ma a incluir nêle três outros m~m,- é membro nato do Conselho Monetá- racionais.
.rust/j/cação
bros ccm mandatos fixo~, !!5colhldoS rip Nacional. Superintende, pelo 00.
A emeI!da situa o teto em 0,1, o Mue,
A dação em 'pagamento ocorre gepelo presidente . da J'l,eplfbllCa. com .verno, os interesses da ÍIIdfu,tria e na espéCie, poderá elevar a referIda l'&'lmente quando no momento b' de.
révia.
aprovação
do
Senado
Fe~eral,
do
comércio,
tem
sob
sua
suoordmu."
.
'b
I
P
es •
d i
P
ção fi p.olitl,Da_ do_café e do açúúcar,' cor.. ~1 u çao" para Cr$ W.ODO.c,~,,,u r sao no preço OS móveis, POlf, dO
dentl'e pessoas de notória capaCidade
mlcos
tem
atr1b"IÇOao
no"C'~-'o
do
come'rcl'o
AceJtamo~
tal
limite
por
êle
..
meraeor,trário;
os
imóveis
cO!'tumam F>er
eJn assuntos financeiros e e eÔo n .
" ~ '~"""'P
mente' demarcatól'io, que sômente em vendidos e as dividas pagas em dllI) .].'111 ambos os textos de autoria exterior. Pela legislação tual já. tem co. o, excepclo:qals será. tltl1lzado.
nhelro. Não se deve, pois, fOrça) a
d'o p;ovêrno. tem o, Minlstroâa Fa- voz e voto na Sumoc.
nd
a quant~o ocdasionMmente pers!.';zenda a presidência do conselho .. ~o
Art. 9g acrescente-se o segulllte;
pondere.se. ~or fim, que o art.-19,
a
Míl11S
§
69
Os
membros
nomeados
com
letra
"c",
amp
a~.
contl'ibul'ça'o
para
Ir
lUO IVOSo iín6vel
!lo depreciaçã"
S
proleto a t ual assegurou- e o
d t
'"
menteosquando
couber mor·
.--,.
tro da Fazenda a presidência do Con· m(an a o fixo vencerão Cr$ 800,000,00 tOdas as instituições financeiras pri- trc da quota ;, '\rir- nte permi.
J
llelho. No projeto atual ~egurgu-se trezentos mil cruzeiros) _mensais.
vadas", oom o que atingirá casas para imobilizações (v. art. Jl da
~1iJ Ministro voto nas deliberaçoes e
Justljicação
bancárias, cooperativas. com subas PEoje~o) e se a. situação das cllirteiras
vo~o de desempate.
d crédito. financiamento ou invedi- nao fIZer recear que a tole,'!\ncia acar.
Não são a presidência ou mesmo a
O projeto silencia quanto 11 paga mentci. quando o Decreto-·lei 1. gao se rete rlsco para a llquidez dn t b I
presença do Ministro da Fazenda. no dos membros do Conselho Monetário circ"Juo"revia aos bancoo.
cimento, Seria de má pOlítf;à~ a : ~j
conselho Mlmetárlo, so!l\ÇÕCS desejá· Nacional e da Sumoc que iá não atiA diminuição do limite, assim, se de ,disp(J..içõe.s' rlgidas. ob-l- ar e :1.
vels em tese.
'
~~~aWtú~~?:s.c.argos originários de Que ajusta i\." menor fôrça ecônomica de belecimento a regiEtrar. sem necessl.
Na realidade brasileira. entretanto,
entidades .L!e passam a ser obrig "as dade, prejuízos certos, quando M; pro.
talvez seja a presença do Ministro da, ,Art. 18 IncJSo r, após '(jurso legal", àà CO:'ltdbuição, sMdo que esta se re- babílídades forem de se evitar êsSel
Fazenda no Conselho. tal como se acrescente-se "no limite da autoriza· forçará. muito. no total, pelo número IPrejUIZOs mediante prudente espera
propõe seja comp~to. um mal menor ção expressa e prévia. do conselho dos institutos abrangidos.,
,
pa~a realizar a 'lenda, i. juizo das liu.
do que Sl1a ausênCia.
Monetári,o Nacibnal".
Art. 2Õ. 'acrescente-se o seguinte: torldade~ mO;l!.bírias que. ~Hga-Sé, _
ll: que terão assento no conselho,
J tij'
tem atrlbuIçoes multo mais' ampla.
segundo o projeto, os presidentes do
us Icaçao -• 89 O Diretor-Executivo e os díl'e.- rem relaçiío 1'1 U;I'(}! detalhes
•
Banco do Brasil e do B. N. D. E..
O texto é rem!s.sivo. a Sumoc. COl1tIl 'ores vencerão. respectivamente. .... Art, 31. - sUpl'!rnir.
"
~ses presldenteG trarão para as sesc 6rgão executivo, Só pode emitir nes- Cr$ 300.000.00 e Cr$ 250.0000,00 (Tre·Os arts, 25, 80 e 31 "Hurlent de se
- sóes do Conselho, por um lado. a ex- tas condições:
zentos mll cruzeiros e Duzentos e trouver ensembJe".
periêncl~ t o enorme prestigio dos 61'a) autorização expressa e prévia do cinf'!:el.t:J, mil cruzeiros) mensais.
S "ã' j
'
os
"'ue
presidem,
e
por
outro
lado.
Conselho
Monetário
Nacional
em
em
"
"
~n_ o ve. amos~ Pelo .:,t. 25, as 1:..:.
ga ~
,
,
Jus/%flcaçao
tmaneeiras prlvadvs, exce.
os pontos de vista dos mesmos ,órgãos cada emissão;
ttitUlções
d
A presença do Ministro da F a z e n d a ·
O projeto silencia quanto a paga l!!l as as.socIed17des de Investimento,
() sua pl'esidênoia- do Conselho ter.lío.
b) emItir no limite parcial !lxaClo dos membros do -Donselho Monet.ário nao poderao ,partICipar. por conta pró.
ossim, significado moder!\dor. permi. em cada, em caso, pelo Conselho Mo- Nacional e da Sumoc que- já não tI- pria, do cRopltal de qualsCIUer socleda.
tindo umn arbitragem entre os pontos netário Nacional.
verllm pelos cargos originários de que ~es.
de viGta do~ presldent,es das institulSemelhante condicIonamento esta são ti LtUlo"es. O Direto-EJ{eeutJ·:~ dlll,alvo autorização expre.'ll>a da _Sumoc,
çõe de crédito e os dos COllSelheiros ~~n~i~crito no texto aventado I\elll. Sumo' vencerá Cr$ 300.000,00, entre Já o !rt, 31 a d\1lite al;>licaçoes salcom mandeto fixo.
Art. 15, onde está "de acôrelo com, ~utros motivos, porque 1\ slmultânea- TO ~ c6mpaL.hlas de Illvesth.,ento"
t
mente membro do Conselhc Monetá- mjt"", uma yez censuramos a llngt:a'm) Aconselhll-Se a criação no O. e c". substitua-se por "nos limItes e rio Nacional. onde esta é a "etl'ibuição ,gem dIve::slflcada d,s., Menss1em,' fOue
M. M. de quatro Com!s.sões Perma- condiçõeG estabeleCidas pelo Conselho dos nOUlcados com mandato fIxo.
,no ,!rt. 2<> faia em sociedades de in.
nentes, como órgãos de assessora- Monetãrlo Nacional".
vestimentas", como ora dIz "e-t.'-.'a
mento, iniciativa e 'consulta. para as·
Justijicaç{UJ
~rt. 29 b~tra lia", recUJa..se--asslm: clm.ento~", ora "Institutos". etel. até
simtos, resnectlva.mente, de crédito
a.seus ~liretor~, memi'tos .dos 61'- o llmlte do capital reallzado e reSer.
ruralj crédito comercial e' industrIal:
A exigência do limite é essencial. E g;lios "dmmL·trat -.'lI! e flSCRl' bem VM ~!"es das hioStIíu:ções flnancei.
comercio exterior e c/l.mbfo:' investi· deve ser explicitada. Caracteriza li como a empr!sas ligada as mesmos". raso
_
mentos e mercados de capitais.
condIção de órgão executivo da su, Justijicação .
' Quanto ao artllFo 80. lnviabl1lZJl, {)
Cada uma de ta1s comissões seria mDe.,
,Ü!vestlmento mobl!iárlo pelas institui.
llresidlda. - POr um .0$' Conselheiros Cumprirá em matéria dessa impor- O texto se justifica no seu enuncla- çoes financeirilS a não ser - para. uso
com mandato fixo. Dessa forma. {) tânela a decisão especifica do ('.onse· do. A proibição. se não tiver a extm- próprio e para liqu"'~Ção de "mnres~
trabalho das equipes em que tais co- lho Monetál'io Nacional.
~áo nroposta, será fàcJlmente elicUda, timos. assim mesmo para. seretn ven.
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dld<M em dois ano~. O art. 31 pos.sl- 'pelo pr~.sldente d81 República em ll~ta 1
Justificação
- Art 29blllt.s. Sêlllelllíllltu tljl(l d. w'o'e&timl<n. u'ipllce orgllJllzada pelas tnLlciades (l~
li:' dispensável reptoduzlr IlqUi a
O plOjeto lllcJde no êrro (te ,e ser.
tiL
Clwe, dlstlnC40 ~Iltl'e ".serv~dor" fl "tunclo- v:r de tl'lllllnologlp, varlf«lfi 1Jl1S tlrl,lCom que I€xto flcam,,!)"
XV - representante dos bJnrnrj~, n'rio", Nomelldo MUI, para qUacll'(\ gos 13, mcl.;o XiI 28, 20 e 36, H_em de
Parece que deve prevalecer o ar t1 so e.'>Col1lltlo peluPrCGJl1el1te <la Repu- fWlçõe.!J com vencJlJ1ell\.oH deflrlldOleontradJ\'oé~ que prccl6liln ~C1' cxpun2:" CUJlll lJ1alelllJilldllde po,sibilllarll a bllea erp llsla trj~llCe orgtllllz:Jl1a re- em lei: Contrlltado. credenciado, de gldll6.
s~moc a~u<' ~ a pre~s/íe& cOIljllntu- Iw ell~ldadtJJ; de clafllle.
llllLlIl'qu.la {'ll1 geral. 08.pTlll1eil·0II. E'
O incIso XlI, do art. 13. deLctmlm..
TU,Ij, A'<lm, /lendo, acel~ a SUlwltAo,
Jut.lijíC(lcáo
c1lt,ro (lue pllta·1\ Sumoc tamb{>m que o SUlllOO tem competêncIa privadeve btf ôuplill1H!O o ar!. 31.
- ,
ufunclonárlas" pUiJlam ser 'reqdlSl- Uva para "OprOVM a eJelção de dlrej\.rt. :11, SIl]Ji ;lI11r e. pnlavra "l!XlI _ Repreaeil.l1nw do Mlnl.l.t",rlQ tllclos.
tores e dos membros de qulllsljuer ôr"". ê' IH! LItll.1 do IIrtlr,o M flUO til, la IndiI.<~r'l\ ti comércio: IJ MIO jud ~.ut. 55. MelaI
3,Q.
fl'â08 lldüilnutr.atlvas das 1ll~:i:W;UC<i
[lI·O!.1 " EIJ1Jtf'"'50 do att 31.
dlcloul1 C1 1. a, C, o rmlJtulo da
• 3,~ Rc:.'.aJvJldo o (jil'elto de np;;ão 1lnnllcelln~", COlJcJue-~c. P'lho,: a
) , 1']' I '
Mllcal' e lb AlcClOl, () rll"tll utll ·~lJ.l dos IDter~,lldOG, serão Ilpru\'elLaJos Sumoc uprv'o'a.!'á "a elel~ã()" d"s dlr(\"
• " '<> ('/ia
,
el~IIlJ.I do Pinho, ( InsUtllto NllCIOIl"
nó qnMru da SUllerlutellclêncJa da !:ores e a ~lelção, por "JunU", que
l.;~o L\ r~cüo IlaTa exclllir o "lllllrla elo Mate, a burrnchlí, (l .egUt,·
Moeda. e. do C'çellW todos os lunc1o- "ljullisquer outro:. ó1'1l~OS o~"·t'1,,,tr.l·
de re'f"VlJ h~"lJl" u,'('rVI\ obri~pl6. colo, É ób.,.Jo que tuls. aB~untt,.:. ll(1.- nãtlos I<kn.lCOil
oU adblilllstratlvos, tlvus".
uote."e a
Impl"Opmtlill1~:
daI l1it Btll11ll 110 I (I))ltal para (J tf~lto co dD setor rur"I, dlW C"lltJ.~,,() de lnolu..'iJve da ie D('rtarJll, dir~tl'men- eleIção ele úq,b.u,., qual1elo, no qUe IJIIdu !JnJDI1Cf'llm~tlb a que se retare o re~IP$entante nato (LO do ~l() 11m." to nClmca.dos, ~o:1(J"alo& ou r",!ulsllll. receJIl, quis Ge referI.: "el{,.çuo em
artwo O 11I"r10 (lp rr-e~vll ob"lr,ülórlo ti COI;ússáo N,\cl0ml dll Ore dIto nU· dO'; ,(Jue, na daL1. desta lei, estcJ::m qUlIú:quer órgão", A l'efrrt;;""lll D 'mio
;
.... '1 J
• - d'
J" , "
1
servmdo na Tcsourarla da OlvldJ:t
,
d
1
J.m
m
e I","'~ e I.'. ~ ,I"
as ~mn ~ tcs.r: ra ~
_
~ res~ntunte dos prudutO- FtUldadl:!, no s:rvlço da Divida Fun. trD$' e emll.l> a e
precl.S.lu, li U
"a.,. P"',
Cjll( cun".llll, como diZ Ttu
:lo.lII
R~P.",
"i'l'
nenl0
;a~
reidnlIn
II
no
<'o 'VI~" de ° '''Iparelhn • W lemJ)O.
"\1' •• Iln nlO1 J." J010 o lln~
r o • rll,'rli!l Qelu
!
l.
""_4 yv
.
J"'lO no ar·". 211 f~ln
n'". . ."""r..,..l
,..~o
JI11
I .'IJ't
"
,
'.
I
,. c.'
•
c_, ... , a' 6'e~
su'etU,'lI
toe~,
url(Jc.l'o ilu~ mC1110 E.cll1lunll'll da Oalem dt 0\1/101'"
"~
- .......,..
;':u P,'é> fJ!lI"l • ~o1..~I. r:'art ctpand1J VtllclJ~ ç ", 1 junto n CUl1lJ.!..'áo de tl?.u~[IO, de.de -Que a Super!U'r,,:lell" prévia ela sumoo para Púj~e dos ad(1., !l.lh]> I.·..' de_ Ir n'J. mnl~ forte rIL' \l~U~r'Oll rur~1
cla Ila. Moeda €' do Océdtfi. s~ 'll~UIll. lÚlItradQres. Não 38 traLa nwl.3 de
>'!ll! pn.a rer rLn,jplliulu,"",' C:lSO 'o (J,ir Jlõ r~r 'ue ê.,le e ól'l\:~" llurrno.- ba (~e execut~r .,s servlC,"F .i~ ('lUO- aptOVSr f.
EleIção (art. 13, m(ilio
fl"(1g0, do (juc M' rt'SerVfl~ 111', lll. que 'I RccO~;;tiJfo~ do Consrlh.., M')llt:âC1l~50 de cml're..;Umos int.ernos <lU XII). mas a posse, Tllmb~ln ulz o
o 11' [.i~o lHlmlt~.
"Jvo., aOel-in'" li" "Iilll ~11", I"~..o\uçõl!.!l externos. Inrlu~jve pOllnrnJ;nCO rl.c jU- texlo: Itdmmí~tTadoTes. TOUL uuurL,
l' o 1"1
.....,
41 li rJ a
tJ·
lAt t •
No art. 29. letra "a", I'('le' e-.s a.
Arl. 31. r.lIn'iuir1t., 011 ni'.o a pala- serÍlO sempre sUlJlIletltlas (art.
o t
~or. zaçoe-s. su I ÍJ,lCa~ ,de ti- udlretore:; e: membros de Co,,~,eíhol
VHJ ·;llVI"'.''', UCli''''''Jlte-be o ~",lIinte Projeto n" 15'.
Asslln 'enI!o ~'l~O U 09 c olltrr& tarela!! c(lrr~.J.:uJ.
Adm111 I S/HJtiI'OS e tJscals", De (Ol);;e~
ImnJ co nrJ:':c: - "F:al\'rl i,ulofi'Al;r,O aconsclha a VOlo e o VOtO d~ uel;o; ~
Jusll/leaçúl)
gulnte, (01 apelldedo "çoll!ielho .'lieb Cull"rlI10 MoI""'" ,c Nt"c:C!lIal lJtJ"l1~ dos alll'lCulLl':es .. pefunrt~,at~"i';~J~a
o j)recrl1tc projeto que d1-p'·O- mmistratwo", no art, 29, 1~lnl "n" o
tI> no l' ce'",? ., p''''r11lel t
de a)1l1. r"ve para "ue o
~no ~e r';'uto ela bre 8 polJlica fl llS ln"tltUJçoe~ ~~Ó~lI~ Que no art.. 13. Jncl.so XIl, era 6r[lila
ur:lO ,.,,, ,,':lJP,", coro f')'P,VlIj(" il ti ,H_ de Ci'ltlca;- ('emallóg~liJ, o 't~ v.tatl1 târlnu b311~át'lllS fl orcdJlIclat. c
pois adrnll.ll1tralivo.
tl~:o 31 rio P' (jl'I~I.
Il:norAllCtla, dno Mil P?:t":;;:'/dÕ se.u' contem el1Jlpositlvos aprovnltn~do
o me.sll1o art. 29, agora L /la lelra.
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"r u~
Ao.
JlIJlij'{''','r?n
, ",,,.vcntante no órgão hlat." ~on'· serv uores
o,
rg os
He. amentll "
c, mcncIOlla "aI
qu quer nl .!lIv"
.ep ""
atlnSldos pelas re!01'1Ilas au 1ntroou- adlll:mstroção" e o art. 36. !,cnêr1cJl.·
E' Ip:llllll do artl•. o evJl<;:a Imo- pctRl",w. XV _ o repi'e;entJló!e 11M 21d06,
menta sltua na Arca penal "os adlolb:ll;""~" ",:CPFI\'O da.', drl'nqJtol' ulltl- I 1l~ f'.çs fIIulllceli'lls prlvadlUl I>e
Entrct~nto, a cal1ca. de Amortiza- r:istradore~".
CUl lún
'1'j";ll'Il1(lu~fO, porem do tlt1l1..~ l1S \ ÇO
\lO lia. Oom1l>llão 're- çllo. Repnrtlçúo Int,esrante do Minis·
TlIJ.~ obscuridades e lllllbl",,·l.1llde&
(le rmpTê"II" lllÓ'lW'uS e dr una cota- Impôe" de vez,.~ E('.:;~ntllDtes jU 1M- Mrl.o da Ji'llzenda., e cujas u~rilJu!~(jes Mem cob'lo f'gra.vanle envolver 11 maçilD, quç· lJc,!~~m "ri' vClldid(l;; ,Jron- tft"fJ:tntl~~ncJI'l1.S' mns a. êde par- serno totalmente IIbsol"Vldas IIela su.. térla sanções penais.
lamente c ·n~o ofereçam mahll' r;,;eo ti ~l1ar 1nmb/otn é jurlsdlc;onada pcla Pdurl.~nténdêlncla daI Moeda p do crêMelh~ será unlIorml211ra Iín~L'r.elo que multos empréstimos. nl10 I:'Onc
ll.'õim H rcunç.a de úm ~e"
w ê pc ti Com:e 110 Mon-táJ'lo N"aA
'd
,'em, EstallPleecndo m~dldM legn.js rJ- lm~~adr~ta b'lnlspel1~ávek COnllla. clonal. ,oi completllment.e INqueclda gem, eom ba~e nfll traqlç"o SU!!:erJ a.
gIdüe. uti1Ui IH. r('!'cear a admilÚlltração r~~en~o os emprrllado.'es, os emJ::'ep;a~ fg_ ue diz rellpe.\~ 1'0 lI11r oveltamen- !a~od~~Wr,~l1l1~~~g;::: pela en\l.tneLI;>,' bnneQs e prIvá-las dt bOas ajJIlcfl. do.~ bal1có.J1oa llunlJdru de~-cr (J CaAlls'flllse::s a~r' l~rlfténs r . (I dó
DlretorC5, Il"erente. strperlnLend€lIle,
~'f1P$ f~m ~H"tJ1':, como a I!reJ!cnte, eln " " . 1 0 . .
eonlPelAr JI" ,,' sum'oc o., e el'nl'
rl
ó il
fi 1 e dml
quP eSSUM despesaB, mormenl•. sa- -Al,t. 40. TrMbfol'me-se em t 19 o moeda.<;de~cur;t, le al eP;'~c'lta ~ m('mlJrl
os rg 08 llCas
!l
~
l~lllpls (lJ'r.'~c'm (Íf"meSUflldllt»\'nle. As~ PIII""'''rrdú 1111lco, su.cedl'ndo-llle o ~. serviço~ do melo e~cUianl: (a-trfbUl- ~a~~g;;{"erlll',íle.s feltllB jU.&t~ilcam
Blm, parecp que. 1 .ande> ... Sumoc (OU !lulntel
.,
clles QUc sempre foram etsPIWl~"IlS ds
lrlt
E'lld s
50 te
aél1ar Ilrl'ferlvel, o C<lnselJlo
"t 29. Os lI1embros da oomls.<lão CJaiJJ<l, 1:0(11 !ÓIÇa ,de ilI~US l'e~lJÍM'cn. ~lRe~t.
e~ In~S; :xII. redija-se:
:MonetArlol c?m o arbltrlo de decIdir Nacional de Crédito Rural .. que ll4t uJS, telUVJ all:!1 ttadlelona-,l1\cl1t~ a rl!"dentro de 30 (trinta') tlia,,~. aprovac
fi respplto, nIUlge-l!!e o Intlllto do pro- refere os lI,ens xn, XlV e XV llês~ partição
Fn1emlúria 1l1cumblda da. a eleição e a. posse dos dlre:toret', ge.
Jdo•.• ,"11 (l.' lnWDvpnlNl!.ell spoDt.a~ artIgo Vf·ncerl\o or$ 2(){L 000,00 ,!,d~I.: entt ega. do nl1ml'l'i\.rJo destttlado flg rel1~N, supmin~ndente~. nlen1br(l(l
OM,
zentos mJl cruzelrosl m~~l.qals e ~I'~ em:.ssbes para 11 CaluJra de RedD&o d
OI.
d 1 I' '1 iNI
IId. J:!. supl'lma-se o adjdivo "li· mandato de trêS BllUS. pudendu ~r conl""
_. do oo-ntr61e,
.....
I'.'~->· e OI! órgãos .",oa e a m n ,{,fl1· v
ve"
v
V" p..r..
~ , .<w
das IDlltltvlr,õcs flnancell'llS",
Flb".
l'eno'tao1o.
orJeiltf,çlio
do~ sel'Vlço.s do J1'e1o clrbl Art. 2Íl _ Suprimir o a.I'U~O 1U'
Jus/ 1}icrl<;110
Justl}lcIJÇ{Jo
culli.!.te tmciunaJ.'
é t't]'lletlvo, pola estl abfàllglnrlC' na
O arl.igo. para limitar a tnmaldade
Os Dlrl'are.s e !unclon4rlos J4 têm
Por outro lado, tol retJrlvlu da rednção prOlJóst.. do art. 13. incis<J.,
du Banco recelJer dt-póslto.s, con~ider.. vencimento, Cumpre registrar 'J 10lô JWlta. AcJmlnlstra-t1va: da. Oabm.. xn.. com a vanta.gem de ser fUlll1 o
o montante do capital e das rc.-ervu demais membras. sem' o qUI! n40 Je.. competkucla. pIlra tlJmr as CRfaotnt'l.CJ. lugar llróllrlo, ':e VI!Il que ~at.al(\ga os
limes,
rllo como se dedJco.r li comJ\-'~o .' r~' ~c:m llet'~1il e IécnlC88 dllB eédwM·" caW! de comllet.êllefa. da SUlIlOC.
Com maIs fod A ra2lÍo dever-B~-~ _ sldh'l'OI onde cla funcIona,
:}j\o .er IIlS ltIoe. "" de eurao legal. ~ran.~rec, Att, ~g letra. "a", dê.al! e~ta r....
~ "'""_O' "elM I!ntldlldes t: .d la das r ndo.s. da C"lJ~e!bo Monetário Na- d computar o fundo de reserva lel;al - qu o
o .'
te
clonaJ
açao :
.u......
(; c':~rvll. obr1fititorlnl, I) qUM ó consto o .que, evJdenteull!11 , nã<l é lWl)!}EeNest~B condlçõe..!ó e flco"lôo l\ calUI!. seus dlretore., gerentN:. .)">(J.,rndo um segundo cnplt.a1: ou, na l\1"A'Vt~I•• , 41. Ap'- "1..1 rM~lun"es" xa. Inteltam('nte sem t\.tri'JUlcOes no rtntendentf'.q e membr()~ d,as úr;::-1l.08
<
Vli-1.• r d e (uTra - ac.r."cente.
"
""
r~ toclUl te ao melo clroulante nadll. RdmJr*h~tlvf'g d
e tlsl!lI13
" • d 1_"
rxpreSiJ ã "'" de·T mlano
..sc "nonnatlvlLS.
'
tu,lO" n" 6711 "UI1\ IlCróEcltrto ou nne~
mlllll jUSUl e acertado do Que IllClull'
e) ATt M. In e
"o~ a m u"'·
ÃO do capltM socla:":
JU3tljlcaQão
os ~ef\'ld()re.~ lntcl;'I"antea dO'! órgãos mlnJstl'nc!ores" diga-se "do..~ ,1lJ:el~
qUe se dedJcav nI
ê&S t b lh
1'00, ~erl'nl.I'.s. IlUperlntendentes, 1J1l!ln~
No' te.s têrlilos. deve ser suprimida
S6 as resoluções nOrml1tlvM 011 Vô- la'
êl
a a
_a rJl n o CI1- bras: do~ órgãos flsca1s ti a~ml~lstr".
n Palavra "llvres", incluindo-se asr.lm, tar SUlell.as 11 "lltlflc~llo lle~Q ceme aqu ea que formarao o Quadro da t1vos".
'~
d
,.,
_laaA
rle orédlto Rural devem e.s. Superlntendêncla~-da. Mocda .fJ eo
t ..
1lTIjJliCII amenl.e, no t ...mo
e com"a- se'UnhM"OO Moue"rlo NlIélon~'. nccLstlc.s Crédito, onde, certamente, seruo 48
fI' Art M. esereva-M "lido 10,,0inçua'() dcúm os dep1óSlWs
' tambfm a ne náo 10~~, como pC:: exemp-L o grande utilidade, dados os seus co- se" antes de Uno que tOT IIIlUd.vel",
"~~b. ;ll,re:::t~e~~:e'I as pll"luvras _ ~rerJf'neLr'f'ntj) do e~t,~beletlmp!1to nlleclmento.~ têCnJCg8 e prAtJc!'s para ~~I~:. trata de omlFlIão, talvez tipo·
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ofielal lIue fl~eRlIzl\.r!Í as serven!.lM, a imediata l~talacao dos serv,ço~ sob 1') Art 3e § 2~, onde e_'ln U(\~ nd.
ara que não explorem os prodUtos ru- nova orlenta~no, sem sofrer soluça0 de
ln,·t
di
di •..
P
r'- oU n~ ~ lha. deSr:a-hem
"r~z 11IOntlnllldLM n.a sua exeeuçllo e scm m ... rsc1orps"
qn-se"(I.!l
re""rell.
~
'"
~'"
~
v
nu ...
t
lo
li I I.s
Ilerpntcr., Allnerlntenden' e.s, ml'mbl'ns
'J:,ula-se de excrecênclo. dlepensó.. hábil os pnlléLs, es nll devem Se si· uns rnos para. o. a m n tração.
dos 6rl'.!ín. t1srals e arl.mlnL~t-ntl"CI.!l",
-\'c1. :;:'otlf'Já parecer que as Illstltul- tUflt na. con,.,etêncla concllPtva da.· Igual e.rgu~entação pode $S1" apll· '() Att. 37 rnclso m, suprlmfl-s8
Ne" lin:mccl ~ "ll~o aspeclallz~daB" Oom1ssll.o Nacional de crédito Rural. g~dal~flrn~t~u~J~~l1~o.u~:td"ve~II~~; "de dlretnrp~". rm vell C/uP o t~"t-O re·
)111 c.rl1dlto l'Ul'al, mns que eventualArt. 65. DA nova redação CIO I 10. tnmbél é:ia competência da SumQlI l"olonll as llPnaUdRde~, não !':endo de
1l\l'jJt~ 11['10 o)lcrom, aquJ ou I1coll\. os·
I n, Rr.;;eal\'r do o direito de op- a colocação de -mpréstJmOll tnteruQS boa tp~f1I~ll, tlrtlultAnPBmentl!. vlnt'JlJ~Td no Império das nOrInas expe- çlio dos Int.erc~flldos, serão '1Ptovel- e exLernos, "odendo encarregar-se dos oulA-lu !lNl que a êles se rejeU'"
(h'In:.; pela ~Iszãll NacIonal 1t [;1'13- tadas no quadro da Superlnt~Jldêncllt reslJecllt;os serviço,. (Artigo 14,~, rllo.
<lHo Rural, Se a Instituição fJnanceJra da Mooda e do CrédIto t)rlos M run- Item n ,
I) Art.. 37 IncIso IV, ondo p~tá "dI·
Operllr, li e.sto.s e.sta.râ adshHa.. A clonárlOiJ técnicos ou adml'!l ;ttallvos,
Cabe esclarecer, contudo, lIue, ten. retõres" dl'l'R-Se "dlrettll'Pll. g~:rentes.
"e.lpe~lallz.1clío" é conceito dcsplcl. lnelus!Ye <M de llort$I'I"l lllrl'tilmente do em vlsla (lue forçosamente os ser_ sl1p~dntemlentee, mpmbro; aos órg3,D8
",_,h, no. tspécle. O oonselbo Mona- nomeados, contr~Jdos ou reql1ls1t.ô- viços do melo circulllJlte ,llLS6lldo :rJscals e ~dmlnlstratlvos",
IArlo dPllê ter (lexJbllldade para a,:r dos Que, na data desta lei. e· telnm parn 11 SIIJl1Oll, os seus se-nldol's de.
Tel Art, 37 § 29, "In flne" substltu!l_
colJ!orlll.e a event.l!lUdade.
servlndo na Oartelrll de RcdeS!'outos verão ser aproveitados desde Jogo. de- M ,,,~tllbele,,lrtlent,, .. IlM unsUtul4}lIeJ
Art, 40. aores.en~, :J:
do Banco do Brasil !li. A., na oa1Xl!. pendcnuo, porém, os da dlvlda ,úbl1· flrlaneelTas", para 1ttI1!ormlzl1l' .. nOXlI _ representante do Ministério de Mobilização Bnncárla, nl!. Cl1l'telra oa de ficar ou do os ~l!llS serviços menela.tu!l\,
t1n Tndústrlll e Comérclo.
de C mérolo ExluJor e .18 reGOU~ôl- spndo executados p01" aquela Superln~ l) Art, 37 I 29 , letra. lia" ap6s upellf
Xln - representante dos prC'duto ria e ServiçO do Melo Clrculante-eda. tendência.
Conselho MonelAdo Nnclonttl" COll."
1'e-S 1'l1rals escolhido pelo pre.<: lente Caixa de AmDrt1~l'oic, respeitados•• o
Art. ' 57. aerescente-se o ~êgulllte: tlnue-~e "OU pels. Sumoc", tloa U
da nepúbj 1011. em lista tripllce orga- a.to de trllJlsferêncJa, os tlJreitos e
• 3.9 O lA TIa pllderá manter boi. 4Rl1C6e.s depender~o mll.fs de orr:!lIIl
Ilizada nela confederaclio RuraJBra· vnntagens adquiridos.
slstas nns FacUldades de l,,1ênelas executivos do Ijue dll 6rg!\lí normaArt. 55. I J •• on-~ e~"I:\ "OS ser- Econôl.,I'·as OU Instltutos de 'l'lZi<1O ou Uvo,
.
blJelra,
.xIV ~~ répl'escntante dali ItIlltftlJ1- vlclares" substltua-l;e nor "funcIonA- J1esQlll~a especlallZl1c1l1il do país ou do m) Art. t7 I 4', onl!e e~tã udlrét~
<;{'es flnnncdrns prlvadl8, ê-'lCoJhldo rios e servidores Ill'lbllcos",
. Eicterlor.
_ rea du soeledade." dlgll-.Sé ul!ll'etll-
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res, geÍ'entes,superlntendelltes, mem- , V~ -:-_ a l!quldez e· solvêncla ela~ trimosiü~, a E'erep1 observados pelJs I E;{\!'"ordinário a,. qUrm seja :ollfi'lda
1m", 'dos ~'g"o~ fiscais e ad:llini~~ra" m,itltmçoes financeira _em geral;
instituições flnanceiras;
I'a direção do Servlço- !,<a~'cnal de
TlVO,,",
,
,VII -- a. eoordenaçao ali pol1r:c,),
XVT _ fixar até 10' (dez por een- 'Planejamento'
.
n) Art,' 37 § 49, ','in fine" sul::sti- m0ll;e;ál'Ja com a politlca !lScal, 1n-'1 tO) de seus recursos' a percentagem i ' ,
,"
"
_
'tua-se "sociedade por Jnstlt11lcão fi- cluslve em funçao, dos ObJêtlVO. es- que cada instituição financeira 'podee
,39 As nomeaçoes dos mem?r~s do
nance,ra".
-'" . ' Gabélecidosem ,piano p[uneual apn.- rá empresiar a ,um mesmo' 'cliente Conselho ,com manaato ll_.o pam
O) Art, 37 § 59 onde está "aós es-, vado pelo' Poder ',Executivo.
como bal entendido as pessoas flsleas preep.chl,!,en,to de vagas ocornda& u1)tabeiecimentos" redij~se ",às instiArt,' ' 50 .. CCffillate privaU vam~llte lou ,jurídicas, grupo financeiro, _ "hr~o tes, do<' ter~mo' dos mandato:;, semo
tulções fln~nceiras".
, a l ) COllbeJho Monetál'io Ndc,omll,:
dlnn" ou' associações semelbantes'
pala ? p,a-zo restante" do mandato
p) Art. 37 § 69, onde está "estabe'
' xvIi
b'"
/d'
respectivo,
dl'go-se
"a
l'n.stltuiça-o
fl'1'"fixar
as
caraeteristlclS
1jerH1S
"
~
a1xar
.as,
normas,
,
e
con-]
§ 49' O' Cónselho deliberará por
cl'nlento"
le
~
tabllldade e estatlstlCa bnearms, em
. '
nanceira",
<
e tecnicas d,a,;, ceau'a e das moedas articuhçü;Y cllm \lutras en:,{llldes';pú- maIoria de votoo com, a plesença no
, q) Art .. 37 J 79, onde está "direto- de cm'so legal;
blicas C0mpeléntes;
,
,
mlll'mo, de, quatro memQro? c2bend~
l'e.s" escreve·se "diretores, gerentes,
Il - estaoele~er normas r""ulado- XVIn -eGT,.beJecer as norma.- regll- ao .M~LStro da Fazenda, alem do seu
selham a', entrozagem da ma[éria~no "01> dos "ervlços do Ipe!O' cl,CUlante; Iladoras' 'das atividades das Bõlsas de propr~o ~oto, o cje deS,CffiP,at,e, '
flséals e "dministrativ05". '
.
UI, ,- dentro do Ilmlt'e fixado em' Valo'e< e dos cOl'retore!> de fundo pú.' § 5,.E faculte.da ao Mlms.ér!c.Aa
, 1') ,Art.
29 ietra "c", onde está iel, estabel~G3r' normas" com! çõe" ? bhco;:
' , '
.l!ilzenaa suspender qual~Uel' declsao
"membro da administração do 85ta- Umités prrclalS para a Swiwt; cmlXIX _ fixar em diretr!z~,; e nor-' no Conselho pa1'a subm~t ;:la no pl:aZ? de 48 horas. à. ,apreClaçao d~ Pie:
beieclmento" dlga-se "dos diretores, cu' mo_e(Ja de curso legai e p~l'a as mas e[a politica' comercial. extema;
~ gerentes, .superintendentes e' ..lembros operaçoes' de redebcontos~ ç' eillPres-1 XX, _ -fixar 'diretrizeS e llormss Sl?ente da Republlca qt;e podeIa cUS
.dos órgãos' adrntnistrativos fi fiscais. Limos a 'in~~ltulçõeb fmancet;its peia, para a p(}lítlc cambial, tnc[Jóive ,com- , ~a.-h 9se julgar c?nvemente.
•
, C
'"or'u
e ~"O pra e :v en da d
" e qu,">lj
u' 11'·
§ d
6 tOs
con.
re10' "
que as emen d as sugerI'd M, ~"u""PI"nte-<
" , "" e'n"l
~", ' U
' ',. .i<
-"'
e (,\<10
er~ "pci "membros nomearios
•
300 OO~
nJ
pelo seu"número,',bem corr.ô ,'substi- Cl'édito;"
,
, (','
raer,f's em moecia eS,trangcir.l\:
.. '
~~~z~n~os ~~?J ci~~;i~ro~~' mensai":'
tutivL pah:ial ao crédito rural, ,acnn·, IV - lixar, entr~ 10%' a ao,", per·, ,XXI, - outol'gar' a ,S!!P~,J1'~~l1aEt:- I, A t 10 O con-elh' Monetá,:o N~'
sclhEm a enh'ozarcm da iuatéria no ~~r:.:~g:~'l~, I~"t':t ,{)$ {lCpOoao,< co~nlJnl, ~1U da ,~,10e?a e-do CredIto f) ,m.,:n~po- 'clod'ai côrvocart~ oso represe:l,'
..seguinte: Substitutivo do Profcto nú- "01,00 n~ S,"!pe_1lltcnaenCl~ ,la ;vloe- 11? p~1 cl;l Oh, ,total das" OpelJç~;s de das classes .'produtoras dos 'mpregllmero 15 (Re/orma Ballcá'l'ia):
da,e do Cle~ltú, estabelev,ma~ con-, ~am!?l? ,"emple, q~e OcOlCl br~.'- ..de- dos e empregadores, para apresenta,
SUBSTITUTiVO AO PROJETO' N9 "15 dlçoe& para esses dCp6.s1toS, e para ~eqUlhb, .~o, oaillnço. de ra!,m,cnlu çt\O de sugestões sôbre a ,política mo(REFORMA BANCARIA)
sua llberação parmal:ou 'to,,,I, qu~n, ?u,h?uv,er sel'las'r~zoes.para prever a ~etána e ba!lcál'i~, sendo ~'!e tal'
, '.
_,
,
no .. jJ_,<:J~J~ em Op~:'H~oe:, clt 'cr~ti,· ImmenGm dc. tai,Sltunçao;,
,
Ireuniões poderüo ser realizadas n~'s
Dzspoe sobre a poltt!ca e flS. tnS- to a setores de atividades pr.lll'uaXXII - ,€'~tabelecer as dirc,"'lZCS a divCI'<às' regIões do pa],.
Lituições ?nonelánas, ballcanas e ,ri::s,
'
,
serem segm,das pelC' C~nselllo Supe' -, ,
credltárias; crio o' Conselho MO'
V _ estabelecer as normul; l'CgU- ri 01: das oalxas EconômICas.. ' .com ViS-I
DA SUPERINTEND~,NCIA DA
nelário NaCional e dá outralÍ 1JTo- Jadoras elas apelações das compa- Gas, !l"pre~erya!",!I solIdez ,p:rancCll'a,
MOEDA E DO CREDI'IU
vidências,
nhras' d.e,cl'edlW, illlanCl;'lllt:nto ull ~e~as, mst,tu:ç~,en e gdequR1 ,ua opeArt, 11.' A atnai Superintendén;' \
(DO podei: Executivo,)
lllvestimento;
laçoe ,a~s ObJ.e,!vo
dest
leI.
"
da
Moc.,
,do crédl[o e tranri.
, VI ..:. ""muelecel norma para as })~,:.ãglar, u mco,' O C{}llselh,? 1<Ilo-I,da etn autarquia ~fedel!\l c~rr. perF?O congresso Nacional decreta;
op,eraç6es du
8Uv~l'lULendenUla OH ~;t~~gli~~~~n~~:s~~ I~ia~fa~;rtn~l~~ nal'dade jl1l'idica e_patl'l1n,olll?s- P!OArt. 1n Estabelece' as 'bases' do si&- Mueda e do CreCUto,no mercado de digo Bancário Brasileiro que ~od~r prl[,>:;, se,1du ."n capItal m.elal ! e'tema ba'ncário braslieil'O; dispondo sõ· Gltulos pUlJllcos'
,
"",,pcuLivo envia,rã como 'mens~~e:n ou present~do "leios, ~'~I?r('_ Que "~f 'a~
,bre ,a política e, a~ instituiçõeb moneVII - estabeiecer normás 'para subsídios ao Connres<o' 'Nacional
transferIdo" :n r IOlma ~eFt:;. 'eI L€n
tárias bancárIas e eredILicias; cr[a o que a supel'i:ntendéncia da Moellfl e
Are. 'l~ comnet,;' aiÜdà ào con,,~ihll do sede e 10!'O na C!lpI'~l ~'i R~r.u'Conselho' Monetário Nacional e" dá do Ol'édito cooraene e COnLl'oi" a ati~' Monetá"io Naéiona['
I bl1;a,
I'
r 'do
pe'
outras providências,
'
vidade ecunômica e fillailcelra c.aó'
' " . ", . ..
\ ,10 Os \lcros au e!', " n""
t '~Art, 29 Subordmam-" ,àS dispasi· so~ied~aes de economia rmta e -em_'_l - conhecer '(10~ ,recur"lJ~ dê deci, ç6es' d,l'. s,uperintenden~,1a da i\!?e~~
.cõcs da presente lei e às normas, que prêsas do 'Estado a1:ionzando~lhes wes da S;jpermtendenCla"d,t Moeda e e do CreLlto 5~rà.o ,e.\clllurndo, .''''~'"
'''lem bal'''ado,<
peio~~ o'rgãos,'aqui ins· snpIlmen
"
t'o d e ,rec\l
,'1',"0'
GrêdJto;
'res?rVa
e, ,perlodlcameute,
mcolpur,l'
4
~_
sos m",mos, ou '
"
"
_,
do, ao "eu
c"pital.
fu
titnídos,, todos os· bancos e casaó ban- externos, para cOlJ-artura, de deflClts
TI - aprocvar, o, regin·<'1t.a. mtemo I '29 O patr,mõnio os serviços e as
'cárias oficiais c privados, in5taIa<los ou para ÇllU100 de expansão, e íncOl'- e as contes
~uperintendeneia da I op~m<;õe' dá ' supertntenuéncia silo
,.pu '.jue venham 1. instalar_se. no pais, porando ()S 1]lCIO';: nelas haVido. bem Moeda e do cred\to;
'isentos ae quaL,quer tributos \rde '''15
as caixas econômicos; as' ooope.ativas como .pa~a ,os c>peraçoe~ n~ m~"cudo
ill _ elaboi'ar o seu reg\:nemo'ln- gozanclo, também de~tôdas as, jely.a:~
de "rédito, as ~compgnhias de crédito, de tJtulo~ da responsabllldade da (emo,
'
isenr')e~. e franqUIa, dos óel'nç" pu·
fin"nciam"nto
on tinve~timento,
bem mesma;
\ ' Pa;úgrafo _ único. As decis5es, do bl'IOOS d a Umao,
..
,
' ,
, • ..
C~)j~do ~ualsquer 10t!! ras empres~s; mVIU' '- tl'il.çal' <normas pará il. 01'- C;>ru;e).!'>o 5el'aotomadas sOIJ~a 'o;'ma ", 1>.rt.. 12. Compete à Sup,elll1,en:,cn,
IVI
llaLS
ou
co
c
lvas,
qne
exerçam,
.
"
,
dp'
resoi
ção
-ela
da
Moeda
e do CredIto cumrnr
dhabituahnente, atividades 1'elaciona- bamZ~ça? c ,r~nCLOnamellLO S\os fl1!l~'"
as dis ôsi ões 'ue lhe 'são ~l!""lr;l!lS
das· com a guard, ou aplicação "e I'e-' dos de ,fmE~CI~am1ll',to e de 'IllVestl-, A~t, .7,j As d~l1beraçges do C,onselho pela ~'ese'hte 'l~l' "as ·,,,nUp.f :,h,xa'
cur'os monetár:os de terceiros
men[o constltUld~, gel'ldo~ ou ad!ul· Mo !"ta,x o Nac!onal s,?bre, pCJUt:C<l .de das elo r,onoelhu Monetál"o NacioÃJ:t. 39 Fica criad&. subordinado, à nistrados por, sClcleUaeles ,de financliI.-lcom~:c~o ex~~rfor obl'lg~~ao i;-c1US1V~ nal ~ faz~r~ ~l,.npl'i;' •• q~f, 'r,tralll
Presidência da República,
Conselho ll1t'nto e sOCleClades de mvesnrnen, aOf;'bOll1ag,s °slC1ajsf , e adu rlqUlCOtS con -:e1e1'mtna<la, a t~rceir05,
,M
t- .
,
1
1
t t S'
,I! Uleoes e pec Icas e omen o, co·
t
t ' t'
one ar:o, '~;on~, ao qUil, comp~: o,
,_
mel'clafização, contrôle e abastec:Ar, ,I?, COInpe e, pnva lV,l1l',~"te,
estabel~~er a 7fP.lJda po~ítlc,a e_tI a
J.X _ estabelecer' dll~tl'izes e nor- mento, de pl'Od'lt06 de ;)i'pOl tilcão r. à, S!!permtcndencla da Moeda, e do
çar n~lmas pala a sua l~allza~~o" ~ m!ls s6bl'e o creditõ, Oancarlo em ge- importação '
'
Orédtlo: , , '
'o
s~r executada .pe~~ .SupcllntenuollCI,t l'al, sôbre o creU!Io rUral e S6bl'B, ~- "Art. 89
Comelho Ml)ne~úrio NaI,- eml11r m,oeda de CUlSO, ie~al ll~
da Moeda ,e do Cl;edlto"
,~rédito ao consulUluor; ,
Cl,onal poaerá, 'qt!ando' ,1ulgar éonve- l\lnlte da a~tollzação e.'{p:es.s~ ~ pré,
Ar_t, 49 A POI:~l,~a 'fOU1:ula,<la ~c_~~
:x '_ trut;al n'orma pari< as u:r>lJ-. 'llle!Jote; autorizar a Superintendência VIa do con,elho, Monet,tmo NRmonnJ.
C.on>eJll? Mon~~allo,. N:aclOm~1 :d,e,e", Jaç6es das msmUlt;O(;ó IC'ienús ae da !"foe,!a e'do':OreditG :t uatecipar 'u ,Ir 1- e~ecu(ar os selvlços do meio
adequar-se ao~ ,obJetIVOs gelais do
_,
,
'
,~.
.
restltuiçau e11< de'1ósit.os efehado' em c,rcu ante,
; desenvolvimento econõmlCo social. credito, ,1lJcluslve as cal....as economl- estabele~iment" - b '.'': •
o, '
III - receber depósitos, de institui'atendendo às peculiaridades re!ÜO\1U;S cas, J:::,ando ',e alteranu;.>: qllan~o ne- gressem em' rea:i.rie s;rec~~lc:.;;da q!!g ~:: ções J'inancelas, bancárias;
e à distribuição 'seletiva do crédito ,e;, CeS~al'lO, os _tlPOS,~ cona,çoes ae °Il€-, tr~Jndicialaté o llmite\or Çeiepr.si.
:IV ':'_' realizar operaçõe., de redesgundo á natureza 'das atividade!' eoo- raçoes p~erao Pl,!\,tlCar;
,
tante ' de .. 21l <vinte) 'Vêzes o m~iol' conto e de empréstimos ~' in"tituiçõez
nômlcàs, observados os' seguintes
Xl - estabelecer n 0 1'mas, e conal' salário' 'mínimo mensal', virrent" ~ no flmtncoiras de nat'lreza banci\'ja:
princípios ou obojetivos espedficos.
ções pal'acon~tltU!ça9.!l;nClOnamen- País; ,
: ' "-,'
V - ,exercer' u ,contrôle do crédito
'Art, gç O 1"10nsolho Monetário .será Uo cOlJOumldor;"
,
I - adaptação d ,volume dos rueis to e f1scall~açao das mstltUlçoes fl_-de pagame!1to ~s reai, necessidadcs nanceiras, e determlIlar" quando ca: intf"~",,,iL pel'&,' seguintes membros:
VI '-, el;{ercer o, contrêle e fomento
da economia naclOnal;
bivel. a lEtervençllo" a s~pen;ao ele
- '!lI1nistro de',,Estad ú dos Negócío" ,{lo ~Oll1(!rClO extel'lor; .
_ II ._. regular, o ,'alor 'interno da operações, lIqUldaçao extra-JudICiaL B da 1 "'z~l!d" que o presl,li;à;
"V, t - efetuar -o registro dos capl:c.. _ DiretOr Exeeutivo ~n._Supel'ln- tais ,e.>!Ia~gclr.og e, ~ar cumprnnento
,n:geda, adequada a?s objetivos'da pO· a cassaçã!l, d,' carta-patente para
hL1Cá de desenvolVimento; par~ tanto functonar;
tClJ.'enClo d~ Moeda e .lo ('rédito;
aos ~emms dIspOSItIvos de naturez!\
prevenindo ou corrigindo os surtos 'inf '
, 'd d
"
- :P)'{~l<'(!l.,te do Bane<:. do Brasil da leI n9 4,131, de 3 de setembro tle
f1acion!írios OU deflacionál'ios de ori. , XI~ Ixa!' C0111 p~rlO~1 a e nua S~.A,;
" 1'962;
,
lIlferlOr a dOis anos. limites, mllll,'
' ,
,
VIII -' ser depositárIa da~ ,reservas
gem Intcrna ou externa'
lU - reguiar o' való)' , externo ja mos de capiLal 'a que se ,sUJeltal'áo, - pre';Clel1'e,do
B~,:,') Nacwnal do oficinis de' ouro e moeda estr~ngelra'
t
moeda, e o contrôle do b~Janço de oS tnstítulções, financeiras privadas, fJeõcnvo ~~)('rJo"Eco~OI1l,CO;,
' IX - Entender_se, em nome do
p\,gamentos do Pais, tendo -em fsta aI,llcáveis segunuO' a.' iocallzaçao Cl,~ d -;- c~!',eSl: fÉ~e ôdO :-(ll1Scl~l~,Fetl?xal qovÂ:'n9 brasileiro com n.s instituições
a melhor utilizllÇão dos l"eCUrSOs em' auas sedes e rêde etepartamenta.',;
a . , I 9.: cr,n lUlC96 Fe ,,,.nls,
flI'\ancen'aB' estmngeiras e, lnternacio~
moeda, estrangeira em funcão dos
XITI -- estabelecer, normas cegu'.
- M(nistro ,da Indústria e' Comêr- nalS, e asse.<;sorar G Ministro dn Faobjetivos da polltiôa de desenvolvi., "doras 'para a. concessãú de aceit.es, ,ció;
, ,
, z e n d a quando representar pessoalmenta da economia nacional'
I' '\1'ai~, e lli'Cótaçáo de flanças POl par~
,~Três membros nomeados com mente, o Go.vêrno perante elas;
,
IV -- orientação da aplic;ção dos te du~ iÍlstituiçõeF J'inanceil:as mdi~ ma'l1dat-o ,iixo ' : ~
, '
'~ - exercer a fisealização -dus operecursos das instituições financen'lJ,~ cadas. nesta lei;
§ 19•Os membros com ]11andato, fi· raçoes em, moeda nacional ou e5tran.
ero geral. quer. públicas, quer, pl'ivaXIV _ fixar os limites das taxas xo serao pessoa~ d,e not6Yla capaclda- gelra ,:;eahzadas pelas' entidade> ,fi-'
das tendo em' vista prOP'riar nas de juros em geral descontos comis- de nos lWluntoo fmancelros·e eeonô- uanCCllas a que ae refere esta leI e
diferentes regl':íes do pa!<' conrl'e-es sões e,qualouer outra' fOl'~_de re. m'co/" ,escolhidas pelq' preslden!e da apltir.ar, aIS' sanções e penalidades pref
"<
•
" "
'yO
'ã '
•
r' , P.epubilea com..n préVla atl:'ova<:ao' do V1S Er- em lei;
,
ayo~aveJ, ao d-es~m'olv:mento har- mun~r~~ c de operaçoes e '~,~,v..Qo. S~mdo Federal. 'pelo, pràz) de' três
XI -, concede.r autorização àf Jusmon:co ,dn, :coll"mm ':r:acluml;"
9~l1Ca1'lOS, e 'flna~ce~r~~. inci.I."l>IVe, o;, anoo' podendo,',!:er. reconduzid0s, Os tltulçõ~s financei1'llS
a fim de qu~
: V -:- ape ,",fçonm~njo da,? lllf,fltt:-a IJ! estados, pela supellntendencla da 'mandatos: dos tte! prImeiros mell1- t\ossam:
,
_Goes' e.. dos l1ltl'].lmen~o~,(lmmceir!l<;, :\IIoeda< E 10 Crédlt{,;
,
"bros 'nomeádo," ser~o' re.sp?ct[,anicn~ a) fmlcionar 110 pafs;
XV:- estab~lec~r -mdlces p 'J~tlas te tle um dOisíp tr~ anos;
õ\ ínstalar, 0:1 iransferir suas sedes
,com vista à maJOr eflC'enn'n~ d~ $1.~.
t~l1la ,.d~ paga!1'wntu~, e,de m9li~llH: ~I',nd~ç(le~ :i:écnlcas : sôbre e;?C"lxe.S, _,,§ 29 I~tegra:r{l',o' Conselho Monetá- Ot!, depelldências,lncluslvc no e:l:'e.
çao de recu,rsos:
, mlObÜlznçoes e outras re.açoe,,' pa- rlO NaclOllaI' o,' Mlnl~tl'o de :rw(lIdo I'IClr.
!
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Sábado 12

cl FóC'r trnn~f(,1madas, funJldns I
incorpe>radns ou encampadas:
c1) pI'aLlea.r operações de ei'lmblo, de
t'rédlto real e de venda. habituai de
títulos da divida público. fedeJ'lIl, es.
tatlual ou munJclpal, ações, deWnt.u·
:res, letras hipotecárias e outr03 tltulos de crédito;
el ter prol'l'oglldos os prazo<: conc"dldos pai'a funcionamento:

I 39 A compra de novl:lS LJtulo.s pl- DAS INSTITUIÇõES FINANCEIRAS o. recebldQS em IIqtlldatáo de empl'ésincoJ1:oração ao P'uI1l:l.o, bem 00·
Art. 22~ As Instltulções financeiras timos de ~flcll ou duvidosa soluçÍ!o
mo a venda lno mercado de capitais, plivudns, sómente poderão funclon'l1' em dlnheh o, caso em que deveno
de titulas imegrantes do Pundo se- no Pais mecUante autorização da SU- vendê-los, no prazo de dOIs lUlQS. lo
rá feita pela Superintendência da perlntendêncJ& da Moeda. e do Cré. contar da aqulsIçllo se a. soma. clêles
Moeda e do Crédito medlante aul!.ld· dito
às demais imobUlzaçôf.!j vedadAA por
zação prévia do Conselho Monel.árlo
PárâgraJo único.
Consideram-se e.flta lei exceder a. soma do capital e
Naclon.al.
In..~Ut\liçôes flnancetras privlIdn.;. as reservll&.
Art. 18. A.q dl.::ponibiUdades e pessoa'!
flslcas ou jurldIOIII! que eX~r.:parágra!o único. A Sumoc podel'á
qWlLsquer dt,lúsilos 1:16$ MinístkrJos ÇtUD bsbJlualmente, atividades reh. prorrogar o prazo quando bouver ~e·
ClvJs ou Mllitares e das enUdades ~u clonadas com a. guarda ou aplicação levantes motivos, devidamente com·
1) alterllJ.' seus estatutos;
bordlnadas ao Govêrno Fedel'al 11m.
recursos monetàrJos ou tlnancelrcs. provndos, até mals dois anos.
XII - dentro de 30 (trlntf,l) dias, tltutos de previdência e outras autar· deArt.
23 As lnstltu!r'õcs flnancelraa
Art. 3D. Sempre que o montao.t!!
llprovnr a eleição e a pcn:se :los di. qula& federais, co~ôes, depal ta- que se dediClll'eln
a atiVIdades de cté. dM depósitos de qualquer Institulçao
retúres, gCl'en~, supel'lntendente.>, menros, ent.ldades em regime especial dito tJnanc~Jro ou investimento e or. financeira bancàrla privada exuder. a
rnUnbrLS do,;; órgão.~ flsca.!s e ad,lll- de admlnlJltfaçãe>, llocledlu:les de eJo. giúilzãrões congéneres serh con"t1. qUinze v~tes a soma. do capital reallnJatrath"os das lnsmUlçót's ilnance:- ncmla ml.>tn com prl'pOndei'àrJcla de IUldn.;. único. sob 11 lorma. de sooie.:!a- 2Sdo e dlL9 reservsa livres, o exc.JS~O
capital do Go'lêrno, p~oas fJslcas ou de anônima,
ra...;
deverA ser recolhido li Superint~lldêIlXlII reall2al' ou superintender jUlldlc!'ll re.''pMlSnvel'l por adlllJlta§ 19 As ações l'l'pret,entatlvas do za- cJa da Moeda e do Or~dito.
f tI t~rvl<;(,". das câmaras de compUJ. menlo.»
seuo mantldcs e~;cl1lO1vll
Art, 31. Sempre que I) montante
L~trLO de chequr~ e outros titulos,
mente nc~ l)t~anJsmo.s oficiais de llI'e· pltal das, InstjtU1~1io!ll a que ~ relere
Art. H, Oomvate aln:la á su~er\n. dito que a SUllmntendênc1a da Mae- âÇte ar,tigo semo .obrlgatona.mente dos depósHo.s de qualquer institUiÇão
nomlna
Uvas.
e
poderao
ser
lransferlflnancelra
bancãrla privada exceder a
iClIdêncla dl'l Moeda e do CrédJto da e do Créd:to Indicar, admlLldos de·
,11ém de outras atl'lbulçôell J.uere.:ó.e., pósHo, em estabeleclmentc... privados das por epdoS5o em prêlo Q~e romen- qUlJlze vêze,s a soma do capital reall.
te
prf";JUZJrâ
efeito
em
relaçao
à.~
sozado
e
das
reservas o exce.!SO de.erá.
j~[l5 h~tlH objetivo.~:
tâo-i.bmen!e em ClW.:S esp,eclals, lo
I - promover, come> llgente do 00- juizo do Conselho Monetál'lo NlUlio~ cledade_s depols de averbado no livro ser recolhido à Superintendência à~
das açoes nominativas.
Moeda e do Crédito.
vémo F(:cleral, a colaboração de em- nal,
,
• 29 O funclonll1!1ento no Brll$ll de
Art. 32, O Conselho Monetário Na§ 1q Os resronsávels pela lnoo.;erpréstimos Internos ou e!lterna.~, pcdendo encnrregur-$e dos re.specL:vvs vàrJcla do exlg1do nêste art.lgo &fdlo Ij]jals de lnstltulçoes flnance~as C§- donal adotarã, nRt. normas que oaj"
Lrangeiras.
bem
COlllO
a
parhclpaçao
xar,
traiomento especial para. Inst!serviços'
c!l'milJdas.
,
,
§ :19 A lnsUtulçãn flnance:ra. que de e.>tr~geJrllS reslden~f.!l no exterIOr tUlções :tinllnce1ras de me.!.U1a categoII - ntnar no sentIdo do funclo:,n- ncellar depó,<ilo sem observância da no capital de Instltulçoes :tInBnceu~ ria. tendo em vista a dlml!l'.são e Immcnto regular do mel"oodo camlllld, disp::.sto nêile al'Ugo Incorrerá na" pe. brcsUvlras sbm~nte serA arlmJtJdo portãncl4 ecoMmlca, bem oomo a lod!1' estabilidade relatlva da.~ taxas de ualldade de multa, na forlI16 fixa ia quando houver reciprocidade de ira- calJzação e amplitude terrlwrial de
camulo e do eqU1Ubrio no balan"" de nc.sla lei.
lamento na praça da sede das illstl- suas atividades
'pagnmentml, podendo ,para ê~'se 11m,
•
tuições OU no pais de resldénc:1a do
comprnr e vender ouro e moeda cs·
Art. 19 A receita dn SuperlnL~n aclonlsta.Art, 33. As socled<Ldes cooperat.lvas
tmngfJrll, bem como realUul' opera- dêncJa da. Moeda e do Crediw ;,etA,
Art, 24. O oopltal InIcial das Ins· que também por finalidade l'ealIzar
~"ps de crédito no exterior;
conslJlulda de:
t1tulções financeiras .serl\ sempre r~a· operações de crédito ficam sujeitas à
dL~lpIlnll especf:t1ca que iôr esl.nbele-.
TIr - efetuar !lo 1l1eroodo com~"a aI juros t:e redescontos e de em. Jlzado "e mdinlleJro.
pelo Conselho Monetário NMloe venda de tltulos ,.Publicos red~:,~u; prê..UmO$ a bnncO$ e de outras apU.
9 Tanto na. cons!Hulção do ca- elda
J
1
nal nllo podendo transscinnar ativa,
para ,combater ~!es;;oe,; inflac1ona.lUii cações dos recursos que, por esta lei,
pitai,
como
em
seus
aumentos
em
dlo.
passIvamente
at.lVa. passJvámente
011 dcfluclollárlns,
~
lhe são atrlbuldos; nheiro, será exigida a reaUzação ne, serão com seus fundlldores ou copaIV _ elctnnr compra e venda df
b I rc,;;uilado das opet'aÇões de clltn. ato de pelo menos 60% <clnqUenta rados Inscritos há mais 'de quatro
Lltulos de socledade.'l de econo.nla blo. de compra e venda de ouro e de por cento) do monta.nte subscrIto.
meses nem pennJtlr a. mOvimentação
mls:t,> fi emprê!oll do estado;
O\lttlL~ operações realizadas dlre'a.·
I 2'1 AA importAnc\as. recebidas dos d f ' d .
d
.,
V - Instalar delegacias, qnlUldo. o mente OU por intermédio de outros subscritores de ações serão -ecolhidas .e tm 0;'. em seu po er por m",o de
no prazo de cinco dias contados do chcques.
t::omelho :MoneUll'lo Nacional jUlJar org",nlsmO& flnancelroj
Art. 34. A Superintendência. da
Jl(,ces.sárlo, nas diferentes re;:lõt!'5
c I al'te~adação da quota de ·con- recebimento, à Superlntendêncll1 da
l c!Jl1ómlcas d\! pai<;, ten~o em vista: atribuição bancárla" de que tltlt.a o Moeda e do CréditO. em conta. asp9- Moeda e do Crédito serão obrlgatõue.',centl'nllZêç,IO lldmJlllstratlva lH:" Decrelo-}t'j n q 1.800 de 14 de dezem. ela! III!slm permanecendo até a data rlllmente fornecidos os segulnt.es ele.
mentos de flsca.l1zação, contrôle e esHlll.<:EuO e rerolblmento da moeda e bro de 1939 Il. cujo' pagamento flcllm da r.olu~ão do respecllvo processo.
m:e~u~'lf) (lr~~ JJJi;dl!kl, ~doU!das p~lo sujeitas tôdas as lDstltuições tlnan.
I 39 Os aumentos de CIl.)Jilal, a!)ra ~~t!ca. na forma !lCll' ela deterllljJIll'.>Jll(> ClJl,:,.dh",
celras' pI'lvadas referIdas no art. 21
I":' Pelas instltulcõe,;: 1inanceil'lls:
VI - rruv.r os servlçp~ de sc~reta. desta. lei. sendo qUe as estJ:ange.ru o re~1me usual de subscrlçao de açõiJIl,
poderáo dilcorrer da Incorporacão de bala11cetes mensa!Jl ·ou balanços e
iJU elo CplJ-<pll1o MoneluJo NacJOI1!11. """al'~o o d1ibro dll.!l nac!onn!.s·
normn~
tixadas
po·
Ind
I
inl
~
'I
reservas,
segundo
AJ j., h. PO'l~rá a SuperlntendeD- .... ~
_
'
a, qun squer
ormaç"es or !lJ•
• jU tia Mc.eda e do Crédito emitir t.\d) (juro iqUH o.lltr~ receita eventunl lo Oonselho Monetdlto Nacional e n a
reavaliação
de
parcela
dos
bens
do
nals
ou
cópias
do
doc~entos
e
dei ulus de re.pon:abUld:lde próPria, nos Inclw.Jve wulta e mvIa apIJca:la.:; em
imObilizado, rep:e..entada p,;,r mOll7lrações que forem julgadas DC·
JllnHf.'; e r~"lUl('iJcil estabele(lfd~s p~jo confaml1dadc com o dJspOSi() ~esta ativo
Imóve!Jl de USo da InlotItulçl1o, aplicn- ces~al'13S pela Superlntendênola;
CumrUlo MonelárJCJ Nnclonal.
le~.
do.s, no ooso, Os Indlces de re1l1aH;tII _ pf'los corretores de fundos púArt, 18, li: vedado It superintenção lixados pelo Omrc1ho NacIonal -bUcos: Inlormações minuciosas sôbre
iljnclu dll. Moeda e do CrédJto oonParágrafo único. A paI til' de 1964, de
Econrr.nlll.
as
operações cambIais que realizarem;
cedel' dl:ef,amente crédito a Pe&50a.s n Quota de contrlbuJção bancárIa., de
Art. 25, As InsLltujções flnancelra~
UI - p~llI$ casa.s.a.utcrlzadas a ope<·1
. incidência. anual, deverá ~er recollU• ,.
líslcUB ou íur JdiCIIs nao uane... a, pu- dp. dlretamente à Superlntendênci:\ prlvadllS, exce~uallllS as socIedades de tar no merendo livre de compra e
lJ1Je~s ou I'rlvndM, lIS.<Ú1n como recd- da Moeda 11 do Crédito A/.é o dia 31 1nvMtimen~, nllo poderão partJclj)'1r y.enda de Cdmblo e moeda: l'elação de
ber de P€f~OUS Ilslca$ ou juddicas nlío de março de cada mo, em pllgamen. por conta próprlll, do capital de suas transações que deve,"'o ser cs·
bllneáJ'lns. públicas ou prh adllS, de- to dnicCI. na base que será fixada pC- qualsquer sooledadl's salvo ]ul,ariz,. crituradas em forma mercnntu.
•• AD
pósltos em conta. corrente, salvo em lo Conselho Monetárlo Nacional, ade. ção expressa da Superintendência d~
ellSD.Sl excepcionais, pqr determinar;!o
t"'
,< Moeda. é do Crédito.
DAS PENA......D
ES
l'xprCSga do Oonselho MonetárIo Nl1. quada ao orçllmento do exero wO, a",
Art. 26. A soma das reset;.vas e
Art, 35, Os diretores, gerentes, su~
ollmal.
o llmite mâXlmo 0,1 '1g (um décimo
..
I d
S
In pOr cento). do 1l10ntaate do passivo fundos sociais - exceto provl;,oes - pem:Mnllmtee e membros dos órgãos
.Art. 1'1. .rIca. cr a o, na uper • do estllbeleclmento, 'l'erlfics.do no ba. dlUl 1nstltul~ões f100.nctlras prlva rlas admUllSU'atlvos e fiscais das institui.
l.cnd~nc1a da Moeda e do Crédito, lanço de 31 de dezembro imediatA. nM poderá superar seu capital re;:lS- ções flnàocelras re.~'ponderão solldãum Fundo de Part.lclpllçiío nas 8001&. mente anterlor, excluidas ll& verbas trado.
rl!lmente, pejos prejulzos deco:rentes
<Jades de economia mlsLa. e emprêsa~ In.c;critas êlll uCOntas de cOlllpensaArt .• 2J. As Instltu!clll!!: lInancell'll~ da InobservàrJcia desta. lei, adotandodo Estaclo.
"cl
UI. I .
levalttarao
balanços
f.\eral.~
a
9D
de
se
no que fOr apllJcável, o disposto
§ 19 O Fundo será. constituído 1n1. ç.. o", segnn
as normas con....."..
dnl"l"nte mediante a transferência fixadas \)ela Superilltendêncla lia Junho e 31 d dezembro de 1ada ano, na Lei 1. 908 de 7 de janeiro de lD53.
obrlf:lltbrlamenkt
com observâ,,~I'l
§ '1.9. A re&ponsabUidade penal dos
~ •
Moeda e do OrédltO,
tio TesourO Ni>Clonal para a supettnArt. 20, A- Superintendência da das regraf eontllbel. e.<tabl'lecI1as dlretcl'es, gerentes, superíntendentes,
tenü/mcle, ela Moeda. e dó Créd1to~
Moeda e do Orédlto será. adJnjnlst~a- pelo Oonselho Monetário Naclonai:
nu mbros dos órllilos fiscals e admlnlsArt. 28. .I!: vedado àS Inst1tulçoes uat.lvos das instltugôes de crédito,
t!) clll5 ações com dirc1to a voto dll& da por uma. diretoria composta de
atendldo o que dtspôem os astlgos 109
ruclEdad~ de economia mlsta e em· um DlreWr-Ex~cutlvo e três a sel.s tll- IIna.nceiras oonceder empré~ tlmo.s:
préln do E:.tado, pertencentes ê. retores no!t'eados peh Presidente de
aI a seus diretores, gcrentes, sUile- e 25 do CódlgQ penal, regular-se-i
Unlií& Federul excedentes do limite RepÍlblloa, ó acllnl&odvels a4 Ilutum. rlntendentes e membros dos órgÍlOS peja legislação penal comum, desde
de &1 % do capital aoclal votante ou
I 19 A nomeação do Oiretor·Exe. lIdrnlnlt,tratlvos e fiscais'
que náo seja aplicável lei penal espedo mlnlnlO exigido em leI para par. cutlvo será. preoedlda de aprovaçúo 'bl aclonlstll. que llarÜclpe je ~ell awl 'srt. 3fro do CódIgo penaJl.
j,lclp~çlio da União nessas empt4JJA: pelo Senado Federal.
c<tpltnl com mais de 10% ldez por
«Z ~ OS direto·e6', gerentes. supeb) da totalidade das ações !lfm di.
i 29 A DiretorIa dellberará 'Por cento). sll.lvo autorlzaçli.o cxpre"'" da I'mtendentes, plembros dos órgãos f~
1 clt,o a vo':.o, du obrlgações e das malorla de votos. O Olretor-ExecutJ- Superln''''nd~''ela ". Moeda e do Cl'e- cals e Ildmln-strlltlvos de InstJtulçao
partes ben~llclju'tas dessllJl mesmll8 VO terA o direito do veto com recurso dita. pAra rada caso:
financeira que, de qualquer forma,
eIDp: f.,v.. pertencentes à União Fe· imediato p\<ra o e<>rne1ho MonetárIO
o) ao cônjuge. a asc~ndentes e ila~- concorrer n!lra fi eonl'es~ão de emllrt's·
tlfcl'al.
Nacional.
cendentps dlrelas, atk o ~egundo Umo vedado, nos têrmos do art. 29
i 2~ SeJ'ão IDCOrPOf~dos !lO J'Unrlo • 39 O Dlr.alo-r-E:<ectltlvo e os dlre- grau, ele qllal'luer dos dlretore... !le- d;c<h leI. re,,,onderá rr!mlnalmpnte,
ti que se refere êSte arl1go, medien- t,ores VenCel'llO, respect,lvamente, ,.,. rentes, ~u1)erlntpndentes e memÍ'l'os DeJa '<\la pa\'llclpa~1lO (a:t, 25 do Có·
te tran8ferêncla do Tesouro Naolonnl Cr$ 300,LIJU,00 e Or$ .'50.000.00 (tre- do~ 6rgãllS admln1stretlvos e flual! di'!" Pcn,,!' , lnl'oTrpndo na pena de
Art, 29, ~ 'l'edndo !ts lnstltulcbr'f recll-,,~ro de um a f'Ulltro MOS e mui·
rl!l novos tltulos da mesma nll.mreza zenws lilll cruzeiros e duzentos e eln.
f1nancelra.'l prIvadas, exceuL, as CÓlO- tp do f1'.bro pO ,161'1101'" do valor do
ilOi) Indlcndos no I 19 e que vierem a qUenla ml lcruzelros) mensais.
pan'i'Jlas
de Im'est1mentos e flnancl!l- pml'l'''~lil'''o conrprl'do ~em preluízo
B~r ndC1ulrldos ppJa União Federal a
Art. 21, A estrut:nl'll téonlca e ado.
jl? ['tir da vlg~ncla. ckI. presente lei, mlnlf,!raWwl da superln1.endêncla da menU>:
<l.> sqnrõ~s a;lm\n!~trativns ou civÚl
TC'pr,lI{IlJrj~ o~ limites estabelecl(hs Moeda e do CrMIt" ~erã e.• tsbelec!í1a
I - emitir debêntures e partes be call1vpls.
I\vl 'lfl ~. l"f.qríi~•• no tfsnosltl.
lp~If\If\'r,,5,o' r_~lleclflcl\ de ca;1a 50-' em decreto do Presidente da. Repúl.ill. ne11clárlas;
tI fldqulrlr bens Imóveis lllíro vos cle-stll 1& sUli'ltam po lmt.lht!rói'q
I'bJnfle de PCOnOl1lill mlsta 011 emprê. 'la, com bn.~e em 1>~orOOt.lL do Consedestinados a seu próprio uw, aa:vo 1jnancelra.~ às seguintes pena};dadc.s,
lho Monetftrlo Nnclond.
"'\ riO Ec,tado.
la
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~"lll p:·eJuJ~() de oUtl'as, estabelecidas' DA INTERVENQAO E LIQUIDAÇAoX\l -Um representante elos ban-

Parágrafo único. As Associações de
mJeglS1Jlello t~1! .6 <;rlmJnal:
.MI', 37.-'AS In.stituiçoes fmanCeIrllS _cá dos , escolhlc!o pelo P.residente. da
Onh1Jto Rural 'poderão llrticulru ao
à
1 Advert nela, 1 i - . -I'
e.;t;w suje. tas à lllr.erllenção prU~lSv' ftep~ltlJlca em IJsla trlpllce orgllniza. sistema, mediante convêmos, os ser.
IJ - M,ulta pegun ár a variave.
r1.k jJeJll ucorrêncHI doo Cd.OS prév.lS' ,lia pelas ent1dadeF. de claMe.
viços de pres(açno de as.letl'ncla téc.
, In - S uspml.!.llo:
' t o . : ; lu ri 36 pa '!lO,!, fú li '9 dest
~ 1. A des:gnllÇac do rep~el>entante nica e econômIca ao PlodUtOr rural,
lV', - Ina!>I1iLação tempo:ária ou
1 ',a
i • 1" a , '
a loll, ou do D retor de que trat3m os lt.ena plW-<!vels de serem u,tlJJzados em con~
pe.,',J1anente de d:rewres. gere.,t~s. ~ll-I ~,(:j;JClJ A nle;~~~ào ?e1!nitl,va para 'u e Xl dMte artigo deverá ser feita jllgll~ão'ao crédito.
.
pef.ntendente3" membros dos Ol'g,lO~
rup'te:' .' 1_.,"U, m:1i tol'Bll Seg'llx.. pelo prazo ut 1 (UiU) 1l110, ponem!a DAS ,'SSOCIAÇOE" DE CR~'~ITO
f'H'" I: e !Hhnllllsrtatlvos para o ex~r- ->
o )0$. ,
,_
se,' r~no\'Rda
'
...
~
""-'
!!'~u: d,e.uJ!>:os de. admnistração em fu.ilC.ud.u:~qÜfl~Clodeln~g~~f~acç~ ~~~~ § 2,V. OS membros ds ConJllií\o NaRURAL
lll',;llu.çoe.; ,o.e cr.édlto;. ,'-.
n(. ~ li.~ tio art. 36 dr__ ta leI
1,"il'nnJ de .Orédito Rural a que Jç te·
Ar!. 46. Med:ante proposta e patro".- I!1l;; \ ençao prot!sólla, •
11 _ Estado de difJclIldades' sem h,,- ferem os lteu,!l ~Il" :nv, e X V d~.s[e CL'11o dos bancos referIdos nas letras
\_'. -. O•.,sa,>io (la au.orlzaçuo plua, vel' il lllS,;IHlIc.a, e CIlIl\I.do a,llql!lnuoll\J"iJgO ,vencerao cr$'JÕ\! ll:JIJ,?O (dUZCfl' "1.1", "b" e "c' do art. 45, a Superin.
fww,onar. ,- ,
.~ &
'
ç;lQ ~I tlrnal hecessárta a segurll.:lçti. tos e .CJllllílelltll- mil ccu.zell'o~) mensais tl'lldêncla
da Moeda e' do Créllito
li 1v ,A pnnll' de ad' erLncla Sel lÍ, uOS aepos,t"mtec:1 aciolll"tas
e terao mandato de tre3 anospoden- (SUUOO), ,ouvida a ONCR. poderá
RPllcudu nos C!l!O! de fornecim~nto
.' '.
do scr renovado. '
autorizar a constituição de as.oc:ado JIllormacôes inexatas QU de eSCrl~ :.'. sempre _que ocorrei o estado
- . .• dk
'dlt
1
f' aI'"
turaçáo m;ln!ld~ eln atraso.
de dl;,(.Ul~IH:lé e an(-e" de mterl'o!l1Ar!. 40,. As resolu~oes normat.vas coes c cre o ru·:a • COIll a tn lua."~i :l,". A l)r'.Ualdade.., de mulla s"IIÍ .c·r .'CUS )Jag-amentos deverá o esía..;:- da QOffilssao NaCIonal de crédito J}u. :ie de operar exclUSIVamente Do suf_x~tl(! entl'e 50 wjnqUenLI)) a 200 (du. beIecimento UOlllWJI""l' 'e.ssa s tuação ral'serÍlo tomnclns_~01' lDalOrJlI de seus primento de trédito agropecuário, denZl'lltl13l VE"eS o milOl' saláro-mh'lmo 11 I;J1l.üenl'L8hueuclll dt! Moeda e, (lO n'Cln~~OS e sUbl!.leddas ao Çonse,ho ~e~~ dcil'lg~c~og~~~~Jfii!a:~r.reguvigente no pals, de acàJ'do com a gra- Cndao 11- qUaL c0lppetlra. jmeatáta. ,110n,etarlo .Nacional. ,
-,
Parágrafo único. Ai; a,'oSociações de
v.rlade da' falta, sempre que as l:Js- ,J.CJJI e, í:pur~ada a m~OlVimCju,' ver;fl. _AI t; 4). QU!llldo.,oJ?Ortun o a Com!s- que trata êste artigo poderão rece!>e:
tituições f1Jnncclras:
ca. se a crlse- e passageira e banavei, sato :"iac,olll:l de o wredlt.o .fl,ural ,:on- depósitos de seus associados, devendo
ai adveJ'lldns de qunlouer lrreguJa •. ,,,ao,uJll~o nessa últ,ima. hipótese. as V~C?' á os. I~P:~S_lltantes d!!S, clílSSes obrlgator1amente recolher ao banco
rJdndes, deixarem de saná-las !lo P'li- "l'(Jvld~Ul'.a> necoosárlas ao p:ossegul- r r,
t .
d e, emr~egauos .. patrocinador as quantias que ex<:ede::lO-flUe fOr Ib:ndo, para êSte f!ln, pelo ,nem.~ r.a< ,operaçOea. ~_ '
,para apresen açuo e suge; e., .'ll;C rem o encaixe necessário ao. atendic'on.,c,fJ(, Monetário Nacional ou orla: ;, ~9. 1\ mtel'vfllção provisórIa sera
-~~ "(roA~ Ilru!. se~~.o .fldt,e mer,tc de suas obrigações.
Sllmtle;
c~ .. ct,tada ,de aCOrdo com as Instru. .alS rtunJoes ,lXJ cr"" ser I e....lza as
bj infrlgll'em as d!~])06Jções desta I' ç<li'; f1sp_celnts estabileJceJdas pela tiu. nas cl vr.rsas leglões do PaIs.
Art. 47, A Associações de Crédito
lcl, rc!ut:vilS ao capital, :fundos fie Mr nletldCJIC.a Jll i'Jl'e<:la- e do Crédito
r; _. Sistematiza a ação, das jnsfj.. RUrltl se regerão pelas diíiposlções atil'e$erV-il. encaixe e operar. iies em p;ernl; -IO·iDC, prSW-lI11,rn ll,· regularzação iios tt~Ç("e..., finllnceiras que opc-'llm' em n~utes às sociedac\e.s civis, no em que
r. opuserem l'mbarÍlcp, à fscallza. setvços ou opecações.
crédlt<l rural e dá outrã s plOv.d. n- não colidirem com as normas estll_
çf\<);
1- §, M .h.1l1 c~;o --" .ntervenção para N/li..
belecidas nesta -lei, subordinando-se,
d) lnclrlcrem nl<5 falta., prevlsfns efeItos de liqu.daç;;o; a Superlntendên.'\.1'1. 42, O crédito rural será dls- nlnda. aOS seguintes preeellos:
no.dlcns 1 a IV dêste a,rtigo; por grave a'l Moeda do Orécilto desIgnará tamo t,~ll:núlo e aplicado em fUll~ão da poilJ l1SSoclnqáo de pesSD!\S flsicas que,
TIP',li1!6ne;a ou- dolo.
bem o lIqUidante que terá faculdades !lUta. agrlcoJa do Pais, 'VIsando ao de. na mesma zona, exerçam prepondc·
_~-~,9 1>5 mt11111s cominadas neste ar- e atrJbu:ções _d~nt1caa às' dos llqui- '.>nl"UIV.1W·l1"L 'óclt'-ceOllIl1ll1co
nus rantemente ativldl\des agl'Opecllâr1as;
tigo' sel'l<o pagos dentro do prazo cie dnme.;; das Eooiedade~ anônimas e fi-I populações do campo, e se S'lbt'l'r1'b) capItal soelal dh'ldido' em cotas,
1~ (ljuln-e) dias cOllt~dos dli data caril. sujeito aus mesmos deveres
nar>\' _a dH'bL'·Wl'.> c nO!lllaS ~raç~dl\S na... limites e formas flxados pela
Q
do rece\:llm~nto llu l,~,peeUva notifica..
~ 4. .EJlqUllllÍO durar u llquldação pelo Conselho Monetá·:lo Nll'lIUnItJ, ONcn;
çiIo t' -serão courad~~ jndiclalmt'nte., f'c11l'ão suspemllS as ações e qua:.s-' atrl>\'~ da aDmissão Nucional de Oré_
c) respouSabllldade dos associados
ilô1n U nerc~au mo da mora de 1% (um QUe,- out,rll.;; medltlas~ jUdic~árlas con_ 1 dltc Rural (ONCR) ,
'
.l!mitada ao valor -ela cota de eapipor cento) ao mês, contados _dcsde a tra o esl3beleclmento.
- Art. 43. 1\5 diret~'i~l',.5 e normas de tal subscrita;
dnta dO. npllcu\,to ~a multa. q!1 'mio .
que. trata" artigo anterior sllooldi.
I1.J dellberação rnw aieembléllis gc'n;w 10lem Iiqu.elaelns nllCjuele Prlwo:
lJA COMIS8AO NACIONAL DE
narno a conceysííl do crédito ru~al aos rais tOmada por maioria simples de
~ -1". A pena lia nJ~pDnsão ou tnn·
aR~DITO RURAL.
segu.nks obJetivos~:
\'oto singular;
bllltllÇão tempoli,j'~a' ou _perrnlluellle.
1 -:- Da Comissúo Naóional de Crê1, ,- e<tlmulRf' (l iucrcmento ordee) - (l.~trjbuiçáo de resultados
de dire~i)l'es, íI~J'L·l1t1'3, ~·uper..ntem1Cl1· dito RurllI:
nar-o dos investll1wntos rU:9_s:
jlo.'CJOlllllmente à cota de Clll'it!l de
tt'r" wPlub:os dos Ól'/;lÍtOS IlscaJs e ~d"
.
Il -, favorece}' o custeio oportuno onda allSoclado; 'nllnlstl'!\j,J\'o.y, ~cl'á npllcllda quanr!v J AI r. Y' J'éSltCo-lada ,. c.om.;'SIlão Na. e aaeqUano à prodllçÍ!o de bens agro- . 1) aón:llnlslraçilo superlol' exercida
flH'em apurada. Jl'ten\ll~tjd!l'de.s adml- c UlllIJ e .1 r
II Rural orgao estatal p,cuários. :nclusive sUa comerçIallza- p,r .Junta compostll dE tr!h, membn's,
n'st!'aUvas rav'es dac oondm,'ão dos 1Ie- el11'1,-r:'egauo ria parte 110!'mutlv~ da- çr,~ pejo produtor;
ócJ0S 'ori~:" ou unml0 da reinc'- politll' d2 credito rural. a ser ob~"je'
111 _ p(l~sibl1ltar o fortalccimento ní\IJ remunerad,.~ eJeir.os relos ,amo·
~~';Icía ~ em' làltns ~úe tenham nado oJrla ,pelas !n:ltUlçõe5 fllllll}ee!ra.s na, ee~nômlco do,~ pl'odutores. rUI·uls. no- Cl9dQ.O "dentre êles própr:os;
lUf'lI!' 1J, f\pllC1H~jíO de D1ultns à lnstl- t~rm~ prevls Jnr dJsposçoes segu'!- ~nali'lI{'n!-~ \lrqueDo.~ e ~nedJlJs:.
'
gl administração -execu'lva 'exerclt;z' no financeira
.5 e 9sem pre u zo do. dspostil nos
1V - Incentiva.: a mtrodllCHc da dn. l'ln', gerente. til nomeaçli" e de• ,"" 9
A ena 'de Intervenção PI'O- art.~ .• 2 • 49 e 59 desüt leI.
métodos rnélonn..~ - de produção' na til flloão da Junta. com p"~vla aPlo\'a':,'{,;1;" sert arJliC"lda às -llStlt<lluce· I A~~, 39. A Comll;sf.o NacIonal d~ emprêsa e a melhoria elo p3dl'i\O de ç§o do banco pa~rucilladur;
que in~ldirem dolosamente' FCl'd!'utoj !:ül'al. com súde no mstrlto vida das !lo\llllaçô& l'uraL~:
f':~"uccl'ns
,dê
1 r e~a, será constltuida dos seguln. ,
h) conce,;süo de cmpr~-stlmcs excluo
11as. fnttns prevlsLas no § 29
:5lr te.:; membl'OS;
~
, I - siL<:emaUzal' a ação dos órllâoo ,slvam~nte aos assocladlls.
fi.' ligo, ou llelas sistemàtlcamrntc relUfmnncll1dorrs e promover ll- coortlí'nll_
CI(]Jreln e, aiuda, quando contr~rlar('m 1;:- pIretol'-Executivo da Superln- çiio clêsÍf'-fi com os .qer''-ços de l\.~sl~Lól1Parágrafo únIco, A,s As~odaç:õeE de
o rreposto no § 4 9 dê~le art.lgo, salvo t~l'rknCl{' da MOP(J9 l'\do CrMlto, que c1n tÉ'cn]ca e edonômlca ao prudutor Crédito Rural não, pod~rllo imoblllzol
r.e li lnob.servfuwlfl, ])clos seu~ efõltos pmsidlrá como delegado do Comelho rqrfll;
_
_
mai," de 10% <dez nOI PP!!tOl de SPU
]11'~Jud'clals sObre. os depÓsltes. de .vlum'UI'w hactoHRI;
11 _ elaborar.' 1'11lllOS "Io"als ele c.apitnl Integralizado. exclusivo as par_
(~9UBa. ti. Intervc,nçao de que trata o
II - Um DlreVJr n" ,Superlntenden.. apllca,á" do crMlto rum! e _Wt,m_ r.e as flnanc!ada~.
'
ar!.. :l5 deóln leJ.
cla da Moeda e do Credito, que'suba- Pl1nbar sua- execução tendI ('m viste
Ar!, 17. O Banco flUe Pllt,roCll\?r' a
s 6 Q. A cO!;1;ação da autorIzação t,nUlrll o Presidente !IUS seus impedi- a avaliação de rel'ultados parll' lllltO' con~t.Hl\içfio da As"ocmçfio de GIédltO
pllrn func1onnt;, será Imposta quanrlo Il\pntos; ,
. '
dl1ção de correçõ~.. cAbível&'
Rural poderá financhr a jn~~bra1l2,nhOuver !'elnclrlcll.CJR. del;lols de levanUm DIreto!, da Supe-:mten' .
ção de seu caplt,!ll soc!al, modjilll~e
tada a lntervençao provlsõ;-la, passKlI_ dnmm -!'ia Moeda e do Crédito, que
l1I - lixar crlt~rlos sel~tJvos I' de empiésf.lmo ao assocIado. até o llmite
do a illJltltulção tlnancc:ra. em segu- SIl~tltUlrá o Presidente nos sou;, Jm. prlorldlldc.!r pllr!! dlstrlbuJçaú do cré- de 90% Clloventll por cento) do "adn. !lO regime de !Illnldaçâ-o prevJsta pedlmentos:
dto 1u~a.! e .estabelec~r o· zoneamento lor das cotas sUll.'!erlte€, parp, re...~~r,
no art. 35 desta le!.
-,
111 - Um Diretor da Carteira de (kntro go qU!l1 devam atulU' os tllv~!- cimcnto. em prestações anuaIS, no
§ 79 À.~ penas de advertêncIa, ~Us- I erM'/o AgrlcoJa e Industrial do Ban. sos órllaos fll'lalleiadores, i!ll:I fUl1ÇUO prazo ele até lO (dez) anos.
'
p~mão e Inabilitação de diretores. ge- Im ('< Bra,;)j .:r,A,;
_
dos planos elaborados:,
Art. 48.' As A~,..oniações de Ol'édltc
relll~s superIntendentes membros aos
IV - O Diretor da Carteira de 00IV _. orientar e Incentivar - a ex· Rural entrarão em llquldação na fuI'.
áil~OS' tl.scals e, admlnlstratlvos c muJ- lonlzbção do Banco âo Brasil S.A.· pan:'ào dli rêrle distribuidora do crê- ma e nes caso.~ previstos na lp~Jsla,
tn pecuniária variável serão aplicaV - Olp plret()T do 'Banco Nació· dIto r\ll',!Il, fomentando. I inclusive, a ção que re'Yula as socírdarle< caope.
das pela Superintendência da Moeda nal de Creel! <'. Cooperativo;
,construçao e a utJllzeç60 de cueope· rntlvp. S poclcndo ainda ser' dl,.,õl~l.
P. do Crédto com rccurso de efeito
VI - Um L'lretor do Banco Naclo. n1tJvus rumls e outms formas JlSI;O- das p~j. (1!ocisiío 'da Sumoc m~él'a"tt
s11'pensivo ao' Conselho Monetário !ola. nul rle Dt~envolvlmento Econômico' c!n.t1vlls;
t dI
.
"
, I' I"
t
/ el 8 (o'ltol di·. a
\111 - Um 'Diretor do Banl'(J d"
V _. estimular a especiallzll,çã,o e. flroras a o banco pa .l'o~!nadl)f, deVI.
c
ona,
m
erpos
o
e
-.
C
~'t -"'"
'
~,t
fi
I
d
damente
fundamentada
'
pllrtlr do rçceblmento da-notirleaci,o.
re.... o uu AmazÔnJa 8.A.:
apr.morllmen {I pro ssonaJ o ll(,;,f,oa:L
"
, 8.9, . A intervenção, seja ill'ov!sóVl1J - Um Dh'etor do Banco dó atuante em j'lrolJl'amas de crédito lU- nos RECURSOS PAIM CR!tD~.'lO
ria ou para efeitos de liquidação e a Nordpste do Brasil S.A.;
ral.
. ,
RURAL
t I n'
ar funcloX
, A r t . 45. l11tcgrarao, 'bãslcamente o
cu~saç fi o 1'1 a ,ali ar 7, eao p a
Um Diretor da 8uper1lltcn- sistema nacional de C'~ét\Jto rura~
Art, 49. O crédito rural rontarl
11m' serfio determinadas pelo plená. - dene la da POUtlCll AgráJ'la;
,
além de oUtúlS instHniçõe o finan- CO'll reclIrsos de nplica(;!'to prO\·cllir·n.
l
l'i" do Cunsel110 Monetário Naclonn,
.X ,- Um Dlret,or da Superlnten- ~e!Ja
(\ n
t ls
~ nh
tl'» lias segulnt,p's fonte..:
~er d;.i:d~:~ amen a que vc am 11
I _ Fundo Nac10ridl de El.llp,{sfL
.sob proposta ~n !3upeJ'll1tendêncla da <1enClB Namor aJ do AbMtecÍlnent:o:
Moda e do O. éd.to ,
Xl - Um rep'rf'sentante do 'Mmlsemos Rurais'
~ f) 9. Não. serão p('rmltlda a. p~r· tério da Agri~uJ,ura;
a\ o Dauco do Brasll S.A .. atrav~s'
•
.•.
t.iCI'[lIl('ÚO dos a>:entl's, nem de qn!lJsXIT - Um reprcsentante do Mín!s- de suas Oal'te!rIls de Crédito AgrlII - recursos ele aplJCaçllo ,elas ln;;.
,quer outl'flq persoa.s, nas multas de térlo da II1(IÚ8trla e Comércio'
cola e Indllstrlal e de Colonlznçáo;
Utulções -financeiras, nEse,.m~at1CJs PfÍl
Y.ID - Om -repr~seIltante dos pro- ~ b) ,o Banco ele Orédito da Ama- leglslacão l'.;;pacifJIla de cada um\;.
que trata êsle artigo.
& HJ. Quahourr pC.'1soas. fisicas .011 dutoles rurais. escolhido peJo Presl- ZÔllil, S.A. e o Banco do NoriJcste
ArL. 50.'0 Fundo Nllclonal ele, Em'
jur!rhcns. quc praticarem operaQoes dente da República em tiSta trlpUC9 do Brasil S.A .• atraVés d-ns $\IJ"" ~<ú"- pré.tlmoo fl,ura!s ~dJnlnls!r~.do ';3eJI
em üesactlrdo com aS prescrlcões de,s· ol'ganízlIda pela Confederação Rllral teiras ou departamentos cspec(áM..... ONCR. destinar-se-á à illlp]emelltaQl'il
ta lrl. on sem '''ilarem devidamente BJ''lFlJeira;
_.
dos na concessão daquele C1l'€lIlt;..
Jl ampliação dos ptl',rrlUnM dp ~I'ódjb
uutL'riza9us ,a funcionar como InstlXIV - "ÇJ!Tl represel!tllTIte das hl'.
o) o 'llanco Nacional de o.l:"illto rural, medlnnte 1'7final1clame~lto I
empréstimos c9nc~dido2 nos órgllos In
. tnlcü-o f,nancelra, ficam sujeitas àS tll.u,ções fmancelras prlvada.s, esco- Coopel'lItlvo.
mull as capltuladns neste artigo. Inde- l1ll'lo pelo Pre.sldente. da Repúbllca _dl as InsL!tulções fInanceiras I"rl- teg-ranles do Blstemn o. que se relcr(
pendente!nente de outras sanções apll- em lista tl'l!JHce organzada. pelas en· vades e as Instltulçõcs financeiras sob [) art, 45 desta le1, lla conform!daci'
' -~
tdades de clâsse;
,
coni:râle dos governos I'fla.,!iuals.
de ncr.m116 trnçadas pela CNOn.
cáveis.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

(Seção I)

Outubro da 1963
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Arl, 51 C...UtltuLm recursos do I à.l Brasll S,A" pw. aplicllção exclu~
F'UllC!n NUclul1nl dc Emplr_Umus liu- I sJva em opel'açoes de credit,o rural, o
rll,':
'1<1 Im' cflrresp1ndente ao rede.seonro de
I - 2~": dos depósito, complll,ó- lJtlPri\. da mesma CarteIra, cuj" tran.;·
rlU~ Iln SUlllOC;
fN énc.a " I, ,pU.k'l b111daele do Te"OllJ.J - produto da taxa a que fleam ro, mcdHlIlle eneampllçáo, se inclui
SIlJIJI.1S o~ ope"llçocs de de>lconto de na I'utoJ'j"a"j"'" "'ll1sl.ante da lI'. qUe
t.ll II lo'; (li, 'll1'tl'}'lt'l' n!J:lure'la, contra- regula a formulação e a cxecur;;'o ela
1<" rJe nbf)'lura ile creuJlo c rmpl'tís- pf)~lhca JlIDIJNll:Ja, bancária e credl.
(,.ao, em conla eorrenle, eleWa:J.Js Uch\ dO·Pais.
lU.' m,i lu.t;ueb fmUnCClrfln;
Art, &6, o depó.~lto qUe conslllul
111 - 50% <emqbenta por cento) o Fundo de Fomento li. Produção, de
du ,uido do f'unrlo de ftto.dt>:va de que trata o art, 7Q da Lei nQ 1.184,
DeJpoR de Café, slllJsi.~iente após !lo de 30 de lIgósl.o de 1960, fica eleva.
e."i'CU~:lO do Plano PinalJloe,I'o de cúda ' do para 20% (vlnle por ccnt,o) das
:I-l'I'lJ,
d;)!ap'õl~~ Rntlals previstas no art. 199
IV - produto da ta"R de 5% t,:intlo d .. Constituição Fedel'al e serfl ele.
I"" "rulo' IncJden!.e sõbre os jlrêmlCJs tUnd~ pelo Tc_<ouro Nacional no Ban.
(le SPgllro~ de vld" e contra risco d~ co de Orédlto da AmaZônia S.A .. que.
1Ú~l'. mio e suas conscqÜenclas, rea- se Incumbirá de SUll apllençãO, dlrel!\
11WÚO' nu" I,OCJl'n.lllf$ ~PlIuladol'as;
e l'lICllUilva, dentro da área da Ama-

Art. 2,q, Os esbbeleclmentes quel mesmo, In:lependentemellte de ação
não desejarem ou não puderem ateu· da Autoridaàe Mone~ál'J<t cflmpeten.
der às obrigações do prr.~ente artIgo te e do órgão especlalizMo do Mi.
poderão optar pelo depósito da Sumoc, msterio da. Agricultura.
em conta vinculada 11 ordem da í
CNCl't, das Impo:Lll.nclas corresponoj
§ 19 EnqUante permaneCC1'etn em
dentes no todo ou em p.a.r.te àquelas vigor os financiamentos que alude o
Ullel'lIções, para aplicação nos fln~ presente artlgo L pOderá o c3tabele.
prevIstos no arLlgo 50 de.sta leI.
cimento flnanctador m~lll;er um rI'·
~ 3,q. As quantias recolhidas li Su- pr~entante s~U com dlrello a apU.
moI', na forma déste artigo vencer/lU caça0 do crédito e as ativIdades cor·
Juros a laxa Inferiol' de 1',;' (um por relatas, opinar nos conselhos e dlre·
cenl{J) ã que vJgorar, em médIa, para terias e convocai' assembléIa geral
os empréstimos e reUnnnClamcul.Oo'! para apreciação de anormalldade acacC<llcedJdos com recursos do 'Fundo Na. se npurada., oU para, pl'opor alteraw
Clonal de Empréstimos RuraIs.
ção na diretoria dll sO'·ledsd~.
§ 4.q. Para determinação do valor
f 2q Nos casos de comprovada lnnh'U1tldo pelos bancos parlJeulares em fração das dlsposlções oont:ratuais, ou
'peraç6es de crédlto rural, proceder- de desvio nas finalidades IlreCIpua.!/
-se·tI. a. rea11l5tamentos 1ernestrals to- da sociedade, P'lderá o Banco finan'Ilado por bllU o saldo médio d.>s de· clador promover, Junto aos órgão.s
V ~ dobréws Dr~'nnll'.,lltárjIlS:
ZónJD,
pósltos no SCDlest.re antorio., ef~tuan- competentM, a Intervenção na coopeVI - rCbultado das operações cfe.
P,lté'!r~fo l;nipIl O Banco destl.,ll.- doose as correções cablvels durante o ratlva e a responsabllldade de sellS
LtJI,j"., no., t~rm(ll; do lU'tlgo 50 :
rh plIJa lIpllcaelio ('m etédlto rural, semutl'e suooequente,
diretores.
VII - .-ecun',', dr outra nllturrZll (j~'; lf,esr.enlu ~UL cl'uwi pelo me§ 59 O I bs
âll 1
di <to
§ 39 Garantias mais simples, rállU') lhe fOI em exprc~amente desL/ol nos do total do Fllil~ ~e 'Fomento à nr.st~ 'artluon08Uje:i~«.râ ao afnlr~~ li pidas e eficientes para as operações
Prod11ção
I"
,."
de cl'édllo rural.
nJ,I(lj"
UI 52, A taxa Jn.-UI,ulda no Incl<o'
Art 57, O l"undo de FOmento 'I multa va~avel entre 1," I um por cen·
Art. 68. A dlvlda resultante de !i.
n do al'tJgO antctlO\' Ineldll'ã:'
Il:>rOdUC'i.o da Burracha criado pelo' to) e 10'!1 (dez por. cento) sôbre 0$ nanclamentos, feitos pclas InstituI..
.
Decreto n v 50 422, de 7 de abrJl de valores nao aPl~oodo, em crédito ruo ções Clnancelras lIll1S produtores ruralA
o (';iJJ~~S nO~~~~~1e~~e ~ru~:'W~r~~~? 1~61. fica elevado para 2()% /vinte uI e não recolhtdOll 1'111 prllzo hábil, a. em gerlll (agricultores e pecllarllltas.
I1fl(j~ 110 ato:
por cento', do valor de !dda bOl'rlIcha qual, lmposta pela. Sumoc, reverterá. será paga, preferencialmente a quais;
lJL nos oull'as opeca,'õcs de are,lHo lmpmt.ada, destinnndo-~e 5(l% leln- em favol' do Fundo Nacional de Em- quer outros créditos, pelos beM de
sôbre UJ; saldD., d~\'ed"res, calc'lJadd UUC!lta
e.enlo) do referido a o1'e- prc'f.im~ rural_,
proprteda~e do devedor que integra.J'"Hllmente COltl Oi! JurOli convencio. l'acne~ (e C\I'Mlto rural.
DAS DISPOSlçOEa GERAIS
rcm li unidade 1'lIral explorada ou 0\1·
narJos, al"recaduda na opoJ'tunldqde Art, 5Jl, );'l~ abolido de 12 (doze)
tros que tenha oferecido em garanda éXIRêncJlI deste."
'
ml'!'p$ t'1!tab~Jecido na allnl'a "c" do
Art. 63. Estendem·se aos Bancos tia., sejam Im<3vels, m6vels, semovenv
P(lJllgrafo Úlilcu, A taxa l\ que se art. 1" da Lei n ~ 1. i84, de 15 de' de Cl'êdito da Amazõnia S, A., do rfl!, fr'ltos pendentes ou em viM de
j'e(I') e éste nrt.igo _ ~lIe não UICld I"i\ ·1",Il.tc de J950,
NordeHe do Brnsll S, A. e Naclunal formação produtos coibidos, armaze·
silbre aR oparaçõ~. L1pJcas de créchto
Art, 50, O ~al1c,o, do NOr(]e:~te do ae Crédito Cooperativo as dlsposlçlles nados ou em tulhas,
rIu aI de momante lnferlol' a 50 (cin. Br~,ç!l S.A. clc,çtmal'a IIs ~Pllcaçoes em constantes do art. 4" da lei número
q
_
quental vêzes o Iludor sulál'io mlnJmo c-erlIto rural quantlll. nao Inferior li. 4M de 9 de julho de 1937 do ll.rt dl§ '11 dElCc~amdse dóebsl!a regra OSI
1<1'i1 (q
t
t
dI'
"
rei os ao~' ~zen a P toa e as d'V.gCJlte nu f'al$ - _erá cxigida DPh do 'dep~ft~e~~cft1~l~~ ~~r : 1l~~3~ 1I~ e seu parágrafo do DL'Creto-Iel nú- vldas provenientes de salários do tl'a.
sc~~~~eso,~~~A';úm dl'cuuo POr cento) ~m crt'dHo .'·..."r{~lI"rlo manti~Il na I' mero 2,611, de 2() de setembro de 1940 balhador,
até 0.5';;. tcíl1eú dtíclmo.ç por ccnto) ~uell' BllIlco pelo Te.Siluro Nqrlon.i. e. d08 Il<rtlgos 19 e 2" do Decret,o.lel
§ 2· A prelerência sôbre a hipoteca,
ao {uês, conto 1I1P. fór e.çtlltlclecleo pelo na confnrm;cJl1de da q'lr dispõe o art. n 1.003, de 29 de ~ezcmbro de .9.:1l!. o penhor rural e outros dll'eitos rell:.lG
COIlBelllo MOlldàr;o N~c'onal, "ur pro- 8 Q da Lei n" I 849 ele 19 de lulho QArt, 64, O Art. 15 da, LeI Delegadq r csultarl1 da. prioridade da inscrlçao
..
dI' 1952
",
Jn 9, de 11 de outubro de 1982, pas- d o est.abelecimento rural, \
P~'!
do C~C.R, nfts opcrR~ões e1e' .
. SEI a vIgorar com fi. seguinte redação:
Art. 69, A 1nscriçAo do estabeleci·
t,:Ja(l.tl nos Laneos O'JClllfl; referl10s
,Art. 60, O, Capital do Bltnco Na·
Art, 15, A ComIssão de AsslStên. mento rural será feita no livro 4 do
do ti·t 45:
c,onal de Credito Coopcrat.lvo é ~Ie. lcla Técnica fiO crédito Agropecuário regl.'ltro Imoblllárl0, mediante roque.
I" 0.1 % (..lln 'dpcJmo por centlll no V1t10 para Cr$ 3,000 000 000,00 ,1t"<',. tCOATI. presidIda pelo Secl'etárJo rlmento f1SSlna.dO pelo produtor e
m.'~ nus "P{"lij"f!('~ ell'lURdas lias de. rll~óes d,e cr\l7.elro.~i, cabendo 11 OlUão Geral da Agricultura e Integra.da .....- a.pr~e~tado, dlreta.nlente ou por In·
,ma!s InstHul~óti.> fmam'ciras,
a .Ubscllção Imediata de , .....~,.. lOS Dlret,ores de Departamentos do termedlO dos órglíos rinancladores, ao
Art, 53, Os recursos previstos /lO crS 2,400 000000,00 (doiS bllhõcs e Ministério IJ Por represêntantes da oficiaI competente, da cirCUllScrlçãa
h,,'''';Q nI do lIrt, 51 serão obr1g,,:o- Q"~tTocento.·Clmnrlle.~ Ide cruzedlrOS), superintendência Nacional do Abas. ou comarca em que estiver iJtuado (l
~jami'nte transferld~ç do Fundo de ')ara O Que lCa. OgOt nCd0r]:lorn o 110 leelmento (SUNAIll da superlnten- 1m6vei objeto da exploracão, com os
fle.'el'vlI de Defesa do Oa.fé pou II me"mo cap 1t ~ fi par.e os recursos. dê I
.'
seguintes requlsltoll:
Clt'llUl do Fundo NacionaJ de ErnDI,'S. f" rcspecfJvos ,Juros, do Fulldo de
nc a da Poht.lcll AgrárIa (SUPRA)
I - nome, mwlonalldafj('. prortssílo
lim,,, Rurals, Ó ordem da Ol'lCIl, Jttn. '~r~lzaçno e Recuperaçáo da Lavown da, Superintendência do Deaenvolvi. e domicílio do PI'OdUtOl rUl'al:
lh " Sllmoc. autes do Inicio dOll em- t;~tlonal. mantJdos em depósito na menta da pesca iSUDENEl e do
TI - ('spécle da exploraçào;
barQues da ~afra cafeeira subsequente 11 udldo Banco, conforme decret,M ná- ,BlInco Nacional de Crédito CooperaIn - marca ou sinal Jtlllza<:los. no
Art, 54 O valoroo arrecadados pc_ meros 41.003 e 45.6B4, de 25 de feve. tlvo lBNCCI tem por Clnalldade es • ca.>o dI' pecual'lstll8'
IM In,sj,ltuiçÕc.~ financeiras e socleda., relrn de 1957 e l.9 de abril de 1959, tudar e propor medldus que objetivem:
IV
!l 1:1
'
de..s de "egll!'''' para O Fundo Noel". l'espectlvamente alterfidos pelo rir. nt'i.
D) disciplinar ll. pre 11Ift~
de as qual -;- ,tu.o':i pw,P, ou formd pela.
S , ..... 0
-.
e exp om O O Imóvcl; data C
nn, de EmpréstJmo. Rurals se-no I'C mere. 50,85:l, de 26 delunho ele 1961,
;',,;hldos à S\lmoc <elD contlJ, ~ eolai
f l.q, Para complementaI' n [nte. slsl~ncla técn!cll por parte elo dlvers(J" numero d,e tl'lUlSCl"ção do ~lIIlU de
!I ordem di, C\.CR, at~ o 30.9 rtr,R'~: l'I'a.lizae1ío do capital sub.'lcrHo os 01'- órgaos do MII~l.stér~o aos programa' Vl'oprledaae ou, lla hlpr,tese 1e '.,)ca~-'Ul~' dIa clo mês subsequentc li" da ~'mentoR da União conslgnari\o, em de eréd!fo agdcoln,
ç9.0 reglsLrada. no RJ';rlstro de Imó·
arcEc(lCl11,'iJo
3 'Ir&l exerclclos sucessivos, dot.ar~ell 111 onentar o d..'ellV"lvtmrnto ti"" v~ls, 1\ data ~o contra·o de tI cnda.
li" R"rt'!Il:!-<r rio d:Sposlo nesle u~o InfCl:iore.~ a crs 500,000 000 fiO progrnmas de
'enda, a crédito, !'Ir mle~to e o numero da ~"~pectjl'll Jru,.
nfllgo o produto da laxa lncldcntl' Qulnhento.. milhões dI' erm,:elros) nos material ngropecllllrlo, em con~oni\n- cr cao,
_
sàbH as operllt:õe$ do afinco do Sra. i101.~ prlmelro.~, e no terceiro exerci. CIP com o p1al1eiam~nto agricola ~o f V - . dlmensllO. êJenonlJr.a~lio, con~(l S A ..Ballco ele Crédito da Ama- elo, dotação de valor correspnnril'ntn Pllls:
rontaç,.o e sltuaçâo do tnlóu,j em quc
211nln S A", Banco do NOl'desle do fiO saldo, a re,!ltlzar, do ClIplta-1 'l1Jb~c) difundir, junl.o nos diversos oS- _ se exerce a exploraçiio.
Eru';l S.A c Banco Nac'onal tl, Crê. <.rl/o pcla Ulllao,
gno, do Ministério e seu.. técnIcos 'lS de p~ág~a!o úillco. O requrrtment<l
,1;[0 liooprHlllvo, qne será Ij'J\n'.ido
As cooperntlvns li lJearno na dlrelrlzes e normas do ;:rMlto run. nlll; ~rl~~ será formulado ao me·
Dl'; ,r"lJectlv05 iJallC(),1 e pelo.- 'n2S' .ub'crlçlio das cotas de pcapItal' do v'sando a n""egurllr "'alor eflclênci. Uma Cdela. csco':!tas, 1~ modo a. ficar
a
tl<O,~ apilrndos em emp'éstlmos rul'ills Banco n percentagem do funil de na execução de progl'lunns de assln- da IlrQuivndn no a.a
Jec()nh~w
n1,:n'!lo~ d~ c,lIn:, cal'telras ou DCI>arta· r~~~rv~ lel1al n que se 'ef~rr o a~t q q ./tiola f1nance<ra às atlvldadei< Ilgr" Im'oblliário,
c r I o e reglS o
z
"li nlf)~ e-'IHcJall ad06,
Oa Decreto· lei n 9 22,239, de 19 de pastoris.
Ar~. 70. Os oIletals dI' re !stro
Parágrafo únIco A .i~dJcacão 110 imoblllário verlCleando que j,ób~e os
I 2' Ser!\. rorolhJdo no Banco Na- dezembro lle 1932.
rlollíll ele Credito coopl'rlltlvo o proAt
reprcsentant.e do MI:l,<lerJO da Atn'I. ben.~ de proprIedade do requel'ente não
un'o ,hs la"~ .. lI1cldentfs sObre ~'S op~. IUtor Co~I, ~tpan~{l fIacloraL de Cr~- cnUura na Coml.çsão Nac;onal de Cré. pe.sam quaisqucr ônus concederão a
r:"'jj~., rr;llz,Udas em cooperativas de oões. de P:":;pr;'~tm~ Dn,arcooU:Oel~~f~:; liit.. Rural recah'jÍ, :te vreferencln, em Ins~rição, oomunlcaDd~ofl ao órgão
t 'V'I< .o_~ .11'0%,
,rll""'~ quant.lo não lnferlorP o 60~f "'rmbro ela .cOAT.
• regional credencisdo do Conselho
.I 3 , Re..mlvado o dl.po.<to nos oa· i~~.st'nla por cento) de se
' 'S
Art, 65. A estrutura e ftlô1Llon,,- Nacional de crédltc Rural e lhe foJ'ra",falo", "nlr'flO1'es incumbe fi Sumoc :i. apllca '0
us 1'eC,l1 os mento da CNCR Fer!\o cr,tabelcdd" necerá, da Inscrlçlío e pnra lIUc éstc
promo\'cr o .recolhinwnto e ClscallZllr
ça .
nu regulamento dPs!.a leI, a <er b~l, POs.."".llvremente operar com -as lnoS'I ''''~onc1arno jl)s v,,}e,rps do Fu~da.
Al't 62. Os banco~ !,il.·t,l:l:lal'~s I:ado pelo Poder Execllt,jvo no .,razo tltulçoes financeIras, uma caderne!"
lml)o~do a~ prnallda.d<os previstas,
manlerão obrigatoriamente, Delo '11~- de 60 isersenta) dl1., conlúdos (jô devldamenl;p autentlcada, rontendo or·
~ 4-. C? n§o rr('olhunento das quan- nos lOr;, (dez por ceotol ele seu.. tI.- '\I? ullbllencão.
seguIntes Indloações:
.
t.'ns d!'VlIlas no Fundo na forms. e p6.~ltos totaIs nDllrados em onernt,'r5
Art,~, O cu~leio - do funclonaI - nom
I
..
p,'n'l!) ]lrc-eslabeiccidos, sujeitará a fi~!cas de crédito l'ural, eonll'atRrlGs menlo da CNOR serÁ atendido com e domlefllo edd'~r°3alld~de proIlssul'
jJ1,tJ.I"i<"~D lnfralm'u iJ. nJulllt variá- 'lJretament: ,:om produlme.< ou com recul'sos do Fundo 11 que se refere Ir _ esPécie ~ ~ o~, .. ,,'lll •
vrl rlllre 10'; (dez por rento) e 100'-;, ~lIgS lIssoemçoes.
o Mt" 4'1 de;;!a leI.
XII - dfmrnsão de':fog:';'a !,
ICi-lll iJor 1'1'/]1_••' ,óbrf' o "alor do db~ 1,". rara o.~ fins rio eflspo.slll '1e,~· Art" 67. As eooperallvas que op~- Ifront.açiio e sltuáção I
Ç~lO'l COl1bito npurado, confol'mE' l\ ~ra.vldade Jp art'!llo, con~lde1'Al1l·se opernoõe.' 11_ .'m em erédito rural, tjuaudo flnan· 'que se exerce' a
(o. move em
,la falta, gpn.I prejufzo das stllÇ(iI:S, ',ícn,; de er~ellto l'u~1l1 M eontrM!ltJ"s cilldas por oI':(uns ,los e.'llllbeleClmen-11V' _ título pelóX~lor~çn,': , d
pe:I1:,]5 cablvcls,
100 1' prazo D,10 lnffl'lor B 120 /cento e to. Inle\l:ran!es 011 v\n~'I:ndo~ ao SI.
po,;;suj'
ua o p'o lltor o
•
_
.'
,vlJ'!lr) ,d'a~, n4 formA l}l'e"tsla I'lqS tem'!, lIl'nchl'Q] de Ord/'/) Rura], 11V --.: d t
' _
,AI" ~5, P!l[.~fjr~ fi ,conslJlu1r depô- T.e:1' ll,.m."~c Ir,' n "l .,~ nn ~n .1p n.":;n suj~í1~~ fi I'c"Í1ne p.1pcelal <11" do IH 1" P
e número de tr'1I1'cl'Içao
~,t" dI) 'lf'{;(lUIO ""lcJOnal, no Banco, ~l...'t(j de 1937 e 27 tk' IIg'/!.lo l1e 1110,7
cov,hóle 'e f'<tal'Z1"ão "of ar'e 1 : 'I \I .• I e pr?pr rdaue ~l!l na llj"
,.,..
p.
{> PO"H. de locaçao l'egistl'a'la no Re-
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eiSlr" de Imóveis, a data '10 ZOIHI'at(,
de arrendmllent(J e o núme!'() da respectivh jru;crição;
•
VI - Vlncu!rJ.• legais que p~'ém so,
d
(' J'
'''li!'
~rc1; a propn':t,f( e ma W,llw, (~QC.

Ar\. 74, Os financiamentos aos proIV - pelá prescrição.
§ '19 O Conselho' Mone(..'\rio Nadutores l'llrals lloderão ser subordinai
clonal,' no cumprimenlo <ln~ atrlbuidos a condições gerais estabelecida;,
Art, 80. A nulidade da Insc~ C;íi,1 ções prevlslns ne.~te artIgo, levv,J'a em
pelos órgaos rtnancíadores e tormali- só poderá ~er declarada por", vita d~ conta as disposições e&jleclr,C.:l1- t1'1
<'lidas medl'aDte qURl'sque" dos. IJlei~" acão ordínaria provando o 111 eres- leI do Oroamento 01'. UnJão ,do txer~m direIto admitidos par; manirest;:'. sádo falsidade 'de a"-slnalura do pro- cício,
.,.
çuo da vontade, !.nclusive corresl'ún- dutor rural no requerime!lto ou prlo§ zq As letrlls do Te.~our(j _Nllelonu/
VII - outres Informações que as dência epJ.stoJar.
ridade de garantta real.
colocadas por allteclpação de l'ceclta
Art, 7:> () não cumprimento. pelos
Art. 81. As diVidas dos produlores' não poderào t.er venclmenlo pOdlcnnr
instjlllJr;ocs financeiras po,sam.lleccssital' ~u solicitem, a fim de fllc,:Har 'produtores financiados. das obrigações rurais contraldas no.s têrmos desta lei a 120 dias 110 encerl'!ltllcnl0 do CX('l'suas t.rnllsações com fts Pludu''l1'eH aMmmdas nos instrumentos de :01'- serão cobradas por ação exeeutiva,
ciclo respect,ivo-.
inscritos. .
"
ma!:zaçiio 01;' em outro.s -que tenham
Parágrafo único. Os bens seques• 3Q Ate' o dia I' de março dJ
§ 19 As instituições finllnceiras fi- fi
d
trados, noS têrmos do artigo 76, H ' "
cam obngatlas a' preslar mtol'maçoes lSl'tr~ u cor l o~ órgaos Ilnanf'"u,,, C:"~ 2~ e 39. serão vendfdos 'm proccuo exerclclo seguinte -o Pvd,'r J.<:xCC~"YO
a quem as Eolicltlir, sôbre a existên- dO at amen e o I com a .pa! Ic~paçal:J de exclusão, a que se al"Jcn"i\o os onviarâ mensagem ao Poder Le<:,"e el'celrc& ou a ocorrenCla (I' a - artigos 25 e seguintes da Lei n" 492, lativo proponclo u COl'ma de llqU:d ,ela ou llÍlO de opera,õe.s "em ror" gUm dos casos de antecipação legal d 30 8 37
ção "as lcLms elo Te~{)uro Na<JIcn,d
em nome de produt,!rl'f Inscritos.
de vencimento, acarretarão o .venci- e
"
.
emlw.ia.s no exel'cJciL antenor pur
§ 2' As informações de que trata menta dos cont,ratos existentes e..
Art, 82. o produtor rural que 11zer anteúJpação de receita e não rNp:do paragu1.fo anterior. J,,·{~tadas ao pc exiglbllldade de todo o saldo devedor declarações falsas acerca de bens ou ta<Uts.
•
dos requel'imentos, ou pOl meio de deles resultantes. que será sempre li- produtos ou que desviar, abandonar
t 49 Em casos excepcIonais. o Con~'
cornspondência. mel'ecerflo fé públl- quldo e certo, independentemente de ou pernlltlt que ~e depreciem ou 'Ve~. selho MonetárIo Nauto,:.1 podel'á allca,
aviso extrajudicial, ínterpêlação jud'- nhum a perecer qUll.lsqucr dos b,ens tol'i-.ar o redesco.. w -.l..:' :It..,os 011
Art" 71. A cadernela refel'lda nes- ciaI ou prévia verlficação da conta.
ou produtos que destina! t~ectaJ. obrIgações do ';ouro 1\. ',,,,.:! em
ta lei terá numeração. próprlH, im'Art. 76, Os produtores rurais não mente ao pagamento I doe Ólgaos fi· montante que :'áa Itrapasse de cem
pres:'ã" adequada que· evite fl',la'irs poderão alienar os bens que, perante nnnciadorp.s, pratica o crime de e"te· por cen,o o 11r.,lte da ." _ ""'CO d~
ou faJfl!)Cnçóes e será rlls ..I'L.llúh aos os finap.cíadores, se' obrigarem a ma.n- Iionato e fica sujeite às penll,s do crédito leg,:mente a4 :.·.... ~s. '
cert,!!'! ,', pelo Conselho N:W'OIllL ele ,tel', ,nem os produtos que especial- artigo 1'11 do Código I penal.
Art. 92. rica tran.f...·... li responC:'éci,'" Rural.
mente se destinarem ao pagamento
Art, 83. As taxas de 'u:os e ser- sab!! dade dO ·Te.-o,,'· NacionaL 01"§ I') O custo das cadel'l1eln.s será das o.perações reallZádas.
viços das operações de credito ruraJ diante encampação, sendo de. ,.ItlvaCOO!'f'Clr· pelos e.al'tóriCll; aos l'wdIHo• 19 C id
• d I d
serão fixadas pelo Coll.'!eJl1y Monet-ã- mente incorporado no meio cirClll'mrJS 1nLrritos e deJ'úsitado 110 mais'
ons erar-se-liO esv a OS' os rio Nacional por proWsl.a da Comls- te nacional. o valor das emjs<'õe~' ~<
prÓXIlD') eftahelecimento ban~;i~,o "in- bens que forem removidoo scm conCrédil R aI e pc
I
d d C t'
de R 1
c1111,,10 no sistema de crMl!'J rUI·~" sentimento escrito doo órgãos f1nan. sãC} Nacional de ',-ta ,O utr ~âQ
papte -mdoe~. a dai' eira II S A~' e,~,
êStes l'equer'erelll ""O rlôdlcamenoo rcv"". <
5,! em nu..
o Br,,s
.
inclusive associações
de crédito rural cladol".,
~ POdó'ldo
~
'
d
Dais VI, dCOllt <A;d ,"(o "",nro
I'
juiz que os entregue ao d""ooltário 'conjnntura eeonomlCA o.. , • a a ec a el,
11. G',·f+(.~to _da cont/Q. que ali UlaIHo}\'("f que nomear, correndo tôda8~Pas des- gorando, enquanto não e.q.tabelecfdns
o Conselho Naclonal do Cr&':!ilo R.U- pesas por conta dos devedC}res,
pC}r nquele organlsmo, a taxa máxli 19 O vaior correspondente l\. enl'a1.
§ 29 Tenlsndo os devedores remo- ma de 12% a,a..,
Cll!l1!.ação FerA destinado à llClulda§ 29 A Comissão Nacional de oi;.é· velO ou vendendo com ínfra,ção do
Art, 84. Os Inlltrmnentos que fôr- ção das reS1)(IllSabllldades do TCbO'Idito Rural credenciará para cada dJsposto nestl~ lel, pode o juiz deter- malizem operações' de cr~lto rural 1'0 Nacional no Banco do E!'a!'i! S t\ ..
munlclplo um estabelecImento ,do siso minar o sequestro doo bens, cuja con- efetuadas de., cr.ilJormiài1de com e6Ml mcd:..Inte apl'ovação especifica do 1',,tema nacíonal de crédilo rural, inel'.l- cessão Importará no vencimento da lei e q'Je representem dividas de )}1'0'- der Leg:istativa, ao qual sel'l\ SUblIlCsive as Associações de Cré-dito fVJral, ':Jlvlda e sua exigibilidade..
duro, t'S rurais com pr.zo não lIUpel'1Ol ,tida a lista completa do.s déblt.os il-'para que flscallzem li." serventiH, só§ 3~ Serão também objeto de se- a. um ,ano poderão se.. redescollwdrn sim amort.i2ados,
.
bre a regularidade dCll; ato> a q,,o qurst.,o, com o mesmo efeito, os be,,!S l'elr. "llmoo.
,
t 2° Pal'U 11 liqJidação do saldo reestão obrigadas com relaçlio ao c' ódí· que os produtores rurais deixarem de
Art. 85. AS o~el'aeõ.s, a.tos e :-ec!o. maneseente das responsabilidades flú
ro rll!'ai, principalmente a fIei ob-, entregar' aos órgãos final c' ad
1;0,; rderente;; ao crédit< rural 05','10 I Tesouro -Nacional,,apóS a encanlpltservância dos prazos e exatJI cohran· pra~o em qlle se obrigaia:U C:~àz~~ JsrntC's de tributos e d~ sêlo, qJ\lIndo ção das e01issôes atuais da, Oarteira
Çll de ,custas, nos têrmo& da legisla- lo.
,
a ~eu ca:rgo r_~tiver o· produtor rural. de 'tte<ií'i,cont.Qs, o Poder E:xe::lIltVO
,ção e dos regimentos.
§ 4~, No caFO 'de tlllt'Cimento do de'Art, 66, Sendo 11 produtor rmal Sllbmeterá ~o Poder. Legis~lltlvo .prorccflur~
§ 3~ O'l estabelecimentos creden- vedar ou qllando ocorrer fato que '1<'lmpl'(JlnlsEárlo - pt,mprlidor, p(Her~ posta espec.fJca. in_d~c!:ndo
oferecer par a obtenção de emprés.- 50s e os melo.~ nece..\ ",10S a e...\e m,
ciados, representarão ao contra os ponha em risco a conservação ou li. "'_
. éd~O
Il longo prazo dos,t..
Art, 93. COl~c!ufdos o.; acêrto.s fIscrven! uário.s e 5ft'vidol'c1- incl'lm'na- existência dos bens e produtos li que ""'"os ~ m e , . ,
" .. ,t.. s nancelroo previstos no arUgo llnterior,
"dos p8cI a .que lhes seja pl'omovida a êste artigo se refere, os órgãos flnan- nndos, a InvestlmeoM. ruraIS, ~u,
a re.spoli!ab!lldade integrnl da mo~d.l
respomabilldade,
ciadores poderão USll!' da medlda au- garnntJn.~, além das da prOPl"led~de em e1l"<Julaçúo passlu'á a ser da Su• 4Q O produtor rUl'al que
,fuI- t.orizada no § 1°.
agrloola que f)ventU!~Jmente poss m pffi'intendêncin da Mor,da e doCrédi•
,Art, 77, Até o cancelamenro da ser apresent\ldas.
to, em nome dn União.
glJe
vitima das Irl'egularldactr.s l'efe- in"cri"a-o'
d'- b
<"1
rida, neste artigo· poderá representar ,~ v ,nno po erao 0$ ens do es- DIsPOS!ÇõES GEFl.A!S E TR.<\No •
Ar!. 04, 06 preJ'ui?oos flru1lJcell'(~
't
tabelecíJnento
ser objeto
peTOP.JAS
,,~ Tesourn
NacIonal.
decorr'ni'
con t ra as mesmas JIID
o ao ·
es"a be- nhorn,
arresto,l'ural
sequestro
ou deoutra
"
"
,,
' , ruO".
,~
leclmento cl'edenciado para o munl- medida judicial" a não ser para paArt, 87, São t.ransferidas para o o.perações de câmbio, reallz.ad!lb l1.té a
ciplo onde está situada sua (lloprie- samento da dlvJda ou dlvld~ a que Conselho' j -onetário Nacional SI! atri· data da vigência desta lei pelo. Randade.
sirvam de garantia com a Pl'Ioruta- bulçõe.~ legais e ,regulamentares d~ co d) B"asiJ S A" como mandRtár,C}
Art. 72. As tolhas Interna" da cn- de ar,segnrada. nos têrmos do artigo Col'.selho da Superintendência -da do Govêrno, sel'lio regularIZ:ldos com
dcrnci.a I·cpl'oduzlrã.o a numeração 68, t 2',
Moeda e do Crédito, que fica extinto 'recursos de Orcamento da União exdesta e serão divididas em cohll1as
pela presellte leI.
tll"eMllmente prevl~tos para cada exel'destinadas às seguinte~ ano Illções, II
§ lY Olente da lnscrição. o Juiz __
~' ,
ti
c[eio, contorme o montante nece~sáserem feitas pelas instiill,côrs fln'lll- oficiará ao órgão financiador com o
Art, 88. Ficam Jgualmente ex n- rio, acusado í\, medida que a pOl'i",úo
ceiras Com as quais o prOc.L'tor .enh.. qual o ll rodutor mantenha transações, tas a Carteira de _.~"(Iesconto.s do de cfunbl0. Jevalll3de ll~Jl,~n data, W!'
a operar:
.
para que este lhe Informe a. respeito Ber.co do Brasil S, A R Oadei • de scndo, nivela(!!"
das operações existentes, mandando Comércic Exterior dV Banco do EraColuna 1 - núl1lêro de ordem da efetuar' a diligência apenll,s sõbre 0.' s11 S, A, e a Caixa de Mobillzariío
Art. 95, O Poder Executivo tom!ll'l\
operação;
bens que não se acharem destinadus B..ncárls., lrtcorporando-se sells bens s..s providt'ncias ncce.'ist\.rin.s r que o
Coluna II - data da operação,
ao pagamento de financiament~ ru- cllreltos c obrip;adies à Supcrmten(lén- Banco do Brasil S. A, passe a opera~
Coluna m - valor;
rais e não forem índicados pelo es- (!la ,da Moeda e dO Orédito.
no fínanclamento da exportação e ImColuna IV - finalidade do fillfLtl- tabelecimen!o bancário como Indls~'
/.' ,. ,
porta.ção obse..l'vundo as operações J1\
ciumento;
pensáveÍl! li realização dos rendtmcnParal1;1'afo Ílnlco. As "vrlbulçOf!> .,e- realizadas pela extinta Carteira rie
Colnna v, - vencimento:
tos prevl~tos para as presta~ões de- gals c' regulamf.ntares ôlF<.e.~ brro,"f Comércio Exterior.
.,.
passam para a competênoia do ConColunll VI - data da liquldaçào vlda.~,
sclho Monetário Nacional quando se
ParlÍ.grafo l\nieo, Os Ilmit('s dos re.
ParRgl'aftl único. A coluna IV po§ 29 A penhora dos bens Indispen- tratar de matéria normativa, e da Su- cllr~os e as condições gerais das opederá ser preenchida mediante n uti- 5áveis à conservação da capacidade perintendêncla da Moeda e do Cré- raço~ de rlnanciamcnro do oomérclo
ltzacDo de números-códigos que vIsem de pagamento dos produtores tlnan- dlto, quando Ge tratar de matél'l!lS extel'lor pelo Banco serão fixados pea simplificar, padronizar ou reduzir ciados poderá ser .realizada. ficando el<ecutivlI.
lo Co.nselho Monetário Naclonal,
as anotações.
o prÓ'P!lo executado eomo depositário
Art, 89, Ficam transferidas para a
AI,t, 96, O Podei' ExeeuIJvo tomar:!.
Ali 73. Das anotações Que os 6.-· e sobreestado o processo até que se Superintendencln da Moeda e do Cr~- providências para que.o Banco. do
gflOS .", sistema. 10 crédito rural fi· lIquide a divida l'esultante dos tinan- dtto as atribuições da Cailm de <\m('!- B1'38'11 S, A. pas.~e a Operlll' em eamzer"lIl m's caderneta•.setãr extralda:. _clamentos feitos pelos órgãos flnan- tlzação relatlvss à emissão e aos ser- blo 'por conta llr6prl~.
,
C(,plN fi carbono, as Quais ~erão re- cledores;
vIçOS do melo circulante,
Att. 9'1, A SupellntendênclU dR
p',e':dfl" ao COnselh, NaCional de CrêAr\. 78 A In~cí-Içã.o valerá pol' 12
Art. 00, Fica o Pod..r Executivo MOe?a e .da CI'6dltO pode"á contratar
dito Rural. oU ao órgão regional que anes, reconstituindo-se, entretllnt.o, autorizado a transformar a Casa ela ad eXBcrcuçllaoS de serviço._ dcoi!!1 o D)lnco
•es t e ·cre<Ipne Iar, e 00 Iec Ionfl das para mediante simples dpclaração do pro- Moeda em autarquia ID'dnstrial,
o
asfixadas
,A, pek1
em C')n.eiho
con çoesMonetápreVJflmente
efeljo" es!.atistlcM e para pernlltlr 8 dulo!' rll!'~l que a confirme, apre,'f'nArt, !H. AS operações de ~ré(l!to 1'10 nacional.
repl'o(ll1ção
da vida
creditíri!lda docaderpro- tada ao onda do éregistro, com fi 1'- d'l UnIão por antecipação da ~ee<!lIJl
Art, 98, O Bl1nco do Bl'aEíI g,A.,
<luto,,,
no caso
de extravio
neln e llCcpssid~de de forn~cjtnrnt:J ma reconJwcjda at o LÍWmo dia do orçamentária oll a qualquer outro ti- além da~ novas atrlbuições quP 1l1P.
prazo, e ~111eil$ a averbação,
[,nlo, dentro dos l!lnl!.ps lel1;'l~'nente são cometIdas -pel..s artigos 95, 96 e
de s~":"l1das vias, pelos cal'tÓrlo'.
Ar!. 19. Cancela-se a inscriçno dO autorizados, ,wmentp serão l'el'lJz~d!ls 97, desempenhará R;' funções de banl'aI'~"rnfo 'Im ro, A fim dI' rvHur ,I 'cstal'eJechnento rural:
mediante a coJoCaçóo de bml€te.~, queiro do Govêl'no e de IllstrumenlG
extrnv'o ou o!'l'd~ drs C81"rI1"bs, 0&
! - n "cqllerimento do p,'Otl\ltor promIssórias, obrlg:aGões, apólices ou do Poder Púbilco Federal para di'6:gil0S ::nJne'nr:(Hc~ 'll~"e"iio j!uar<1á- ~co'Om""hRdo de caderneta que n:',ve letras do Terouro Nlllcollal, que po- flUldlr e orld'.Jr dlretumente o créla<' lPra seus mlttl1lÍ.l"o< ~" para os n"tJ1r o me'mo quitado:
' I derúo seI' rede~col1t3das pela snpc- dito, slmples,nente eVeiltUllls deficiênpr0"1I 101'eS 1l.l'n'S cIl'e
o d."<'
II - pr!:l consígnaçii(j .iudic1111 11'" l'inlenilêncln da Moeda e do Cr6dito das da rêde bancárIA prl\'ada.
je11L com II Dbri~n~ào de ~r\'l'jví" imporlilncla devida ao órgão H:lun-I a:'; Q llmlt.e e nas cOlldíções "stalleArt, '99, A Superinten<!ênc!a da
la" l\ qualouel' tempo, quando 1-olle;- CiO"r.!' até o dia do depósito;
JecÍl1as peJ" r:onsclho Monetário .Na- Moeda e 'do CrédIto terá. quadro e
t<ld,,~,
UI - por sentença judicial;
chmal.
regl:ne de' pessoal pI'6p"iOS, a-prova-

ti;

!!:.

3e

li"';.,
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dos pelo COnselho M,.rwtáflo ~aclo- alona], será objeto de exclusiva e exnal, e a admIssão de novos funcioná.- pressa decisão do Oonsclho Monetárias técnicos administrativos ou de rio Nacional. •
pOl'taria serlÍ. feita mediante concUrArt, 104, Ficam transferidos para
EfJ público de provas,
lb OI
t~· N
! 'IV Reswlvado o direlw de opção a alçll(la do Donse o ... uue .flO aelos IntcrCfsllélos, serlio llpl'oveitados clonal as atribUiçães de que trata o
plll"gra!o ÚIllco do MUgO .~9 da Le1
no qundl'o da Sp.perintendéncia da núm~ro 11.244, de 14 :ie l1g6C't!l de 195'j,
Moeda e do Crédito todos os funciD'Art. la5. AIl disposições legais e
nà,los L~cnjlDs OU administrativos, in- regulamentares l'ôbre a maLél'la da
cluslva os dc poltat'lo. diretamente alçada do Cow>elho Monc!.l\.r:a Na~
nomeados, COIJl, c (OS ou requlsltadu3 cianal' que não tenham sido 2Jtpresqu~. na dat.a des.li lei, estejam ser- samente Ie'logads.s por esta lei couvlnclo nn Oartrlra ie Redescontos io tlnuarão em pleno vIgor até que veBnnco"d~. Brl's\l S,.A, na Caixa de' nham s ser alteradas pclo COnselho.
Mobjll{,9~uo BnncálHl. n.l Cart~lra <te
Art, 100. A organização, compeComércio Exterior e na Tesourarla e lncia e funcionamento ôa ~mlssão
Sel'vl~o do M~jo Circulante da CaIxa Naclc'nal de Crédílo Rural serão reAmOILlll.J1;l!O, resp~ltndos, no a-to gula1as medlanle ato "do 'Poder Exe~~ transíerêpela, O!> dlfellos e vanta-' cutiVo, dentro do prnzo de lK'I lno-·
g,ns aclqulr.dús.
I'enta I d:AS, contado da data da pu~
§ 2Q Of, funclonál'los e servldores bl.ra~iio desta lei.
'p;íbllcos In~luslve autárquicos e ile
Art, 107. O COnselho MonetárIo
~ocltdade~ de eronOlnla mlsÚl poderão Nacional fixal'á prazo para a ada'P·
s~r rcl1\Jisl~~clo3 para servir na J:!up", taçiío das InstItuições financ~iras e
rmtí'l1(J8nCIn eln Mo:da e do OrérlHo de SUlls r'perll.~oes '" dlspIJS1ÇOes ~"
§ 3V Rrs, nlvarl0 o direito de oPçt~ labe1ecidas na 'Presente lei, nlio poelos jnl.cr~s~ado~, berão aproveitados dendo êste prazo, em nenhuma hl-.
no qundl'O da Superlntenâênclã da póte!e ultrapassar ae 2'70 (duzentas e
Mordo e do OrMll.o todos os fWleUJ- setanta) dias da data d!\ eltigêncla.
nárlO$ técniCOS ou J.. dmintstrativos, in- de.ta leI.
A~t~ 108, Aos t~abalhadores 'l1lI l11.ScltlBive. os de portaria. diretamente
110111('aÚos, eonl,ratados ou rpqulsll.ados L1l l l1çoes de crédito subordma"os ao
qlle, na cla ta d2st.a leI, estejam ser: regime de Consolidação das Le:ll de
vlndo na Teso'll'arm da Dívida Fun' Trabalho e assegurada a r~gu!amen·
cln da e 110 I:.'p:viço dn DivIda Funllllda ta~~o profIssional em que se,estabec, nD. SrrvIro
do R~aparelha.men'J 'eçam condições de remull"ra~ao conJieonomlco da ClIlx'l d. Amortização, digna, respeitada a eqUivalência. de
dE'~e que
a Superintendência da vantaJ;ens decorrentes do.~ cargos e
MUf~lla e do Crédito se incumba de fl1n(llles II tempo de -serviço.
eXtrlHnr IlS srrvj~os àe colocação de
Art, 109, Os re~ursos f1nancelros
emDnst,llnlli Interno" OU extelUos ln- que na data de vl"êncla desta lei.
clu'lve lJ1~alllen.l.lJE cJr .1ur.os, amor:I-1 p9.S!arem ,à re>.pomab !ldade d8 Su\I;";Úf'~. 'llu'.!il.w'·:11J de tltulo.s e 0:)- p,erlnlendencia da Moeda e do O1'é·
tr."~ tnrpf~" corr~J:!bs"
dIto a que tiverem sido apile,ado5 DC.'.1 t. lav. Nos pmnelr{JS cIrze me- 10 Banco do Brasil S. A., ~ontinuarlto
/)r~ de 1'1c,JIJC,l> UL,-,tll lei. nellhuln em poder .:lt!'llt último.
fl;~C on;l/'l,D que OrJ se sirva na suParúgmIo único, Para êste fim, a
)iYI,ntcnclcm" a " da Mo~da c do Cré-, SUpel'llllendência da Moeda e do Cré"" k' .. n:1 C' "I ('11 í\ ~e r~Cd0Econtos JU dho abrlrá ao Banco do Brasil S.A
~~I on'.~'~. de Mc~lJlz~çiío Bancárla ~ um clécllw nO montante daqueles re:
),(1 [:11,.,,,, ue COIllNCio Eltterior do
ur·lJ.~ vencendo juros de 1% (um
1',°'11',1 cio 1':1';.,'11 S A., põderá ret:!.- !l0r ~ento) ao ano. éxeetuloos :lS 'li'
n~r ,ao s<'U tj' ~ ':~:~r'm~nfo sem a de, MS em que a E'uperlntendência tenha
: '~~ n.H',lJZnç;l!1 de PrPBhlente d" de, pJgar aos supridores orlgtn8iS
CLlL eJllll ,vr"';r'hrlo ·, .. clonal.
di'SSes rtCurso~, falta de Juros ~uAlt. 1Dl,o 1";"" c1']ndo o !nstlluto "erior á indleada.

I:

ci:

clt Apf'IJewl.u.1JUÜO 1o~ Tra~.LhHdU

:,er ~'jJ" IJht" l.,cte~ de CrêdJ,o

"
IiHlC . Ç)in ;J:nomll.d~de 1ur!(!jr.'
p,j'~';""n rI.' n~ 'li""" ,'j.!li.r"UI~" dCELt'ildo a ,L nmo\ 01' o ,1',.envolvlm c ll1CJ
IfC!lICD-j.U·.,r;,.5Jonal d";rge.;; tnJ lÍl '.
do' pq,
, la
s lo O Ii'.TlC serã. nusteJl10 'POI
ccnLJlbul~ão :las n,<tl,uJçiles dt llI'~.
elHo públlCUS ,~u ~nrflclll:lI es • ,
pnn'iPlJte a O,~5% Ivl1.',e e cln;0. ~"
té",lmospOI' cpnlo) dos Sl<'p.rlo.~ cen-,
ou rrer]i1n[lu~ DDS r'nectó';os J'~lN"
gacl,,~. por do~~õe. p~;t,'ru·lare.se~J~~e:
vcnçúes 'fOVCl'l1alnén .... ~ e pela . '~
de sru patriJnÔnlo ' .
ren a
§ 29 Os órg,ios ~E' ~dn1in"traçáo
flsc3Hznçün consulta d asseooõ I
..
I~TlC sr"no con1itltulllos ':I1l1 rn~1 d~
~'~(I •• 1a~ entjdn(Ír., ::le clsrse rep~~.
s :~ .ltIva, dn~ ~lI!elorins l)l'l)fisslonal.'l

~,c,~
"mple~n~(jI'Ps P dós t-rabalhadol'es
,J~ '~sf,jtlllçoM de crMltc.

Art. 110. A partlr da da~ da VIRêncm desta Jel, os :tumentos uOS sal.
dos ~ns c"ntas 'eferentes ao~ (ecur"OS fJnancelros a que se r~Iere o artlgo ant~rior serão aplicadas 2Xcluslva e diretamente pela Superinten.
dSJ1cla 6,1 Moeda e do Crédito.
Arl, 111. Esta leI entrará em vlgor 90 (noventll) dlns após a :!dia
dn ~l.!a publicação. ~evogadas as lIJsp<Jslçoes em contrállo,
Art. 112. O Poder ExecutJvo baixará, dentro .,de 69 lsessellt.al dias da
clatll da pub,lc"çao. as normas regu~
l~mentarps que se t.ornarem neCE'&sát1~ i\j ll~rfelta exrcução desta leI.
rll~ lln •. , .. , em ,,".. de 1963'
1429 da tndeper:dên':,ID da Repúbllca'
- Ul//sses GllImaraes,
-_._-,
_
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~ 3 O rATIe poderá mnnte.r "'l
!.l~t!ls tlns Fn~Ulr1a~n~ d
uv oF"ntJo.mlc!l<
"
" ou I n.'-tl t u I 0." e deCIêncIas
PD,Ino C'ltESfDJ::NG'lA nos SRS. HENlI.III neSflu:Sn ~&ll?clalizndos do P .
QUE !(A ltOCqtm, ~. SECRE'l'A·
do E'~jl'rílJl'
aI.' ou
RIO: DtRCl':U <JARDOSO, SUl' l\fL,. 1l~2. Ficn n5'I'[!urnd~ C~llJple'.a
PLENTE DE SECRWfAIUO
,encno Inca I e frunquj d
. .
no Gom,clho MONl~\'ro ~acf(>nSP{'lÇOS
I - AS 13 i'foRAS E 30 MINUArL lI'3 ['lcufl1 .. hOllda. li Ó; , 'rQ~ COMPAHEOEM os SENHOmr'rS ;ln rln 'p '1~stA lei Uld p
S!:~R, RES:
g[.n"to.' rir "vj,~ó" em .. asdj:\s f XlHenr;"'JE La Rocque.
llCH1Jlfi"
~lJ1 fnl'lf,W
pe de:'-- de
~
ij:ll1J,-clUrr OllUo" ']"'um~~rUCh.lS. ou
Valêrlo Magalhães.
t~s n nrlJClulns cle"Jnii lo.
rc.el cn'
Acre:
,UO, pXf'e!JJ'!clo' ,,;' ;n.' 6'1~ nilljJDj'lllAlma.ndo Leite _ PSD
to " I'MJnI'!fll,;5n ctr '"rml1~a • r~8l!ei"Dl/orneren!f'" mato í'] ., m~n,ç(le~.
GervJdo Mesquita - PSD
nb I t' • .",
" a s e..Gtrat'gico'
Jorge Kalume - PSD
tnj'~,o~l; l~~i~J'I~'~J valor artfstlê'J cU1:' Valérlo Magalhães - PSD
I'nr;ígllllo únko·. A Cl';~ciío o
Amazonas: '--._
r:,~;'tJlI,p]ecJ~]P!ltif lJ!l qua'lqucr ....~w::
Djalma Passoo.
t
:lU CXJgênic'l ~a.' ll,ntul'e7.l,
João VeIga _ P'1'B
qlwncJo assim o exi~\r o ~ile nuPaulo Coelho - PTB

o:

(Seção t)

Pari:
João Menezes - psr;
Maranhão:
Henrique La lUlcque - PSP
Ceara:
Marcelo S;mlord - PTN
Martins Rorlrigues - PSD
Moy~és Pimentel PTB
Rio Grande do Norte:
Djalmll Marlnho - ODN
Tarciso Mala - UDN
, Parall"ll:
Flaviano Ribeiro - UDN
Plínio Lemos - ODN
Pernambuco:
Herácllo Rêgo - l>'rB
José Oarlos - ODN
Ney Maranhác - PTB
Waldemal' Alves - PST
AJagilas:
MedexoJs Neto - fiSD
Bahia:
.Hélio ",.amos - ~O
RUy Sanlos - OUN
Vasco Filho - UDN
lllo de Ja.neIO:
Getúlll' MOUI'i - fSO
Guanabara: .
Adauw cal'.l,"O - llD~
Benjamim F~llll) - l?TB
GarcIa Filho - PTB
Minas Ot'l'als:
Bllao pinto - UDN
Gustavu capanemn - ?SD
HorlÍl:lo Be'J1l1men - UU.N
aEDar Corrêa - UDN
Pedl'o '\.éIX. - UlJN
Simão da' L11Dha - UDl\I
Taófllo Flres - PR
São ~~L1J(';
Adrjão Berr.ardes
P8'1'
Maurleb G, 1,Inrt
!'TN
GOia,:
Celestino !",Jbo -' PSD
Gera.(L tle Plna - PS')
Jales MaCIJJ'ilO - UDS
Peixoto da SlIvei.-a - f'Sn

_

Ed~~~ ga~~t UDN
Miguel Matconcle - P'I'B
Paraná:
W "'on Ohedld _ ......""
""

.-.. '"

Santa Oatllrlna:
Laerte lIieira _ tJ1:>N
Lrnoir Vargas - PSD
Paulo Mararlnl _ PTB
Rio Grand~ do Sul:
AdlJlo Viana _ ..!'T.B
Amo Arnt _ pIlJ?
Cid Fw'tado - PDC
Olovl' pp~tana - PSD
Fiôres Soares - UDN
Total: 5 2 . '
O SR, PRESIDENTE:

Ou1:ubro de 1963
tendo em vis La o p!'onunCillmenlo da
maioria de seus In'.cgrantes, em reunião para ésse fim e.ipecialmente rea,
Ilzada, indica a V. Exa., parn exercer o cargo de seu llder o vlce-ltdert
Deputado Doutel de Andrade, até delibrroção em definitivo.
S:ua das Sr~;:ucs, eIT. 8 l1e outubro
de 1953. - Zlilne NWlllS - WI1lialll
Salem - O~mar Grafulhll - Alceu
de Can'alho - clr'y Araujo - Be.,jamln Farnh - C'el"o Amaral _. Fernando Gama - .r,ao Menties OHm.
pio - AlLino MaMado - lvette Vargas - HélcirJ ::\lagl1enz"n1 ._ Unlrio
Mac~ado M~la Neto Ney .Maranhao - Ol'tlZ Borges - DJaima
P;u;sos - Miguel &hrcondes _ J.'ào
'leJga - PJllllo l"i"ell e - Breno 1''1'1ve!ra - Paulo Ma~ronl. .- Waldir
vens - Paulo Nobre - Cloclemlr
Leite - Haroldo DUarte _
Padre
Palhamo - Anlonlo Baby ...: Jasé Resencle - MJlton Oabr!:.1 - Rezende
Monteiro - Mllvem'·s Lima _ Argl.
lano Dario - João Hercullnc _ José
BarbO(;a - Ruy Lina ~ Paulo Coelho - Chagas Rodrigues - José Moraes - Arlo.'lo Amado • Jacob
~Irlantz - .Bezt'T1'a rê.Le - Amérl(,o
S ya - WllSO!J Chedld _ Raimundo
Br!to - 1"heódulo Albuquerque_
Joao Aive.~ - Audezio Pl11helro _
Manso C~.'ual - Herllcllw do Rego Luna Freire elemens SampaIo - Ners No\'aes· Manoei Novaes - Murllo CO."!l Rego _ Bnti~Ífl
Lemo; - MIno Cama ••!Fono - Pall;n
Ma,n5ur - "tellatll ~N'<i. os,
"el1t,OT P residl'l'! le
.?~!lcada 110 !,lr'irlo Tr.'1f;1alhi~ta.
.P.. .:l~.1 fJtO, nos te.r~c" re-g"lTJen!.a~t,
ten~o em vlstll i) ..H,)'I,'nclampJ'!·o ia
'n~~vr,n de. S!UlI, 'mrgrl'lltes. em re...
,IUJ "flr9. e'$c. fIm eeIJer.lalment' reg.
h2o(ln. 'TlJ1lra a V i!:&9
Dara "!xpr •
~r ?lca.rgo de seu IIder, o Vice-Lider
L
I ac,~ O-'utel
1ft< lUl(lrade. até
"l"I'UHaçun ,'m àef.llIUvo.
, S, f'o"esõf;' em 8 i1~ ou !ubro de
1VE3. - A.lf<IS Jam" 4miden,

I

!'

r:p

8AO LIDOS E VAO A li\lPRIl\IIlt

OS SEGUINTES

PFlOJEíOS
Projeto n9 1.092, de 1963
AIUia o

11't. 1.9 áa Lei n. :!5d6.

de 5 de
.. etembro de 1955 lifle
r]eetstrutlJ.rrt o QUúdro de O/Iclais
nenrlenics do Exército.
.

tDo !'Deler ExecutlV'J1
(As
COmissões de ConsUtlÚção
Justiça e d~ Segurança Nacional).

e

O Congressl. Nacional decreta: •
A!t. 1.9 O Art. 1.9 da Lei n 2 S8a
de :I de setembro ele 1955, que :eestru~
~~ra~e~~:Oell'O de Oflctals rntendentes
redação:
,passa a ter a se:;ulnte
~Al't. 1,9 .... , .. , ..
vel,;l:UndOS renentes ..:.,' í;feii vó ' v~j.jà:

A lista de presença aeusa o Com- naA~áta2.Q Esta LeI entrarll em VIgor
cie 51 Senllores Depu- as dlsPtl!o~~~U~mÇl~~~r:I~o reVogadas
Está aberta a sessão.
8rasllla
de
dO.
da Independência e 759 dae RI~63';bI142Q
11 - O SR. AUNO ArtNT:
~pu IcU.
Servindo como 20 Secretário ploee- N) 304-63, DO PODER EXECU1,'IVO
de à leitul'l1 da ata. da sessão ant".
SelU1ore.
Membro d
ced,ente ." qual é, sem abservações Naflunat:
S o C'ongre~sQ
assmada,.
Na fOrma do artigo 67 d
O sn, PRESIDENTE:
~áo FadeI'ul, tenho a ai
Coust1tul_
apre!oent.ar a VOssas ;;;:a
QllUr,l de
Passa-se 11 leHura de expedltJntp.
v!damente acompnllhad ce nclus deO SR. VALii:RlO 1I1AGALHAES:
~ao ~e MotIVOS do Mlnl:trooade E:';~~~~
os egõe,los da GUerra o J I
o
SUpleIlte de SecretárIo, servindo de JLeeto, d~ LeJ que altera 'o a~t1gl~"1 ~r8;
1 numel o 2.586, de 5 de setemb;o de
19 procede 11 leitura do .seguinte
1955
111 - EXI EDlENTE
B il
I'as la, 18 de setembro de 1!l"".
OfícW~'
João Gnu/Mt
v~
Dos 51".' Deputados Zalre Nunes e Ri"'.cbPllentlPsimo Senllor Pn ! l'n'e (]
outros, nos seguintes têrmos:
,
'pu lea,:
U
Sr. Presidente:
O Sel'vlç~ de Intendência i
'
A bancada do Plli't1do Trabalhista clt10 vem enfrentando problE:ma~
Brasileiro, nos têrmos rellimentaiS. ,CII ltrmA"I" """~AJs no wcant~ atl ~,,:

F:J;;i:mcnto

8J:

;:éft-
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O éongresso Nacional resolve;
assunto que lhe fOI' subluetido, inanl'- 'Não obstante o fUto as.'l1nahdo n"
enchimento dos claros existentes nns
Organizações Militares, face à. acea.
tuada e progresEiva deficiência de I'I<S- I Art. 1.9 , Ratificar. nos tênllos do festnndcs-e .clo seguinte modo:
parágrafo a!lterlor. considerando que.
10aI. .
art. 66, inciso ·1. da Coru;titu~çÍ!.o FeArt. 59 De Ilcõrc1o.
"
pOr tOrça do al'l. 19. nO 5. da. Con~.
Os CQmplexos e múltipl:>s encargos deral, a "Convellçiio relativa às conArt. 69 :ti:ste artigo coUde
Pl>UCO tlutição, da OtganiZlI.ç!io Interr.acio.
atribuidos ao Serviço de Intel1llênc!ll.; dições de emprégo dos' trabalhadores com o critário qUe v:mos adotan. na] do Trabalho. sc comprometem (,g
tornam a l'esolução do probleI1l.t do de fazendas. cOllcluJda em Genebra, do, 'jlOis muito embora, via de regra, Jilstados Membros a submeter. dentro
peSEoal penusamente .árdua. 3e levltf' em ,1958. por oca/fão da ,XLII Sessão o selecionado seja apenas o chefe da do prnzo de 18 meses, !l eontar di,
mos ein conta que, em muitas Unida- da Conferência. do Trabalho, reSSalva- fBmillo. não se 1111' nagn o direito de sua adoção, as Convenções aprovaf"s
eles wn ,único Oficial Intendente dos Os arts. 15 e 20, itens 2 e ·3. cuja chamar os se.us. pelos program..Il da às autoridades competentes pa.ra lhe
acumula tõdas as lunções. com reais ratIflcacüO' é denegada com flmdamcl1· reunião de fau~allares.
dar torma de lei ou adotar outrr,;;
prejuízos para o bom andamento ao t<;! ,na autorizaçüo da pl'óprlll Conven·
Art. 7'.' De acõrdo. Coincide - com o medidas; considerando o, cUspost<O DuS
.serviço e com reflexos negativos à v.-: çao.
,
.
disposto no art, 39. do Decreto-lei dois pareceres' acima aludidos;· e ré'
da- administrativa ,da Organlv.ação.
Art. 29 1::ste Decreto LegJ,!;latlvo en- n'> 7.967-45.
nervando-se o poder Executivo opor..
Art. 89 De acõrdo.
O Quadro de Oficiais Intendentes áo L!8 em vigor' na data, de .~ue publlcatunldadl: posterior para pl'onunciarArt, 9° De acôrdo. CoinCide·
Exército foi l'Cestruturado peja Lei çaa revogadas as fi~posçoes. ,m r.onse sôbre as Partes Xli ê XIII; penso
11úmero 2.586, de 5 de setembro de Itr~ro,
_'
lJém, com o disposto no art. 39. do qlle a Convenção número 110, Ú. Or1955, a qual fixa o efetivo de S2g'll1dos
...ala. da com!ssao, em 25. de .etem- Decreto-lei n' 7.96745.
.,
ganização Internacional do Tra;'alho.Tenentes daquele Quadro em 144 OfJ• .':11'0 de 1963, - Oscar Corre«, Relator.
ArL 10. Nada, a opor. Ao 'mwida deva, desde logo ser submetida ao
ciai.~. . '
MENSAGEM· N.Q 2D3, DE 1981
. proposta é de tôda utilidade.
Congresso Nacional, pelo que, paôSo
Art. lL De acôrdo. Coincide tal1l- às
Acontece, entretanto. que a Lei 1111- ' Senhores Melllbl'o~ do Congresso Namãos de Vossa Exce!@ncla, .em '(I.
.mero 2.391, de -'l de janeiro de 19b~, clnal: ;
.
"
bém, com o disposto no art:' 39 do cópias' autenticadas Õ~ sua tradu~ã(J
que fixa os efe!ivos das Fôrças .Al'ma- _ De acôl'do com o attlgo 66; 1ncls;l 1. Decreto-lei n9 7.987-45.
em português, para o devido enea.'
das em ~empo de pa~ -declara, na par- da COn!'ltituj~ão Federal, tenho a hOIl- :s.~te Decreto-Iei estabelece, porém. minhamento, nos têrmos do art. 66,
te adstrIta ao ExérCIto. que o efetivo ra de submeter à apréclação de Vossas que o contrõle sanitário. deve ser 1~ Inciso l, da Constituieão Fedeml, se
de S.egundos Ten~ntes é variável, em E.:'cciências, acompanhada da' Exposi. to por ·técnlco de saúde, enquanto o
Isso concorda.r V. Excelência. j
, funçao da lonnaçaç dos .cursos respec- çao de Mot.lvos do Spnhor Ministro de Imigrante se encontra ainda no ex- com
Aproveito a oportunidade para re.:
tivos, sem d stlngUlr. e~~clflcamente,- Estado das Relações Exteriores. 11 in- tn·lor.
novar a Vossa Excelência Senhor '?re. j
clllEa "Convenção relativa às c(\ndi~
A t 12 D
Od
ns Armas dos Serviços.
sldente, os protestos do meu mal!!
A~t: 13: D: ::õ:d~:
A flxacão anual do número. de ma- ções·de e.mpl·fgo dos trabalhadores de
profundo
- AjoliSO ArinoS'
triculll.S no Çurso d~ Intendência da fazendas", conclulda em' Genebra, em
Art 14. De 'acOrdo .. Cumpre tIO. de Melo ,respeito.
Franco.
1
Academia Mllltar das AgUlhas NegTas 1958 por ocasião da XLU Sessão da rem determinar quem '6 o "recrutaé estimada levando em conta entre Conferência do Trabalho '
outros, os seguintes latares:' :
.B~asílla, em 28 de junho dc 196!. (_ dor". O CINE, nue fêz a pré.seleção? CONVENÇAO CONCERNENTE AS
_ cfet,·vo de Oflcl'as fvado em • ~l', Jamo Qu.adros
Ou il. Comi~gão de seleção, qll!! con- CONDIÇÕES DE EM'PR~GO DOS ,
~
'-'"
trolou o rccrutamento? liIe~se caso, e
. - número de cadetes' já matricula- EXPosrçAO DE MOTIVOS, DOMI- repatrlámimto caberia M próprio Go~ TRABALHADORES DE FAZEND'E..8
'A Conferêncna ·Geral da Organl.
dos nO.!l 2.9 e 3.9 anos do CurEO de In· NSTERID DAS RELAÇõES EXTE- vêrno. Atualmente.· os Imigrantes ijue
tendência;
RIORES .
.
ã Iid tu.~ eão' em .. 'guns C" zação InternacionaJ do Trabilllo.
' I'
_ média de .evasão anual.
se
11 ,o
cP ~ D '
ou
~.
E1
j h
I.
80S, rapa trlac!os pelos Governos de
ConVOCa em Genebra pelo Conselho
Tal critél'lO tem ppr finalidade e,:,tn·
'11 7 de· un o de 1HG1
$US pabes, através· de suna repre.
de Administração' da Repartição In.
beiecer o equillbrio do Quadro. evH,an..
' . .
.
A Sua ExcelênCia o Se%jhor Jànlo sentaçõcs diplomáticas no Brasil.
do que o efetivo fixado em' Lei sej.(l,
temaclonal .do Trabalho ',e reunldlli
uItrapaSEado. E. neste caso partiCUlar Quadros, Pres,denfe da Repúbllca.
Art. 15. De acôrdo com ol'epatrln. nessa cidade. a 4 de junho de 1958,
do Quadro de Intendentes, o cuidado
,Senhor premdente:
mento,' res~alvando-se contudo que em sua quadragésima-segunda Ses.
há de, ser maior, justamente por que
.
a,tualmente o õnus d!sse ato comp~- são;
._
o número de Segundos 'I.'enentes está
Como é do conlleclmento de V()Il- te ao Consulado do pais de que o
'. Após ter examinado ll9 condições·
'fixado em 144, contrlirla,mente ao que sa ExcelêncIa, foi' adotada em Gene. allenigena' é naciolllll.
ocorre com 11l;" Armas cuJo efetivo na- bra, em, junho de 1958, por ocasUioArt. 16. O 'INlC não se opõe a que de emprêgo dos trabalhadores de Ih_
qucle põsto é variável .
da XLU .se.ssão da Conlerência In- ,.ejam feltos. pelos empregadores e 'zendlUl, questão que se acha com.
O aumento de matrIculas no em'so ternacional do Trabalho, uma Con- sob sua inteira responsabilidade, l1.di_ preendida no quinto ponto da ordem
'~
I
de Intendência da Acadcmia Milita> venção relativa às condições de em- a.ntamentos. mas não dispõe de verba do' dia da, Sessão. e
das Agulhas Negras, em número ra· prêgo dos trabflJhadt>res de fazendas orçamentãrlapara essa finalldade,
Considerando que,' com~ medida.
. zoável, só poderá ser autorizado quan·
. . '
. Presentemente nlio são, feItos ês!ICS excepcional'
para acelerar. a aplicação
do o ,efetivo de Segundos Tenentes
2. 'A referida Convenção, de nú,. adiantnmel1tos nem e.~tão regulamenIntendentes previsto em.Lei far con-' mero 110. está subdividida em qua- tadas lUi conalçOes para, a SU!\ con- lI.s fa.ze~d!ls d~ certas disposições de
convençoes eXlStentes, na expectat'va.
siderado va'riável.
' ,
tor~e partes. d~s qua..s. são de apl1.
ã
.
de_ wna ratilicação mals genera!fza_
A prática tem aconselhado a nl10 caça0 obrigatória, pelos Estados que ces~ o.
.
da dessas· conveções e da aplicação de .
conveniência de contar com os Segun- 11 ratlflcarem, as concernentes às diso AI"t. L'l,'De nCô(ClO.
suas disposições a tMas as pcs'oaS
dos Tenentes Intendentes da Reserva posições gerals (Parte I); aos saláArt. 18. De acOrdo.
nelas compreendidas. bcm como ,JeTll'
de· Segunda Classe, para os serviços rios (Parte IV); ao d1reito de orgaAr!. 19; De .aCÓrao.
estender IIs fazendas a aplicaeãn de
de rotina em tempo dejlllz, pois tais nlza~o e de-- negociação coletiva '.Art. 20. 11em 1" - las.acorau,
anU.,
otlclais, como é nntural, ael serem con- (parte IXI; à inspeção do trabalho Itens 29 e, 39 - Colidem com o certas conveções q,Ue não lhe
vocados não pOSEuem experiência su- (Parte XI); e às dispo,lções llnals art. 445. da Consolidação das' i . ia c~vels no presente momenro. é opor.
flclente ao exercício das mlSl:Ões que (Parte XIV): além de duas das de- do 'Trabalho. Decreto-lei n· 5.4112. de tu~o adotar um instrumento pal'a tal,
. ~
lhes são atl'1buldas.
. .
'mlllis. devendo ser especiflcadas, por 1~ .de maio de 1943, que determina' o fim; e
Embora a convocação dê&.~es OficllUs ocasião da ratllfcação. as Partes E!X. prazo' de 4 anos para o contrato In..
Tendo deeidld<J que êsse 1ruJtru. da Reserva tenha por fim especff1co o cluidas.
dividual de trabalho e com o art. mento deve tomar f1, forma 'de lima
Estágio de Serviço _ de duração má.'8. Consultado a respeito, aprovan- 40 do Decreto-lei nY 12()J de 8 de abril Convenção Internacional. '
xima de 12 meses -na 'realldadevllla ao o Parecer n~ 1,159, da Comi,são de 1939. gl/e <;IJspõe: E llclto contra..
precipuamente a complementação do~ "Permancnie de DireIto socla.], mant- tal" o serviço de cientistas e técnicos ,Adota. neste vi'lésimo-C1unrto dia do
conheeJmeÍltos' adquiridos nel EstágIo festou~se o então senhor Ministro do estrangeirOs, com funções especJ!lclUl mês de jUnllfJ de mH novecentos I)
de Instrução.
Trabalho. Indt'lstrJa e Colnérc!o 1a- e .por tempo certo e não super/ar 'a c~nqlienta e oIto, ~ segllJnte conven.
Face ao exposto, tenho 11 honra efe vorâveLiI. adoção dns Partes concer- quatro anos. E9Ses contratos. sO ''110- Çao, que será denomina~a Convenção
'
.submeter li. consideração de Vossa Ex- nentes as férias anuais· remuneradas derão 1óer celebrados com prévia e ex· sõbre as fazendas.- 1958.
celência para, se aprovado ser enca- (parte, V) e à. indenizll~ã6 pelos aei- pl'essa auotrlzação do Presidente da.
minhado ao ConjqC$ó NacIonal, o in- dente:; de trabalho (Parte VIU),
República. plIr intermédIa, do· MinIs.
PARTE I
c~uso Projeto de ~el que altera o ar4. Quanto às Partes especlticamen. tério da Justlça,:.mediante justillcatJgo l,V,da Lei numero 2.586, de 5 de te obrigatórias. nenhuma objeção fOi ~o da neceSl!dadj! de ser o~ serviço'
lISPQSrçÚES GERAIS
~etembr9 de 1955.
levantnda. As Partes l e XIV são de atrlbuldo a estrangeira indicado, de
Artigo 19 ,
Brnalha, 26 ~e jlgôsto de .1963.· - caráter deflnit,ivo e de disposlçõês ge- comprovada competência na' especlaG:n. Ex. Jair Dantas Rlbclro - MI- rals, já em vIgor para os trabalhado- lldade. A 'lLutorização não ser~ eon1, Pa~n na linalldad~s da presente
JILtro da Guerra.
res rurais em geral.. 't
cedida quando se .tratar de fUÍl';àC' Convençao, o t@rmo "fazenda" com.
,
'
de ea.ràter admllnstratlvo; 'ou, ainda. ~eende qUllJquer empreendimnto üe
5. Em seu Pa.recer, sugeriu, aInda. de lunç6es t(".'nlcns, q,ne não envol- exploração agrJeola, que empregue
Projeto de Decreto Legislativo a·. ComIssão Permanente de Direito vam llSpeclallzaçlio definida" O ut trabalhadores assalal'lado$, situado em
55, de 19163
Social fôssem consultados o Institu}o 160 do Decreto nümero 3, OiÔ, de :lá reglllo tropical ou subtropical' onde
Nacionai de Imlgraç~o e Coio~zaçao de agôsto de 1988, impunha. IgUlllmen_ sejam princlpalmente cultivados' OU:
RatifIca, nos térmos do art. 8& ~elaf.lvamente às 1?~Ites li En~a- te, a~ agrlcultores oU 'técnicos em produzidos, para fins comercIais: cnfé.
1u"fso 1; ela C011.Stituiçiio Federal, Jalnenlo, .recrutamento e trabalha<lo" indúsklas rurais o exerciclo da pro- chá" cana de açúcar. borracha, banaa "Collvençáo relativa as cOlldi,Ç6es res mlgral}les", e :tI! - Contratos fiSE\io, (lm'Ante 4 'anos, consecutivos na, caca,u. cõco, 'nmendolm, lligodúa.
de emprêgo dos trabalhadores de de ,Tr~?alho e abollçao das sanções a partir da daia do desembarque.
tabnco. fibras têxteis (slsall, juta, Jájazendas". conclurdas em Genebni, penalb', e o ServIço Social UUrBl. no
Item 4. ,De acardo.'
nhamo). frutas cltrioas. 61eo de pai.
e~n 1958, por oCf:lstão da, XLII SCB. toc~?te .às .Pa.rtcs _Xli - "HabJt~-, . A!t. 21~ Prejudicado. por n,lio ..xls- ma, quinina oU abacaxi. Esta Ct>n.j
suo dI> Conferencia do Trabalho, ção . e XIII - "Serviços Médicos .' tIl' regulall1entaçllo apllcâvel aos l.ra- vençlIo, não se nplica a empreendi-ressalvados os arts. 15 e 2,l), itens c:.i ente da importância da colabora_ balhadores rurais.
ment~s famlllares ou de p~uenas dl_
2 e.3 cuja ratificação é denegadll. Çao que poderiam emprestar aquêles .Art.- 22. Prejudicado pelas razlles mensoes, Que Pl'oduznm apenlll! para.
com fuudamento na alllor1zação 6rgãos à apreciação da matéria, apr ". aciJ'Qa.
consumo local e nlio empl'ei!:IJem rI'
da própria Convenção, .
SOU-se o meu antecessor n!stllJ PllSta Art, 23 .. I?rejudlcado.
ll\Ilarmente t1'e.ballludorcs á<ssal.tIl'la:
'dn Comlssão de Relações F'''''''íores) em solicitar-lhes o pl'pnunclamento, 'T. Até o momento porêm, nlio rlf. dos.
I
,
.
6 Em atenção a esse pedido, o cebl do Serviço Soc1al Rural nenl1\lm 2. Qualquer Me:tribro, para o qual
ft
,(As Comlsfões de Legislat;iio S<lclal Ins ,I u~ Nacional de Imlgraç!l.o e Co~ pl'onunclamfln!o sObre' as Partes XII esf.ll Convençlio esteja em vigor. pode.
de, Ecenomia)
\
10nlzaçao estudou, cuidadosamente. o e X I U . "
. após consulta. às organlzaçl5es inte•.
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de trabalhadores recrutados em de- crutados tudo que pos~a ser nec~"""
xc!!Sadas maIs representatIvas de em.-/
terminado território para. serem em- río a seu confõrto durante a vl~~~m
pregadol'e.s e trabalhadoOl'es. qUilndo
ENGAJAMENTO E RECRUTAMENTO E
pregndQs em outro território suje. t.o para o local de trabalho e. principalex1btll'em. estender a aplicação desta
THADALItADOllE6 lIlIGllANtES
a administração diferente. no maIS mente, segundo o requeIram as conConvençáo a. outras fazendas,
l
Artigo 5"
tardar, no locaJ de partida do teITI. dlçõea locais. alimentes. água. petátórto de recrutamento.
vel, combustível, untensilios de cozia) seja acrescentando-se à lista dos
Para os fins da presente parte de
8. A autoridade compet~nte pOlI.. nha. roupa,s e cobertas,
produtos rc:'e:'ldos no parágrafo 1
Artigo 14
dêste Artigo um ou mais do!! ....,;uin- Convenção. o têrmo "rec) utamento" conceder ao funcionário llubllco. ?€tes produtos: arroz, chIcória, gengi- lncl.iJl tôda9 as operações feitas c'lm rante o qual os trabalhadOlll}1 recruQaalquer trabalhador recrutado:
bre. gerânJo e plretro. ou qualquer o objetivo de assegurar-se, ou de j)l'0- tados devem-se apl'e>en,ar, ae acOrdo
outro produto;
a) que se '~rne ~lncapac·tado. seja
porclonnr a outrem. o trabalho de com o Artigo 9Q, o direito de aut{Jrlzar
pessoas que não ofereçam expontânea- a saida. dêsses trabalhadores antes
w
bl seja acrescentandO-Se às fazen- mentE' seus lervlços, seja no local ·le de qualq.uer exame médico, :Iesde qlle por doença. seja por acidente, durandas menCIOnadas no parllgl'aJo 1 do emprl'go. seja num escritório públlco se satisfaçam as seguintes condições: te a viagem para. o local de t,rabalhn;
pl'esen te Artigo certas categollas de de emigração 011 de emprêgo, sejam
a) que tenha ~Idv c seja. impossib) que tiver sido 1~Igado pelo ."'1empl'endlmemas nelas não incluídas, num e~crltório dirigido por -uma or- vel submeter êsscs trabalhadores li ~ n me médico incapaz para o emprégo;
maf'l que, segundo a legislação ou a ,;anlzacão patronal e supervisionado exame médico próximo ao pôsto de
c) ~ue não seja contratado depo's
pl ática nllcJorwus. sõo clnsslflcn'"\lls por autorldade competente.
recrutamento 011 no local.de partida; . do recrutamento par uma razão pela
1'lIrnO fnz,'ndo.,: os Estados Mem~l'os
Al't1g0 69
b) que cada trabalhado~ esteja fi- qual não seja respon!Ável; ou
deverão índlCar qu!ssquer medidas toaicamenle apto para a vlag~m e o
mudas com es.'!1 finalidade nos r~
O reclUlmnento de um chefe de emprêgo em persllectlva; e
dI que a n.ntorldnde competente veJalórl<m anuaJ. sObre a apllcaçno da familla não deVe Impllcar no recr1l·
CJ que cada traablhador seja, SL'3- ril1qlle ter Sido recrutqdo ",' Ir~llde
Convençiío II SI'I'em apresenlaoos l'Je tamenlo de um membro qualquer de metido a exame médico ao chegar ~o ou erro. devp ser repatriado às el!Dcõrdo cum o AI'lIgo 22 da ConstllUl- sua famlUa.
,'local do emprêllo ou no mais !l"He IPen<as do recI'utador ou I do cmpre(·no dn OrganJzaçúo lnternalconal j"
Ar!lgo 79
pl'llZO posslvel. após sua chegada,
•Gador.
Artlgo 15
'rrDb~ll1o,
4. A autoridade comp€tenle pode,
.
Nenhuma
p€~';"Ja
ou
sociedade,
deve
f.obj·etudo
quando
a
clagem
dos
,.~oQuando
ns
famlllas dos traba 'la·
3, Para os fins do presente Artigo,
balhadores recrutadoS fOr de d'u a· do-es recrutados tiverem sido a,; toD tÊ1JlW "laz~ud~" compreende, nor· proceder a recrutamento P.'ofiSSlOnaI.
rnnlmenle, os tl'n"alho~ de tr'Wsrol" a não ser que a. dita pe>soa çu so- çõo ou se flzer em co~dlções ~.ais q'l~ rlzadas a acompanhá-los ao local de
mnçõo prllníma do produlo ou di", cledade lenha obtido permlssao da po.~am lL'elar sua saude. eXlglr que trilbalho a autoridade compele:lle
autoridade competente e recrute tra· os trabalhado:'ell recrula~os sejam deve t(lmar as medldaq necessárias
pJ u~~ut!)~ cln rnzpn(hl..
balhadores para um departamento ~ubmel1dcs a um exame medico antes para salvaguardar n1a saúde e bem
público ou paru uJ!! 0!1 mais empre- de fua partida e a um segundo ~l(1\. estar durante a viagem.
Artigo 2°
gado:'es oU orgRlUzaçoefl de empr~- me apóS sua chegada ao local dc
emprégo.
Frn pnrt!cular:
I do :\lrmlJj'o que lil'Wrar a \)' e- gDr;nrrs rlelr'rmlnntlos.
Arllgo 8"
5. A 'lutoridnde competente ele·
aI O' Al'lt~os 12 e 13 da pl'esente
J:(ll~le
COnVL'Di;'no compromr~:'·-':'e
:í
verá certílfcar-~e de ,que foram. to- Conv.nção devem-~e apllcar a t ••;;
npllcLiJ sun.::-!. f'iJ'lpuslçõe-s, em 19UtIl m~ ..
Os
empregadores.
agentes
de
em~
madas
tôdas
as
medIda!>
necc
,,,rIas
fmollJas'
(lltlfl, II todos os trabalhadol e~ de ta'
zpndB.. ,em eJislluçilo de cor, e~X(l pl'egadore5, organl~ões de emprega- Ao aclimatação e dos trabaJhadores
.nb1 no caso de repatrlnmento do
rJli~lflo nplnliio pu;ltka naclona!'da. dores, organIzações subvencionadas por recrutados e à sua Imunlzaç1\.o
empregadores
e
agent.es
de
organltra
doenças.
tJ'ahalhador
E'm virtude do Artl~o 1~,
ele - (Ij ...,ell1 ~UcJllJ. tribo ou flll....lO
zações de empregndores e de organl·
Artlgo 2
't fnmllla deve também ser repartl.;m(Jjc~J.
znçõEfl subvnclonlldas pelo~ emp7ega,O recrutadO!' ou o empl'e!!:adm da:
Artlgo :lO
dores ,ó poderão ocupar-se de :ecm- deverá, sempre que ".' slvd provI.
01 no en"{J rle marte de trnbalhatamento qllnndo licenciados pela au- denclar tl'9n5Porte para JS -rnbqli'll- '10)' dllrollte " vlg'!em para o lo~~l
] - ~:Jlllquer lI'lembro para o qual toridade competente. dores recr'ltados se dín"' .."m ao lo· -Ir 'rnhol'lo, sua fanJfIla deverá se!'
u pre,:cnle Convençao e.st.JVer em vIgor
'
o
(]pverlJ.:
Artigo 9"
CAI do emprêgo,
r"ratrlaaa,
2, A autorídade 'Com....·tel"e :i~ve·;.
ArtlNo 16
aJ np]lc~r:
1. Os t,rabalhlldOl'es recrutados de- tomar a" medidas Dere5~A1 (J~ no seno
..
1 n pnrte I',
vem ser trazidos à presença de um tido de q,ue:
Aul~rld,d~ compptente c!~ve'á '1.
1 ~
funcíoná.rlo público que verificará 'se
ti ,,';"ar o Quantia que pode sei ?:l~a
ilJ lls partes IV, IX, XI,
as prescrições da legislação conceraI os velculo~ oU emba",'a~õeR ~
qes t.l·qb"lhadore~ recrnl:lIl'ls, /I !If.unente ao re~rutamellto foram obser· llzados no tramporte 1e 'Y>oLqlha ;l- lo de odl~,ntament{J de salários, e J'eili) pelo menos duaa das pa.t~s vadM e. sobretudo. se
OS trabalha- rer. selam conve'nle'l'~ nentp adnp. r."lal'1"ntlír ll.~ cond1rõef' n~s qUdlS
TI - m - V - VI - VII - VIIl dores não foram ~ubmetldos.a preso lados pal'll. es.sa função, vJé.prpnd...ão re1tos ês~es adlantumentos.
X - XlI - XI11; e
são Illcíta ou recrutados por .•,\Urlr bollS condições ,anltárlns e ~apm~:iv) n parte XlV,
ou ~rro.
dade suflclente de tran"l":>de.
Artigo 17
2. Os tra.ablhadores recrut.ados debl quando o~ t,rabalhadores i/:l~'
1. Todo Nlembro, para o qual esta.
b) espeCIfiCAI', em declllração llnexa vem seI' t.l'l17,ldns i\ presença dêSse rl'm de pernoitar 11lrante a v : õp~ 1'l9rl~ da Convenção estiver (Im vigor,
E, Eua rntlflcaçâo. caso hajll exclu"lo funcionáriO, tão próximo do ocal dI' lhes selam. fornec.d3s acomod ç , "~compromete. nu medida pm q.ue a.
umll. oU mais partes ele Eua aceHaç'l.o
apruprleds,
•
f
uns olmgações decorrentes da Con- recrutamento q,uanto passlvel e con- 'C) no ~a~o de vlagpns ionga~. se. !P~!SlaC~o nacional \) pe~mjta, n 0vencfio, a parte ou as partes exclUl- venlente, ou. quando se tratar de j
t. m9das tôda. as prr'JI~~'lejJf' m1r IMail' as med'das apropl'ladns
•
trabalhadores recrutados num terrJ. am o
tra eontra li; pl'oplll:landa enl:lano.~ a rendns.
lórlo pa"a ferem empregados em ou- necefsár as para llSlICílurar ao~
- p.'IO' !la emlNraeão e Imigraclio
2 Qunlquer Membro. que tcne
tro território sujeito a diferente a . balhador.s g',slptêncla médica e con2. Pora êsse fim, nrocurarâ ~;lab6.
• uma declaraçao
• de ac ôr do com m In....
' -raçno.
t · no ma 1s .al
• cl ar no looa I fórfo
su!!clenleF.
· " á r j os, rom
~
rclte
:I Qu
udo O" lrabalhadtlr~s Tec. ~_ raro elllan toIn,refl';
os - ~'.
11 parágrafo l.bl do presente Art.igo, de partida do terrltórD de recl'U·...• tedOs tl:er"m dI' pprror'er lon"1I5 dí •. tros l\!~nlb'os Inferl'<,s...dos.
üevei';\' indicllll', nos relatórios a ae- menta.
I\\nola" A pé p,ra c\.P!!Dr AO ']eal 'i"
Artigo 18
rem apl'esentados, segundo o Artigo
Artigo 10
t.rabalho,· a autnrltl9'le eompl'ten'e
Nos ca'os a.pronrl~rlos. cada 'f~m.
n2
da ConstitUição da Organização l n _ ,
Ud
.&
Lernacional do Trabalho, Qualquer
Quulldo as <":1!'clInstl1ncllls lorn't.rem devi! tomar tôda.' a. mer M nec.
bro deve. tomar medIda. nos I'Y..ltes
Nogreifo realizado em vist.a da '.pU- exeqUivel ~, necessária a adocltc d~ 'Arias a fim de que:
de sua competência. a fim de raelll·
c~.çiío das partes excluiclas.
ta,l lllec!itl't. a autoridade competent':
a) a duração das
etupas dhiTbs tal' 8 partida ,a vi 0·1':"11 e a rh!,gaoa
dpverá. impor a. emls3llo, para todo "('la cnmp~livel com g pre~'rva,:,ão ja de TJc.soa" que IIlIl\rem para. emp:ea
a. Todo Membro que tiver rat,jjj. trabalhador reerutado CUjO en~Jja· aaúde e fÔl ca do.' t,rnbalhadore-;
':lar-se em fazendaS.
Dado a presente Convenção".com ex- mento II~O i"llha sido fellr., no prót
" d d ~ ..
OIUEllO
de
certas
partes.
conlorme
as
prlo
loral
de
.l'crrut:vnento
OU pro)xl.
b'
qn'lndo
li ex .ens"o
~
'".
_:''Art.lgo 19
menlo de mão-d.-~h)'a Impuser 1-"
tlisposlç/les dos parágrafos precedn- mo ll, ê!"ie iocal, de um documento merlldns, locais dp pouso sejam enTodo Membro. para qual este.la ~m
tC9, pode, sl1bseqUentementQ "otlfi. escrito, t'l! remo um "m~m",andum
contrlldos em lugares ~."nve!1lpoles gl' vigor a presente rll" ia Conv"n~J.o,
cnr ao Diretor-Geral da Repartição de Infol'llla< .lo. carta. de referi!n<,19 longo dllS vlaR prlnelpalR, allrefen-I comp1'omet,e-~e a manter em sua julntllrmw]onal do TrabaJho, ljUe acel- ou ·lontrnto provls6r:o, cont~ndo par- 'ando pl'rf"'.~1 'f'1' Irç.p~ d. h''''\p''lP " rl,dlção servlç'ls mêdlc3s a;Jrcprlad,s,
llS obrlgjlçóes decorrentes ~a Con- tlcularldo.dps que a. me_ma aulorl,
.
Id d
.. d
vcnçiio no que concerne a uma l1~s dacle POdél~á e"lglr. tal& como! Ini:h. ra~!lirlad('S necessáJ'Jas para cu n o~ ·n~a~~'rega"os e:
"ÇÕ
el"
Id
nt'd"d
d
I
b
h"
mfdlcr~.
al
verlf'
.,' Io.
T
jJartcs nnt.erlormen te exc Iulei aa.
ais c~ es ". r.. ~ e o ';9 l\J n"m
4 Q
do
t ',h'lh<dores u e n . ·
,car, q u ~,n do nece.lSur
vompromis.sos serão tomados como eondl~ões elo empr~~o em pelspectl'la
. uao
os r,
".
tanto no momento de plrtlda. c Jm(}
de salárte hdo" violarem em llrUlJO nara o lo· no de cnegrda, o estado dp uMe
IJ nrt.e IntcgrlLllte da rlltlflca~ão '!l pro- er ltqunJ;qu~l't adlantnmentos
I1!lItrajeto
d'! t.rabalho,
e clllnnr'lo f"T 10n<'11
l,"f tó I - das pes,oas
"
tluzlrão efeitos Idt:ntlcos desde a ~,ta e OS ao la bIIIh a d oro
il. <Pl pel'cn-.lilo devem CI' sa ,n r o
que ~1-"rem
"u s\l~ not'flcllP~o
• ti
'1
CI • •
•
.~ d '
l'm~ para ae emplega1" em Ullla launda
.,~
w
,
Y'"
... 1' !l''' •
.....I'smos 'ler llcoml'lall!<a os pJr . .. e dn, ",embl'OS dp suaF falllll1as "UArtigo 4'
1. 'rono trabalhador recrutado de- UeE.boa respol~·:á.vPI.
to!'l??dos a acompanhá-los ou ~ êles
De acOrdo com Al'UgO 19, punigl'a- verá ser 51li:llnetlr1o a exame mél1lco
Ilrtli!o 13
!e unir;
fo M, dn Constituição da Orgll.ni.-.a2. Qunndo o t1'abalhador tiver sido 1, A.~ despesM da viagem de trana,
bl asse~urar, às lle1iSoas que mrção Inlernaclonal do Traball'.<:. natl:. recrutado pnm elnpregar-ae num lu- lha dores recrutadO! atê o loclll__ de o:re", pn,)'!! 'e enJo('c~"r em 'Im,' 'lI_
na presente ~onven:'lc deve ser .:on- gar afastado rlo local do recrl1tamen. tl'lIbalho, bem como LOdos os 'l~sto~ .cnda, bem como 20& 1",,,,1'1\'0' -:o :uaa
81cJerllllo como atlngko:do qUlllquer Jel, to.. ou th'cr ,ldo u'cl"Jwdo Dllm ter- feltps para sua "ro'~~iío dur'nt~ :l farnJlias, ll<slst~ncja m-dlca sat!sfatõ·
~cntença. coatume oU acOrdo que n~· rltórlo, snjelto 9, administração, dl- viagem. flcarll.o a cargo do recruta- ria e boas condh;õe, 'atllt'l'\U~ 'Iller
s~gurem lJ.OS trabalhllrlores lnterc';'.a. feTente. o exnme lnédlro deverá ser dor' ou do empro'!('ldol'
no momenl<J do "'lb&rq"e que· riu.
do~ eondlçlles mnls favorlÍvels qUo.! lU feito tão \lló;:lmo quanto po••/vel 1\0
2, O recrutadOl' 'lJ o em;>re't'!!o1' ra".te a viagem. ~.\'el' ~or ocul1ío de
1l1'cvistllE pela Convenção.
local de rccrutamento. ou. no c,<'\o dl've fornecer aos trabplhadores Te-\ chegada ao local de de~t,lno
, PARTE 11
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cratlvOll. mas ilnicamente no lnte- convenção coletiva, ou confiando·s,
rêsse dos trabalhadores.
sua regulamentação a organismos,especlais.
Artigo 31
3. Quando. o modo por que fôr as1. Os descontos de salál'los devorl1o segurado o direito IL férias remuneArtigo 20
ser permitidos apenas em determina. mdas nas fazendas o permitir:
1. A lei e os reglÜamentos em vi.
das condições e limites prescritos pelil. 11) j&'Verá. proceder-se a uma oongOl' no território Interessado determilegislação naclonal- ou fixados por sulta prévia minuciosa às organizanação a duração máxima de serviço
convençll.o coletiva ::lU sentcnça &1' I ções interessadas mais representatique pode ser estipulada, explfcita ou
bltral.
I
vas de empregadores e trabalhadoimplicitamente, por contrato escrito
2. Os trabalhadores devcrllt' ser lr._ res, se existirem, e G tôdas as outras
ou oraL
formados, pelo modo que a autClrldado pessoas especialmente quallf!cadas
2. A duração máxima de ser"içO
competente considerM' mais aproprla_ para ÚlI pela profissão ou função que
que pode ser estipulada expliclta ou
do, ,Obre as condlçOes e limItes dl!U- eXerç'\lJ', de..ode que a autoridade
implwitamente num contrato, • 'Ira.
tro dos qual! tais desc"ntu9 podrrão competente julgue necessário a elas
emprêgo que não necessite viagem
se dirigir.
sei' el~tuados.
longa e custosa, não deve, em caso
Al'tlgO lli! ~ --b) os empregadores e trab..hactoalgum, exceder a doze meses se os
-ll: proibido qualquer desconto de SlI- res interessados deverão participar
trabalhadores nÍío estiverem acomlários com a finalldáde ele usscgurdi de reglllamentação elas fêrlas remupan1lados de suas famílias, nem a dois
um pa~ª-mento direto ,ou U:dil'elo 1e1- neradas, serem cOnsultados, ou terem
,anos se delas estiverem acompanhato por um trabalhador a um empregil.. o direito de serem ouvidos na forma
dos.
'
dor, seu representante JU qualqucr c medida que poderão ser determl.
,3. A duração' mãxima de serviço
intermediário (tal como um ugrnfl' nadas pela. legislação nacional, mas
que pode ser estipulada expllclta ou
rmcarregaélo
de recl'Utar os --tl'abalha~ em todos os casos, baslê{ldos em absoimplltl1.amente num contrato, ,para
dores), com O fim de obter ou conser- lula igualdade.
emprêgo que requeim viagem longa
var o-emprego;
Artigo 38
e custosa. não deve ,em caso algum,
- execeder a dois mos se os t~abalha
Artigo
33
O
periodo
minlmo
exigido de ser.
dores não estiverem aeompanhav.los
1. O salário será pago em -inter,. ViÇo continuo e a duraçáo mlnima
de suas fammas, nem a três anos se
vaJo~ regulares. A não ser que .'Xis. das férias anuais remuneradas serão
delas estiverem acompanhados.
tam outrqs arranjos satisfatórlOs _'(j determinadOs por meio da legislação
4. A autoridade competente pode.
Msegurem o pagamento do salário elt. nacional, convenção coletiva, 1;entenIliPÓS conBulta às orgnizaçbes de emInLtonoalos regulares, os intervalos em ça. arbitral ou organismos es~ecia Is
pregadores e trabalhadores represenque o salárJ.O dI verá ser pago serão en~ll.rreg~dos de regulamentaçao de
tantes das partes interessadas, se exL-fél'l!l5 re:nuneradas em fazendas, ou
pl'escrltos peln legislação noolonal
tirem, excluir da aplicação da preJp:altos por convenção coletiva ou por toJo. 08 outros métodos aprova,
sente parle da Convenção Os contra.tos
sentença arbitral.
dos pela llutorldade competent,e.
passados entre empregadoers e tra.2. Quando terminar o contrat, "te
Artigó 39
balhadores não manuads, aos ~uais li
trabafuo, a. determinação finnl do -toliberdade de escolher um emprêgo e
tal de saláiro devido será. efetuada de .Quando oportuno, deverá ser pregarantia de modo satisfat6rlo' essa
acOrdo com li .Jegl.slação n~cionaJ, VISto, de acôrdo com o ,processo, esta.
exclusão poderá estender-se ~ con.
convenção coletiva ou senteuçll llr- be~ecido para a regulamentaça<> de
junto de trabalhadores de fazendae
1.
A
leglsla<Çâo
nacioll.\l.
as
COI1fenas remuneradas em fazendlls:
de um territ6rio, aos trabalhadores venções coletivas ou as .entenças IU'- bltl'al. ou na falta de tal leglsla~ão,
de fazendas empregados em culturas bltrals podem autorizar ;) pag'Am~utIJ convenção ou sentença. dent-: o de " um
a) um regime mais favOJ'ável para
determlnllaas, aos tra,balhadores de parcial elo sallLrio e mutlll'lf1cips. ~uali- prllllo, r~ZOâvel. calculado ~eguddCl IW 03 menores, caso as férias anuaIs reuma emprêsa determinada ou a cate- do tal forma de pagamento rOI ~ll~- dlsPoslçoes do contrate.
munertulas oonced~das aos aduJlos
gorias part.lculares de trablllhadorzs tumeira ou desejável; -o pagamento
Artigo 34
não sejam consideradas aproprlMns
de fo<óentla9.
de salário sob a forma de llel:llàa&
•
para o. menores;
o
Artigo :U
alcoólicas ou drogas nocivas não sera - mQduldaansdo fn eCeSSárIO,'1 serda tO1l'·adM
b) U1I1 aumento da duracão das féi Cales a m c Ir;f t:'l'1llal
11
d tld
ir
,tãn I
.
- do
'
Em todos !lS países em que o rom. a m o em c cuns
c a a Iguma.
ose trabalhe do
I!. d
d
'd das remuneradas, com a duraçao
pimento do contrato de traoalho ''l1'
2. Sempre que fÔr autorizado o
fã 'I
at re, e mo o apropr1a o serviçO'
parte dos trnbafuadores de (U7.fUOP..s pagamento parcial de . salárlos,.lU e , CI men e compreenslvel: '
,c) férias proporcIonais ou, na sua.
Murretar sanções pensa.!s, a autorlda. utllldades, serAo tomadas medll,l:\s
a) da~ condições de salário que falta, uma indenização compensatóde competente deve procurar abolir' apropr!!!das para qUlJ as prestações 111C" eel'ao a,pllcadas, antes de come· ria, se o perlodo de serviço contínuo
tais sanções..
em utIlidades sinoam ao uso p'<.90111 çarem a ,trabalhar, .ou quando hou· de um trabalhador não tiver duroçáo
,
d(l trabalhador c de sua ~aml1~ll e se· ~er qualquer alteraçãode.s;;as condi. puficiente para' lhe permitir férias
Artigo 22
jam conformes aos seus mteresses.
ç6es:
'
anuais remuneradas mas exceder de
S. Quando allmen.toa, hablt~.-';<;,
b) no !D0mento de cada pa,gamamo' um perlodo "minimO: detemünado de
A abalição de tôdas e9~lls sançêl'.s
penais oeve - ser realizada por m~i(l I'o!!pas e outros, suprimentos e ser - do saláriO, dos eleme:ltos que cons_ acOrdo com o procedimento estabeJe·
de uma medida apropriada;" apli;á- - ço. essenc!al~ construirem _pal't~. " tltuem o seu salário para o perlMo cido; e
vel Imediatamente
r~muneraçao. tOdas as ~t:"lcl
prá- de _pagamnto considerado, na medlda
d) durante as férias remunerodas.
tlcas e po~sivels serão madas para em que êsses elementos íorem .us- a exclusão de dIas feriados oficiais
Artigo :l3
que se assegurem que os mesmos se- ceptlveis de variár.
01\ costumeiros, de periodos de rePara os fins da presente parte :1a j~m ~dequaçlos e que seu valor em
Artí
35'
pOUl'O semana.! e, nos limites fixaConvençao o têrmo "rompiinento de dl11helrO esteja exatamente nalculadc
go
dos con!omle o procedImento estaAIS lcls e reglÜamentos relativc..s beIecido, Interrupções temporárias de
contrato" significa:
Artigo 28
•
.
a;; disposIções dos .Artigos 25 e 34 trabalho, devidas, sobretudo, li doena) qualquer recusa ou omlss!lo; por
O salál'Io ~erá pago diretamente ao dll pre~ente Convenção devem:
ça ou acidentes.
parte do trabalhaldor, em, começar trabalhador Illteressado, a não ser que
ar- ser levados ao conheclmento dos
A ti
40
ou executar o trabalho estipulado no a legj~laç~o nacional, uma c,>".-;ell. tllteressados'
' , r gO_
contrato;.
ção coletiva ou uma sentença arbit,~a; b) deterniin'l,l Bt pessoas encarn1. Tôda pessoa que entre em fé
. b) q!1alquer neglIgência ou 1alta disponha, de m!?do diverso sôbre o as- gadas de assegura.r sua execução;
rias em virtude desta parte da Conb} prescrever sanções adeqUadas venção receberã, 'duran te todo o pediligênCia da parte do trabalhador; &unto, ou que o trabalhador In~ee) ausêncla do trabalhador, sem ressado acclte um ':mtro rroceSbO.
o~ outras medidas em' c~ de infra- rl,?do ela~ férias, uma remu!!el'ação
autorização OU razão' justificável'
Artigo 29
çao; e
, n ! 10 infelior a sua remunen1çao ha, , _ '
, '"
d) prever. quando, fôr o caw, a b1tuaI. ou à remunero.çoo pre~cl'lL1'
d) c1Q$erçao do trabalhadllr.
S proibido aoS empregaclo~es llm!_ manutenção de arquivos segundo tor- de acõrdo com 0$ parágrafos 21' e aq
pARTE IV
tal', de qualq,uer forma, li f!lculdade ma e métOdos lIpropriados.
IdO presente artl,1:0.
do trabalhado!' de dispor lIvreme,lt~
PART -V
2. , A rernl1nerD~!\o para o perlo(\o
SAI.AnlOS
do seu salário.
E
das ferias sel'â calculado do modo
Artigo 24
ArtIgo ~O
tinIAS ANUAIS RElIIVNl!IlADAs
preSc11to pelu j~~I~laç!\o n'Jclonal,'
ArtigO 36
convenção ooJetJva, ~enlenço arbitral
1. Devera ser encora.jada a fixação
1. Quando, no quadrc de uma em,
ou organwmos e... p~cial' ,enc'arregRde taxas mlnimas de salário pOl' meio prêsa, forem criados arma~éns pa1;
Os tl'ab"lha~ol'es eJ?pregados de dos da regwamen1",~ão das féJ las
de odlôrdos coletivos, I!vrcmentt ne-' a venda de mercadorias ao~ tralla- fazendas deverao beneflc:nr-~e de fe· rem·Jnetada.~ em fazendas, ou pJr
clados entre oa sllldlca~os dos tro.ba- Iha-dores. nenhuma coerção devclã rial.~ anuais umuneradas. após em IqualclUer OUlro meio - ajJro\'ado p~:'"
lhlidores interessados e os \1mprega- ser exercida sôbre os trabalhadores perlodo contInoo pa1'a o n;et.Jno- em- autoridade ccmpp!ente.'
-,
dores ou orga.nlzaçóes de cmprg~_ para que ~ utilizem dêsses-armll.tl.'n~ pregador.
3, QuaIJC!o. na rpmunernção da
dores,
ou s e r v i ç o s . '
Artigo 37
PC5S011 qup COtl.l em férJas, ~P ln~
2, Quando nl!.o houver métOtlos ade.
2. Quando fÔr posslvel o acesso a
Cada Membro, par-a _o ql\ol' estn cJllirem utiJlrladei', potleril rIR, ll"S-'l!
quados de rlxaçllC' de taxas mlniml(J! outros armazéns ou 'erviços, a aut".. parte da con';Pllção estiver em vi. perl~o, J'e"pbel ,em dJ1J!lrll o u e()Ulde salário por meio de acõl'd.o~ co- rl'dade comne>tente toma,. 'Inedlda.!, gOl', sera JiVl'," '!Iara decidir sêb, e o 'I,n]pnte .l,., ut!llo:.drs,
letivos. &er1\o tomaaas medidas ne- - apropriadas de modo a conseguir que módo por que será assegurada li con I
.Arttgo 41
oessárlas p", a permitir a 'Itltermt _ as mercadorias sejalIl vendidas e !ln~ ce:;siio de férias remune1'ada. Ph1 fanação de _tna' mlnlmaf. de ~alário- St:viços sejam prestaaos h p1'eço, lus. zendas.
Todo acordo reJatlm ao abnndClno
quando -.rÓI' o caso, por melo de ie· tos e razoáveis, e quc ,.' 'lrnll.~rns ~ 2. A concessão de férias reml) rio direito it, férIas amwl.ti ,rem',negislação n'lcior.a., em conslIl1,a. lia., serviços estabelecidos lJi'lc 6Inprcf(n.-1.,f neredas em fazendas poderá Ecr as- rada€ ou à renúncia às referidas rc~
seada em Igualdade absoluta, c~ não sejam explorados com fins I.. lJegurada evenlualmente por melo da 'l:flS sera considerado nulo.
PARTE III
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os repres~ntll.t\tes dos empret;lldores
e dos trabalhadores, entre os quis
figur~rão rept':lSentante- das re~r-ee
tlvas organ1z6es, s~ existirem.
S. A$ taxas, min~l1ll\s de M.làr:o,
fixadas em cOIlSeqüência dus metidas
tomadas com a aplicação do pará..
grafo precedente, serão obrigatórias
para. osempregadores e trábalhal\?res
interessados, e ,não poderão Bllr re.
duzidas.
Artigo '25
1. Toelo Membro, para o qUal a
presente convenção, esieja em rigor,
deverá tomar medidas nece~si;.r!as
para que 09 sa.làrl'os efetivamente pl'lgos não sejam inferIores às taxas ml,
nimas apliclLveis; essas dlsP9Siçôes
devem compreender tOdas as medld,\.S
neces.;oárias de contrôle, inspeção e
sançõs, apropriadas às condições C111
trabalho nas -fazendas do vais-, inte.
ressado.
'- ' 2. Todo 'trlÍbalhador, ao qual lb
taxas minImas sejam aplicáveis e que
tenha recebido salários inferiores a
essas taiKas, terá o direito, por VIa.
judicIária ou por oubro mbio apro.
priado de recuperar a soma que lhe
é deVIda, em prazo que poderá ;;el
determinado pela legislação r.acional.
Artigo 26
Os salárfos em dinheiro devetào
ser pagos eXclusivamente_ na. mneda
cOlTente. sendo proibido o pagllmcnLO
em forma ele notas prom:!l!lôl'Ílls, tltulos, ou qualquer outra !m'mll aJegada . como l'epresentan\e da moeda
legal.
Artigo, ?'i I

,,'I

I

I
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ArtJ~,o 42
Tõda p~oa. que fór dJspen.'ll1da ou
que delxe o empréllO antes de ttrar
parte ou o totAl das le1.'lu a que te.
nIJa dIreito, deverá, receber. para
cada dia de térla5 devido, em \'lrtude
órd/a parte :ia c<Jnvençáo, lt remu1Jrrg~'jjo preVista. DO artigo ~O,

PARTE VI
Arl1~ú 43
1.
O, t f'llbnlh(lúore~ de 1nZf'nda
dc\- tl üo, tOI) r~Jel'~a das cKet'çoe~

pl t"IJj;,lt1.5

tias

artlgúoi Lt:guinH:.:i., g,uiar

em ccléa p~dodo de sete dln:.. lle
um HpOll.GO de, no mtmma, 21 horas
cÚ:lcecutlVll.S,
2. ~se npUt1>o .nu, tliJlto ljUilll~
pu. '.Iu], CUW:dldo "imult!tlle.lmenle
11 [(j(Jlb os U">O'Jllll\dOiCS de cada fa-

~,

2.E'Ilua.

O

r€'pnu~o c/j~Ui.Jdlra.. t.anto

gu~nlo p(J~:,lvel,

COJll os

UJ~5

estUDe

11Mlus tJtb [:'<ullr;"" Cll eu lUme. du

J)ílh uU d:, let;lfio.
Artl;lo 44

1. TudlJ MCIJ,blO puder! aUlorl~\[,['(:"l ..' IlilfJlij ou jJün,Wl& Im.
1'lil'l,e su.,jJ.'n.,(Jt~ ~ dllnlllUlçõe. u:!
repOIl,o, ai rJl",p[)JJ';L~lI <lo utU;:o I:':,
lc,'JnLlu em COIJt.., e'>Ili:Clllllllenle, tó·
tlfl3 Db VfJll.ilderl1çÕes Illl1Jlanltárllls ~
CCD.lL!Ollcil" H propnhdas e a.pós consuH.J, ll3 J\~.,.,,..[Jtlat'Õe:i qualificadas de
chJl.,re~H(lUl cs \j tlulJUlhadarlJil: >iC
;<'11,'

00 CONGRESSO NACIONAL

deSEas datas e T>&ie aPw; a scgunda.
5,
Quando o pano tiver lugar
"'pós a data. presu.mida, a. llcença
t.o1l:lada. ünterIonnent.e Sl'rá prOITogada até a dnta. etetlva do parto, e
li. duração da Ilcença a ser tomada
obrtll,atllriament (ljJlÓll o p:ulo náo
deverÍl
6
ç,&er red1lf.ída.
I
•
•
lHama 101' d€'\1dBmente verlficado qUe uma doença Jol causada
pCla guttide;;, a Je?;iSlaçáo nacional
deverá prever um perJodo pl'e·ootaJ
de, llcença suplemenwr, cuja dura~iio
müxim':l podel'á &cr fL\.ada Jll!la aulOrldade rompe!tDte.
7, Qllnndo tôr dcvld3JUpnte veri!I,~do ll~e uma· dO~llf·iI.· 1'01 rlJilwtanl~ do p",to, e. mulhu kI'a direlta a WIU pronogaç!io do perlodo
de Ii~én~a pc.ote,'lor uu PH'O, pl'(JrrO;;~~i~O e.<~a CUJ:t dU •.lçàu nJa.x1m:l
)\()d;r.~ ; ,ir f,1l.:/da pola au:oriclnde
cúlll;oeWlJle.
finlluma Dlulhfir fil'';'.'lcla po
8. N •
• ,~
o •
del'll ~er obri''lula
a execllt ~
gua'I·
..
CjUê: \.lpo de trabaUlo que lhe seja
pr~.l1d/(lIa1, no perlooo anl.rwr a Jl.
Cl:ll,;a ue mo letDldsde.
Artlgo 48
1, A mlillJer Que &1' 21l.',elltar do
Ira oa lho. de llcõrdo com as diSpodo arUgo 1,'7. tera. dlrelto a recH"r au:tlJJo E-m dmhelro e CUida.
dos IllédlClJS,

.l"""S

2, ,Ml :tox~ de auxUio em dinbel·
ro devel'ao ..er tlxadas pela legisla-

eZj,.l1",~JU,
ç:Jo na~lonn.J. de modo a. que ~ejam
2, ú.,a (,olhulta não s.erá nec;!s- ':~1lt,en f's par~ 8&legurar pJenamen.
s{lrlU no cnco tit: ""C1l:"[b l,'tle Já te t. n UlúDuLençBo da mulhel' e de seu

nlv'll1 Sido cútlcetllólls pelil
tla J("M'JitÇl!Q em vigul'.
ArtIgo 4b

lWJIC~'uu

Cada Memuro devera, tanto q!Sl1U10 pO&Slvel, esttlbclccer dl.-,POS1ÇÍl&
quo IJclcrmJnclII perlOdoo de repoUso
COlflO COll\pennlJ,'ao às SUSpell.sÕell ou
dJmlJl(JI~iíes llllwrlzads em virtude do
!llLJ:5o 44, salvo quando' acõrdos Oll
C(htUIDP.!l Já tcnha.JD pt<H'li.UJ t:Cl.'o
J'l~j'iOct(;.,
PARTJo~ Vll

rn01r.~"()

•

l\lA"l>dNIUADE

ArUgo 46

l>Drll Os fios da pre<'lmte parte da
CÚUVcU ção, o têrmo "mulher" slgllJflca lôda pes.wa do seXO lemlDlno.
de flllülqucr td«de, nacionalidade,
CI'NJI,'3 rclJgl:J:,ot, casada ou não, e o
tórmu "cl'iMl<;a" SlglllllCa. Iócla crian.
ço, uaLcldll ue casalll!ml.o Oll nJo,
ArlJ.llu 41

l:Jno. em boa.s condJçóes de higiene
~J 'e~undo urn nJvel de vldIt coaveen •
3. Os Rllxjjlos médJcos cumprecnderão assJ~téllCll1 antes, durante e
depoIS do pnrl{l, por parle de PtU'tel.
ra. dlplomada ou medwo e hosplta.
JJzaçao, quando nece:ssá~l(l; a llvre
e~colha do médico e a P.Y.lolha entre
wn ho..,pital 'PÚblico Oll partJcuJar
d~\'erão
.ser relipelt.acJm" na medid.1
do
poo;slveJ.

~Seção

I)

, PARTE VIII
:LVVEl'IUAr:ÁO Pnoll M%rNfrs

DE l'B.UJ,~lIIO

~rtJgo 501
Todo Membro da Orgdll1Zl;~iW Internac Ionao
1 d T flwa
' lbo pata o qulU
OI: pl'esen~e pane da cGn\tll~iw ei)tiver em vigor &e compromete a e~tender a todos (),;j trullaJhadol'es dn;;
Jazemllls o b~"lllclo das leis e regUlnmenUJr. que tenham par obJetlvo
IndenlZllr w; vitimas de acldentes
calUado5 peJu t...balllo Oll oco! rldo.;
durnnte o 11l~_-.m".

Artl(;O ~2
1. TCido Melllbro p:lra I) qUllI ..
pre,'enle parle da COllvençào estlver em Vljl"r i,e cumpromete a con,
ceder, aos nacional;; ele qualquer ou.
trc outro Melll!>n PJlra o qual 11
relej'lda p'ilc ela (J:ym'rnç:\o também estl\er em V10or, e q~e Uvcreol
~
Siti o vlllm,;w; ue :.c,cwme.s
I:le (,l'aWll1u
ocorrido,; no IRrrH6rlO d3quele, Ou ,\
seus dependen~es. o llleslUU trllt..'1menlo li&legurado liOS própriO" naclona18 em mater1a de 11ll.ienizaçáo
por aCldellt<!.'l de trab<ll1Jo.

Outubro de 1963
Artlgo

~1

\

fã w
pldnmenLe pos5hel. mét000" PUl'
dlrim1r os COl1í11UJ.s entre empn':.:ildo
res e trablllh3dores.
2, ,Repre.,enWlnles ae élllpn"il<l".
ru e de lrolmlhadotes 1111°'"
• " " " "fi"""
",,v",
Incluindo rl'present.antfl dllS rp.<pectiras o:",anllflçÔe.F, caso exlHaln, par·
l.lclpal'uo, 1""1-0 quanto pO&lilveJ ne
apllcaç.ão d~,~es métodos, sob a' lore
IU3 e fia medida lixada pela auLoe
~i~de compften~. mas semple tlll
numero e condlç(l(Is eqlllvaJeme",
ArUgo li8
1. ,serão 1nstítui<los. o mals

I 1. Os tniJalhadores devel'ão beut!lclar-Ee de p,'oleclio ad('lú~d.
conL.l1 lOdo,; os 'atoz de dIoocrlWlna.
Çao, tendentes a restl'ln~lr a ll1h'rtln.
I:le slnd;cn1 em ma.térla de eUJpl'l:;;c.
2, Tal proteção deve apl1C"r-SL'
eJ
prlllrlplllmellle, no que toca 11 at
que tllUhlm por tlnnlidad
...

,e:

aJ suoo:;cunar a concessão de eUljJl'êgo à condIção de gue o empl'ega·
do não se f';lJe a. ncnhum SU1Wca: o"
uu dê.le dcl'iJ de flilzer pnte:
bl admItIr wn ~lhllaor ou pre·
judl:á-Io pur outroll me,os. l1e••I1O à
2,
E:;;a igoaldeCle de tratamenlo $ua f}llação ~lmHcal ou á tUa pi!.Ií1w
tellJ. a.,-,tgu.:a.tia 11.03 trabn.Jhadoreb C,lpaçao em atiVidades lil.IldlC8'l. 10..4
estrangeur.> l! a ~eu.s depellc1enUls. da.; horw< de troball1o.
sem qualquer eoncIJçào de re.;ldêllcla,
No que tuca, enw:ecanto, lWs pa(lll.
Artigo 51) .
mentos qUe um Membro OU seu...~ de
1~ As, Ol'gan.1ZAçÕCS de emprelYdpendente.s tenham de fnur tora do dol'es e de ~mbalhadDres del'em be.
territórIo do retendo Membro em neflclar-se de uma ploteçíio adequavirtude d&se prJilcJpio, ll.s disposI- da. eonlJa Quaisquer atll.i de Inr.er~
çães a tomar serào regulamentaÚlls terênll1a de wnWl llU outrll.$:- lIeJ"
lle nece.ssé.rlO por lIcordas partleUlâ.: direto.mentc, reja por &CUS agenlt:'
rel; entre
.\1eml>ro~ lntere-'lIlados. ou membros, tanto na sua fOrUlg~ão
ArtIgo 53
como no lIeu ru.ncionamento ou lld;
ministração.
J'(j1'll a IndeniZaçlio dos acidentes
tle tublllho ocorrWos com traba2. Para os efcltos dlMte arfJll'Q,
U13dores empregados de modo tl!m- cotl8lderam-8e, sobretUdo, como RW4
pD:'ll.l'lo ou COOb1.an1e no territórlO de interIerêncla med1das que lenda~
de um Membro, p<lr c"llt~ tle um a provocar (l, criação de orgalUu,;ôcl
edlllPJeendlmento
em lerl'Jtórlo
e OuW-o
POde lIer
- . orga·
q~e
será Memol'o,
felta o.plicaÇÍlo
da pH:V,,"W
legt:lla- empregadores, ou a sustentar
Çao dt5te último, por lIc6rdo e.:;peclal niw~bell de tre.blllhadores por m~llU
entre Os Membr~ intere.%ado$
financeIros, ou outoros, com o objc.
.
tlvo de coloca.r essas orgaamaÇÓcs
PARTE IX
sob o contr61e de um empregador 011
urna. or~anlzaç!\o de empregadores.
1l1RI:1ro DE oaOAN12AQiio I!i w;~oCú.Ciio
Artlgo 60

O!:

~Itrado

~~p~g~~~:dg~esu~~~g~~'P.~a_ro~iJ.

4. Quaisquer cont.rlbulçftes a 60.
rem pagas segundo lIlII sIStema de
.seguro obrIgatório Que preveJa aux\1!os de maternidade, bem como
quaisquer ta.xaa calculadas com babe
!lOS salários dcstmadas a custear uns
(;OJ.CI1i.
auxilios, devem ser pa<;as de lICôrdo
Art1
Orgllll!I,mC$ aproprtados à'I condI·
com o total de homens e mulhere-.
go M:
çóllS naclonalB devem, quando neces.
Bmpregll!toll lias emprêsas InteressaO direito de ell1pre6"dor~ e de ..ária, ser UlStltu1dos 1X1l'1I. ll.o;segurat
das, ~eUl dil't1nçã<J de sexo, quer pelos empregados li se s.ssoclarem p4ra li respeito ao dIreito de organlznçãiJ
empl'l'gadore.s, quer conjuntamente qualquer íJ.m legal será garantido definido nos arUgoS j)recedentc,;.
pcJOI; ell,plegedolCS e tralJalhadore.. por mel:lldas aproprlllaas.
Artigo 61

1, TÓtll\ mulllel' (J qUe se Ilpllca
Artigo 49
ArtigO 55
QlJllndo neces....á.I'lO, deverão ~el
Il preB~llte p;ute da Convenção tem
1. Sc uma mulher e.Wver amaTodos os PIOCes.;OS para. Im'esllga tomadas medidas apropriadas â.
d1J~lto. mcclJantc a apresfllLU~ilo d~ mell,,· lido seu filho, ela será nuto- çâo de. conflitos entre eJJlpt(>gtHIUl'e~ c()nnl~bes n"clonllUi, pua eslJmular
uum jJf01ia !in dat3 presumlvel do (lL-l"ll 11 lllterromper o trabalho pa.ra e ttabatlladores sel'Ílo tão sl!ullles e e promover o maJO!' d&envolvlmen.
IUI!,clmrnto de seu tubo, a uma JI- h_te tlll1, lUIs condlçõ"" Que torem rápJelos l:j'lanIO polllllvel.
to e utlllWiçao dos prOCl!Ssll3 de necel1r;.(j de maternIdade.
(\t:,211111naCiM pela legu;lil(;ãu Ilnelo·
ArLlgo 58
gocwção volunwla de convenções
2. A nutarldadc competente pode- lIil!.
coletivas entre os empre~adores e 1\;1
rlJ" npos consUlta lias orllanlsmOiJ
2,
A1J \ntCl'fllp~Õe.~ de trabalho
1. Os emprellndol'es e tJ'nballla- OIgllnlZoiçôes de empregadores, de um
mn)s rcprc.bent.atlwls de emprcgnoi) P .lo.\ fin, M Ilm~:IJcma'lão devenl dores seràO esLUnUlIl.c1Oll a evitar "8 lado. -e ll.S organIzações de trabalha·
rw c. trabalhndores, se clustirem, ,'C: cuu,l(Jenlllas eUlilU nOla,; de tra- COnflllO& e, se êSses ocuaeleUl. II di· dores. do outro, a 11m de reguJB.mcn~Ubfll'(Jmllr /l, cOIH'e;wo da Jlcença de u~jl1o e remunelaua;, tomo t.al ou t1m1·tOS unpal'cla1menlC, por meio de tar por éste metodo as condlçô~~ lia
en;prégo,
lll{l,u'rnlCklde a um pe.lodo detf'mll- Cl/.30 em que a. que.sti\c flll' re~u.Bda conelllação.
PARTE X
llnd(! fJue pilo el1c&da o tolal de 15D pela. Jegtslaç~o naclonalj qUíÚido a
d1w; de emplcgo com wn mCi<mo em.' qU,estão fÓl' regida por con.et1~õe' 2. Em ~~mequéncla. tõdas as meIBi:llllADE sntDleM
]'Jrr:ndor durante m dOze meses que co!~ttvas. ll.S condlçôc" serão regula- didas, possheLs devem lIer tom~,
pre~c{leram o pnrto.
elos ~e!\Ull!lo 11 con\'e~üo colet,lI'll para collbu1tar ll3 representantes das
.Al'tlgo 62
:J
O pr!)'1OfJo üa licença de ma. c<J"~"lJUl1d~rlte.
organiZl\çoes ,de empreg<tdores e dre
Os emplClladol'es e os trabalh:Jdo!cruWade 3,"r/l de, pelo menos, doze
_
trabalhadure5, e, _,lara fazê-telll pa.·
seman2i>; parte dn llCen~f1 será OD!'IArUga 50
ticlpar da. cn~çdo e _ do • funciona· rcs sem gl1.l\!guer dtstlnção, tem di.
gat.orlamenLe gO~J1c1a após o parto.
1. A. mUâlel' que se au~ent.ar ao ~~nto do.. orba.nlsml:\:; de cuncllla- relto, sem l\utorlzaç!tO prévia, de
constttutr organlzaçôell cle sua efCU·
lha, bem como de se flllar a es.sll.'l
4, O perlodo ele licença obJ'lgato- tra~JD~h~ na colHormlclade UHs dls'"
•
.ria anos O partll deverá ser dele' pc, lçoe., ~ do artIgo 47 dll presente 3'<Job reserVa do funclonamcu- Orl1'Jn1zltçoes, com a única condiç!Jt
mm..do pela leglslucllo nacional nl~s C'oll",'nçao, r.ào pmlelll seu emprega- to dês~es org."'nlsmos, incumolrá a de se sujeitarem !tos esta~utll3 des·
_
'
'
' r ' o r dar al'iso pre'",o de de.spetlldn lunclonarlos publlcos proceder Il. Innllo devera, de modo algum, seI' ln· d11fnllte a referlJa uu'encla ou em vettlgll"âo dali eonfll'os 'e estorçar, tas IiltJ.mas.
Artigo 63
1erl a r a s~lc semanas; o resto do t o . '
,
.'
o
,
.,
ial da licença poderll ser tomll.do anl~ till <lue O praw "e avlso eleplr!' se por promover a conciliuça.o e ajll1.
As
organlzações
de etDpreg.ldo\"Unformp o que decIdir a leglslnçào dUI'~l1te a ausêncIa supramcnclot1ad. dar, 1IS partes! a chegarem a. \t1Illl. 80res e ll.s de u:a.ball1adore.s tém o di.
na~'lonal, Fe2n antes da. data pre- 2. A drmls.dlo de tinta mulher 11It}90 lmpare.úl.
relto de elaborar seus esta lutos e re.
l'iumlUli [10 l)3rio, seja após a data
'Imlllfs mo\lvo de e_,lllr ~rÍl\'Id<1l 4.
QU!\DI10 po"l\el. tais funclo- gulamento.~ admln15trnth'os, de ele.
da el(plr~ão da licença obngturltt, ou llmSmel'lt lr Seu fl1lJo ~f'Iú comI narlu.~ srl'ào t ,""'·lnl..,ente desIgna.- ger Uvremente seWl npre.o.entanLeB.
seja, ainda, ;ll1l'te anles da prum'lrtl deraua lIeglll
dos PH& t$Sa& fooçôf:6.

lPPJr,
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de (lrg~' 8U4 .lnlAtJ:"ÇMl • blUJ, tlll1l (lW!(l a.s~(tbllOJllf,üe~ l(·jatl- !iCltr lIua conformidade com fiá dts· /
fARTE ~
Mlv.ltlndell;' I' de'; f()rll1'ú1u ~11~p. vas a.' dlU'8.Çlo do trabaJho, -_ salã· ~Siç~_legals li de 1:Oplá-los ou dêlEll '
, K'ABn:Açu/'
j;1'Un1& de áçã.o; "
,
. ' I , r.1C6, ;. Q6uran,ça, a\lJiglene e s.o !~r extJ:tas:"
" ':
,.
.
, .. ' '
..' "," "
\"
lifin·eIl/Ri 'ao ~r6go lle'crt~nças e 'ror exigir a afixação de avisos cuja
' Artigo
As autol'lda4es P'llilljlU devem·se· fl;dl1l.~i1~~' e -'\16' ouWas mÍltkrlas a.pOtlcão seja phMSt& pelas dlspo~l.·
o "
,
'.....
(ll.lllter l'le: qUalquer' lntervençfi,Q 'oa- wneXáS' )ia;' medida' • ltue Os i115. ç6~ir ,1églÚSl"
"
"
", '
As autoridades .com~~ntes ,d,evI.
plll\ 'de ~ta.rêsse direito' ou 1Jnp:e. petoN.',s' do' tl'abalhb I1:uem enl".arre- IV) tlra.r ou levar, para fins de ~ã.ai
e~"~olllluI~
co:?
o~~ePIese~,:,
(llr :léu "exerctr.:i" le\l(tl.
•
D'adOil iie'~seguuu' 'a 'aplicl1.ç:lo da.~ aná1i8~, all).o/itrRs d~'ma~erlals e .subs- d·M ~ ~"grp ~Aest b"~~ n!,
,
..,
I' • , "
,
tâ1lclas utillmll.as 'ou mlmufabura.das, ,e ,~",preg .....:-" as ",'" ra ....."'..'r"".
Arlli;o 6.1
referidas, ditpOS~oes, '.
desde-que o eilljn'egl1dor'ou seu'repre- !!uando ex.\stlrem.e.!,timular iôdl\S ~
tT nd d"
medlcles que tenda 111a. -:'orneeeralu.,
.
bl fornecer informa!)oes e COl1Jie· sent t .' J
d
d
As organizações e ~pr~a O! es e 111103 ,t~cl1ko.\; aos "empregadores e tra\I~ e, fie li nO.llc, o e queI o Jamentos adequados aOll tra.ba.Ibado118 de trabal~la.dores uno; sao' llUjeUas i U.. ~dor~s' sóbre <il; meios nral.s cfi- materuHe as ~uijs",nejas foram t ra.- rl!Il nas fazendas,
6 cllilsolução ou SU;pCll1ill.O p(!l~ a~- c~ze~ de ov,"rvar 'as dbpos!Çôell 'il!, dag oU lovadus..pt\TI\ tM {lul.
,
torldades a(lmJJu;lrn'livfl.S.'
.. j'v: "
2. ;Por ooaslao de uma ylslta de
ArtJ~'o 8il
'
,
~ lJ ' .
"
1nspecão, os inspetores' devera<> infor_'
'
ArtJRQ 65
d.> leml' lCO ecuhCCIlllen,to d~ llU- mar sua preMm<;a. !lo empregador, ou 1 1. As normas e prucriç~es mlnf,_
'
' . JOJ'ldnde,~ ~ompeteTJte.s lls deflclenclllB seu rep:rescnta.\. 'lle li- não S'r que '~on- mWl l'ellitJvas às l1comodaçoes a seAs orgnnl~nçues ~e enlpreb'6~.~~es 0\1 abusos. qUe 'no ~~Jllm' 'e6p~'U1- liderem tal aviso preJl1d.Clal, >l. eri- J!,m fornecidllB d; Ilcôrdo com o are ilS de trabalhadoles têm o <\1I...to camell~ ooberws pelas dl.spúSlçbes càcia ,do contr6Je
I ragu auterlor cerao estabelecidas peQ; ",constltuir tlederaçóes e' cClll;federa- lrp;ills -e.xlst,el1U!s, ,
. ' - '.
"
',,,
lias /lUl~ridades púbiicas COllÍpetentes.
çocs, bem como de a ~las 118 a1;iliar. 2. Be, Ms l.r..-pewres do trabalho, I
J\.lt,~o 79
1ihsa.s Ultimas, g,ulllldo posslv'el; lns,'lt1l/l1quer o,u~'Q. organização, 'federa- to~em confladall DUW'US fUllções, essaS, .sob rrserva. das ('x.'eçÕ<'s que 'poso tttulrão órganlsmos- 'Consultivos comçao ou confederação,!.em o direito n5,o de._.~u interl.:!r no exerclclo sam serprevislüs pela 1e;:.5Inç:;o, w" tltuidoa de empregadores e 't1'B~alha
,da flllar-se a. organizações d~ emp~e· de SUIIS íunç6&s prlnelJl'$l.· nem Inspetores do tr-abaJl:l():
'd?I"es ~Cll.lTe~dos de der eUa opl·
zudores e de trabalbn-do:res.
prejudicar, "(jQ..Jlu?~Il\li'r-modo, a auG) não poderão terinLerê3se algum. ,mão sobre qUt'.5t6es ~e1vtlv~ ao 111~ArLlgo 66
toridade ou li '11J1.p~rc12,l1uade ne,ces- direto 0l.I lndl~;eto. nllS emprêsa.s colo-, JlUnento,
_'
Sl1;'illS 1'o~ ln:;petol'es nus' SUas :rela.- cadas sob sçu cant:rô1e:
:l, Tais' norlIUls Il1!rilmns deverão
, As dlSpesl!)oc$ ,dos arUgos 62, 63 e ç6,es com os empregn40res e tlilba·
b) serão obr1gdl1os. sob pena de Incluir p'·eseri,.ó,~ relativas àos le64 ..e /lpllcam às federações e 0011- Illado;-clI,
....
' ,
,sa'nçOe.s penals ou de medldns' dlscl- gWl\tes ,e!ementes:
' ,
,
tedL'rnções d!l8 Organ121ações de em·
'Ar~lgo '15
])linare.s apropriadas, a :ruio revelar,
pregódores e de trebalhadores.
mesmo dC'Polsde te!' abaddonmlo 'lIeU
G) mater,lnls ~e cOllSt.ruçll,<? l1 serem
\ ('
67
A aut-orld:u1e compelcnli! deve rã servJço, Os segr~os de tabrlca;:iioou 'lSado.>;,
"
" r 19O ,
toma I' medIdas iJ,prb'prJD.das pnrâ tu- dé çomé~eio' ou o..~, p,·OCCsUls de expioIn dimensões m1nlmas de a.loJa-,.~ uq111s1çi\,o da pcrsoIlllJlda.de ju· vorecer:'
.
._ ' ,
rll.ÇllO de que potsl!ID -ter tido COIJ1i.C- mento, dlspaldç:\o, vent1la~ão, sup~'rrldíc:lpelar. org'4wzaçôes de empre· aJ', tI,ma c.o0perR,!ao etlcaz entre os dlrilcnto no exercíCIO de SUll6 fU\l,Oe.: fl-.:1o 'i;! lliturn das 'peçns'
iRdoros e de trabe.lltndores, sults te- ser,vIçoS úel:1.Sp~l'uO, de um J·;\'ao; e' c)' deve:ãc oonslderllr como a'Jsç ,'d,.'
'.
•
d~l'a~ões e confederações, nãj) potle ~Ul1'O~ ~(,l'\:leas ~to ,opv~mo e as jus- tamente confIdencial a orig~m, de
o) supertlcle pa,ra un:a ~al'al.1da,
ser bubor<J1nl>M' 1\ condições tal.s -que ,tltlll~o('.!) pu\}~cas ou pal·tlcuIarl!$ (lue. qU3:lquer qu~l\((\, que lhes _asSlnJ1ClU lllstalaçoes para. cozinha, lllvunct,er ti,
re'strm.jllril 'a aplJcação dlla diSPosi"! exer,ám atl\'ma<le.:. ........ ,,~,(ô,' do ou! algu;,n 'dt'l,e!to na_ ]I~t.aJa~!lO 010 -11:- 11e;-~,cn.qa, r('~t. v,atórlos ,de .água e ImçôeNclQ.~ 'artJgos 62 63 c 64. .,
,tro; e
'
1hilça,o à6.âlSp,OSlçoes le!,'afs, El abate!- ta,,,,,ões ba,nll~rl~,
~ , ~I
•
, v Il. colaboração entve os íunele. se ,de revelar' lIO' e~regador;:ou ! ; e u .
l.;\rtlgQ 8'/
II.r~go 6 8 ,
,nários el" IPltpe;<âo elo "1'3 boJhn e 03 l'eprellentante, que' alguma vl;;ltlt l'l~ I
_
'.
'
N
' " ' i ' d" dJ' ltos u. cmprC"lldol'ell c' tJ'a.lialhn;iDrcs DU~Ua.s ix;..~e<;ão tc;nha. sido teita. e,m corJYó-, 6anç~('S a.pl'Oprl<ldas pare. a viola1.
o e"~.:. Cl,od '!? ll,e
~e'Ar:;; o,aanrnlçúC1l.
"
qUêncl!t' ~Il' uma "rec\amnçáa.'
"çã,o clas(ili;po.sl~,lies adotadas 1l0/, tellhe _suo .reco,lh~I'iC1 os ~ a "r~,
,~ ;,
.
, ' ,
;"
'"
nJo.~ do a.rtlgo' precedeute cl('verão 'ser
parte (1(1 canvept;!\b, os !lnwrI$McJ.
Al'tlgo 76
~tfgoo ~O
'" ,
provistns pe)a I 'Jeglslação. ~ 'et1cJ1zTt'.ll. 'trllh.aJm"iore" ,e l'~ orgaw.za,ções
"
~,
A lnspeçàc do trllbnlho devl:rá fer ulente llpl~caclall,"
o, "
'.
,,!ispeetlVl!.S, deveráo, do lnesrn~. modo O pe.s-;onl d~ inspeçao" .será ,com· Intormada dos acidentes, de trabu.lho
'.
"
ljUc"outra!l pe..'\SOllA O,ll c,m~~tl?de(; ~OM,o dc J;[lIlc~ont:ri,~s J>l,lbl,loos cllJo e dOS ca.sos M-doença profissional. ri~ ,
o/tlgO, 88,
prp~.adas. 'j,,('(l., citar as le~ .~,bC.a.la.: 11~fri,tu~s ~ q~~A~~~ al'~e ~:~~~Oes::'lsi,tuaçóes. e na, m,. anéil;a S"l!S~rl~ p~lu I. QUnl.1.do o alojem,,~p,.to ,fjve~ sido
~. A lczl..laçã(l nael(~nal nfIO ~e, 'blllcta<1e no" e,mprêgO "~ OSL toi11~ it;gü;~~, ~~lon~:
'
,fornecldo pçl9 e!Upregado;, /lS 'Con~l.
"c~11 Iocr contrárlll ne}U aplicada d,e!ndllp€l1denu-s dll' 'q1Jll1Cj1ler' mtld.ança
Artigo 81 '
CÔ';S de Joca~opllra._ OS tlab:;1h~Ó~elI
In o
t a 'i à.s '.' l' ntl ' '~'prev!s-I
- o, ê ",'
,
' ."
.
"
de-!=das :nilo lllrrao' mcU05 tavola~ o cO,n.r: I, o.
,,11 (I
11& n\'c'- d,e ?"Y mo ou 1p!,IUéncl\l-t',xt.el'1Of
qs locais de trábalho deverão s~r l'e1s'
llUe' 1IS prevlstaspe1n" J,e~acão
~/;~ pellt Ill,esi!~,l<l ~l'te <\(1 Só, ,~ l]l1de\l~p-,.
lri.speclonadl,lS tão' freqUente' e c\11díl-, ou' cos.tumes naelonaill,'" , ' . '
,,110,
' •
. .
, A l ; t i g O 77
",
dO$Íl-mentéLqultUto'nc&\ssárlo, '.PlllB ' ' .'
, _ ~:~lS0 69
a flutorl,<!lId c(im~etonte- dererl\ to- ~!!rs.l!R> '~plICltção etl!.tltà úa.s~dJS. .2. cada ~e'f, que u~ trllball:8dC,:
J;')ll'll f?S rins aa prc.;epte parte. df jlila( ll&"lnc(jfdáSn~licl~!bllaS'parâ tor- p~I~?es 1;e~.RIIl ':..m quc-.'tao., ,
hl~j~~~c:~~/~~~~' ra~~~~~ :;...
OonV~I1Çu\' 0, ti!llllp "Ol'ganlM,ÇaP .o,éCe~ "fIf1s' lJ?SP,~tôr,es· d~ I tr!l-.I:it11ho: , , '
Artlgô a~
.' . 'deixlU"a· pa:sa.:"N,esses CllSO$;"qUJI,hdO
ç,lgnlflcR. Ijlln~quO't Ilrganl1k\çi1o dll
Cl!CI',\~lis 'locallf. delrlda'mente
. '"
n.'1opre\'isW: por:lel ~ss().:prllzo' dnerá
'EnjprcglooOl'ese- dctr«,1>6.lhlltló)'es CJl\u jCqU,J;>ll.dOs' ~,e nC,~.Í'I,~d"com 'aS ':n\!e,eJJ,; 1. "f ~c.ss,~:ts que vloJnre:n o~ne- ~t flXa'Cló"pol.'udt:prol:e.sso'de'hego.
:icnha, \lor fi, n estltnuIat e ll~feJ?!le!, sldâd.es de Ben1~o" e a~~$lVels 'a. ~_ gllgCncUl~ em l\. observâno» ,d,a.s dIs- eiação~ ~êCó1'lh. ecido"'~e"~tál 'pl'Oéesso
,m "'Jnte~sse8 q (ltJS élDpregado~ ~~~ das'~ ~essaa.5 i.rit~reSsaíl.lià; - - po~ç,~' ~ega.lB, cUja 'eXe Cl\çlio lUÇ,UJn- :c~, 'tlév~t;;.se-li ' rllcorrer llo 'proao:; t\,n!)ill1lad.I'eB'. - . .
'
b) IIs tllcl1idades' de ej'an.~'1Vlrte no, ;lIe aos ~tores do tratialh
. "o, E>ert'lo cesso' jUcUcliHOCilOr.:maI; " ,"
, .
"'.'- ,
, 'o',
,,'
i 1 d'" ''''", 'passíveis- ae nroeedlmento .1ella.1, ' sem
~rtll'0 70
c'!:S"a) las lló exerl" ti o e suas tun- '8-\'1sO' ':prévio." "A legisinção' ,,,acionaI
PARTE XIII
ÇO€B, ' quno,do '11B.O elU5t1reJl\' lI.Il de I1odimj,"'contuão' prevêrexceçOts:iilil'a I
' ,."", -',
--o Membro: pllrj't o qUll.I,eJlllll. ll~~,te\tl'arUiPOrle "PÚbllco a!iroprill<las.
Ó(lJ~$'ein qu~ lleve!áser c1.ado'um
srnvrços ~1C?1l
.ia Convel1çao, e~\.lVer em vigor, se
2. A l1utoridade- cOlfiplltente to- 'Ilvlso prévio a "flnl 'de ser retnecUada. \
'MU .. iui .
llomprIJme~e a lOn1ar tódas as' medi-' ll'lllrá us medidaS: nee'o,~MI1\li paT~ ..' llltUltÇàa'ôu pira que ae:jnm toma' go "
ctn. ~ n~cJ<:'SlIl'jll$ o ~pr?prlu.das ,pa,ra l'eelllboL;Ur 0& ll1llpetores do" ír'J.balllO 'das 'medid~ preventivas. ' , .."
As aU,tprl,dilfes, comp,e~te.s, em
a.-;segurar aos. ~lnp;~!I;.ld01~eS e aOS
tM,f\,!! f\S despesa' do viagem li d,é '1.'11: "deiXlldo ll.' al'!t,érl0 dos Inspe- COllllUlta eOJ;ll, os reprellc.?tw1.LCS dfIs
'tlal:xLlhadol'cs o li~, e Plt,erc1Clo dO (6dd\ ns despl'~~8 aC(~.s.'<Orj(ls ll~ exEW- tOrt~s cio ',trabalho a"fl\CuldacIe de ,1;\111' Orgll,lI1ZllQôes IIlteressada'S de' emp.re<llreltll' smdicaL
('11:':0 dh s1\1U funCÕCR,'
o " ' avisos' ou 'eonselhos. em ,lugar de :in. gadores e otrab~a'ciôres, ~o eXIstam,
PARTE Xl
I'
- I.: I'"
. tentar ou reMmendn:r'''Procsll'os'.
fllvorecerMqlKt!quer medld'a no alU. ;',
o
AI t 170 78
' , • ,o, 'á
tido de co!ocar serviços lhédlcOlÍ aprolNsrr:ç,A,o DO 1RAnALll~
1. Os ín"pe(ores do trebalho, devi,Ar~gO' ~
prladll::' i.dJsposiçãD dos trab~d()res
ArtJ"o 71
dlUMute credenclaâÓ5. serão autorfDeverão ser prevlSta.s, pela leglsla.- de ~aze~.dase de s~a5 l.a';lúlJ~s.
~ .
,
Zlldos a,:
çl\o'nall1ooaI, e t!f14l11zmenre apUcadas,
ArtigO 90 '
Cndli Memuro, para. o qual eslA aJ entrar. Ilvremente e sem avl.so sanções adeq\ladds pl1.ra 'a.'vioIâÇAo
" . '
,
..
cOllveu~lio' estlVel 'cm \1gor.' dCÍ'_en\ pwvlo. li q,l1alquer bota dp dla OU da 'da,s' dlsposlções 'legalS,o llujl1 a.pllcação
1. As n~rmas f!!ll1.tlvllS à êS$es ermanter ,tin sht.ema de fiscal1ZíJçáo ,noIte, em todo locai de trabalho ~U-'I'depender do Ilontrôle dos In.:;petorea 11-~08 médlcos, .serno determlna.da~ PCdo t'l'ilbaUlô.
''
;'
, jelw a inspeção;
"
do traballlo, e' pura os Imlledimel1~os los poderes puolleos. Os referidos ser·'
,
,
','
~
lI! penetrar durante o cIla em todo.s cl·llldo/i·aos Jnspetores do traballlo no" viços deverão ser sUfJe1entes l"lra o
Artigo 12
08 locuLs, para os qull.i5 po"s.a naver 'exercício de ,was funçéies.'
nÚlnero de pessoos' lnteres.sads,s. e
DOI; scrvlços de Impt'çjl.o do tra- unl motivo, razoável ã.e se Rupor qlle
Artl~o 84 '
seu' fUncionamento llSSegul'udo por
j"J1ho '1'10 encarrl:"ados, llFp<'LOl'eS estejam su;leitos ao contrOle da Insum nt\rnero suficiente de 'servidol\CJl
(iryjdoame~tc trel . jás.
,~
.' peç~; ","
1. OI! lnspewres do' trabalho ou o.s qUlllltleMos.
"
-.-- ~ _
"~) proceder a todos o.s exainES, con· l!..<erJt,ónos de !nspe~,o local, contor2. TIÚS serviços, quando lns.til.uid"lI
AI',Ob O 13
~~o!rs ou 11ltjuérlt~, Julgados neces- ,me o caso, serao obrigados a subme- pela autor1l1<lde ,comPetente', d,everAo
Os trnbnJh:wOtelo e seus re l'eaen '~IOE para se asse.. urarem de que ,as ter à autoridade o~trai, de Inspeção estar de u6rdo eOm!l.S' regras, :C06b t ' d " 1'- o
Je tódllJlasf((- 1l&llo.,lo;óes legais estii~ sendo eficaz- relatórios periódicos de ::arãter gerlll tumes e usos seguidos pell\ autorlc!!t'~e
n ' es .c\e 11. ~04D.l ... "
,.~ "vril
mento' obsel'vada.s. e, ,prlncl]laimente: sllbre' os roswtl1dO$ de suas atl,vlda- interessada
" ,
[i Ud M~ !'?"" C0r:?lUUC,a.r~
ri interrogar, a -sós ou na 'Presença d a > , . ,
''
,
jjlF~LC com Os l~.p.totes.
de_Jesta1;JlI!-}llros, o empregador ou '02. bises relatórlosse~~o estabel,eelAttlgO Si
ArUuQ 74
pe.~50ãi Qlf e.tnpl'êsa. SObre qualquer dos segundo' o' modo' prescrito pela
A autoridade compctent~. em con.
,D
", ,
~ssunto 'relacionado· com' II apllcaçáo l\utorldl1C\i êentra.1' e tratarão dOll •
st;1!:a eOln Wi reil~esentnntes dll& orgl:L O "l~t(,ma d~ in ~"'~o do f.ra ';m;'dj~poslções legais: '"
""
suntos 'perlÕdlcameute inÓll:ndo$ pela n;~ões ln~ere!llllld&s de .emule>iLodobo.lho terÁ' as 'seguintes funções:,
n. pedir 11. exibição de todos os 11- mesmo. autorido:de; serão submetidos r64,1I Jrll~~lhadorllll, «'JMdó:md;llrem,
, al" Iu;seg urar a 'll.p'lcaçlto" pas dl.s- I'ros, regIStros e' ouh'()!, documentos, à' autorid,lide central, pelo mimOs' ~o d. vera,-. tomar med~ ,nu toG1Õe!1
llo"lçqesJe;;ú,,; relativas as ctlndlçõ.~, cuja. escrituração seja determinada treqüehtemente 'quanto ela' o det~r- Ide ía7.i!nd4IJ, ,parI\. <\ supresslío ,M °oon_
de tFalilll]~ ~ â ,1?'1·0t.eçno d,oli trab~- pel,a leglAlação naclpnnJ re1ntlvá àS minar. e, d,e 'qualquer modo, peJ? Dl,e-, trO;l,e à,ns d,~e!l.ças ~.~~,ti11ens e,~L~tcn,J'tUdore~7>1I exel'~uj,t? de ~JJa I?foiLS. ~oll<i!r;b,e3 d,~ .tra~~, a flP1 d.e '1er!- n,ot uJ;IIa ~ez' pOr jUl,o.
tes.' "
,
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(Seção I)

Outubro ele 1953

I

Artigo 9V
I "lIab,l,taçãCl" e XII1' - "Serv:ços Mé- lada mlúüamente pela C.L.T. c pelo
conierên~la adote uma dlcos •
j
\E~tatuto dCl 'I'ra~alhad~r Rural, con.
'nova convençiio que importe em reO INIO. e~tudando "culdadcs'lmen- coreie com. a orlentaçao dns nO.s.las
visão total ou parcial da presente, e, te" a matéria', manifestou-se -de acôr. leis, em (,peclal, que lhe duo efetlvi.
a menos que a nOVa Convel'lçào dis· \ do com os arts. 5q, 7Q, 89, 10, 11. 12, dade
e obrIgatoriedade. Assim a CL'I',
ponha de outra forraa.
13, 14, 17, 18, 99, 19, e COm observa-l no art. 505 determina se apllquen.:'.aos
"J a ratificaçã~, por u!!! Mem1Jl'O, 'ções quanto aos 69, 15, 16 e 20, e011sl- trablllhadores rurais, os ~lsPO,ltIVOS
Ida nova conv~çao que flz,er a l'ev}-I derando pn'judicados os arts. 21, 2:l ~;~~~i~g :0 à conZ'~~l' in_dlvlcl~al de
são acarretara de pleno direito, ao e 23.
re
açao, c mo O
lobsknte o art. 94 acima, denúncia
_
•
EstatutCl do Trabalhador RI:!al roa,i
di t da presente de'de que a
O S.S:R. nao re.~pondeu, I:e.o que flrmMa, no art. 26, a lIpllCllçao 11 êles
1, A pre~ellte Convenção apclias nr:::a ~~nvenção tenha' entràdo em vi, \ se re~erV(\va o Executivo oportunld..de das normas do ~llJárJo mllllwo.
vincularÍl ps Membros da Organlzar'
.
para pronunclar-Ee.
A Parte IX, arts. 54 e 61, cUIda da
çflO 1nte,mnc!Pll(\1 do Trabalho, cU1a gOni a IXlrtlr da data de entrada l'ID
3. Ainda assIm, falta, observe-se, o org:'!llizaçâo li negociação coletiva e
!'J1I.lficnçno tiver slclo regJStrada pl:.OD vIgor du novO. Convenção a presente pronunclamentl> sôbre as Partes VI estao reguladas na mesma CLT e no
DlTctor-OClaL
deixará de estar aberta à ratificação Repouso Semanal, V'II - Proteção á, ~tatuto do Trab.1Jh~dor, RU!al" Ilão
• A presente Con"enção éntral'á dos Membros,
mat~Tnldade e :lf - Llberda:le Sln- so no q~e se refere à. _pos,lblhdaae de
2. l i , '
dat
dlcal, às quais nao se refere a Expo- assoclaçuo e nego~jnçal> como quantc!
em V 301' j3~:nj~::~t]::d: acórdoll c=
2. A presente Convenção pel'ma;ne- slção de MoUvos aneX·) à MeIlS~gl'm ao convle!e fl concJliaçâo (aI t. 56 da
que f orem
~..
'.
a
cerá em vigor, toda'Via, na sua io.ma Presidencial.
Convençao) .
o a-rt. 39, as laMflUlçoe.!j de dois dos e conteúdo para os Membros que a
A parte XI arts 71 a 84 vem
tfg~~le~r p~~.~: B~!ID~~li~lrntl;l:te tiverem raiifi~ado e qll~ _não l'atl!JPJ.RECEII
t!lmbém _configurada' nas nornias ele
B~llVIÚ, Bf:sll, nC~l\ãO: China, colôm~ quem a que fizer a reVl~ao.
A maLérla, da maIor hnportância, fLsca~zaçao do cumprimento, das .disIlh. COsta RIca Cuba Rcpúbl1ca DoArtigo 119
reveste-se. agora, de singular relêvo, poslçoes legais da. CLT, !;e,o Mmls, I.
E 'd
,,~
h "'-t d
quando "e debate no Congrb'so o tbrlo do Trabalho e eX"lIcltados no
b1~n",ana. qua 01', "",p!ln a, "'"" a os
As vel'tões francesa e In.glêsa d_o
c
,
=,
art. 73 do ETR que detfrmlna a êsse
f'-~a1l2a~a-o do
tJhldos da América, .Etlópla, FrdSnçlo, tex'. da presente Conven~no farao problema da reforma agrária, e se ór"ão executivo
OWlna, Guatemala, Haitl, Hon u,as,
"".
y
dispõem os representantes do PO\O a
" .
t
Ilt """
>
llidla, Indonésia, Itália, ,Llbeda, Fe- Igualmente fe.
dar à estruturQ agrária nacIonal fun- cumpnmcn o da el.
del'ação da Malásia, México, NicaráO texto que precede é o text<l au- damentos deflnldos, compative.ls com
A Parte XIV, arts. 92 n 99, filiando
cuo • Paqulslão, PaIlllmá, PalJie:r BaI. têntico da Convenção devJáamen!e os aIlSe-ios de desenvolvimcnto naclo- as, dlsposlçóes gerais, objetivll Os triJ.::lOS, Peru, Flhpu18s, Portugal, Reino adotada pelo Conferência Geral c;a nal. E, para fazê·lo, mergulha no mltes da- ratificação ou denuncia ou
Ullldo da Grã-Bretanha e Irlanda do organização Internacional do '.tralla- debate dos lemas !nals amplos e mrds revi!;ãll da Cónvenção c não nxam
:Norte, salvador, Sudão, TailândIa, lho' em SUIl quadragéslmn-seguncia sérios, ao me.>Ir1o tempo em que pro- nada de especial, que mereça reparo.
Ululto das RcpúlJilcas SocialLtas 30- S~ão que se reuniu em Genebra e voca, em tôda a Nação, (lS reações
4. Quanto iI. segunda seção - b)
v.etl('n~ C VJet-N,1m.
que foi encerrada a 26 de junho de mais profundas, já que suas dellbe- referente aos arts. V _ arts. 36 a.
3. E., ta convençfio entrará em vi· 1958
rações atingem as classes e os Inte- 42 e VIII - 51 a 53, nenhuma objegOl'. para cada Membro, ~els me.!es
fé do que, lIESlnaram, a clllCO rêsses mais tradlcionallstas e eonser- ção pode ser levantada, eis que conapos /l data do leglstro de seu \ns- de julho de 1958. - O Presidente da vadores: - os da agriCUltura e dos substanclam, em tél'mos genérlccs, o
conferência: B. K. Das. - O Dl~e' que a trabalham.
que nossa elIpllcllção já fixava. Com
trumen{o de rat:llca,ão,
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t<lr-Oerol da Repartição Internac.cA Mensagem objetlvll pre~lsam~nte efeito, o art. 129, parágrafo único da.
Aj 'o
nal do Trablllho. - David A. 1I1or.e, ~ "Convenção sôbre as condições de CLT e>tendemas aos trabalhadores
1. Qt,lillqller meJl'il)fO, que .houver
COM!SSAO DE R,ELAQ"'ES
empl'êgo dos trabalhadores de fazen· mais o direIto às fêrlas prevJsto no
t
'
t
C
das"
e a respeito
leglslou leio capltuI o IV do TituJ o 11 daquele dl~
:rfl 1l1ClHJD a plC~lJ e onvençao, )loEXTElnORES u
ConNreeso
Naclonal,delas
e sejáfizroam
derA clellunc,á-lo ao Urmlno ele um
..
ploma e o ETR, no art. 41 a 43, rea~
:peJludo t1c dez anos após a data de
:Mensagem n9283·61
lLS dEpOSJÇÕes relativas ao E.hkltuto firmou todos as pr1nclplos.
Ellfl VJgt>üC)I1 InWilll. m"Uullte comu,
do Trabalhador Rural, após a a.s-slCom relação ê. Parte vm, dps IIcl~
:rlk'uQilo ao lMetor-Oeral da Repa, tiRelator: Oscar Corrê.a,
natura do texto Internacional.
dentes .de trabalho, também a mJtéçrlD Il1tel'na~lonal do Trab~lho, e por
Ill:l.AT6Rro
2. A nós nos cabe, por .is!:o, verlfl- rIa e.::ta regulada em legi.lação próéle l'er~15trallll. A denúnCIa s6 terá
.
car objetivamente a eoneordúnda do pria e merece acolhida.
cr~lto -um allo após ter 6ido re~1s'
'Pela Mensagem 283·01, o.Poder Exe- texto, a esta hora, legal, do F.staLuto' 5. As Partes n e In obtlverllm pa~
·tnula,
cutivo sl1bmete à n~reclaçao .do OClD~ do TrabalhB.dor Rural (Lei
) com re~er favorável do INIC, na sua quase
:l. qnrt~q\ler Memblo, que houver gresso Nacional li OO!lvençao Reja- o da Convenção que se pl'etende Iatl- tot/illdade, salvas obseJ'vacôe.s quanto
e
1'IUHkndo lt pl esente Convençáo, e tlva ás condl~o~s d. emp~~go dos tra- ficar, sem discutir o problema funda- li alguns arllgo.i,
,
Verlflquemos as d(ivldas opostas
no prazo de UlU ano apÓiS o terlllJl10 ba.lhadores de fazenda~, con~lul~a mental da prevalência ou prioridade,
dl> periodo de dez ano.s mencionado em Genebra em 1958, por oca..lao a ou obrigatoriedade dos textos Inter- quanto aos arts 6 15 16 20 21 22
no pal'ágrafo precedente, náo fizer XLn Sess1l.o da conJ:en~ncla do Trjl,- nacionais no âmbito nacional.' E não e 23.
. , , , • ,
USO da fnculdadll de .denÚDcla prevJS- balho.
nos parece devlIJIIoo, dentro da Ci>mArL. 69 A dlspositão da Con,vençlio
ta pejo presente al'tlgl>, estará obl'1A Mem;ag'm de 28-6-01, publicada petêncla regimental da Comls.são, fu- não impede a adoça0 do crlterio do
gado por um novo vedado' de dez no DOM de- Ú-7-61 deõpachada às gir ao exame do mérito da matéria. INIe "de reunião de familiares" e
anos e, em segnida, pO!ierá denun- ComJSi,óes de Relaçõe's' EXterIores, Le· Mesmo porque não nos seria posai. pode se'r aceita, NáQ obriga 11 êle, mas
clar a prc,~nLe Convençao no térrnl- glólação SocIal e EconomIa, foI, em vel conclUir, com fundamento, pela o admit~. ll: menos do que o adot.ado
\lo de cada perlúdo de dez anos, nas 19-10-61 nesta douÚJ, comissão, dlll- ratificação ou náo da COnvenção sem entre nos.
"
Art, 15. ~ objeção do nHO. em
condIções previstas no presente ar- Lríbuldo.' ao noble Sr. Deputado Fer. a analisar frente à. leglslaçilo naClotlgo.
nando santaua. Sem parecer, e não nal e as conveniências de SUa real!- nossa slstematlca é procedente e deve
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devolvida a~é 31-1-63, o ilustre Presl- dade. E, ademais, no que se refel'e selr acolhida, já que as despesas, no
dente desta comJ.ssão solicitou à 11, Convenções 1nternacionals, ~eu s st ema, conem por ~onta do Consn.
1. O Diretor-Geral c:lJl Repartição MeSa reconstituição do proce"slldo, examp é da competéncla regUllP.ntal lado do qual 0_ repatl'lado é nllclç,nal.,
Aceita a objeçao.
IlILcmaclonnJ do TrD.balJ1o Dotltkal'â que, a mim dlstr!bUido em 11-7-03, a desta Ilt oml.ssão.
a LOUD." Membros da Organlz'Jção In- 12 me veio às maos ~a pa~ecer.
Temos, a, êESe respeito, a opinIão
Art. 16. A observação do INIC ti
'terJ1oeíonal do Trabalho do registra
2. Na sua ExPOSlçao ge MotivOS, do Poder Executivo, par seus órgãos procedente, retira-lhe a xesponUlbill.
ele torlas as ratUlcações e denimclas datadQ de ;7-6-61, o entao Ministro especlal1zados, quase todo o texto do dade, mns não Inv~llda -a i\rUgo qU9
que lhe forem comunlca.das pelos das Relaçoes ExterIores, Senador OClJlvênlo. salvo as Partes VI e VII, pode ser ReeHo
'
Membros do. Organização.
Afonso Arinos, faz rápido resumo da nÍlo objeto de seu pronunclamento.
Art, 20. Item I - lLXata a con~
2. Ao notificar os Membros da or- matérIa objeto da Mensagem, salJenPara facilldpde de elaboracão dêste corrência do INIC
llanização do ló~gJstro da. segunda ra- tando que a convenção, de "númjro parecer, distinguiremos:'
Itens 2 e 3 - O· INIC diz bem qUI
tlflcao;fro (IUe lhe tiver sido comum- ~~~isestt-~u~div~t9.C:~014J?,~j~~t'6j'::' U) as P(lártesl obrMlgatórlas, comppa- ~~e cfl~ã~ ~:zoo~K~'tm~5d:a4 ~~
fa
cnda, o Diretor-Geral chamará slIa pelos Estados que a ratlf~caram, as ~~erI IVvorIXvexrna. xrenVss.gem ar- para a vigência do contrato de trontellçiw para a data em que a pre- concernente3 às dlsposiçoes gerais """,
,
,
e,
balho
~
sente COnvenção entrará em vIgor.
(parte IJ' IIClS salários (Parte IV);
b) lJS duas PRortes, à. escô1hl'l do 1'8lt' 4
Ex t
d" I
AJ:llgo !l6
ao direito' de organização e de nego- tlflcante, mas necessáriamente apro- INI~r
Q' a a coneor ane a (!I)
clação coletlba (Parte IX)· à Inspe- vadas, no caso brasileiro, aS Partes V Art6 21 e 22 A e I d lNIC
O Diretor-Geral da ll..partição In- • d tr bt\1h (P t Xx)
às e vm·
.
. r ssa Va o
,
ternaclolllll do Trabalho comunicará çao o _ a
llJ' e
; e
C) 1ÚI partes que obtiveram 9JlIl'eccr exata ao tempo em que foi formu~
ao secretárlo-Geral das Noções Uni. dlsposiçoes f
(Pa.rte XIVJ.
favorável do INIO _ Partes li e m lada, h~je é descabida, com a-regula.das, para efeito de registro, nos têr.
Além dessas, nos têrmos do art, 39, nos artlgo.s aprovados.
' mentaçao ~o ETR.. como êstf1 não
mos do art. 1<l2 da Carta das Nações I, m deve, além disso, o ratiflcante
'
preVê sanç~es penaIS, os artigos .,UnIdas, os dados completos sôbre til- aplicRor peio menos duas dns partes II
d) e, pOr fim, as Partes XlI e XlII, inócuos. Nao há porque recusá-l03.
d/ls as J'ntlflcllções e atos de denúncia III, V, VI VII e XIlt. O EXmo. se~ sem parceer do S.S.R., e as Partes
Art. ~3. Não há como recusá-jo. Â
por êle registrados de acôrdo com as nhor Ministro do 'I'1'abalho, Indúlltria VI,.vII e X, sem qualquer parecer dos CLT e, pasterlormente, o ETR (ilOS
determlnnções dos artlgClS preceJen- e Comércio, consultado a. respeito, 6rgaos executlvoo.
•
arts. 58 e ~eguJntes) cuIdaram da.
te.<>.
•
aprovando o Parecer n9 1.159 da Co3. Quanto à primeira seçao - aJ, matéria e nao há conlllto entre as
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missão Permanente de Direito Social, refere-se aos artigos: I _- 19 a 49; normns :oac~onals e o texto genér1co
opinou pela adoção dll8 Partes V IV - 24 a 35;. IX - 64 a 61; Xl - ~ Convenç,:o, que, como no Brasll
nao há sançoes penals para o rOllUllSempre que julgar necessário, o (férias anuais remuneradas) e vm 71 a 84 e XIV - 92 a 99,
Conselho de Administração da Repar. (acldentes de Ú'abalho), aceitando as
Os arj:s. 19 llt 49 do. Parte I, definem, mento do contrato, &iío 1nanes.
tição Internacll>nal do Trabalho &pre- Pa.rtes especlflcamente obrigatórias dlsposiçoes gerais que são, os objet!6, No que respeito às Partes XII
sentará à Oonferência Geral relatório E a.quela Comissão propôs se consuJ: vos e alcance da Convenção ,nada. e XIV, arts. 85 a. 88 e 89 a 91, consõbre a aplicação da presente Con- tasse o INIO sObre as Partes II _ apresentando que devamos recusar, suJtado o SSR, não opInou. Seria tn.
venção e exam1nará a convenlêncla de "Engaj~!nento, recrutamento e traba- ~endo qu~ o art. 19, I, define o têrmo teressante ouvi-I,? Verdllde, poréJn,
é ql!e as duas seçoes contém recomenl.Pscrever na ordem do dIa da Confe- lhadores mlgrantes" e III _ "Oon- fazenda e sua conceitUação.
~~;~Jal~uestli.o de sua revisão total t~atos de t~~bn1ho e abolição de san- A 1,'ll;I'te IV, arts. 24 e 35, refere.se ~lir~se?er:;:e:;~~
prln:
çoes penais 11 O SSR sôbre IS Partes a Sl1'larlos e estão em nosso pAis, regu- bitação e servlços méd1cos, qua~~ohase
PARTE XIV

DIZ?OSl<;'ÕES FINAI~
~
Arll~.o 92
As raMficações formais da f.re.ente
Convenção telão comun!cad::tg illl
Duelor-Gual da Repart'ção ltIte li.'"
cional do 'fHlba!ho, e lior êle r~;1.'t.aGltS
.
Artigo 93
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OIARIO DO CONG~ESSO NACIONAL

(Seção I)

Outubro de 1963

7729

. I'gat0- IOlque .Turner,'· Ewaldo Pinto, Lem:olco e AJ:tístico Nacional respondeu
pe.
Artigo'
:rixar Com: a coação legal, a Dor
•
ist
6rnãos:
:rlednde daqueiasprestações.
. do' Peres, Valério Magalhães, Pedlo la. afirmativa, tendo em v a a ne•
Oonstituem antes sugestões saluta-' Oatalão" Adolpho Oliveira, LOllriv31 cessldade de preservação do acêrvo O Oentro compreende:
:rçs a serem obedecidas,.e nesta 1IOra BaptLsta Saldanha Derzi e Aarião cultural do pais tão sacrificado quer
uma ASsembléia. Geral;
em que, em nosso pais, a preocupaçaa Bernnrdés resoiveu, por unanimldat:e, pela adversidade du condições climáum Conselho;
com a sorte dOI! trabalhadores ruralS nos termos do parecer do Relator; ttcas a que está SUbmetido, quer pela
_ urpa secretaria.
fe faz dominantes, pel& compreensão llprovar II Mensagem n7 2E3, de 1961, escassez de técnicos especializados em
de que da. melhol'ia de seu "stanr:ard" que submete à. apreciação do Con- sua conservação; nos mesmos "têrmos
Artigo 5
de vlrk\. depende muito a melhona da - gresso Nacional OS textos_ da "Con- se manifestaram II Divisão oUlttU~'al e
.A.ss(nnbléla Gl1ra/:
...
:produtividade agrícola naCIonal, es- venção relativa às condiçoes ée em- o serviço de conservaç!iO de Pa rrm!'lsenclal, dignas -ele acolhimento pelo prêgo dos trabalh,adores de ,fazenda3" nio do Ministério das Relações ExtaA Assembléia. Geral se compõe dos
Govêrno do pais.
concluida em Genebra, em 19~8, por lriores
de'egados dos :E:stados aderentes 1':11.
'. 7. Por fim, as Partes VI, vn e X, ocasião daXLU Sessão da. Oonferén- ,3. De acõrdo com o art. 12'dos Fs- proporção de U111 delegado por Es:a.
qu~ não fOl'llm objeto de explícIto cia do Trabalho e o Projeto de De- , tatutos, a contribUição anual de cada do.
'
J!:sses delegados deverão ser escoprõnunciamento do Executivo. dizem creto LegIslativo sôbre o mesmo aS- pais membro de Centro será de 1% do
respeito, respectivamente lIO repouso sunto.
va'or de sua contl'ibuição para a lhidos dentre lIS 'pessoas mais quall6emanai (arts. 43'0. 45), prot.eçào a
Sala: da Comissão em 2~' de setem- UNESCO fixada para o exercício de flendas por sua competência técnica.
maternidade (arts. 46 a tiO) e Ilbertla- bro de 1963. _ Raymu71do padí/ha, '1957, percentagem essa que represeu. no eampo da ,proteção de bens cUJtu(le sindical (62 a 70).
IPresidente. _ osc.ar Corrêa, Rel'LO:. Itarã, no caso do Brasil~ em ~Isp~ndio rals e de preferência, dentre os mem·
Ainda nesta parte do repouso sema__. _ '
de 118$ 1,189,00, quantia mUIto mfe- bras categoriZados do pessoal da. adIlfrl a Convençáo nada acrescenta ao
p'
d D t L" I t· rior -à que o Centro eventaualmente ministração nacional de proteção dos
elue hoje dispõe o ETR, que no arrOleto e ecre o egls a IVO empregar!!. na preservação do patri- bens culturais do F.<;tado-membro:
tlgo 23, prevê que "serão ob,ervad~s
n? 56, de 1963
mônio artístico brasileiro.
A organização das Nações Unidas
(lS uso~ da reglãÇl, no qU ese referIU
..
4. Apesar dêsses pareceres fa7orá- para Educação Ciência e Cultuxa e os
~aos dias, de repouso semaool, ao InJAprot'a o te;rto dos Atos fmn~- veis'e embora o Oentro não se tenha membros associados podem enviar, às
cio e ao fim da jornada de traba111o,
dos no XIl( Congresso. da Ull/ao Ol\igln:rdo . de Oonvenção internaclo- sessões da ASsembléia Geral observaPo~tal Unrver.sal. realIzado em nal parece-me que se deveria obter· dores autorizados a. lhe aprseenlar
bem como aos Intervalos destinado.
às relelções e repouso", pelo. que poOlawa. canada. em 3 de outubro aprovação prévia do poder Legisla- propostas. mas senLdireito de voto.
de, sem, sacrlficio.s, ser aceItlt.
_
de 1957.
tivo i\. adesão do Brasil i\. referida ill,~A Assembléia Geral reunirá. em ses.
'I'ambel~ relativamente à proteçao
5'
bl' d
'5 pl
tituição.
são ordinária de dois em dois anos.
à l1111termdllde a. Convençáo nao vioera pu Ica a em
u e- 5. por conseguinte, Sr. prestdente, Poderá ,ser convoca.da em sessão ex.
lenta os nosos textos. O ETR, art!- menta.
muito agradeceria se dignasse V. Ex~ traordlnária, pelo Conselho. Salvo
gO.~ 47 a 49 (Capitulo IX- - Do .trasubmeter o assunto à apreciação do em decisão contrário da ASsembléia
consIgna ProJ'eto de Decreto Legislativo Congresso Nacional, se com isso con. Geral ou do Conselho a Assembléia
balho Rural da" Mulh~r»
g~Imntias equivalentes as ?~ .Oonv,en..
-'I
cordar V. Ex~; para êsse fim faço Geral se reunirá em ,Roma.
çao, COl11o se pode :vel'lf.car. corn· 62, da 190...
'acompanhar a presente ExposIção de
A AsSembléia. Geral elegerá seu Pre.
:re.'pondeI1te:
.
_
Aprova os Estatutos do "Oentro Motivos de sete .17) "exemplarcf do s~dente no início de cada sess~o 01'·
Art. 47 - , Item ~ Convençao Inter1lacional de Estudos pUla texto em portugues.
dos F.<;fa.lItos dínárla. Ela adotará seu regImento
ar\. 49, letra a ETR.
•
COIUJervação e Restal/T(J,Jlilo de do Centro lnte,rmclonal de Estudos Inferno.
. Bens Culturais", criado por n080- para. conserva~.ao e Res~auração. de
AJ:tlgo 6
Alt. 47, Itens 5-6. e 7 COllvençao art. 49, lerta b ErR..
_
Zucâo tIct IX Se.~sâo da Couferên- Bens Oulturals •
Assembléia Geral
1"rt. 48, it&ID 1 - COlll'é:lç~o ela. Geral da organização das NaAproveito a oportunidade para re- '_
Funções:
ano 49, letra e E T R . , . ,
ções Unidas para a EduCfIQão. a novar a ·V. EX., Sr. IPresldeme, OS
./l.I't. 49, Itens 1 e 2 - Gonven,ao Ciência e aCu!tura (UNii:SCQ), protestes do meu mais profundo resAs Junções da 'Assembléia Geral
uH.
49.
letra
d
ET.R.
l'calizada em 1956
peito
_
Hermes Lima
consistem em:
E em alguns casos onde a Conven'"
'
•
é luEJ,jg explicita do que o ETR, não (Da Oomissão de Relações EKterlores) ESTATUTOS '00 CENTRO INTERa) determInar a orientação do Cen.
, •
NACIONAL DE ESTUDOS PARA tro;
se lhe opõem antes se adintanta a
111 êle e deve ser adotad<t. como
"j(A Comlssao ~e Educaçaol
OONSERVAÇAO E RESTAURAOAO b) eleger os membros do Conselho:
mhlo à norma iegai nacional.
O Oongresso NaCIOnal re.,olve:
DE BENS OULTUItAIS
c) nomear o Diretor, por proposta
Referentemente à pal·te - X - 1.lArt 1~ S5.o apl'ovados os Estatlltús
'1
•
•
do Conselho;
bordado sindal - aInda que não cia- do "Centro Internacional de Estado:,
_
Artlgo 19
d) estudar e aprovar 0$ relat6rioa
l'llS. as disposições legais ,*pecjfkas para oonservação, e Restaur!l~iío de
Funçoes:
e as atividades do conselho;
da trabMlladClr rural entre nós, apl1- Bens Cultura'is', criado por ResoJuo "Oentro InternacIonal de Estu30s e) controlar as atividades financeicam-se a (;Tes as nOi:Oas gerai~. tan- Gão da IX Sessão da Conferência Ge- para Conservação e Restauração de ras do Centro, examinar e aprO\lar
to Cl,ue o E'1'Il. p,reve a atuaçao dos ral da Orgúlliv,ação das Naç5e.~ flni. Bens oulturais", adtant y denominado seu orçamento;
slndJCatos respectIVas (p.ex., art 71~. das para n Et1ucaçã<l, 'l. Ciênci'l e a "o Oentro", exerce as seguintes funf) fixar as contribuições dos mem.
E c bom que o texto d~ Coz:.vençao Cultura (UNESCO) realizada em çõe .
Intel'naclonal r~nove a convençao para 1956.
'
s'.
. ' bros tomando por base as quotas dc.s
Estados membros ds. UNESOO;
es.'a orll'anizaçao.
Art. 29 1i:ste decreto leglslativo eua) Reu;llr, estudar e difundir dog) fixar as contribuições dos mem·
, COl;C"USÃo
i,rarA em vigor na data de sua 'pub!i- cumen~açao, concernente aps proble- bras
assocIados toma.ndo por baSe os
cação revogadas as di.snnsl'õt's em mas clentiflcoS e técnicos da; conser- recursos
de cada um dêles.
~ Dp.3to. forma, somos de parecer que contrlÍrlo.
."
vação e restauração de bens cultura.is;
o H,:oto da convenção pode e deve ser
Sal da Com' s· e d de 1963
d
I
Artigo '1
J:n bncução in totll1n pelo COllgrC!:&o;
a
lE ao,
me.
b) Coor enar, estlmu ar ou provo·
- João CalmOn - Rel'1tor.
car pesqUizas nesses domínios, por
ConselÜo:
rese<~~lvll
aao sarts. 15, e 20. itens
Excelent!s.~lmos .Senhores
Me;nbrosl meio sobretudo de missões conflnAa a
2 u emfeltu"e
q
,orientação do B a,ll d O e s N
1
.
é cl f~rente e, até, no caso dos itens o ongr so aCIona:,
or!lanizaçõe.s ~ especialistas, d.e .1'eu- Sob reserva. do art. 12, alinea 3. o
2 e .o: do art. 20, multo mais favorável, Tenho a honra de submeter à apre- nloes internacIonais, de pu~l!ca~oes e Conselho se compõe de nove mem.
do que o texto rigldo da convenção, jClaçãO de Vossas Excelências, acom- de intercâmbio de especialistas,
bros. cinco dos quais eleitos pela Asdevendo ser mantida.
' panhados de Exposição de Motivi.JS do o) Respo~der a consultas e fazer sembIéia, Geral, Ôs outros quatro
P rapomOS' desta llU\nelra, à douta Sr. Ministro de Estado das Relações recomendaçoes sõbre pontM de ordem membros ser1io:
ComLi.sáo, o'seguinte texto de Projeto Exteriores, os Estatutos do "Oentro geral ~u ~special em .matérla' de oon· _ um representante do Diretorclt Decreto-L2gisllItivo:
.
IInternacional de F.<;tudos para Con- servllçao e restauraçao de bens cul- Geral da UNESCO:
U COllfP'essú Naeion'1l decreta:'
sen:~ç,~o e Restauração ile !lens Cul- turais:
.:... u~ representante do 'Govêl'l1o
turlllS criado por. Resoluçao da. IX d) Concorrer para a formação de Italiano,
,
Art. 19 B ratificadll, nos têrmos do Sessão da Conferência, Geral da 01'- pesquizadores e Técnicos e para lt - o Diretor do Laboratório central
art. CG, Incilio l, da constituiÇão F'e- '?:anlzação 'das Nações Unidas para. a elevação do nível das restaurações
dos museus da BélgIca:
derai, a "Oonvenção relativa às con- Educação a CiêncIa. e 11 Cultura •
_ O Diretor do Instituto Centr9.1 de
diçúcs de emprêgo dos trabalhadores (UNESCO) realizada em 195f(
Artigo 2
RestauraçãO de Roma;'
de lUzendas", conciulcla em Genebra,
Brnsllla. em 13 de maIo de 1963. - '
Membros:
- - um represental).te do COllselho
('lU 1958, por ocasião d" XLII Sessão João Goulart.
internacional do.s museus;
da Conferência elo Trabalho, ressll.lSão membto.s do' centro os Estl1do.s - um representante do comitê ln.
vados os arts. 15 e 20, itens 2 e 3 cuja
EXPOSIOÃO DE MOTIVOS DO membros da UNESCO qUe dirigh'em ternaclonal para monumentos; e
ratif~cação é denegada com fundllSR~OÇ~EMINS TR0 ;;~~
uma declaração formal de adesõe.,s ao _ um representante de outras lus.
'I'ençao,
_
v
~T ER1On+o
Diretor·Geral da organização.
'
tltulções internacionais congêneres \l,
J11ento na autoril'.'lção da própria ConEm 2 de abril de 1963
ArtigO 3
serem designadas pelo Conselho as.sls.
Ario 29 .feevogàm-se as disposições
•
tirão as reuniões do conselho, com
em contrárIO.
A Sua Excelencla o Sr. Douior João
. Membros associados:
voz consultiva Sob reserva do Direito de voto participal'áo êles dos tra..
Sala da ComIssão, em 17 de julho Goulart, Presidente da Repúbilca.
d~ 1963. - Oscar ~orri!a, Relator.
Senhor ~resldenfe:
~~~d~~ ~~:~~osao~~~ggOs~a quall- balhos e d~ltberações em pé de igual.
COMISSAO DE RELAÇõES
Tenho a honra de levar ao cúlllle- a) as Instituições de Direito Públi- dade com OS membros do Conselho.
'PARECEI!
cimento de V. Ex~ que. por Resolu- co dos F.<;tados que não forem mem- Os membros 91eltos pela Assembléia
Geral serão escolhidos dentre os Mc.
ção da. IX &essão da Oonferência bros-- da UNESOO'
lI. Comissão de Reiaçõ.s Exteriores, Geral da UNESCO, reallzada em 1956,
.. ,
cos mais' qualiflca.dos- no ca.mpo da.
em sua reunião ordinárIa de 25 de foi criado o Centro Internacional de bl as instItuições de Direito Priva-_conservação, de bens culturais e em
setembro de 1963, presentes os Se- Estudos para Oonservação. e Restau- do de caráter científico oU cultural. matérias cIentíficas e conexas,
nr.ores Deputados Raymundo Padl- ração de Bens Culturais com sede em A adm~ão como membro associa- Os membros eleItos pelll Assemblélllo
lha, Presidente, ivette lTarga~, Vlce- Roma
do se faz, por recomendação do' Con~ Geral deverão sel' todos de naclonaPresidente, Ulre Nunes, Levy Tava2. Consultados sôbre a convenlên- selho executivo da. ONESCO, median~ !Idades diferentes. Serão eleItos por
res, Oiavo Oosta. Altlno Machado, cia. para o Brasil ·em aderir ao cen- te decisão do Conselho do centro to- doiS anos e reelegiveis para o periodo
Guerreiro Ramos, Oscar Corrêa. Ren- t"'o, o Diretor do Patrimônio HiSt6ri~ mada por maioria de dois terço.s.
Imediatamente posterior. c
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Outubro de 1963

Arl,lgo 19
1ão, Adolpho Oliveira, Lourival Bap- Trabalho, plU'a atender ao fun'JIOna,.
Xstl1slfo
,:,.'~.i
tlsta, Saldanl1& Derzi, e Adrlão Ber- mento das Juntas de qUe trata o ar·
As emendas aOS presenl.cs estatutos natdell lesolvS'l. por
unanImidade, tigO l~. OS seguJntes carg<ls:
nos têrmos do parecer do Relawr,
I
COl/so/Jto _ Funções:
sel'llo a(lotudall pela Assembléia 'Oe· aprovar a Mensagem n9 119, de 196:1.
Isolado de prOl> mento EJetll'o
ral. por lmlllUIDldade dUI! membrul
c- .• As funçôes do Conselho con,;isl~m preseIlt<!s e votantes.
ql1e submete A apreciação do POeler
4 Dwtrlbuldol'eIl PJ-l.
eUl;
As propos.tas de emenda sel'lio co- Legislativo os Estatutos do "centrO
1< Chefe de SecretarJa PJ-l.
In!er~clonal de Estudos para Con·
4 Oflcial de Justiça PJ-~.
aplicar as deck6i's e dlrçh'Jzes munJcadas a. todos os membros, nem servllçiío e :Restauração de 1I'l.'ns Cu14 Porteiro de At."dlt6tlo PJ-4,
\ "dn.alAlilirJllblt'la
Geral;
como à UNESCO, lll!ls meses antes tura!s", crIado por :Respluç1\o da IX
4 Servente PJ.7.
b
I
da ~es.slio da. As~embléla. Geral em Sessão da COnferênda Geral da 01'J exercer 'lua que,r iUJl~ão qu~ lhe cuJa ordem do dia serlto !nllcrt!<l..
ganlzação das Nações UT.ldas. tiara
De Carreira
IDe eunfillÚD. pela Assembléia;
As propostas de emendas â e&qa.s a
Educc~ão, Ciência e Cultura
4 Oficial Judlcll'lrlo N-?,
cmenda.s deverão ser comunJcadas três
' ,
c) cteUl'minor, por llropDl;lll elo DJ- m~e.s ames dt sessflo da AsscmoJelll CUNESCOJ realizada êlll 1956 e o
8 AUKllinr Judicllu'lo PJ-fl.
I rotor, o projeto ll. aproVlI1' u pLt'lO uera..
Projeto de Decreto Legislativo r.óblt!
Art. 50 ollde hOllver AV.. JlElillll' JuL Guomul1UIJ pl'1o Diretor,
o mesmo assunto.
dlclal na JWltl'.'1l do 'I'l'llbaJlw, nu
ArUso l4.
••
Sala da Comlssilo, 25 de sl'tpJnb! o
A! ~lgo n
de 1963. _ Raymundo padltlla, PJ~- mesmo
caberá,
obIJglllbrllWl.'.:lIe.
(JCJrieEJJOlla~íl/es:
Rewaela de E.tlUlo,;-lllcmbl'(Js
s1d~n!e. _ João calmon, Relator,
exercer as atl'l1JUlções uo CUi;;O, fell:'
t~tHl'l'lUeL' <l.li!lllbro poderll noLit,car
dil'elto a. qualsquer vantagell,;;, nlio .s9
r o 00llStmo pode nom~aj', de teord
J
---------~-~-aplicando o dlt.pUSl.O 110 f,l't. 881 Uá
, do com seu tegll1lWüo 1nt~l'll"', lJetH.:I:l ó'lJa fdiJulJa o Celluo em qua quer
T
P ESENTAOOS ccmsolldação d.-s LeJs elo 'l'J'Ul)lIl1.o.
I C(Jl'It.';J)Gn(j'J!i~-", qu~ potlem "~J' con- t~mpo depois de expJraclo um plnzo PROJE OS A R
Art._ 6. Os Otl~jllls de Ju.stJça, o~
, 5uüadus fiuore túUllS as qUl:Swes ql1e de dois /UlO" c~utados a partIr du
P' t o 1 0""7 I 1963 Avaliadores e os Guarcl~s JUd;C.1ÜlOS,
(lJl;:llll J'có,"h'l(() li sua e,pi;cJll,l(j,lcle,
lUa de SUlI ll:lr..;:'o. E'.Sll lH1llílCUo;il(i
rOJe On· • <J • [e
em exerclcio nà Justiça do 'llnbu- o
pl'ouUIli1'lí er~.:(, lIJJl llno npó~ o dia
".".
t ) J t d Co
I
ArLlf,a lU
em qUe fle ibr C'J:llilllicHilH ao lJj" " " 4 (qua ro
ltn as e
tl- lho, terão carteíras de
1demlCl.'lle
t, SCerotarl"
l'e~Oj-wêl'al dh U~r.EeCU, sub conl1J.
ciliacão e Julgamento nas cidades funcional expedidas pejo Presldf,1nw
dE" Barra dEi Silo FrancIScO, Sào , do Tribunal c~pectlvo, sendo tU! EmA Socj{i~t'lll CaUliJff!Cllde o D,JeLnl' <;to d€ que" n.eUlll.o Ce.Ulsi n_..
JlIateus, CoMUna e G,'UC/('UI, no, I EJl1prG.'las de Trn11l'pCll'tcs em gelll!
data pagu tua coutflbulçáo refel'enw
E t d do E í JI
S I
d
e o peESlJlI/ que () OC11l1'0 I!X1g11'.
a t:>du~ os auog dUJlllltc o quuu. ele
8 (j, o
sp r o
ali o e a obrlg11dll a co.!'luder-lhe passe llvre
O D.l'ctol' li DOUlellUo p~lll ,,",;<.!riJ- pcneuceu ao Oeu~ro, ou cump!u\'Jloutrus providências.
dentro dOS limJtes da regl.1,o onde
blu/l Gm:d, plJr propo_La (lo Gome- dldo o lixi:l'clcllJ 1IIJuIJceiro que lo"
(Do sr, Oil Velloza)
çam suas fun.QÕes.
lho, 110 eco de 0001'1 e, Vllgll 110 m· llcgulra li rlutll da naLl[,Cni'lIo. O DlAr~. '1 9 O Presidente do Tribuna;
tcL'vnlo das I;<.;.;0i!S da .AS~e1JlbJ(Jll, rile
IAs Oomls3ões de ConsUlulção e Jus- Regional do Trabalho i111 Rell;ão pro.
J5['fÍ1 nomelldo p~io (;umôlJlIJ sub l'e. r~t~r'G-t,':~1 dn U:IJ?i00 cOlDUUMll'lI
tlça, de LegisJllç!ío Eocl~1. de Orça- moverá 11 1n:;LaI~ das Juntas ore,
mento e de ~lnança.sJ
criada.s, bem como outrss rl'l('dldEUl
scrvil. 11e conill'1nllçuo em buns Jlm- ('l:.'i~ nUdiJcllçU~ 11 wdos 00 membt~o
çbl:J p"ln As"cmlJl~JIl GemJ, que ü. do Ci!DUO, Imn cumo r,o DU'C/Ul " I O Con"l'esso Nr:;wnaJ decreta:
decol'l'entes desta leL
me.,mo,
" ,
Art. 89 E' o Poder Executlvo autorl·
xltl'á 11 duraçáO de i>CU nlnlh.li t.J.
Artllu lO
Art. 19 FIcam criadas 4 (quatro) zado 11 abril.' ao poder JUlUclárlo Os IlSSJstcnles do DlreLor hlio 110'
ElIlra.:JIJ.cl1 vlgur'
,1umú$ i1b OUllclllllÇ!iO e JUlgamt'llto, JUsUCa do Trabalho - crédito espemellllos, pOI prllpL;)!il.a da VdC(OI, v~.o
:tendo unJa na cidade de B'lJ'la de cia! até.'a ImportliDcla de Cr$ .....
Conselllo CIISo OJorram vrgas no lIJ·
Os pl'ccsel:l!(;s e~i;.fllllls ent,larão em São Francl.sco, outra na cldaue de 20,000,000,00 (vinte mlJhôes de cru.
ter~a1o das sessoes do COllhOl1l0. lHes VIgOI tão JogO cJneo EbLali. te te. Sã~ Mateus, oulra ~a. cidade de eo- zeil'(}s). pnra ocorrei àS d~tp~sll,S, MIlsel'110 :noUlf:Jrlüs pelo D,j eio,', ...ub j'~- nlJ"m 10I'llD,OO membros do Centru. JllL,Il11 e outra na Cidade de GUlI,çUl, seQ.üentes da presente lei.
serva dc conilrmação em suas íun,lJt'S
tódas no Estado de' EspJrlto S/lQto,
Art. {)9 Esta l81 entra em VJgOl na.
~:I~c:1s°~~~dúL~,e fixará ti dwaçltll
CnMH!ii'?&~o~~AÇ()ES
§ 19 Serão a seguintes as jurlGctl- : <mta da. sua publicação, revogades tIS
O Dlrctor e seus assistentes de,<Jm
çóes das, Juntai> cl'ladas pelo artl- dlsposJçoe.s em contrário.
la _d~JJS~~.io~ ~D~-~~ de
ser C"jJi:l:iallzlil!o~ em i5clpltna dileMensa;;õm n" 119, de 191>3
g~ l°:
rl'lJtUD: lliio podem Lel' fl mesmll };l.."a"mele a aprecla~ilo do 1'0- I el A Junta de Barra de São Fmn'
, ,
olouulldlldc,
der LCYl$ll<llVU os EslUlulOs _, au I clseo lI.brlUlgezá. as munIcJplllS
de
Justificativa
Os outros n:pmbrD.!l do Jl~,.s~al tilO
"Contro
l1ltCrtlUCl9Jltl/ UI! l::sIU- I Mll.nleilúpolis, .EoopOlanga e Mucurl- \ A populllÇáa ciD Estado do Espltlto
lloulearlos pejo Ulreto!'.
dOJ l'ala Co. serv~çClo e lIeslClul'U- el;
santo atingiu, no receru.eamemo gel'u t};!ll'~jçjo ti,! bUllS ÚÜll,'u"" (1
~'alJ tle Hl:l.". Cul/urQls "c~laáo
bl A Junto de São Mateus abrll11- l'lil de 1960, a caSa de 1 mllliiio e 200
retor e (1 pnsolll não pcdano ll~UI
jJor Re$oluÇLJ.Q da IX [;;e$suo da gorá OS muniCiplos de Llnhar,:&, can- \ mil babltantes, aem contar C/JI'Cll de
, .
a
li
Car.jeu!1Jc1a Geral da o,gonl"u- ceição da Barra e Nova \,p.nécta;
300 mll bllb1l,anteS da zona COnL')2~~~~~]~b~~ i:~t~~f~:àe6 e ~~"~)~~ ~~
qáu das Naçoes vmau. pata I.
C) A Junta de CollltJna abl'angclá
tada com o ~t!ldo de Minas omls
t)eutro.
'
'EducuI'tlo. a cltel/Cla e
Cultura os municlplos de São Oabr!el, Pan- em Vllló de aCõl'do amlgl!;veJ entre cá
ArlJgo 11
Wl\'E:::CO; ,r,eU,I_.iWda em 956.
cus, Btl-XO ouandu, Itaguaçu, Afon- Governos dos dois Est"lUS.
aD Cláudio e IblraQU;
Desde a lna1.lgura'"- "'Justlo"
Estututo Jl!)iU'lCO
lU.ln, ÚMil
d ) A ,U!!...
J .- d e G ua,"ui 11 b r aDg era TrabalhJsta especiai, y&W
."
.
cêrc:a....de 20 anos
' .,
.'
"Allcc,llo elo BJf,$JI 1<0 Celllro llltf'r- os mUlI'cJplos de Ale"'re luna 1\1UJlÍz
'
O Centro go;:~á. no lealLorlo de naCllJllllJ ue 1'];(UClus para 11 Cano!'r- "
' .. "d • ;
atráS, o Esplr,to Santo acusnva~ape.
cada Um de seus membros da e~ll"-.
'." '
_
,Fellre, Sao José du calça o e J!.'l'O- • nas. urna Junta dja C'anclliar!io e JuJ.
mdnde JurJdic, que lhe 16/ tlíicessá- . 'IR('UO e F!c>.aul&Çsll de, ,DI'll$ Cullll- nlmo Monteiro,.
sarnento, sediada em Vitória, cnplta.l
rJ" PUllI 1lt',1l11lr seWl tlns e exercei' ~alli; ~ganlsml, da ONESOO,
com
I 2" AI; Juntfs ja exJstentes na Es- do Estado, SOmUlNt:no ano pas3'~·
suas lHl1ciJLiii.
sede em Rum!! •
tado :lo ESf'irl~ Santo tertID 115 se- do, criou-se 11 dE Cf,choe1i'O de Ita.
CJ CC,ltU) po'le ft'celJer donçues e
De acôrdu Com os pHl;iIJ<!J'tb ao w- g.t,nte.s jurlsdlçoes:
pemlrJm, alnds lDõUfJc.i~'rÁe parn ..'ltenlt·g"dr".
retOr da PllLwtlôn;u li",lorWo e Ara) A Jl:"ta de Vitória abrflllgerá der a pletora de reclllma~ôe.s 1iU1
,\Jlj~D ):1
U&I,,'u NIlÔJ1DJ aa DIVJSlio CUJ!Ul'Jlj os seguintes munJcípiO/!: Vila Velba, pal-"'tll.
Ilj""oW'0e, l'W1J':I7QfJ[J"
e <lu. S,,1VJ i'o i.c (;ul1;:;eJV~j;úo de z:a. CSl'lacJca, Sena. ~u,ndJio, Snnln LeoÁ Junta de VitórJa estA de lal ll'0,. -.. "
tr,monio do MmlsleJ'lo dus Relaçues 'p~ldllln, Snnta '1Cle~.B, ~Inlln,
do JWsulJel'IJada de reClamjjço~.'b qll&
l>nrll 05 dUÍ5 jlrJlrlell'UIi J.,i'jo<' jj alO· \ ],;;"lfl,I)JtS, ju1lllililUJ; de ,t.úda t<Jnve· mmgoS Martlm, Gual'apal'1. e Ara- já de hll muito nào dá conta 00 1.10111
t"c'l"~'~llJ ,",,1;11 do~ mtml:>:os .úa !;. n1êncla a: adesão do Brn.sll ao Cen- "j'Ub~; A Jun'- de "'-,cl1oelro de l'-pe. e fiel cumprimento de SIU J1l1"'<íl'J.
';[1(1[1 em l~;' de .sua contl'lb(jl~UO a tro lr.íea)nc·~onal de Estuàoe para
,
"'
....'
..,
'U" c t,I'C no lln.. de 1957.
Cons~'v~çiio ~ Restnuração de tle.w. mirim aorallólerá o.s sogulntes muniImpóe.sc, podAnto uma !halo] nes_
Cult\.uoló. orgillúj,JlIO dll
UNESCU clpios: Rio 1'I6VO do Sul. Iconha,An· centrall::a~ão tia just ça trulJalhJs.ta
~ ~L,;ctrJl1lj. \~D dn UNEi>C'O não com sede em .Roma.
~h eta, Itap(mlrlm, Muqui. Ml1Jlo.sodo \no I.crrlj.ório capixaba, com li arJIIC&o
f't"J'U jnll'dol' a ]2 DuO aoj~JrJ;,
t!JI1
A cQntrlbuiçilo d. OS$ 1 189.00 é Sul, Alfredo chaves, Aplacá e cas- de mllis 4 (quatro) Juntas. dJ,trlbul.
Crrt, i1.D t1IJE tJ~l[jUÜ "J)r.t'lrHO;-. anos. muHo nlÓtUca. representrL1stto a quu.n. te104
, das por ~ (quatro) cldac1cw...clJ8Ves,
Ate a !JTW"l.ijj l~uJljfiu "li I."",elll- t'a Inferlo, à ~\le o Centro dtsn~nArt, 21' 'PlCrM criados 4 (quatro) la saber: nal'ra.ele f,lão F.nncüco, SIlO'
oI-i]], 00',,], IjUe cJ~'1('l'lí t~'r JUgar o '~ará nfl prc<",,-vaçiir do (JatrlmonJo cnrgo~ de Juiz do Trabalho - PJ'ésl- Mateus, OO]llUna e GU:JçuJ.
Neste projeto pl'lmlUmo-náS dt;flnlr
moi'; íal.L!fH nuo LILüJln me, u~ n con- 1Il'ti rf'co \Jl'l!.&lI.nll'o (!lo .l1ecl".s:tado de dente de Junta e 8 (0]00) de funções
Inl lj;, "n"r:t1f1 ~!I'l ~j~o! dus (J(~St·n. n~s sIE'rwl~ P"P"'19JJ1.91/fI.
de vO"nis, srndll 4 tquotro) de re- a jurlsu,ção de lllIda Jllnta, l'lão SÕe
(['3 (,.I'.;'d,~, C.' i"I]!'i.;·, :11 ii '" 12" !I,
Salll da cmllsfáo, '" /le • ,. 19üil. preseri1antes dos. em]:pegr.dos e .. mente as que se recomenda crJa! eom
JL', ,: •• JJJk!i: L,l, '. e lJ!1 l'U1l","'JhO ,cp. _ Joao Cc/llm,,' ReJa/oI'.
(quatl'ü/ de l'epJ'('~~r.tanles dos empre- o prcente como, também, a.s já exls,';''o P ;["'l'!,iil.' Dj), 11m r"fl<r1Jw progadores.
tentes: Vit6rin e Cacnoelro de Ita.
\"CI'»)" UJJ)Jj."",t' :
COMIEl:A( DE ImLAQOES
§ l P Ra\crá um (1) suplente para pemlr'm.
_ !l~ IH" I',',,,,', .1linnl" dn Djj;"urE.XTETIIOF.r:s
cada vogal.
'
As' C'las.~tIII Trnbl!lhodoras do meu
,
I 29 Os vendmnto~ dos cnrgo~ e l' Estado, através diversoJ S!m!'ratas de
G , L ) , ' 1I,;r"uu.
i'AHECER
t1~ funções df que ITa- c Ill$~e loca ls, entre OS qlla.s
., d es t aca.
t
G
~ratltle~ão
"'~1I u~";~~ fi pl ~'lc;HrI1, e ao UVAJA COrlJl.>!f1o de R~JDçúes, E,.ter~~ LlI êsl.e <at:g" serão llll fIx9dl1S na LeI mos o Sindicato dos Empregadoo no
_ d~ D:JI tOI do Lfl",l'lltllrw L1rJ1- fl& oe.lll sua reunJão l)~.tllnRr... de 2. , D9 2.5118. de 11 de sctembl'o de 1955. Comérc~o!lo E, E. santo, pela pessoa
Ll'] '(
J 'iJ'"
.r:é'" cn'
Ide satembl'o de 1963 ll,('"entes os SeAr~, 3° Os m"-lldalO!i dos vogal.s da.s de seu d nâmllXl pl'esidente. Sr. Hél.
,
-, I, , '15 nn
'o
•
,'101'1ll; D2PUt~ R,l1ymundo I'adJlh~
JuntO-'l de que trata o lIrtlgo 19 ter- elo Alves tia Molts, U'n1 ~e pronun.
- do (J,l'stOJ do lnsututo O~1ltl"l1 11'Hl!Jde.1I~, Ivette ...Vrgr.s. Vice-Pre· '!linarão s1multiLI:ermen[.. com OS do! ciado pela crírção de maJs JuntaS de
dr I~' ln(H'n~t de !loma;
sulente, Zlúre Mimes, Levy '1'nvnr~.s. I titulares da 1" Junt-ll de UonclUaQáo C<lnclllllclio e Julgamento. pnra das.
-- " de Um ijulnlo membro nom~adtl \Olnvo c~ta, A1tlno Machad.o OUe;!· ! e Julgamento de V1t6rln, atualmente wngesl,!onal lõ6 duas únic!lE Juntas
'j:J11D DIJ'~tOl.r'rrrl ti, tT1lES~O,
I'('!ro Ramos o~cnr Colrl!a Henl'Jqu~ ,em curso.
existentes no Estad.o, e, dê.>te mOelo.
o ['ol1~o1tln !l'" 1°,\' lo r-nm ncarA li [Turner, .l;;v.·aldo Plll!O, I,eopoldo Pe- I ArL 4~ Ficam crJados no QUMro I oferecer aos 'I:rRbalbndQre.~ órj1;iios da
p,JJlleJrn Al'<.embJéln Gelal
res, Vnlerlo MagnJhlles, Pedro Catn- Ide Pessoal, do Trlbunll1 Regional do JusLlçe, Traba.';llIsta compatlve!:l com
O C<>llSe!ho $e reunirá, no mlnlmo
vez par ano,
,',. \'
Art,lgo a i '
,_ I
,_.
,I
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(

i

Os Jnterêss€S das partes que, se colo-

sob 5Uj\ tutela.
.
É' o projeto, que submetenws aos
nossos pares, na esperanoa de vê-lo
aprovado' e executado pelos podêres
,
competentes. ' .
Sala das Sessões, 22 de agôsto .de
19~3. - Gil Vellozo - UDN-ES.

Illll,m

PrOI'eto, n9 -1.0,98, de 1963
.

A-502.5-A
cução,
•A-502.5 execução.
A-5U3.7-B
cução,
A-05S.5-A
cução,
A.504.6-B
cução.
A"504,4-A

-

Ex~

Fadeiro A -

Auxlll&l.' _ Auxiliar ae
oarção B Ol!ofção A

cu~ão.

Exe-

Exe·

-

copéiro B _, 'EXe.·

-

Copeiro A

-

Exe-

Dispõe ~ôbre o enqucUramento
A-504.8-:B - BarbelIp B ..;.. Exe.
dos atuais componel,teJi da série CU""".
•
de classes de GI.\elio. no. seTVII;O
A-505.5-A -- Barbeiro A· ..... ExePúblico de acOrao co/,~ o artigo cuçãv.
20 da Lei nO 3.7&0, de -12 de lUT
DA LEI N" 3.780. DE 12
lho' de -1960.
A1t .
,. ,''O DE 19

ao

Dl!: ... O.un .
60'
Ar! 20, Para reajustar 00 cargos
e' tunçõe.s ao Sistml!l. de classiflcaçao
iúsr.. n;lldo q~t·a leI, llPllcallJ-,,1' as se·
guintes regr/!s de enqu3dIamento:
1 - Enquadramento dlret'l.
A lista de enquadralnento(Anexo
IV) lJ/"ecwa a 'clliSsê na (lUa! será
ajus~ado cal!1 cargo ou função exiStenbe, com " séil ocupante.
h - EJwl,,'\:li nr':~o especifico.
A lista de enql1ndra~en~o (Anex~
IV) indIca a. classe ou as ciasses nas
<lUui., será:. kl1~I,Ú\Q."S os ',ai g\,. 'e
fu\'ções e1>':1 ,)n -~ c;)m Seus ocupal~tes, e traça aS regr'r'lI espeelficas que
de"lt·~ão p: nt111 lI" processo ele cnt
quadramen o. _A~' • to
..~!
m - El1l,qu...... amen gell"" co"
Exeeuçijo.
A lista de' enquadramento {Anexo

<Do Sr. Guerreiro Ra':!1OS)
(ÀS Com1S.Sões C1e ConstitUição e Justiça, de Servli'O PúblIco e de'
Finanças)
O congresso N:w1onaI decre ta:
'Al'~. i v A sérIe de . classes de Gar.
ção ao GlUpo Uc~p!lCJona.l A~500 lJO:z.ilJllll e. PlInlflcaçao,
Refeitório,
;Barbearia e copa elo SerVlçó Artlfice - A· do Anexo L.tia Lei número
~. 78U, dê 12 de JUlho de 1960, passa.
li 1e, a segum,e constItUiÇão;
L'óClíI'0 - Sélle de Classe - caractcus~lca de classe:
A-5G3 , 12 - '3l:1'ção C - Superviaao e execução.
.- A-50S.iO -

Uarção B -

'l

giná.>!o ,de qUe trata o' art. I", fica
o Poder Executivo autorizado a abrir
um crédito 'de Cr$ lpll.OOO.odl),OO
'(cem milliões de cruzeitos). ' .
Parágrafo úníoo. O orçamento pera! êla:Repúblloa consIgnará anualm1mte pelo Ministério da Educação
e Cultura, as. dotoções necessárias à
manutenção do estabelec.lmento. ,
Art, '39 O GlnãS!o Industr!al mlnlstrará 08 cursos_previtos na8 Partarlas ns., 22-Br e 22 de '1 fi 2'1 -de
março de 1962 respectivamente de
conformidade com aLe: n 9 4.024, de
20 de dezembro de 1902.,
.
Art. 49 ESta. lei entrará em vlgo!."
na data da sua pubU,ú\çáo. revoga.lias
'as tllsposições .~m contd.rio.,
Sala das SCS'sães, 26 de agôsto ae
1963.. _ Flavlàno Ribeiro

Outubro de 1963 ·7731

qua~o

oatua1
de inteiramente superadas e· de fonnas primitIVas de trl!-batho. - Flaviafto Ribeiro.
'
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Projeton 9 1.100, de, r9(:l:3
.

Instttui

o Dia 'da Mãe preta

(Do Sr. M,édelros Net~O)
<As Comlssóes. de constituição e I
Justiça e de Educaçáo e CUltur&1.,'

O Congrfls.so Nacl~nal dEX::~!Jl:
.·t. 10 ""'ca
tl'Mdo o D1~ do
Mâa·Prêta,"'êuJa comemOl'açãa 'êl;lrre';:
ponderá à data. da. j;~fllçao da ·Lei 'd<l
Ventre Livre, lato é, 28 de 5et~bi'o
d 1 '11
.,.' .
e 8 •
11
Art. 29 Apresente leI entra:rá' em
V1g'Qr na data da sua publlcação.
Justlficatf'Va
Art. aQ Revogam"'Sc !\j;. diSpOlUCOes'
-am contrário.
..
Guarablra' PO.l6u! tôdas as conalSala das sessões. 19 de outubro ~EI .
çõe para. desenvolver"se econômlca· 1963. - Meilelros Netto.
mente' exceto o ensino industrial.
'
' 'Encôntra-se Ifgada por 'estf·!tda asJv.stlfIcaçtlO
..
faltada 'à, Capital e aS prl1ic1p~is elFui a São Paulo, a terra. da Mãe
1iad'e~ dó brejo paraibano. eletrifica- tlranca.1 e i%llpre~IOnel-me com a 00da com a abundante 'é ótima 'energla Jenldaúe da Mãe preta. Naquela milde Paulo Afonso servIda por banciJ.! ílllã. brunlÓSade domingo cálido, Iiii.
'oficiais e partiêulare.e ·centrol comer- trei €i~ uma capela do ,bairro da
claI da mais pGpul(J,.~a. 'região para!ba- Consoli1ção e se mp' dtp!tl:ou uma .8.57,
ha. além de pOSSUIr o melror solo ao 'eitênciatôda. tingida da côr africalili.
Estado, sem' a presença do latiftin- Uma nave .mtelra ren'e~a de' in'ãés
dlo.',
prêtas. Todos or!1vaJll."
diante"
do ""fNo entanto, a cida"de tiâl."'apresen· tal' do SElIlto Sacrlfic.o, pelas aunll8
ta. crescimento Indusruiai satisfatório \los construtort\.; da I.el Aurea e pela.
com
agricur'tura e comércio aoell- ,nemória da Lei do ventre LIvre.
ws'

Unfa.

J:;~'iyBl}e~~~~~l~n~ ~:C~;~~is' mie '~~Wcl'afs~:~ q~~~la:;~~rlc~~~~ ~~i~~r~ ~~~~:trl:e~ed::~~~;ap~~= ~~o :~o~ri~~~:;a~g;sD~~u~~~f~i:

··e os ca,,;!;OS ~ fU:lçoc:.; ~,,\Hent~;, que prp.!jsão econômica.
- no salão nobre d<J Palitc.o da 'Boa
corcorlem Íl c!as,Hlc!ll;ào.
Acreditamos que tolll fato deve-se à VISta, em Silo dristóVão 5an~loriara.
. I 19 Par-59-r. o enijuu I:a', ent~ pas- falta do, ensino técnico'.
Emprl!sas ,êste· diploma legal. Como iOrl> o "és~llndo os ocupantes dos cargos e tun· importantes naturalmente não
irão Lflv\ltu malS autênõicó no progresso
çõ~', COl16,::~: /lo "Ú i 'em '0' .jun to, por instalar-se 001 local carJ!nte 'Por com~ ~ocial e humano do Brasli, ainda ·C8.
ordem decre.scente de padrão e r~le-. ;lleto de pessoal especializado.
I"
d '1 1
rência, a ocupt:r. de cima para. baiXO.
ebramos 'o 211 de setemtiro e 87,'
observando-se
A Intalrçáo de um ginãslo Indus- Nnguém se a<quece
que a lber.
as ciassell ml1lcaClas
t
'
~ d
filhA..
d
e
r
a
'
os seguintes !Jnlltes:'
riaI é medida de maior urgência e taçuo os
u<o.
os sc vos foi c '1Ii
necessidade para que a cidade possa prJr.neira revoli;-çÍ1o pullt:rio-soclal Ele/:.
I - Nas stIleS constituídas de duns industriallzar-se,
te Pl1ls. DepoIs 'do sete de 5etembro'
JUmjrcCttlva
classes, 5(l% do total dos cargos aa
Os prejulzos c,ausados na economta Ele 18'82 à~ação cammhOu para li
ót!r,e COnstitu' lf:'·~ ClMS,: A flgu~all-, iocal pela falta de um estabeleclmen- grandeza \ e illa)estade dOs hL'ltõl'1coll
cons.derEndo que o Garçáo no ser· do os restantes na classe ~.
b de e!IFlno que forme técnico!; In- momentos, em qUe liberto\} e 19u1llOIl
viçu Puolicô ~eu um hurárlo de '~ern - Nes serl;s de tré,s ~1asses. a dust.riais .t.êm sl'lo Imensos, Permahe- perante a. lei todos seus !Ilhas.
tl
'I1çU que llSo pode ser observado .clen- }',,(lUI poa.lll'I.. 4~% ilo tota, d"S.~llr- cer o atual quQ.dro é retirar de u m a , '
.
ti o !lu.:! ului,~c" ~••aoewc,dos para . os gos da' 5e,',c a c,as.se mterme(l1a!la bel
e
d id d t 1 G ablra
DeSapl!-rec~al!l os pre~oncet.o,s
e
outro.:! funcionáriOS:" de v,cz qUe é Já'Ji< e ao íilllÍl' 200/.
'
li
lh!'.l'lUI e c a T a
uar
• <I1.~crlmmaçoes de pele • cOl1Jlgurou·
o;;: 'flauo, lU~';. ;." jlJ'c, a pX~Cllr.áo
NitS sel'le~ 'de quatro 'classes as me ,ores. e 1?rom ssoras oportu~: se a sociedade pluri-raclal. que ~ 'o
d~ nOláriu .r~.:·d ~
',.1;.' fó,Pi1 di suas
"de 4U",'
dades de rlÍ.pldo e ~('.entuado progre. malor
,
a d'
. lstrib U1~ao ,JS cargos ser",
(Q.o ~c{)nômlco
., galhardãa da vida nacional.
..., ,
funções;
para a, claS.>e tnlêial~ 30% para Jl - Evidentemente que t."lII educandá- AqU'lil que ela mercad~rla; tf!msp9êr~
QlrlSldenndo que lhe deve Set' exi-' ~lasse lmeeua~/., 20% j}ara fi S(igum- i õ' t ti'
ia f'eq"entado tada em pOloes das cO.,tas da ;\f11 !!J
glúa eUI maIOr grau d,eúicação, -edn· t' !O'!\' ara' élásse mais elevada r o es e Pu nao ser
I
u
iI,. para os confInS cl!l America, passav!lr
Ol.cao e ur.;"""'D,r.~, pau, seJve cle.!de e e
Q p..
lad ·d d
di" t':' apenas pp.I~ Il).oddade guarabirene. a ser representado pela pessoa hu§ 29 Em ,gua E e e eon 1S~'es e
mas por Jovens dos municTplos cir- m
"
, to d
'
o IvnClOtlàrlo llIllrJS 'no:!l': t,> ".! mais tão prererenclu respectivamente, na ounvlzinhos de Araçagf Oultegi Aja. 1i ana. fil) .rel1en;;~amel\ te Un1 p01óó'
altas autondade.s da 1nstltlUÇíló;
segwnta Ordelil' de
precedênCia. ô ~olnha Mati e MUlunl!~ daâa Íl lne- )Ire,. O ~cravo ,(\o~o, uo.d a~en
Q.{J~wlder~nqo que a Lei u~ .3.78<>-60, tunciOlllÍri.o a exW'anumel'ário ampa. ·l.t.ê '1 d
1
ti d
. las Ida ol1warqu.a pol!tlca do II Reinado,
lJJ,' tez JUS,l~a li e.sSl> l3110nODa ca.
1"
23" A'- 'Ao" J ~ .rrr" e qua quer po e esco
eram agora unl/lades e até parcelllS'
.u~
w =:" sw·n"Clãrlas.
, .
- _ . - di
1
' rado pe Os art.<;. lI! e
1
d
iegorJa 'funcioná classifican o-a em 1Jl.,"'osições CO:l&:,,~u~:onl'o'lS 'Irau.'It.(j.o
Niío hino alto sertão paraIbano de .1."I11a pOpulaça" Crl.5ta., gna e e "1
1llveJ baiíiJs.tmo e gerando uma si- 1'\:15 p'ela Le' 11 2.28,1 ~ell de agê.<;to
'-Il i v t
1- d Estado ne~ 1I'1!lz:ada. .Tol, ná, eXist'a mais o depretuação ~oUllmente de.s>yantaJosa \ m '
L
9 3 483 d 8 I d
a a S as a reg ao o
,
ciatr,' fora prj!to o fora carvão O
, a _e;- nhum- estallelecimento rle enqino In. fora mendobi trrado a. que se 'repor..
relação ãs emprêsll" particulares' e lIa :954, p:.~ S;Cl-n
,,,~ ~ neu~~'::':IO cqrrl,(lr. a tiin de 2\e~bro de 1 .~& e pelo art 264_ da dusirl?l nem agrfcola., Em ml1h a rCS t,ll o escritor mulato Esequlas cor..
evitar o colapso de'.Ssa pr.>flssão no' Lei no 1. 7.11, ~e 28 de Ol1t~b~Q a e milhares de qll11Ômetros não se reia' dos Santos 'na páginas memora..
1952 e 0,5 demllJEJ' extranumerarlOs ou encontra umo só casa que forme têc' . . '
Serviço P1ibllco;
pessoal fl, êles equípáraclll,'
hi;os !lara a' indústria ou a"ricultu'" V
. e.ls da Nova· Luz flB raslJelra. COOerZ
, ,Tend!> em vJ~ta que 'o ,presente pr,,!'
' . o
f esso que o que m is me comov r
jeto vISa lo, repar!U &lSB: situação In·
_
ra. Are,a, totalmente ,aban110naaa. naquele momento ,de fé, a revlverq
'j"Hlt. que, lIporÜ", 'llllis, ,'cduziàó
Prol'~t'9 n9 1.'099·., .de', 19.63'
neste. set.ôTes da M\lCaç91l.
rna10r episódio dl( 'nOSsa hlEtórlà ht»<
, aumenr-o .de despesa. idigurl:!'S'e de
.
Agora; inicia-se lá. lI"'a nova fase mana. e social, foi quando umllr octo"
tOda justIça \ medIda ora proposta.
AútorlZt:l o Poder Executivo a n" 'vida econômica cem a eletrifiCa-I "enárIa, rel11an~ente doS
1il~lm~
Sala das Sessôes. 25 de SletembrO
abrir crédito de Cr$ 100.000,000.00 cão f(Taças ao sistema da. r:'fIESF ,e dias do tmpério se .le"antara, ~.
de 1963 - Guerrell'O Ràmos.
(cem milhõcf de cruzeiros) para de cinemas cujas linhas de tr~l1SmlS- punhando o estandarte dos h011lep.!
Grupo OcupacIonal A-500 '- Oozlin8tala~aode U11L ginãslo ~ndU8- são já atingiram diversos pontos e de côr e se· encamInhava p!tra a Me.s!al
nh" e 'loI(ic l(á f ), BeleltóTlú. 8,1r _
t"
éam!nham llU'!\c cobrir a totalidade Eucarlstica. ~.
.:' Il
l;earia e cppa, de ServIço 4fUflce rial,' 1!-Ó' cilláde de Guarabtra. no das cidades sertanejas. E se não se
,VI silílultânea.ibente,' se erguerem
A, dO Anexo 1 da Lei nO 3.780. de 12
Estado tla parama, e dá, outras (armarem
técnicos imediatamente c~ianças e ailultos pretos, tOdO,!f'ves+
de Julh!! db' 1960.
.
proiJldênclas.,·
não poderá industrlallzar-se com ra- tidos de brancp. com mãos post~.s é 118
(> upo :)-"')J4,,~'Hl:
'-500 - co(DO Sr, F'laviano Ribeiro)
~Idez üma ve~ que Cl enlno é fator encaminharem p.arl!; o augusto l.n~
zJnha e Panlficação, Refeitório• .BarImportantisslmo no' desenvolvimento mento, da eom"nhao
sacramental",
bearia e Copa
(As Co!Uwôes ,dI! ConstitlÚÇão e Jus- pcon!lm\co de qualquer iugar.
PElI'a qt."8 ficasse evidente que no
Código - Séries de ClasseF 013 mas- t.íça. de Éiiuc'ação e ·Cultt.'Ta, de orJustifira-se a:w1m· plenamenten Bra.~;l não hd o germe e a desgra.-!,
h - eM" l ,··L'nc·~ Cf. c."~I[e
A'ps_
ç'amento e ·d~. Flna,nçus)
criação dêste ginásio industrial em. Ça do separatiSmo ét,n!co. eu VI.J'
,"
80 A:
.
....
O Congresso Nllçiona1 decreta:
(1uerabira tradicional e importante prêto de braço 'com uma j)ranca
A-DOl ,8-B - Cozinheiro B - SucIdade, que com esta' CllF$ /le ensinJi'., uma branca de braço com um prj! .....
pUVlSf!U e execução. .
Art. i 9 ~ criado um glnãsio inrlus- terá as mais amplas t)üOltunlriades o.e de 'Pé co1OOado,~ nos extremos· dll P.~I
A-501.5-A _ .boz.lnhelro A - Elte-' triàl na cidade de Guarablra, no Eg- c~p.clmento e prop;rero.
\
l!lustrsll'Ja. Ainda oonflrmando a '00" \I
Cucúo
tadç da paraIba, nos t~rmos da Lei
Evldentementt (Jue com o funcio- pleta ausência de segregaçãb rlllC!\,l. ,1
Ã-5Ôl.5 - 1\:1:.-xU'ar - Auxillar de In9 4.024 de 20 de dezembro' de 1960. nrmento do Ginásio uma nOVa men- nesta. maravilhOSa nação de tOdas .•
execucão. .
Art 2° Para atender às dcspes'iUI taUdade desenvolvL':l1entista SurgIra rMas. eu notei que o sacerdote; pr
-\. !iO" 9"-1 .- l'adr.tól B
Super. com a' construção do prédio, aqulsl- rio munlcf"lo que 11:-tará por uma motor da solenldsrde e capelão '
vi.\ao c execução.
ção de equ>palnentos e instalação do nova estruturá econômica.. ·quebrando. pretos, era loUro ~omo d mM, 10
ocupames da serie de.claMes de Gar·
11a5 iIOVh'.'! CHlsse~ será' te:.tli de
acordo com o art. 20 da L~l numero
3.'/80,ue 12 d~ jUlho .e1e 1900, e ras~ecwvd. regulamenteçjioi.
Art. 39 E<ita; ICI entrará em vigor
na data de :,ua pUOIlCaçâO I revogadas
as' das
du;po~ições em contrário,
Sala
Sessões 25 de setembro
"ba.
_ Guerrêlro Ramos.
e
I
d
"
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Outubro de 1963

DllUlte de tudo JSl.o, ,~ servIr pela segunda vez, e jsto por
.4 região node mineira, onde se sl- sembléis. Corn;t,itulnte, o. text~ já ela.
IHé Iccumel Ub que. d.al> allLel>, I f6rç S. do § 39 do art. 601 do Código de tuom os mUlJiciplos-sedc3 dos Po.<;«)s bOlado constituiu o fundamento da
im \llll lfmplo CIo .l!lSuwa do 1lJlWllJJJll, Processo Penal. Por r:lzões sobeja- Agropecuários cuja crlaçlio e instala- Carta Magna. posteriormente vutor•
•_ê<, IU"~"';' uc cor loram bl Ulllllllcme ;mente conhecid1ls, a juri,>prudêncla ~ão é proPtl.'ta. além de mfrer o im- gada pelo capricho insólito do monm'.
ncau.-... plll'ijUe &Iveram o. C01"· tem se orientado no senUdo de que é pacto da rvca (lodos Os mencIonados ca. Diz, então, Pedr", Cal~'lOJ1: "Em
de btl liJoeiJlllr na me/iWU u .. ve nulo o Julgam~lI«). mesmo quant40 não municípios estão Incluídos no..!'pDligo- 25 de março de 1824, "olencmcme DOl11
NCiu Àvb IJlallOOS. U:J1l01~'·"je.
traIa de proll'b!o pur novo júrI. no"), !§m sua alJvJdnde rural blÍlllca Ptl1ro I outorgou e :'.trou ,I Cun.-tltciOeÜI,!lU I1l.lC, 1em . Wlll>CJJllllWll, Como são tl:lmbl'm lnú.lne:"s o~ Julga.- na. lavoura e na pecuária. até llgora ção - que regeria o lmpérlo, e de iato
relll!L1C/Cl laLu" llIH:r. tl&.an~ do dc,s'- dos em El'n/.ldo c.ontn\rJo, é neces."I\rlo exercIdas
rud mentarmente e sem o regeu, at~ 1889'. Com l) ldvtnlo dli
nlll'!.\W li~para..wílO oru.",. t" ... e corrigir essa anomalia. qUe vem de!;- qualquer esp-cle de auxlllo ou o[len- República, (,Ob 15 de nU'/emb,'o ae
• IIDC"'& 11 pre::os. VI, por exem~JQ. p~eRtlg'ando a açã., da Justiça. O!i lu- taçlio do poder públlco, qller redel'al 1889, abl u·se o hialo constJtllcJonaJ 8
UI! m. Lal", po,;;,;Ulllll1 vagl)fl> 1'''' d radas fIcam sem ent.e-nder por que ta. quer Mladultl.
de~Cl'briu-se o Brll1j, dlan!e <iD cU'lo
rjl.l1cll~ e VlIlóll"-' para neglos. Quan· 2lío um réu leve ~I:I julgamento IIIlUSala das Sesrões, 2 de outubro de InflacIonário d~ cODsl.ltuciollallzarilo
tome.! v CvJl1UllIO da /,aJue em uc- lado por ter seJvldo em segundo .lul- 1963, - D~p, Teófilo Pires.
das, clnco R<:públ1cas ~m POIICOf es·
nda uu g;'d-do de 'l'eJIne,,~ee, lIw.J ;amento llll1 Jurado que tomoll parte
tndlStas e menores glórias Prenonde.
~eonh~v r <l" lllJns C.lJJUP1C"!t oUljúole nc primeiro, quando, multas vê'leF f,1l
rando, no esp!J:i!o dos '~tJllbllC'l,nOS
'ornllOl'VOl VlLl~. vcnt:quel que lJtIJj I·mesmo scs!iio,- hr.,uve enfO Jéntico, Projeto fll] 1.104, de 1963 históricos, o sonho da conf:gurq'Lo Je:'
, t.a~õe!t L:1l1Vla Hlcadas Ue MjI(j,' e .u- não anulado pel(l TrJ.b1JDal.
gal dos podêres polit.!cos, viram-se
Ida plUa preLOS e saJas dL eSLll.I' .C·
Colocado o pa<rágrafo ~l,co no arMI1Istltui o Dia do P,lrlllmell/llr e Deodoro, Flol'iano e Benjamin Cons_
amnoo !.l••cucos e prcU:l;>, Nas ,",co- ,go(l 462. de'.nparece 11 l'a.zaO de ~er do
dei OU/Tas providêllcln.s,
um~ dwute da urgência do processo
; .• gllJ~....., col~gh)S e lIJ11Vt""U"-lpará>lrnfO 3Q do art. (J07 do mer.n1O c.'.,
mo Sr. Medeiros Net!,,)
cow'titucional, Que coloCJlrla li NIIÇlio
CiJ ucU' r,L< 11 m<&lla seplllaçau re· lafuto
.
.
: I A Comi.o;.'ão de constituição e Justl- e! o J!!:stll>(JO n~ ~stablI:dau. dns Inillroval'cJ ~lltle lJJ.ll(J1> de DeUl> ai: ..,
Quanto fi JUl1rr,{l ne mesmo quesito!
à. Mesa)
. .itlllçoes rep!lbl caJ)~r,. PrPCJSllme'lte
. li do .. ilJJg(j~ ue '(;lUU e ,Ja.~,. t VI da af,uall,l'ld p 011 lInlnéncla. da agres.
Çlll e
1 11m ano depOIS, no dia 15 :'te novembro
llU6 U;.>U'j >Je'IlWHo.l<a eu, ~, U'I' IU1- dIa, III~tIfJCil·'t' f prop{l91çiío por que
O Congrcsso Nacional decreta:
d~ 1890, !nslalavu-se a A.'~empléJll Na.
Jlha p!w·Jl. a c.:-:IHCo>oUU UlJ1U"".-~" ~V I rer. evllit~, r~ultados dJferentC/! do V·
.Art. lQ Fica lnftlluldo o Dia elo clOnal Constituinte da J Rppubl,ea
flI4ãe PI'C,u e 11 lUl1.S pOeL!cll e .sU1<I- jSll1(. p~lo, JU.I.• ~ Até os ~ulr.sí1tllEd ,J~o Pllrlumentar, qu(:' será celebrado, anuo VnConde de Taunsy diz que, sem
mentul G,'" ,,,ve.nçocs l1UlJ111W:., PUI' \prlmdejlrr;. p!a~o "t'~lttem.
vI a .~;. allUente, no dia 18 de setembro data lIJ!l, gr. o, sem um viva, ar'lIOU-Se, llb
gne U4~' """Le t'1lJ& aliarutJll'c CIVHl- em
~. cncal, cm ,-e prm nS'UU!'j ca.,
comemnrallva da. promulgaçiio da paf.]o mlerno rio PalácIo de Siío C~j!·.
W4dU. a .v"'l' Il"l>'u II tão Ub0Il11l111VCI1 -I', a aI';IP.'J',lio f(l' atual, ou Im nen e. Cllrta ManDa vigente
tóV{IO, um vasto e mode.lo reclnto de
'4:'IClVu, lW ,.~ ....., p~l'ple:w. l"~llZ, Mn- ~c!11_ ~::~\'l~on~',ll~('ta c~~a~d~1né~~ Ar!. 2" A presente' lei entrará em ~~.:J~ad~nd~e~~fi~~~~oMO~;~~z~,~~
f"'. o 1/'10 m" CUIHVI ....1l erll o CX~~·I;I;
e~ Cf..(I.' tAl.!-, pode aeonte"pr v)!':or na data da sua pub1ic~ção.. _ presldlu aos seus {;J'abalhos constJtu.
~iVo _ LflIoJ" ....IU oa 19TeJ~l ,l-11~~1'"~; ',m'o tem ncon·ec'el. as de?I'.nM que
Art. 39. Revogam-.se as IhspOE;ÇOCS cionu-ls. De!'sa AUlcnlbléla enlprgiu II
~PUSIlJJ.Cl1 " ~OllJllll~, &emp,e cmp.·
'le.,uJ(~d" qupridú pelos 'lI1l1dos foi cm contlarlo. _
cópIa da. formnlJEtíca COll~t.JlllIÇão do~
tlhilrla uu CU!l.g'l C""'é U';'U.~"l ."•• "1, " mvrr'o do V~I"'I 'f.o, A!slm se U'11
50,la elas SeSBoes; e~ 2 de oulubro êEStndos Unido,< do BTll.'lll. No dia 24
~BIle (j~.ellv"'llLJ'U enlJC pe.~ojJb uum••- lúnlco jurado 11 '~r condenar negando d~ ICG3. - Dep. lIteltclros Ne![o,
de feverelr) t:c 189) c'Ja Pl'II.lll ;nelo 11
p~lô. =11. o"!JUJ "ÇIlO enw'c 1ll~1l~ Cri la legft.ima defc.~1\ c t-ês querem bro1Justlficaçáo Carta Ms-gnll e le~nl '7-0U-se a Repú.
Q1cs ma 1'11.' ... ti lIO mC:,UIQ DCllb.
Ver, pela atlllloiJdllde e três IIds Im:. .
bllCll, DIZ l'l." Enrbmn qll~ êi'5C E.ta~ Ol·e.... 'lUl' SOU el>bll UWjhlllÇlW. li,1"ra-I I1 f-I1Cln. o réu serA col/dcuado ·0' QUIl._
A m~.t<..rJl\ n03 há conservado, na tuto Básico longe de adnl1t.ur-se . iI.I
tldcule ~"llil l~eíll1edy, p'r.l11J~lJo .I.mt·je tro votos contra três. Seis juradas pJeJ)it~e d"s mal,?l'es acontecimentos norlT\a,s' clássk'as do legls lIdar, COlHI.
E.;Ludu lJUCjuele plOClJgJmo PIIl&, (je- acham qne o l'éu agiu em legltima de- naC1L'l1ll1S, a vocaçao condulm'!l e In5- nmUIllI metld.· 11a eonjuntura de tUll
çmradalli"ll~ cUlOJlllí/
e prl'llltlillte. fcEa, ma~, p.ar uma que.sUío de técnl- pirado:n da le1., Os rasgos mal.'> ~enl'ol- ví.5eeraJ imperfcicÍlo. Expl('an.:lo ~
(IIlU$ rell ...nnlllJ o lll.llll P,Oll.lfbUI e
a condenacflo surgirá por ml\Íorln vels: que emOClOl1l1.ra~ Il conSCiência penAAmento da Água de Hn:a eOnfes.
/l!!lcaz t'SlO'ço .00 combatI: Il{l LtpUl''''' de nlfr{l\"O~. se 09 Jurados 'se manl- nllelol1al, forllm refletidos nos caml· .sava Amarp Cavalcnntl que ~ ,IDSS&
i51l1o ruClaL D.SSc-lUe cerw dJplO' rellts.rel1', d"llOls do julgamento, 11. nha!,! da pugna pela Llberdr..de. )5sta COI1.~G1tuiçã() de 1891 era o le"la ds
ta IW/I'''-lIm~1JCiUlO que e.s~u. (1<"'. Ju~tl~l\ fica em m.lÍ po.5fção. _ Depu. Naçua sempre 'lIl11~U 11. leI e se.rvlU à Conlltltuit;.ão llorle-amerJcana com pIe.
ll.Çáo 00 l:' .. ...'ltúenLe Kcnllt.lJ 1l~ no- lado Simào da Cu1llLiJ.
liberdade: Nos pródromo~ rlll Ilbcrta- lado com nlgUJl10s dl~po.<;iç"es dR4
!\1e.w. dt co.' ao seu paUl WlU á(lI; ,ou.,
çllo e dl1 lndependênela., l\J)te~ !lue se ConstItuições- suiça e argentnll.
1J11l~ de cllllll';a. O seu Pl llCD1, em
p~nl'onF'e no l\'rlto t',mn.w·l)fl<lO· d!!; PãDessarte, [J República ~em o.iglnll'
fam1lla, Clb Ulll pl'etIDho á!nClwo, A
Projeto n'1 1 103 d 1963
t:rla, Josõ BonlfAdo jã convcnClfl o !idade destrulra o mllJ.· original dc 1.0,
~U<1 liJtlll. qu~ o l1SSIl,.la O',"'""UalU<'II•
'. e
Prlnclpe ,Dom PL'<1rO da nllccsldaue. dr dos os Impérios do Ocidente. Destru.
f~, el'll uma prcHt1 da J~llilCa, O seu
Crla PoMm! Agropecultr-iOR Ilflt constltuclOnMlzal' o seu govêrno.
Indo tJ;, paz: que Jornal•• C0!1R{'~'~ra re'
Qrdcr!un·.1l na ulWJ11a üWllllo l,:,,~;l-.
1I1unidpil>s df' São João da Ponte.
.Ql1ando do 7 de &ctcmbro de 1822, n CO~POl e lepor, a ~eP!I.b.l!,:a nuo tm
"\lo !o.a lLI, 8o:nada préto do lC'''''''' Bra.~ílla de MinaN, Porte/tinha .T(I Naçã<J e o Estado moná"qulco 'e pll....<;:a.do de uma el(peJlel.CIR. que 61
CWll0 laJ.... Màe préta com~~n li connUlIbfl, FfaliCl~i!o Sá. e Cr :110 Mo- apres'âvam em construir 11. 1ndepe;'- repete à. mercê da 1111. beclbll.ldade di
~ulliÍMr () mundo, Lté nql1€le mundo
{lol, Estado c/e Jlf'nlis Gercm.
dêneía fôbre lU! bases 1nded'ectlveLs dlll !lllS, do ayelJtuJ'eJl'j~mo de outros, ds
linde 11 Mile h.lInta a n'lO t~',c: "UI. e
IDo Sr, Teótilo Plre.e)
lnst.lt,nclonalidltde oonstltncloMI. Os Ilnprudéncla de mu,tos. Para redlmj·
8U~l'tu,a. No maslJ. o lL'ga,r du Mae
trios Andl'lIdll8 que parf'clparam das la e E.&lvá·ja, sOll1enle nos tem ajudapreta é ri co' r.ção de tados Oh b,llbl- IA. Coml~"ue:' de Con~titulçi\o e ';18_ InspirMóes doS .onstltuclonollstli6 de do DelL~, Ql!e PI'eside ,11 sua hlst61'1&
leiros
tl,a, de A(tl'lcuJt.ura e Plflltka - Rural Portugal. ah1\ejs.vam que o Imperadol' domln.a a sua ~eo!;: arlf ,e hUl~anll'ill
-~
de Or~ament(l e de FllllUlÇll.S)
Pedlo' t juraste perantp o Parlamento seus filhos. O pres dcme 1altsmo dn .!a~a
O Congrl.'.!iSO Nac\on.al decreta'
dh Brn~ll como seu augusto paI Dom fórm~~Ja det poder open'lte comll/II'U
q
Proleto n 1.102, de 1963
'
Joáo VI já havia jurado PC"antR a~ e vn""o en I'e a t.l'llllql\lllda<lc e 11 11.
,
d"
'ti"
d
r i uS
Art" 19 ~lcam crIados, subordinadO/> CO I~s de LLsboa. defendei' a leI, a berclllde:
.
.
Attrra. os SpOSI lilS os a t {I 'no M nlsterlo da Agricultura, COI\1 as !wdl'll1, a unidade r a regllrança da
Por !s.'o mesmo, eam a I Repybllcn,
4{1~ c 60'1 cio Cúdl{/o de 1'1 UN."'" i normas e atribuições prevlstll.s na le- PÍl(ria. E'-onhava EvarlstD da Vclga que se apelidaI! de V('itm Republlca.
]-'CIUll.
I' gislllÇão vigente, Po.'!tos, Agropecuário- com 9. lnsl.alneiío do reghn.e liberal 11 l11ercê do pl'éllO dos SiJ'mn._ em detl'l<Do Sr. SImão da Cunlllll
11ft/; Jnulllcip!o' de São ,Joiío da "'onte
máxímo COI11 â. implant!:<;lío do .~lste-: mi'nlo dos f'mpcnhos elas almas. A
Brasma de M'''BR, Pnrtelrinha, .rannu- ma cOMtltuclonal. oue desse malesta. A1~an~,a Liberal, de 9tíe foram meu
. (li. couJi,ssUo de COl15tJtuu;lw
Iba, Francisco Sá e Grão Magol, Esl.ado de m"ral 110 Brasll ~m melO à qran- . pai e meu prImo .Freltas Melr adrp.
Justlç."
de Mina~ Gerlllls.
del,a fl.<ic.a do seu território contíllf'n- 11,08 e corl'elglonárlos, conFeguír - entre
J
O CuJlP,l'P~SO NacIonal decreta:
Ar~. 2q Pnra ntender às despr'M l.al.
a c 24 ,clt'. outubro de 19aa, nbr.lel' tôelas
.
com a lmtaiacão dos novo, Po.otos e
Sob a pi~SençllJ de l.antn~ 111rle1!, quI' as reslstenelll.s do PI esldent.e Wn~hln'
,
• Art. I" O ar(.;go 4:<;2 do Cudir:a de no inicIo de seus trltlJa1h,,,,, fico. o Po_ iluminavam as E!l'tradas redent.ras da ton Luis, !mplanloll-so 11 IJ RppúbJi,
(fi'Hice.'M Penal, passllI a teI o se:;,uln· <ler Executlvo aul,ol'!'lado .. abrir, - l'ãt.rla. o jovem Imperador .le 1nc1l11a_ cn sem lei, com poucos objetivos, qua.
te llUi lIgmfc (mico:
atraVés do Mlnl.st.érlo ulI Agricultura, 1'11 a ndoíe.'l' o processo oonstlluciona. pe à mer. do destino de uma revolte
- ".AJ! ~""
o crédito especial de Cr$ 00.000.000,00 lista, que empolgava aquela geração dl', pouco snnguc e pouca I(ranclezn,
I
,n. I 111,venlll 11 ilhõeJ; de eI'.Jzelrosl.
dos que o acoH{;Il-nm nll Jornada. da Tres lt410S depois, nos 15 de no\em:'"c
PDrá~rofo Unlco. São Lambém lm- I Art. 3~ os Orça,"entos para o.~ ,=;r_ lndl1H·ndo!oncJa., Todos os ')'IIe j(1 ha.- de 193a, Instalava-Se a A.ssemblélr Na.
pedidos. de servir 110 ('mveUIl' o;,
"feio! _ f\lb~equente" fariío cnnBtr.r as viam participado das CÔ,·I"S d9 Unboa, clonal Constltu!nte, IJres1dlda lJor An.
rad()~ Clm' lpnhnm tomado pari{' em nolr.~oes neces~árlas à mlUluten(;ão uns con~rvadores, outros mais l1Vs-n- t6nlo Carlos RIbeiro ue Andrada. DIl
Ju1g11111l'nio anterior do' me~n1O pl''''. do.• /61 postas a que se ] ~fere esta leI. "O elos, !l11erlam preserva] 11 lmld,de da Pedro Clll~on, no ~lwmr da posfri'i<
eNc<;o"
I
Art. JO Esta lei entrará em v:go: na Pátria e a sua emancip"lr,lio, ~trn.vés dê!!.re presldenle: "O p~'Ilel que em
I J"J I. 2" O pg':'611rllfo 39 do ar!. f:07 'lnta de ,Ull publJcaeão, revogadas lIll do comtrutão 1I0lItlen. e leg:l1. !Te dia 1891 exercera PJ'(Idente de Morais _
CO COU'f," ele Proce,,,,, Pens1 pa:~d II :!!'po'ições em contrário.
3 de mrio de 1823, em melo às eilPe- Com a austeridade lacônIca - de.spm.
kr a "t·,:,,"'te rHlnçúo:
\. S~la d." Se!sões 2 da outubro c:e ranro" e ll.n'elos da Pátria Ilne, ln.s- penhou. em 1933, o seu pre,~identn An.
~' "1In. t~OI "
'cW, - Dep. Tcojilo Pires.
taloU-H no Rio de Janeiro a Assem. tônio Carlos - com 11 plasticidade I
",I :r'. Se o ~Ju p:dir lellít:ma derc~.,. .
~ '/1
blí'l!l Con~t!tujnt{', Empeuhn1a nll. a pcudêncf.a do tempenmento frIo.
AleI'{, rÚ"Il'lIJIl'·O npcna! unI "ne~lto ~,JU, ti caçllo
e1ab():'~rfio do t~xto dill CM;.' Magna Prudente t.mha· a sever (I,lde male.to.
;brc :t ~tllr,cldade ou IqJin(\lIc'll da
Denl:e a.• medida.~ tende.nfe!1 a nv· pe.IDPnêceu até 19 de setembro, qnnn_ sa, entretanto melancól·ca, dos llP6,;.
!J.gTC.-':.,,· .
'l_,hr o ho'npi11 do cpolpo, pmporc1o. 10 rn!fio foi lido o ante;J'·o.lnto, r.ujo «)105 çlvilj.'la s , Encal'llavrc as vJrtudea
I·. A1!.. ::'" ;:;-tn 1:1 ent~ará. em v:':o 111\ "n1ldo-lhe me:os p~rn o clll~:VD Intell- an,tor pr:nC'lpal foi AlItáni'J Carlos RI- r;publlCanll~..ao sery'ço de .uma legis.
fl,ata ,1, 'I" !ll\1')]:;:acao, revo;:':"[\; 1\.- '!'tI? dn lrrl'll. a dt'semlnll<;'ao de pos- beIro de Andrada, O sen prcit.nhnlo. l,,'cão dogmaflCa. Iromco, cet.Jco, amá.
iluopc '",.c. ,:'1 rn'l!.l:,r:o,
I to}, Agrope"uãrios vcrdaclelramente que re'uIt.oll de emenda oferecida pe- velo o ;Andrada era a SUa antife'l'. Não
s:·'., (13; '.;,~,ü~,· ()'( ~5 de I:ell'n \uo 9hWl1t?~ lepontr em prímeiro lugar, lo eon'l'Ini11te silva. Lisboa,. Invocava ofereCIa no adversário li! rigidez da.
I Lle 1!111~. Depu
. t3do Sílltiiu da Cllilll~.I'Vi!':mdo à deíe$l! e 110 fomento dn o nome du Salll,í~imo Tríndade. fôr Cj!lpl.a, ortodoxia; domlnava·o pela
,)",
Jl,elljicatiM
nrod""fw vPllelpl p !\lllmal os postos oa cnpa7 ele mant~r, Illé hoje. uno e ma1Jma, pela serenJdadl'. pela tole.
~<';l'Oprl'I1';!"O' rodem oonstitulr pu:" ínrllv',!ve1 o lmp5rio do Brasil.
râncla. O primelJ'o foi o Presidenle
.,.lRt\ c~nt;'''"$ dp aeórdlios rJôv'n!·'··, de l"n"'~~ valill, princlpa'·'lentl' para
Mal?,l'!lc:o da imprudêllcla de Pcd"o Idenl eln Cfllllara disciplinada'. o ontro
:f'll.• no
bngo 11 validllde ou llnll do o,; prqul'l1o.; e méd Os proprieláriOb ru- ! qUl' dÔf'elveu a nma hom da tal'd~ ~ p'e'idente pl'O"idcnria: da Câmara
~~!lJIlcn:o cm que um jurado vcnha ,ra1\'.
do dia 12 de novembro de 1823 li As- InSegura e dividida Que. a aun.lauer
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jl;staJlte, ll'lderia ser di~SDlvida pel;:.; tl'Uir. Não se lembJ/am éle dllt ailver- t.~ de 1~60. (Lei Orgill1:ca da preVi-I União aos municlpios por fôr a ri .
forças q.ue dc:~afiava e ofendia" •••
lêncla de MontesCluleu: "A melhor {jenCla.sfCllll~ p~r am ;L H!gorar com, dispostu'nll ConstitUição seri!lI ~a'g I :
Com esse rel,rato ao vIvo e pessoal, !Il1'dll'llça numa constituição Jestroi· Q, seglllll e re....aço!~':
lnte~~'almellte, e de uma so ve7. 'tiO
pl)1tado por Pedro Calmon, sentimos me ().> \}l'inciplos e caMa-Ih" a ruina"
"Art. 142. A. emp:t'sa" abran- terceIro e quarto ,trlme,Me. rLbpectíque a CL nst:tulção dm Il República, No dia em que, para. desgl:aca d"sta
gidas por e"ta leI '1'\0 pJderão' vamfnte de cada ano, pe.a ExaiL';'
promulgada aos 16 de Julho de 1934, NaçÃO do Ccuzelro do Sul, êonseguJ'
receber qualquer ~ui'\'ençi!o ou f'erleral lo~al. ou pela OelegllcJa Fitteria menor curso pela HistórIa do rem. OS iconoclastas demolirem o moparticipar de qualquer t'onco1'rén- cal do Est:l.do, sempre q'le não hoU\'~~
fll!C a da ! Repúbllca. A fua vigílncia nume~to eon·titueional. somenw nos
cla promovida .:leJa Govêrno ou rerattl<;,A? arrccadadora ;Ia Joea.lf),,1e.
nao 1'1\ alem da' tolerânca de Getúlio res'.liTao sombras e escombros nara a
Butal"qUlas federals, nem al ena.I",
f 1~ l'l: facultado o pll."arnenlo das
Vargas, que. comr. bom gaúcho, prefe- pcsterldade.
~ed.e:,. transferir -:u OJICI a. opus qUOtlUl em parcelas mensal<;
tanto
.Ia a perpeluidade na Poãer. mesmo a
~m 2 de outubro de 1963. - Depu11110VelS, emoorcaçors al~ ael'ot.'a- seJs do Inter&se do munlc! io e daflm.to da nova Jleg!l!lidade. Invoc:\ndo tedr, Medeiros Neto.
a comoça grave e pertu"u3dol'a da
expressa GOl1cltaçaJ' dll prcordem social e pol1tlca, lU" se deseção de prevíd~l1rla !o~:n: II que
"
nhava. 8usprndeu aS gaNulillls eonsPl'oJ'e~o
1106
d 196'3~
c~teJam oU tenham c.:\1I;)0 vin" . O Exator Federo.l ou o Deleti.tuclona!s, que julgOU p:e ludlciais à
I'
•
,e
cuIa das. sob pena 'cJp l1'IHd:tde do gado F'l~cal, conforme fOr o caso Inéegurança naciol:al. e retomou des"imAutoriza o Poder Exccutivo a
ato. e do re"lstro" P1biko a. que I'Jdhá em o1'ÚIle de re.sponsabll!dllde,
.peclidamentp, a marcha. pa,ra a !lI RealJrír, pqlo Míll!Sté1'lo da JU'liqe
estiverem suleitu..
se não fizer o recolhiment.o dl1l! !lomas
pública. Na noite· C:c 10 de novembro
e NegóCIOS lllteriore,~, . o crédito
J J? se~ q~e provem, 19uc.l- '.Ievida.s, oom a corresPOl'dente comu- ,ue 1937, O golpe mllital'. em detí:ie.pecial de Cr$ 250.900 OOll,OO (dumente, a me:<:lstên~,Jn de liéblto nlc:açllo no PrefeIto. dentro .dos pramento da ordem eivil, eclip<:ou a lei
zentos e cinqüenta '11ti/h6es de crupar!t c,om /!s in.stlt·l'~M~ de pre. zos referidOS no- a.rtlgo, 'l1l até o 1)1e impôs a vonl.ade de um h;'}mem A
zelros) , para atendel a despesas
vldenCla. nao podel'i\" as entlda. tlmo /lia do mês, na hi\'l6tese do paCa "Ia Map;ria. ql1e oul.o'·I?;O\J à Nc.<;no
com a construçáo do IITédlo de.,des \'Ie direito llúbllco estadual e râgrltfo anterior.
jlll
.copiando o espírito do Estarlo Nôvo
tina do ao 1llSailuto Nu'sa Seullfora
mUl1lclpal, ou (.\<j 6ri!1íos e e-m- . Art.
.
de Ollvclra Salazar. imprimia os ruda piedade l1"ra al)1"/('a, criance.'
p,.êsas à,g meFmns ~ln~lllacJa.s re21' O MinIstério da Fazenda,·
mo~ da nova ordem. na pr~ll'~o do
polJl'f8, em Bra,,'ilia tL1FI.
•
ceber da União 'llbveuções áuxl. llnualmente, Imediatamente a.pÓll
dilema do século. Sob a' tut.ela 'iêsse
(Do SI". Jorge KaJumel
1i0ll ou quotas sôbl'e Impostos ou arprovação <ia Lei de Meios. expedir
rendas de qualquer natureza,
nstruções As DelegacIas Fiscais •
mpel'ntlvo histÓ"lco, a PlHrla viveu e
(As C Isod
í t '
.
_sobreviveu até 2l' d p outUbro. de 1945 e d
r~m ,oes o Os r.to FedeUll1
I 29 Os dit'b;en!es elas emprêSl1.s Exatorlas FederaIs no sentido do cum'lquando os ,acontecimentos ;'1ternaci{l':,9 çamenlo.)
administradas 'lire!ll DU Indireta- llrlmento desta lei, especIalmente fIt"l''''
nai< iá pf>llj.rlzal'am o' de5'.Jnc hlstliO Congresso Nacional i"."l'rta:
mCI:!!:e pela (ln1lio.· ou sõbre flS mltlndo a retencllo IlUficiente dê requaIS ,li Ulliãü ,'xer~a contl'Ole de celta. arrecadada. para IllY !'!.'tment.o dali
rico da redemocrati•.acão Caira a III
o
'IlcIJúhl1cn e in~j'lava-se a intermediá- . ~rt. 1 Flcll. ,o. poder F:~"·I,.tlyO aUqua~9uer ntttuI'P?ll. - ~e~lío respon~ auotas dentro dos pra.zos e,tabelecl)'ia, de~eompa...<ada e pas<Jilell"a p;eE- J tO l~ado a ab!Jl, ao \iI"tJ>lc!'lo
da
sabl,lzados fUIlPional t Jipo.nce!- dM.
""
tiíCl republlcana, presidida. pplO Minls_ Justiça e .Negocjo~ lt;Le':l,t. 1as. o creramenle ~elo atraso 0'1 pela falta
Art.. 39 Revcrrn<!as n.- dislJO",ções etilo
l:t,r José Linhares, oresidcnte do Su- dito espeCial. d~ C1S ! "! 000 '0001]0
Qtl
~ecolhun.:nto,
durante
a
rescontrário,
e.st.~
lei
entrnr;\
em
vigor
premo Tribunal Federal.
(d.uzento~ e cmqUentn m:lI-o?~ de crU.r,eet1lva tge~t~oo d!lS qu"tas de.vidas na data cle sua publIcal'M.
.
. I.
,
,zelro~l pal'a ocol'l'el" a d""p~j;ns el1m "-~ n.~' I U1~oes de tlrnvldêncla a
"
, .~
Era o e~!áglo probató:'lo da. const.a:1_ a construção do !l1'NUO dQ.~ln!ldo ao
que estiverem vinculados.
Sala da.!'. Sess15M, li de outubro ·de
,t~ de s . 1~"nnça pai o País~ que que·; Institu'o Nossa SPll!'lJl'a -~;l. pled.<ie
. § 3' As o.utorldlldes e llel'ven- 19~3.... Milton. Dllira. - Ani,z Badl'a,'
'!'Ht e eXI~la a sua "estflllraçao demo-I.~ob a respon.~abí1i<1ade- e t!ireçãv' da
~tuâl'los q!Je tnfrlngirem o dWposto
..
~..
'
- "
crii.t!ca. Convoca~a " Ac",e' '.éia _ . _ Ordrm reli~iosa -"Irmãs \'l'<·;ial'e.. de
~ - :rllstIJlca~{lo
...--./ '.
ne.ste 3'rtlgo e seus Pllrâgrafoll Inelon'al r:on~mtl!T.te da :IV Renúblie:t í N~ S~., da_ piedade", em B" :._ma. Dlsc~rrerao
l!111
multa
t"ll!ll
ao'
ven.
"
.
---""l.
'com 00 eleito~ em 3 dê dezembl'o "le ,'I.rito Fedel'al. para aro:t101 'l~d<tir e
cImento ou slllárlo menslll (Iue
II I\usênch de rrilllia:nentaç5.o vellt
1945, lá me 1!flconkava, hOlU'ado com, educar crianças pobreS I.' 'abnn,lC\laestejam percebendo !l épOCa da prOVOc:UldO ~ener.!II.1fzltdo des!lSS<lsseg9_
" manfl!lto de repre~entante do nobre das
'
"
,
ll1fra~ão. QU~ ~erâ ltullMda pela
Illll' tango ao cumprlmento de 111 ..
-pOVI ala~o' "I •••• otnlm·a-sí- 11 pl'll11l'iA1't. 29 O cl'édlto de :tue t'aí.1 -n
In.~tltlllcl'ío de prevld"nola soclal .ce!turdCl nOil U 4' e 5' do lLI't
r" de fe',e.eil'o de 1MB. ob o~ me1ho-/ p1'esen'e lei será. autc.ll1i\:'eQçl1;;nte 1'0InlercA'flda e cobradA na forma da Constltulc;1l.o Pederal' sClWndó
,as \11 pício, ;) l.tenta às lnsplrarôes p;1.stl'udo pelo Tribunal de Contas, e
(~~' nrtl~().~ 84 e 85, sem preJul7f! têr:mC$ da Emenda éonstituclon
tll\ -~\Ia irl.,le -eaillstamOll ao nô1l0!<llsf,!·lhtti<lo. ao Te.sou1'o ~laelonnJ.
Clfi \l~na l1e rC~nOnsabll\da4e, qce n? 5.
. ,
clima da época. que acordara com III . A ,t ~ ~'t I I
' 1.,' .
.'
nu C[l.~<l c.ouber:·
vlMI'ia ml1ndial contra a nazl-ta-el-1 ... 3 E. 11 ,c en ra.. a ~m n;:or
s •
O
proleto
vIsa
df8ctl'llnal'
o Pl\~
mo, o~ pI'0116.. :j(j~ melhores da Con~.' na. d~t:J. "~e_ sua llllbllcap,no. 1 ~'vM.qdn ..
Jusd/waçll'J
mento das quot.lII dM lm:xlstoa
'tltulção de 1931. Atllllllzam"s aqllPJl ali (hSpO.-H:ues· em eontr!wo.
Sobcm á. bIlhões os dtb't~s p~rn renda e de cOlISumo de'l'fdu l1ll8
'-t~xt() coust.lt,U~Ü111Ql sem o de'fli7.Ul"arSala dn. !'W,·Õ€s. ~ de DUf.UOlO de c,nm as dlverslIlI Inst.i ~jlçõei 'ele p~e- ulctP fl!8'. em condiçtlea de r'!$~n
n!03. MlInUvemos a lell'lsln(',;o do tra-' 1963. - Jorge l(ulumll.
rldêncla social. mormente as de em- li d a.de e oportunidade qtlt' supere
balho. n.. r:ar!lntillS do Judlcilirlo lt I .
.'
l
orêsas lilladu a08 "róp.-J!lI< p"dêrl's _~ ltu a C; li. o. devolvendo tr"nQlllU
'11lr1onondt'nela 'do LPo;islntivo, o }l1'fSiJugll/lca('(jr
arcando "om cêrcn de 112% qua.nfo .. execução dll~ dlsp
dimcinllsmo com IItribulp," < mais UBrn.\:llía. alle~a1' elo -en:.(,:e !l'~ .m- oúbllcos,
dll6 débllos, selnlndo. nl1>í,s. deu,ous. eonst1tueIO!\ll1a mmclonndos.
mltn'dns. Oferecemos & Nação e ao çadol1oS seus tl'ê.~ allno a'n:1ll r umn
:'E..tndo, naquela ·tarde memol'âvel de cíd&de nn..ecnte. A!l)dn ~e )·ec.{·nte da ~~~ d':i n;.~~~~in~ "Jornal do Brasil", de . Cumitl'e drzer Cft1" o meMnlsmó;
nOllto nlto fere llunlauer l)"lncfplo ~
'IR d'fl sot,embM de '1946. a. COl1stitulcã.., falt-<I -de !1l.olitlJ!rões as,,·'tf·n"IÍ.I· df '<;l\ v t ct n . . .
'ma!1I pro!!ressL.ta da Am!'l1ea. depol' tôda' ordem. Nflo cc.nta . 'Y1fsmo ne- c"r :- eI!.1 lldes l\o~ tl·e.'! p"'i~l'es t';xe." nnmentãrlo, l! ~e in.onir.q -em tyrO'l'efJ
"1
'
i
o~
.-(
f<J
del"lll.l.
".<ta"I'AI~
e
mt!nltlW~ pxnerl~nc!ll munlcínalista. do
'd~ dI' ,{óxlc(I. Mal~ado ~e tRntas in- nhum nbrli!o para aeo:hel, erJanças
.. pa s - ne1u.s ve fhnco c1'l BmslI e Grande do S t
.
;
. t,pmpPl'es e da ap,l\o dos ine"C1'upuloSo~ pobres P .abandonnõM. a fim dc dis· Sumoc,
11 causar I'rRi~ ;H·CÍllí.os
ê,.,
.
li,
.d
o mnlaví.'ndo~. flue se conlunram con. pensar-lhes ~ustento I' o'!"l'>t<:ão. ure- ndm.lnlstraç3PR da ol'ev:dêncla.:
!
'''. .~
tra.,:t ~tta establlldade, continua. a pnrando-n~ c(}nvenlentenlente par:>
Nao S~ fustirlrrl nem <p ~tlI11pl'eende
t mnortll. com o nrnleto trllnsfo
Cn.Ttli Magna de 1948 a prellbar na enfre.ntar a vida.
. ""1' exemplo que n~ prO'elt.llras rece~ ~ o em ler. fazer ch'o:ar os l'ccur
horl7.onte a.~ luzes do. ordem inl!tltuDndns Maltas flnnlidn,lEiF obletiva. bnlll, stst,emátíra e pontualmente a
~ausa ao Munlc!p!o. sem In~
cionlll. NÃo permltiremo" que a subs das pelll P·ODo.-lção. Ilarantlda. sua 11lnta s6bre o ImpÓI't/'l dI' rend ' e
li!' J) e rlttM'OIlll.mente
dentre) .
t.ltua, deformando-~.· Aconselhamo" fiel execucfio peJo prestlqio nadon" Ihen ~ devIdA llela União se 11, ~e nraZQI. obfetll'l-sl!, lIS!Itm corre
llO Intento dCl legfslllMr c ,
qUe 11 emendem, comnletan!lo-ll. Af de dp~f""~9do lIl'l,.,. "Irmfls Íluxlllraes de e~trefantn I'eeothnm suas' co~~u1~ ~ef te
quem lenta.r destrul.la. Ol7JB J~remv N- S- da Piedade". esperllmos que eM.' 110.. Institutos
11 n • lt res«WU'dlÜ'.Sê lU P1'efef
:Bcr.thrm que li melhor Conlltit'llcllo cada eolel!'a. Indl'pendenl:emente da
N0"ro l)ro'I!'~o pÓls. obletlva da.r um llO ~6 da fnse~nnl!a dll'l l'eCebtm. .
pjl.ra 11m povo é aquela 11 qual êSte e!tâ eoloracão llartldlirfa., col~.bore deeidl- ftm li ".ose e.o1l1do de CO!SRll. não per. .~s·hco~o em e.'!TIl!clal der~ndê-lfl1 .
acoFtumndo,
<lamente oela sua tran<formacfio em mltfndo o -lls'!'IIm"nto de ta.ls CfUOt.ns
n a. os lIll'totas. que. l'r!Val.
", Nó.\. no~ l,noltunmM 11 paz t. 10 t,.a.- ll!i, eom o llensam~nto "Ia~ cen~cna' • d~ .ubvrncõe.. OlltrllS <em.1 rova do-~e dtUl neeessldll.dê$ d .. numerll ;
r
;bfllho. /l. .ombra do pAlio da iei vlqo' d~ t>nt.eR llobre~ e abnnd"'19dM qu d; I'1lJlter~o eom os In!ltltutos : pu- ~nteclnam 0\1 nel'(oclnm ê<sl"ll et'éd~~
rante, por 1&'10, nl\o -trocllremos a ór. t!'l'lIo '''.<se abrigo· na C!tpltal da R.e- n'n-in. peMdnlPentp. por outro lado
l~ll<!o ônus para -o erárIo mlD
pcm lIrla desordem, a trl\nqlll1irlP.r'e lI.1bllea.
n{"~~lr" dlrl<!en 'es do! emtJrêsaB d4 n c pa
-"!Ill~
pela nn!lral1la. O bcm-e'tar >elp, <mAs Irll"!lIs forneMram ~o nntor j~ Pu,"O " servIdor!', que, Inobservando
n f 1~ jlrOl'~e Ulna. solucllo 'fe.i~
tll.gc.<tng~m nlrot.~cnlca dos ,,\;'lta(llll'e.tI ~~:spnt.e o ';qllll.ntum" adma proposto. no nr~<rrICÕPll leI!'9i~, dp.r~1tl motivo p t,at,lva aue. nor aten"er êXrlu.~lva.m!i"
QIlPrpl110S e exil\'irmo~ dOi' p~1êrps da I . pa®s • m~ OrQB're"~o ,in~<lo ue ~\Ie tf~o "ela .,,,t.11Aflo {) -erolhlmento te oI'! Interê.'lIll! munfe!pal _ real .,
,R<'1"(lh1\cll. qne prntlaup"" a l',mstltui- t~;!l-R3. n...lnnrlo oe.Ir! f;rn'a ' .on~tl'llr h~~scont.rib?lç6es devld!lS a.os tnstl- neflclftrlo do dL."TIo~1ttvo const.lttlefOl\ll!l
cão e l'~..ppltp", a leI. Já nns 10nven K(liul1~vnl!t Schwnb .L,da. - Joru
8 i d
. - _e ~f!\l'ura. nl{o a.trlt.ar com OS- ~
li a
as !';es,-nps. ;etemhro de 1963 IrflM~ dêste. Trllt(l-Se dI! narcelnmeíi4.
cemll.~ que tinha sobela razão ThoJ1'Ias
.
- Palllo Macetrlnl.
In das auoEáR que, 'a, 11m Ró tem~:
MaCB .. lnq l111nndn afirmava qllP Ilmo
nofle-r,\ t'acnItn.r R!I IlMlOlbl1'<!ade.s· dé
. bar ConM.it.ulc;;o é ·lnfinl!.Bmei1tc !!tePro ieto nq 1.107, de 1963
"a"llm~nt.o do Tesourl! Nap1"tlllt, (!Orno
lhor que o m'plhOl' do~ dpspot.li'" Pu.o.
P'Oitlenntn"mo_ m~lht>r a posiciío '11.'MDá 'nova. reda~/lo 110, riri. 142
PrOI'eto nq t.1 OS, de 1963
"Merl. por. Clutro lado. llrOVo.~ar t. ri""lo
Queremos e exil!Í\Y'lo.. dos Po<'fê..p.s da
rIa ~ei 3.807. de 25 t!e ']ql'>.,/o de
t."rnA"IiO tlntolal do 'ree~l,\mento
le\tal1dnde. eu I'ecardo li rem~nloro
1~60, T.,.I Org{lnica ,ta PrevidéllDisciplina o 1Jl1f1l%1nenfo das ""j'prIr1RS quotas.' em' c~,.,-'lirl'íes má
1'1l'asmo de Rot.erdl\o que ll.fil'n1av:tl _
cu/. 6 0 c i a l ) , "
'1'I1.C!/ as dos impostos "e Renda e "anta to~ail nora M. exl9;êncllUl dei':
"Nuntla
!'oe troca & Constltul(jiío de um
dpios.C on:sumo dCv Idas ao~' rnunici- "111'.'0 'do, Munrclplo. \.
'1
povo
sem
pert,1Il'bacões". Ssie 'ato é
(DO Sr. P.apto Macarlnll
O projeto, como se vf, é elltrêm .'
~~elltlvel nest.e momento tcrrivr-L em_
(Às COmlSEões de Co'vtltu!cno e'
que ora mergulha a Pát.rla i .. t,Mra. Just.lca. de Legislação Social e dc 1"1(Do SI". MilLon outra)
m!'nte 1I1mp!es e cOI'res!londe'a v4
PU't1ll'hn-,,; o Pats ~ mercê de um
nanças,)
---I
<As '-Comlssõcs de Constitui ão e lIndnlme aMelo des m'm!cíplos ~
grupo de m~onfol'mados eom 1 ;)r!lcm
'
'
ç
..
cristã Instltulda. .'voluma-se a onda
O Congresso Nacio,nal d<'o.-ret.n:
Justiça, de Economia e.de Finanças.) Brasil.
montAnt". do~ que quercm, dcstf1.lir
Art. 19 O art. 142 e .'eu parágr!l!o
Art. 10 As uot
d
1
Saia dllS Sessões. 2 de Dutubro •
sem nenhuma cl\pacldade de orecon$- único, da Lei n? _3.807, de Z6. de agõ.~- renda. e de (~lms;~o, Os de~~~~tOllpe~: 1963. - Mil/oll Dutra. .
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".,--

rdetida roclcvl.a em ouer.'''' trê<Jt>Ob
Juslí/1caçiio
nos dlvelSos l!,. .OsJ\IS do N -,rdeste
1
.
.'.-.
AulOfld! o pader ereeutiro a
Arl' 3" O rodei E,,:CJ1lllVV dJ.-c,pll. ,~o pro}el!! ~lJl c,all~a t1~Len.>.a justl, (Ih",/', p~I,' lIliil'sUrío da Educa<:ão nUá a entrega da VfJ b'. ~'1l tré~ ()Y.CI'. i 11C.~Ç,.o, pulS .ao ~'~lS, .Ih,ldanos e nee CU'}'I"/1 o crdl/o fIe C:t$ ..... ciclos eon-ccutJvos
i Ce.s.. árIOS 9S emplt,ndlmell.os que as

11lf1v! 7JD P Cl,'o B(JflOl1íáilo Na ...

hgu 11

i'

(1,11!l~{1
fJ}-U(j[}P'

flt' ,r&í/lllJ!UI1 fiUf!

it

tlr 1.-11J1rlllf'JJn1Js

Outubro de 19G3

;."."."..."...,="",,,,.,,...,,,,.,..,,..,.,.,,.,,...,;:;.::,.:.::::.:.:::..-=.:;.~~

Pro;etr. n9 1.110, de 1953

>Pl'o;élo nQ 1.109, de 19E·3
dOl/fI/

(Seção I)'

:'O,(lC~,(j{;ow 'Cil1qÜ~lIill milhões
Art 4? ·Esta Jel' enlnHá em vi!;or I· o!,sanlUlções eitad.s aquI ,.pm evJdcu(1e CTl':e:ro·'l 1'nra c"r,'(a, as d~!. na d~la da sua pUIIllrae.. .J. r2v,)g"(Jn.~ cII,a.do em prol da trl~te ';oletivldude
1L'we dI' cZl)d1:~{O unr ohlfi.< ['fi ro clisp'<lrôts em -'~'omrá~j().
,ao. exeepclOnlllli, Cre,o q"e o C()UJ1~')"".'n,','o C,1rlu (1,' AlIlpu,Q Ll"
, ,
Igre;."o n~oserá lm"ermE~'e, aos I'ú.
(Dil Sr. LdM) Marbadr»,
~!aternitlril~ e prot('ção â 111f1t!'!MiltCJll Cabral.
fr,mentlJ5 de.t!:lls crlutu ti, que n·eUH C(;Ol)~·iJl'S de CC'I1,llllI:ÇÃO r
c.a e da C/!U) ria CdQJl/'[J r}(j'''1l
JuslijJca;;"/J
receJ.lI respeito e amparo oa saoicC!:lde
..lu" Iça, de 'l'l':m:'pollrs, COmlJlllrn,Ô€t \
fJel,lllJra de Na~aré. de ltumbiur~,
brazlteiru, principa:l_ltllÍl~ IJllr plrte
~ OUIOi, PÚU!ll'OS c de Finanças,}.
no Estarlo f!e Goiás
Não é de hoje Q pl f'Jc'!pação do daqueles que <levem prap"~n:lr jUlf'~a
J.,rgi!,QLOI em reJ~ç;tO a "llll'Ju"fw de e soJdarJedade. - BenJallli:L F·1m}/.
(1)0 Sr. Ll.stl':a Ma~"'.lllo)
ol.illlS l'lJLlOVIM,ljS ~OlJ-'l,Jllll'-" do Pl:ma
I O COIJ~.~,,'v Nachmal decnlu;
IAs CcmUõI'S ;},' EdlJeaç.10 e CU:- Ito:.oviárlo Naclon~J, que ror esla ou
\ Art j/l J' lt'H X1JChd-dn nO fllano Ho..
Projeto n9 1."117, de 1963
dov;I,da 11.Jl'Wl'DJ a e,llH.em de }'[)- tura, de orçamentr.. e delo'lnanças,) aquela razão, se pl'orr.'~am p{)r anos
seguidos.
dW'.'1J1 g:lr Iça 11 cidade ;lI QUlrino·
O Ccngre~so Nacional der·reta:
A EJR-l0 foi in~lufda no plan,' qlll::·
Autorlw o pode, B"eculil!o a
!pOli' 11 l'lIC:iJC.Pltll DCUl'n 'li', ;[le)'! ,1i...
Art. 1" ,Fica o po,ller Extr\ltlvo &u. quem! de obra, rCdlV1i1r·!!S f'IEOo1acto
abrIr, pclo lJamtérw da Vraçao
cnr~,1 pc:a d21JOminação áe 00... 62 no
l,ori~ado a abril' ;;tr:lVé;; elo MinisTé.'Jo pelo DNER em IYül, e (onsjd~llIcla
e Obras i'LlbliL'uS o el'edito e-,pem:tt,~If.JO ue o !J1 tJ.s.
de< I!:tJúcruiJO ~ Cunura, [I crérllt,Q es. obra de alto íl).terésse eCI!"ÚmltQ Mo<
eial de CIS 8oa.OOo.~~1B.00 loitoAl't 2° A ]HL'..'3['íJle lei ~J1tlrr"5. t'Tn pfJchl clt C'J S 50 000.000,00 (clnq[\rnt.. ela. para o Ncrde!:!e E.I! atr~ "C~!l o
cenlos mllllóe. ele cruae'ros) para
Vir'0l lJl1 dato de Mlf: pl,t>liçn~qo re- nâU.õrs dl' c, uzrlnq pa"a fal.er l~,ce Interior norde.o;.lno, .Mimc!" de
(J.t~1UJ.~l a d,,'pestls C01lt a ('on.·
truç!Jo de t,echoJ da ~sfptJdu
:Vo~:at1g! 1:" rJLpl)ôl\~U~;; _eUl conll'i11 lo. ás de.spe:~s de conrlu',ão lias obras cau no Rio Grande do Norte (lIra·
ti:! Arr.crlU'"B.O Cristã de Amparo -à ves.sando a paraJl.ia, pcrn,lln~UClJ Ala·
Brt·14,
1/0 Rio G7U111e do Sul
SUlu drJ.3 St':;!'LJC'~, :J de ~ulubru de •• t
Id'
p t I P
gOlU e Bahia, visando II ,)gnçao de
•.
10G3, ~ LlIoiJiJu Maclwdo,
.na ern IH.e e j'O ecno 11 n_"IlCll< e .on....s produtoras de cer< !l'I. ríb!lls ,.t. \ IDo Sr. AluulO Bezerrl1.
à Cnsa da CrJa~ça Nosó:t Benhm'a de • "
d
ti d
Nnm,,!', LÍe II1Jl[,lJllHll, no mtndo de getais e minérios, onde a
ensl a e
<As Ccml!~ões de TraD!'J.'ol't~s, coJ Iwlij:va 11 f{j
(Jo'!ls.
demográfica é apreciável
li
municaçlles e C'Llas PúblJCbS, de arArt. 29 A P)'C!'Lute M enirroTá rm
o DNER vem lntem;11i~an o lI!ll çamento e de FJnllJlça~"
GUllI n Jll(}/wâo no PWI1l' EtJuov;l\.
'
obras'no
trccno
sItuado
110
[o'",tudo
àe,
rio NaclUnnl da re<lovJ~ que ,Ig:.l a v Igor na dli t a d e sua PU!) li cac"o re· Fe-nambuco, No que se rcfcl'e ao E"1lO Cllngre."".o Nacional d~el eia 1
cidade de QlJlrlnópo.ls à Cllfho~lra vogadas as dJsposlções em centrár'o,
'
Sala du Sl\S~ôe~. 2 de outubro de tado di\ Paralba foi oon"gt~do ape.
Nt. 19 FIca. o puder l:::lrcuLiv.o al!Duul'ada t f H'mos con!l€jllJido do!.S
1963. _ LI:1Jca Machadu.
n1l5 a modesla quantia de C:$, ...... tor!Zudo a !lut'u, atlU~es dI' M.UlS!él'lo
gl'u1Hles oU.i' \)'1('8:
50.060,000,00 (r!ncjUcnta tr.lJbocs de da VlaqÍlo e Obras Púh!J~,", o cnjjl!u
1. Com o Jllm"r,o 4U~ Oill b" pre.
JUsttlícaJil'a
cruzeiros) no orCllmenl,Q de 19~4 especJal de Cr$ 860. oau, :}l)r ,OD (oHotCJl(Je, Unia das lonas mli.l~ 1'1('[,_ e
rtumbJara é o maior centro prlil.ll>- ape~r do nc~c., e~llpenhr. para I1l1: centos milhões de CJ UZeU(!fJ para fa~
pl JllutOPll> d~ Estado do Goill';, ,~ ,ê tor de arroz (;0 A.>IJlào de Golás POI menlar esta dotnçao O trecho qu. zer face às de.']Jesas de con~trução dos
ligado à. C",~hoeira DO\lrnda lfue, pOl" ser u'üu das UnilS mais "i~as d... Bra. de.sejamos beneficiar com efta lei é trechos passo F'undo-I[;t'echim Ere·
:sua vez, ,la se Rcna l1g~da Il Im·54 I'll CflltTal, a aClti;';O do el~meJlto au. o que liga Cnmpjna or"n,'e à divisa ehlm-Estleifo e Llvram~n1tl-Ru.-J'irlo
!por vJn llMnl/ada, Denlro em pouco muho &m lJJ"ÚUW'1l de 5USS ubérrLn'li do Rio ofande do Nor-. I com 110 do Sul da RodCJvla 8Ft-I1, no E.>tBdo
tel ['mos, tnmbém, Cachoeira Dilurava té'l,lS tem ~ído considerável AIl apor. quilômetros apl'c;:lnlada~~n e.
t
do Rio Grande tio Sul.
llba<lll. 11 Blí-I4, em Itumblara. 6nt d dc-en o '
Ae,C IIS
obJetivIDlIOS um traça.,., rme es u.,
'"
tam. dlarlm!I_.,
~ e ~
n beleça
llgação da zona dI) bl'ejo que
Ptrrll;;riJ1o pl1lea. A Jlnj1ltrtdncla aet.
I • O valor (Cünômleo da refe!'Jdll
cs·
f;~~~l~ •• orjundw; de lôdas ali P'iI'- é a de maior produção dê' ce'·eal. e ma r~!enda será eI?tregll& vC DN~R
tú\dll. é lmJJEol1tívrl e o~ be11rficlus tjue
, ~llattamento NaCJOna, Ile Es1:rad'!5
Com !E,' 0, crlvu-se um grande pro- fibras de sislll, ahrnngida nojo.' I1lU- D
fJLl'ão co:.l,iuo~ srlno enormrs, Vasta
e_ Rodagem! .n!, ~rrent ...:<erclclt e
!wnll. do sudocstt l;olr,no se verá, In. ulewll para li. c;dade, sede do mqnl.- nlclplos de :et:ptTanca A1'eln e I\ra·
clpío,
P(!Ju
(,:;Uir
a
Meia
estl1
IlH.te
runa.
A
ligação
dUHs
ecrtr["
de
l)~ose.á
uUll/ada un J t;.anlentr. no ph~a·
'Lr;;l'(lda ao plano rodovJtt.rlo fedexal,
11 á T.,eI!to ela constru~ao dos tte~ho,;, \.Jue
aJl
chega
wrlm;
os
dias.
QllllSe
'rtuc!ío
a.
campll:m
GrJlnd~
pe<ml.
q
i
d
o
det'en'lolvlm.nto
econlJmóeo
e
so,',lal
...·vlárloS'.
citados,
:f: v[foude ~ue a rodovJJ, que .e pre·
tO:lCJs de origem h um I & se;n reCUl- de evtenpa zona ~.I'jcnja até agOI'&
Art. 2~ Esta lei entrJ!I< em vigor
h odo JncJuJr no Plano Rodoviário sos
e sem melo., pura trlltar e e.o;ludal,
~ . "
~ "~
d n da a d
bll
A
l'J-a:Jonnl luz p:ll'te do Plano RodovJá·
Membro:< da cidade de !lambiam, sofrendo as eonseqllênclg~ da falia e a
.I
e sua pu caJ;...Ii, 1'eV OZadoll
..·
If' .
f'l t ó '
'transporte e eonl1Jn;e!lcíJ~
a.s
Iil>poslçóes e';,l contrá-lo.
..
,i;) E:,taõulJ.l. Acont~L'~, )lQ ém, qllt o
A "'ollllca rodov;~_da M p,.ra.<:1 está
S,~la daz., Ijl~~oes, 1 di outubJ c de
m;:.r,ucln dE' GcMtg, nrl,l) 'P0rIe r nn<. t2m eS1J i r i tos " ...mau ,,!'laS e : ~_'l r p,eos,
..ltando de -eform'lam,[' dl.mle lVS~. - A.wslo Be~erra.
CLoi1:1lCu2c Oara nillfar OS scrvlps de resolveram crhlr as anll'l~des acJma ne~ft:
como solu"itc do problema,
.~•
ê, t,/}ulo c"m as nectulclildlJ,q La rfgJilo,
O que e~bla ao Eet.ado ou à União do dilema resultanu ';a ~CI1E-'>ez de
Ju~tiflcaçáo
TUfWS, IJ0r e"cmplo, umll ponte só·
.'
In ' iatl ri d T~e1rsos financeiros; ou ~ilrem_os pre-, . -.
Ido
1
d
[",!' o f1J0 <lo;: BoI, Ql1e r,Pf/Í umA obra ;;~b;oie:i:e~gciwlHfe°ritu~lJlar~7tse:ferêncla Its estradas nas regloes eom
A rOclovla !ederal BR·14, no Rio
elp VllJi', p que, dlflcllmente, porlerá A ajuda do jX)VI" tem Eldo conglde- problemas econômicos e !'oo\ols
ou Grande do Sul, c.orla tJ Estadt. de
r;er Col1bll'ulcla POI' noSElo EsIRdo.
rM •.] e as ::!lciedades rclHidaS já cmo. Iremos' diluir ll!I verbas ,~om a1l11ca-' norte a sul, eorJ.>tltuludo·se em eixo
l'em
suas
fín.
alldade.!.
Várias
ObTas
çáo
Inclusive
em
estradas
lJfonelrll!
e :~doviârJa da mnicrr importlincla i:~0
~. 1H~-1~~lH~JI:! pudr'l'á negal' o if..tte.. P
dê Iurlsmo ou mel:mo \lOHl-IclIs,
",-",mica, lace à regiãO vellcldo de aJlll
J'es5C turlstico que oferecp.m as bclls· no elttanto, ainda estão ll"1l' éonclllfr
O fund~;"ento d....te pr'lJeto de Lei produtividade I1grícola, pecuárla e
Nada
mais
justo,
pois,
que
a
União
~
~
i
sbnns quedas da CachOcira Dourada. COl1tribuiL com uma pequeM parte ê pois da.r recur~os· para prossoe1!11 r lne.smo lnd us Lria!.
PJli'l! nU, em Vlflkls, seguem, dlirla- ajudando socIedades' tão me1'llórias obras de uma estrada 'á 1n1~ladl e ,cor.tando as rollovlas federais t'",,-s.
reconbecldc. pelo llr6'prlo 6rj!ao téc- 'ersnls do Estado - Bn~43. BR-i1 e
lilPlllE, dr"([!U5 e dc~rn~~ de carnva· que mCl'pcem e llrec Isom d o amparo nico do aov~rno romo o1e ~elev!lnte .ER·38 ~ alcança Os seguilltes ponbs
llu.. tur1i:tit'lls.
do poder público.
Interê!:se econômlctJ e soeIS].
prlnclplllS de passagem: Edrelto /DI·
sa1a du Se.ssõcs, 2 de outubro, Cle
Milton Cabral.
visa PR-RS) - Erech!m - PMSO
Com MRI. lJma cstrada feder?l me1963.- Li.DOa Macllaa....
- ,Fundo - CaràzJ"ho - Cruz Alh _
1110;' se llcJ'iIlJLjró o !Jce"5~ i'lq'le]:l3 bí'Júlio de Cast1lho - Santa Maria _
RO.!á1'10 do Sul e, fInalmente, Livra·
l/o,~lmi!s qucdas formadas prlo
Rio
Proieto n(l 1.112, de 1963 mento,
na fronterra com t, urugunJ.
if'n,tMí!Ja na dh-1sa dos En;l:!os de
Projeto n(l 1.111,
1963
l!: de suma Importil.nrla para a ecoAutorIza o pIJder Executivo a
:Minas Gnals e Goiás.
abrir, pelo Ministério da Educação nomIa do RIo Grande do Sul e do
Aut"rl~a " Poder Eaecutlvo a
e Cultura, o crédito espgcfal de Pafs. a. conclusão dessa rodovla, ver.
O decreto que aprovou o r;: llJ no.
abrir, p~lo Ministério da viaçtio c
Cr$ 20.000.000,00 (vinte 1ttllllÕes dadelro eIxo coletor da llroduçâ o da
Obras Públlcas - DNER - créàovlárlo Nacional, e~tabe1<ce:
de cruzeiros), destinado li Socie- centro do Estado em dl'manda das
eLito upeclal de Cr$ 900.000,000,00
dade Pestalozzi do Bra$1l e li As- rodovias transversais do Estado que
(I/O/Jccentos mi/llõl!.'J ele cruzeiros)
uDccrelo nq 15.099,41,
sociação dos pais e Amigos do completam o sistema rOdoviário f.em três e.reTc/cios, paTa as obras
Eüo consideradas ndovlas lla·
Excepcional para obras de melho. derol: atJo.avés as 10ngltllàjngjs BR~2
da RodO!lJa BR·IO, 110 trec]to do
otlornLs para elello élo pl'Ciente
EstaM da paralba.
•
ria e c01lSe~'acilo de sua Rede e e' BR-92, permlL1ndo a mJvlmentaçãc
lle mercadorias por meio ,do~ trall.~
cur~os
pedag6gicos.
Plimo noclovlárlo:
(Do Sr. MJlton Cabral)
portes l"Odovlárlos e mnlÍ!Jmo.s inte(Do Sr. Benjl1mln 'Far.uh)
ressando,
prlMlpalmente, à eX):lort~.
<As ComJssôes ele T~a.nspol'le5, Co.
(As Com!.Ssões de EduMÇão e Cul· ção para as demaIs unJeMdes do 'í"r.
fnUnlc.1çí)es li Obras PúblJCllS, de 0:','
'"
deração
e,
mesmo, pSrII o ex[arlO1.
lura, de Orçamento e de :FInanças,)
çamento e dc Flnanças.)
Presentementc, . Já hó. o. líl'ação 1'0I') De, que 1IIwe.'wntarelIl lnte·
Art 19 ~ liberto, pelo MinistérIo da dovlál'Ja PIISSO Fundo-31111ta Marl" e
Art. 19 FJca o podl'r E."l('C!i!lvo auJ-êESC errnl: ndnJínlsLl'at17o, mll1lorlzado 'a abtlr crédito ebpeolal de Educação e Cultura, o créd!to especial estão éontratadas as ob:,,! pnrn CO)l.
Üt! c tul!s tlc u.'·
Cr$ 1100. ooo.cor (lO J:nonc~ntos milhões de Cr$ 20,000 OOO,<lO <vlnle milhões de clusáo .dos trcchos EM relto-Pascn
de cruzeiros), pelo MínlMér!o da Via- cruzeiros), PIlrR ser lllm.rlbl\ld{) entre Fundo e Rosárlo-Llvrúmel1I0. VU'I·
, JU:sim, além do ln/cl'fus!:' cwr.(l1l11c~, fão e obras FúhllcM - Departamen. a SocIedade Pestalozzi do BrnslJ e a flca-re. entretanto, insuficiência de .
(ju~ }lor ~,e só ju~!ltJcarja o proojeto, to Nacional (le Estradas de :Rllclagem Associação dos pais e Amigos do Ex- recursof para o término der sas obras.
- para prO&<egulmento das obras da c-epc'onnl, para. obms rlo mf'lhoilil e àS quais há que se atrJbulr a neces~
R ollnea cl, ftclmn cilada, jl1~MfjC:l !"lerodovIa EIR··lO, no trecho compreen. cOlJ~ervaç5.o de sua s~e e cursos pe· sã.da prioridnde.
;anJJ1enle a nc:'ó'~ p,ct~1'''30, eis (Iue dlda entre os municlploo de Crll1pina dagóglcos.
O prImeiro trecho ob,iellvaril. cum
Art, ll9 Esta lei entrará em vigor a. sua oonclusilo, 11 cone,,;;o 110 r.ítle.
'n nglão apresenta gtande e lníellSO Orande, Esperanr.r, Areia, ArlU'una, DO
Estado ela paraiba.
n1l. data de EUlL publle.tlello, I'erogades ma rodoviário que lnter~a à Blt-43
t:elêsSO turlstlco.
- ' São ~C>tJa-.PIIFSO FundO--VllcaTla
AJ-t. 29 .4. vcrblt ele que il·ata e~ta ali dlspDsj~ões em eontl'liJ'io,
Bla Ó!'.s Se~sõP' 19 de outubro de (!!oR'-2·11S), I\bran~endo região de
, Snla dllll BesS/loc, li de outubl'O de lei não dnerá prejudie~r n.!l d6tll~Õ@'"
grande produttvidnde e que le DIa sua
~amentál'ias Já oonslgnada/ll para. a 1~3, .... Renja1l!ln Farli}l.
3, .",. .l.i_'.!!~!l MaC1..~do.
CUC}JjJ[lj) ti,

LJúul'lJ.da, tiO i!;slw:'úJ d.e
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IV - o. SR. ~RESlDENT~
sávcls nelo êxito da 51~'COnferll1~>~,
eCCJl101l1lll dlvcl'.'ifJcaI1L. prJncipalmen· telraSudoesle d() Pais (SPVERSUDJ
e da. C0l111SS110 lnterestad',l:.1 tin Baci~
Está finda a leitura. 'do expediente. lnlel"pll.l'lamentaro c que U li se cmUl.\
T
I
regal'am da parte elc~romca numa ,:.
;~g~~dg~~~l;~i~~u~r~in~áP:~~::~D·~ do paralltl-'Ul'ugual (CIBPUJ.
em a pa llvra o Sr. JOÍlo .Velga, ra<\laçao em /leis IdltJIl1~S dnuem,,;, I,
Nl!o lillJenllS a área am~zõnica do..
(lU tr" l'e,;ifio, também elc elevada co.A lrregularldade está nJ;!"O, Sr, p.;;_
llnelrlude de prOflução econômle-:l, ao reJeriúo& l!:alllúOS, mas Wtla a RegH\ó para uma comunicação.
Centro
Oe.;te,
mutilada
pela
l"gI5Jn,
O
SR. JpliO VEIGA: - "
sldente, Há injustiça tamoem, E e",",
~istel1ln conlOllc!ado pela& rodovlns
peclflcancto-a. bem. eu pOllerJa dIZer ~'
BTHl7 e BR-3B. A conelu~fir, dêEse se- ção vigente, _apresenta ns cond.çoes
(Para
uma
c011!unícaciío
:;em
teV.
1Lx~ que I\I! nós temo,;, '1 lI.U::lJll',t • .s',
euimcllto l'DdovJãrlo viril eliminar o socio-econômlcas que Co.! a~terlzam o
lEo]l\meuto a que. ainda \'.oje, es,tã subuescnvoIVlme1lto, de' acilrdo oom o vlsilo da orador)' - Sr. presidente, de operadOr radIofônIco; com os Sllll.,
que o Deputado tenha. lima. função bolos PL-13, PL-12 e PL-HJ
I
I:ubmetrdoll Livramento. - e. maiOr cl. cr.Leno oclOtado pejas Nações UllIdas, precJpua.
de abordar tema:; de inICV m..~ D
t d li .
,1nde_l.:nllehn dn fl'olltelra eom o tlrl\' 'rOua esta vasta Regla/), 1I1n<i-a aao rêl.'se. do Pals,
é uma' verdade. Na-o <6
..... ; epu,a o -~nrlque La. !{ucalcançada
pelO
InflUXo
desenVOIVJmellque,
Presldéllte
no
mOln~nw,
ateu.e
guul ~ rjunndo nos pe:'loc!os' chu'1o.
~\st!l que lllO\ÍVOU e prebJuiu a cons- luo, como tudo que se rc1'ira' a. seu bem para. êB~e caso, porque qUanl,o'
cc::,
Pelo e::jJor,to é perfeitamente jus- .rução de ~"lllsWa. n~la situada; agl- Est~do, Mas tambéni que é uma. ~l)ri- êsse assunLo fór 1evadQ â Mt;;a "a'
tn"Ec,
como o HJlde"tc, Ü~.lltIO 4e um !:açao nOfEa e um dever ,zelar pelo Casa. 'v. Ex~ lIA opHstatur, o[nnpro,JoL",
iHic:'tvel 11 .collcc~dio cio crMilo c.")ecirculo' vicll!J>o gerado'pe1a m.erdep-cn- bom nome desta Casa e poÍ' tudo que a. liagrante Injustiça. de o ll.Ulti,'M 'Ia
ci);] proposl D.
'
diz, recpeltCl, eu 'também o asse- operador 1'11dlofOnJco hoj e, na Cllmlu 0,0'
et ~o. eras Set.!'.:õel). .......': Alu!sio Bt':!crra.. ÜCl1cla de Jatures aclver,ws, rcrJexu lhe
que é . '
,'nL 1
" .
dr
'
cumuJatlm ú(I clcllo sõlol'e 11 caUbll, guro
Cinoo dÚ1S a.trás normallzei lliJIa Ia- ser" - 4, quan"o no qua" o é <"L-ISo
ProJ'eto nq 1.120, de 1953 em
que os téclliccs da: Cepai reglstraram cuna que exIStia no servIço de Taqul- pL-12 e :PL-ll. Es.&a injll911ça é tanitlo;
g.'ã-JJco dClnol1stra r.Jvo das corre- grafia desta. Casa, quando o nobre maIOr quando éles estão all' numllÍ',
Mm1i;'iCiJ ri Lei 4 216, de -6 dê la~ôes €x),\itenies ent.re a' saúde e a PreMdente, Elenrlque La. Rocque levou ItUlção preclpua de aux111llresA:le EOln~
1JlUio de lDBa. e estende a tõr!a a ploout.lvldade.
ao 19 Secretário José BonlIácio uma e no quadrO...JL'6uxlliar ;le EOlll ebL"':,
Be[/ido Centro-Oeste beneficios do
l:'le.Le-~e apenas, com o P' oJcto ora r~lvindlcação minha de.~ta tribuna.. E legitimamente oOmo PL-I0, 9 e 8. Nll() I
art, '34 da Lei 3.ll45, de 14 de apresentado, que' se 'SU!JlIl11a a dis- eu acreàJto, que nestes llOUt'oS dias a filiemos daqui para os funcionários do'
Executivo, não os tornamos ;)StáveLs
dcccmlJro ele lD61 (l'1C.110 Diretor climinaçíto lnJusta e ies'lla aO de!iendrl BUIJENE).
volviIneJllo indu.trlal de rôda a Re- Diretoria de Redação e ltevlsão conte e efetIvos sem concurso? ",li. que fam-'
gUlO Centro O~ste, notadamente das com mais 5 datllógrafas concursadas, bém nã.o <llIl'mos êsse exemplo à Casa. I
mo Sr. Miguel Marccnâ€E)
zonas síLulldas na vizinhança dos Es- Porque .pal'a tanto o Deputado José quando êstes rapazes aU estão dcsdé'
Bonlfâclo ontem, ,em expediente a 1959
I
éri
.~
(AI; Comissões de Justiça Valo- tados de São Paulo e MInas Gerais mim
dirigido, prmneaeu empossá.-Ias
' num serv ço S o e ""onlco? par,
rJ"ação EconômIca Fronteira Sudoe5te· e" dos munlclplos eompl'eendidos na nEl, Diretoria.' Geral.
que não fazer' 1550 e oomeçar a. jus_I
tlça da nossa. própl'ia Casa? Então
~ l?lnnnço.s,)
.
faixa da. Fronteira. Sudoeste de Mato
01'0->50 com o' parag(lal e a Bolívia.
Sr. presidente, outro Ilerv!ç() que que os amparemOs dando uma e.st",."
o' Congres;:o Naciona.l decreta:
Três órgáo", normativos, de grandõ também, tenho observado e com o qual bllidade e efetividade e depois se cum. 1
Art. l Q :e fucuitado à~ pessoos ju- expressão tecnica, atuam e cobrem, tenho tomadCl contato fnUmo e es. pra a resolução da. Mesa, qUe é a 67,:
rluico's e de capital cem por cento dentro de seuS l!mites ]ul'lsdioiotulls t:reito .é o de 1rradiação li! gravaçiio de 62, :fazend() concurso, sr. presi.
naclono.l efetunrem a deduçãO até ,cln- tOda. a área geográflca.da RlJgláo ceu~ da Câmara dllS Deputados. Para quem dente, PorQue O que é 16glco, Depu.'
quiser bem' se aSllenhorear do que é tad~ La Roeque e meu nobre pl'caiqUCl1tn. 1]01' cento. nas . declarações de tro oeste:
lmpôsto de renda, de importância des.
a) A Superintendência do plano dé ÔSIle servjço __ êle ~) fica 'tão dls- dente qlUUldo salmos de uma univer"
tlnnda 00 reinvestimento ou aplicaç!io V~lorização Econômica da AmUlÔnlo. tante a&~lm, 110 lado esquerdo desse sldade - e eu falo por mim mesmo
em Indústria considerada 1)cla Supe- (SPVEAJ, criada por det.efmlUoção pleUál'lo' - bMta ir até lá: e- encon- - àquela altura eu' seria oapaz, den-'
l'Jntcndêncin do plano de Valorização e:'llre.!.5a' no art,lgo 199 da CCllstitulçiío trará um chefe dos mais capazes e tro de !1m mês. de fazer um CUnCurEQ
Econômicoa da. R,egiiío Fronteira SU- Federai, ntuando em .MllW'"GrOs.,o e l1ibados, Domem Inteligente. oulto, e ~ôbre tecnica operatórln ou clínica cl.
<loe~te d~ pais (SP'VERSUO) ou pela Goiás, respectlvllmente, '110 Norte dos que dá. prazer numa conversaçãO. E I'úrglca" mas, depois de certo tempo I
como êle dem01Wtra. bem tOdn aquela embOra operandudluturnamenro. lnl1$
COll1iE1Jão Interest,adual da Bacia do pal'fJelos 16 e 13;
l'OJ'rLll!\,-Uruguni (CmpO) de Inte~
b) a Superintendência do Plano de técn1ca do servJço de irradIação e gra- l1!l parte do conourso quando cn~loblli
vação!
Mas onde a irregu.:ll..'"Jdade, Sr, 11 parte de teoria, tnlvcz' alguns ÍlUl:1rfsse pnrllo n. Regiílo Cent.ro-oeste, nas Valori2orlção Econômica da Fronteira
respectivos lJ.rens de atuaçãc>,
Sudoeste do pais. Quatro- dispositivos Pr~idente, e onde a Injustiça? A !iares dos maJfI capazes, uno passan ...
irregularidade
primeira. é que nlio é do em um conl:urso, encarnem em sf
~ lQ As Impurtânclas a que se refere legais constituem aestrt\tuta juricllco/lnte urtigo serão deposltadl1S em qual. admlnlstraUvo da. Supe:tntendênda cabiv.el e plaUSível que a Taquigrafia' a verdadelrll capacldaiJe. Eu dCJ;;f.jO
rJucr Agôncia do Banco do Brasl'1 a,*, que" foi lnstitulda. pela L~i Bislca nú- tenha, num scrvlço complexo COmo daqui. Deputado Lll. Roct!ue, levar 1Itou dn Caixa Econômica Federal nos mero 2.07G, de 2S de nL'vembro ele llquêle, nllm serviço eletrônico de gra- alusive esta mInha l'eolam<,ção ao noEstados de Mato Grosso e Goiás, fa- 1956, e regulamentada. pelo Decreto vação e irradiação e sonorjza~ão, um bre Deputado José BonJfarlo, Prlmei..
zencJo"sc o recolhimento em canIl' e5- nQ 47.625. de 15 de janeiro de 1060 dos tentáCulos; como eu d!:JJ:le, da 'S\IlI 1'0 Secl'etário desta Casa, que me tent
peailll com" visto da Divisão de 1m- O Regimento Interno dll Superlnten. diretoria. Nã() é possível, não é,lój;lco, atendido com uma sobrllnnerla ext'YllordinárIa, e em quem pr1l2erOSamen,Il
pó~to ila Renda ou de suas Delegacias dênela. e o Reglmento Interno do Con- nãO é regular e niíõ é pl!tuslvel.
A minha. primeira reivindicaçqo é Já votsl cinco vezes 'e t.enho cel'!C2a
nos Estados, e. ali ficarão reUdM para selho Dellberatlvo foram respeot,iva- 'que,
V.
Ex$,
Depubdo
Elenrique
La
dll qUe' votarei IlUlIs três, porque cn.
serem llbcl'aall5 pela SPVERSDU ou mente aproyado/l nM reuniões ordl"
pelJJ. CIBPU, de I\cllrdo com 1\ loca- ntirlM do dJa 30 de junho de 1960 e Rocque - V. Ex'" que, no dizer do racwrl'3ei em José Bonifácio um ho..
liançao do InvestImento e de confor- 27 de agôSto de lOGO, A 'mmge lIpenas Deputado Clóvis Mata, é homem de- mero' objetivo, um' homel\! veraz e um
pareceres geniAis - leve o CMo ao Sr· homem que" quando dIz ildermlnaila
midade com o disposto no patálf.'afo 17 munlcíplos malO-grossenses' '
scguinte.
c) n Comilisiío Internacional 'da ::311. José almífáClo: a fim de wnslitulr co:Sa, êle realmente reallza, E, 11:1
aquêle setor desta Ca.Sa. uma nova dJ- mesma maneira por que normalizou
-~ 20 A SPVERSUD 0'.1 a CIBPtl cia do paranlÍ-urugual, 6rgão cdado retoria, cabendo ela, lôglcamente, pre. o ttrvlço de Taquigrafia, c()m I'lnco
!cproy!l,I'ão, fl, requerimento do Jntc· mediante ('Ollvenio que cunstltulu ob- clpuamente, ao seu chefe atual, o Sr. datilógrllfas que daqui reivlndiquef,
les.~udo, os planos de apll~ação Úl! jeto de leglslaçao especl!lca nprovad:t rtaglba oliveira. Aored:to que esta desejo também, Deputado La Rocque,
Illlport1l.ncla l'eUda, cuja liberação berá pelas Assembléias LellislatjVas ~os Es- ellSa, 10nge de praticar uma irregu que 8. ExIJ. normalize aquêle serviçO
nut,orlzuda e o pagamento etetuado em tados de São Paulo, Minas Gerais, IlIl'idade, clará o, seu a seu ,lono, tralls- dando nOVa feItura. novái'orma, é
pp;'.'ceIM pr<>porcJunals às necessIdades Mato Grosso, Gc>iás; Pal:aná, Santa formando aquêle serviço num d..par- Uma direção que estaria li cargo (1;1..
dn. Inversão,
"
Catarina e Rio Grande uo SUl, Esta tAmento que tenha um chefe e um quele télln1cO culto, Intellgente e ca.. ,
§ 3Q OS planos aprov!lc!os deverão Bacia hidrográfica nbrange C's muni. diretor.
paz que é l) Sr. Itar;lba OJivelra. Niío
.
Eer aplicados no pra~o de três t~) clplos goianos e mato-gl'ossenses t nã"
E por que tudo isso, Sr. Presidente? tenho necessidade de fazer demay;o'lla
eIlOS, a. partir da retenção do Im- compreendidos na Mea amazônica da
meu colé.
pôsto de renda. Esgotado êste prazo, .Região Centro oeste, Limita-se, por I!: porque aI! não 'estão somente de. ~?glelsto. mesmo pllrllue
t~ importâneia retida se --incorporará conseguinte, ao norte,' com a SPVEA zena& de cruzeiros, ,ali nós temos lllI1 ~. .leitoml d!stlt 3,C?O !tms de B"a.
patrimônlo'de
100
mllhõ~~
de'
c>ruzei.!lIA,
e
um
deles
esta.
a
~.4:00.
k,ms.
à Receita da União.
superpondo-se à faixa privativa. da
Art, 29 Gozarão de redução J:ie 50% fronteira sudoeste, nos lImllcs .teJ'ri- ro.~, Não tem03 sômenle operadore3 !\!GS é que temo.s a. obrlga';ao pI'eCllllJa
nós temos ali técnicO$. e (1.'1& mais ca": nao" ~Ó .de olhar Para as, colS'as da
do Impõsto de renda e adll'lonals, pelo torlals com o Par,agual e a Bolívia..
pra74> de 10 anos, as novas Indilstl'lns
O contrôle dos investimentos de que pazes. todos êles supervlsitil1ad~4 pelo Rral' para as coisas do .noS!:$l Esta.
,',em similares, que se Instalarem na trata o art, 34 da Lei n9 :l.995, de 14 sr. Ita<;:iba Oliveira: nós 'emes' o Sr, do mas também. c,omo dlFse no Ini.
Região Centro-oeste, para. lLilroveita- de dezembro de 1961. atrlouÍlI-se. na Mata, temo" o Sr. Ern~s',fl. temos o c~, "al'a a boa nonna dos trabalbos
'
mento ou fndustriallzaçãl' da maté- A m a z õ nl a, à responsablllélade da Sr. Amaro, temos o Sr. Ivan, todos ,do Cftmllra dos Deplftados.
De~utado Ls Rocque. !lU lhe pe~,
,rIa-prima local e forem conslderlldas 8PVEA. de acôrdo com o dlspostt> nll êles ra]:laz~s, ele alto l!l1h:l,l·!tO' e que
de in!erêsse para I) de.;eu\'Olvlmento Lei nQ 4:,216, de 6 de maio de 1963 verdadeiramente pt'rsonifJ~am a téc-' ~f?I ~pntl1eza, que" na próxima rcu.
rc«Jollnl.
.
Na área da !rontelra sudoeste, os crl- nlca mais hodIerna. Mas não sõnwnte ! "I~O da Mesa, seja um <l()!' llSSU'J\OS
Art, $9 Esta lei entrArá em v1gor na térios prioritários serão estabelecidOS quanto itoll~la aparelhallem mas pela lau~ V, Ex•. com '0 seu brilho eOlltudula de mia. publicação. revorradas·lIS pela SPVERSUD, observado o dispos- parte tt'anjca Cômo ainda ontem pude ,m:.'r~. rclvlnillque, ventlIe m~sm(lo,
to na Lei nO 2,597, de 12 de setembro observ1\r e aqulJatar bem1nqul. O Sr, ~l~d(\ um dnI1UeleS,l:>a1'I'!)~"es ma~
(J"poslções em contrário.
'il;S que. na palavra do nosso ..retlfi t'.
. <le l!l55, que dispõe sôbra 11 mna In· Ern~sto aonsel'tava um dnaueles apaJUS· ca nlL
dIspensável à defesa do pnL', que cor· relhas ~ómplioadisslmos. El nam dizer sld.nt.. CI~VIs Mota. são pareceres ge_
quanto
IsS'O
é
verdade
~asta
que
se
n~a!~}o
O.put.a4o La,RMclulI na Mes:t
A RegIão Centro Oeste foi parcial- responde à faixa interna de 150 ,quI,
wtnle contemplada pela Lei nq 4,216, lôméfros de largura., Pll'1I1ela à linha saiba e que se anote bem que &se cl C nUlra do! Deputados.
do 2 ele maio de 1909, que estendeu divisória do territ.órlo' n'lcionol. de· serviço de sonorização da Casa, se se 1~' deselo. para f1nall~'1", nobre e
rasse
distribuIr
em'
linha.
reta
sua
fia
tI
re
nolel'!a
.Tosé
Bllnlfál'la.
que
V,
à Amazônia. os beneficios de qne tra- .marcada pela União. Finalmente, nos
alcançaria per'to de 12Ó quilÔmi E)(~ !pnha "resente li. s~Ilt!!nte frEI "e:
m o art, 54 da Lei 3 995 de 14 de' outros municípiOS não all!!lllçad~s pela oão,
tros.
"
,
o talento pC'de dar llresti~lo, o valo1'
ilezenibro de 1061, relativo ao Plano SPVEAe pela SPVERSUO, à ComlsOnde
In,lust.l~a. Sr, NiJlfdente'l >!: PpdP' dar soldados. l\ jlrl\n!a pode d11' ,
DJretor da sudene. "Roll"t', por c011-1 são Interestadual da Ba~la do Para- que são l1.verdadeircs
heróls anônimos e .~~q"OII. }~as sô a justiça é que poda
&er.ulnte. mwlusiío dos munlclpios go- ná·Uruguai confer'lu-se, no pr,erente
,
lanos e ma.to-grossenses não compre. ,proJeto, a 'nsponsabllldarie de aprO~ li:It's se enoarrel1,'am. como dIsse, &I so- d~\" tílrca.
norlzaóão,
da
Irradiação
p da gl'II'Va-, Era o que desejava dizer. (1I1UlIO
endldos na drea AmaZônICA da Região vação .dos plano..~ e eoortl~naçflo dos
ção,
(ob
a
orientação
unIcamente
de
be~·'c,n
VASCO
FILlIO'
Centro oeste, exatamente os que se l,nvesttmento,q (l,onslderados de interês11m ch~fe sem ,ao menos ser diretor,
" .
•
Incluem no "erimetro de jurIsdição dll se para 11 Regliío.
"
(Li a se!T'Uínte. COmUtliMc/iO\ _
SuperIntendêncIa, do plnnl) de ValoBra.-ília, 17 dI' setembro de 1963. - Clilo hl!róls ,anônimos como disse, he·'
róts
êsses
Que
foram
os
únicos
respon'
Sr.
,P~e.~lde'rite.
ainda'
atónitr
- cr;m
rlznçilo Econômica da Reg'ão Fron· J\fi[luel M(/·colldes.
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S:'lbado 12

t,'Jtubro ele

(Seção I,

196~

esta-- <c,jC de IUlllcnlilveiH lW<m.é~j·1 usando e, [obretudo, abusando do dl- cito, invectlvando-o com Oh npoüos pública - vamos lISSlstlr à paralllli'JI'UJ ;.1",.. ,.0> que CUllilJllWU com J'C,",) constitucional de greve, detor- cónlleCldos, não obstante fôs.~e a\llléle sação das at.lvldades produl,lvas,
é<;lc VU,-,ôH1 LJ;ljIllSnO Cle UUla v,e- Imando-o a cll;da passo, tra~smlldan- general o mesmo, a quem, há pouc'os
Ninguém se sentirá encora,lado psra
c.p"z!.u kV._H~.~O "e út.',.,,'ç..o de I do-lhe o ,5el1!Jdo e -traindo; na letra me.ses, o próprio CGT e sôus com- expandir negócios, nenhnm surlo de
e.>.... u\l l.Í~ .01'10, ll~O p03emcs (lc.,.:.Il'l e no esplrlto, a Intenção expressa do parSllS reconl1eclam como canl!ida- desenvolvimento logrará Im;;1antar-,e
d~ c.D~.ür c a~rn .. c~el, em IWllle do legislaclor. para tornâ-la uma c:arl- to da "causa popular" à presldenc:a nl1m cllmll- de Insegurançn e de dupovo /)I'a.l,(.. CJ qUe "-p. ç. qHd.no', cn1ull1, um joguete nas mãos de ai- do ClUbe MJ1ltar.
bledade governamental.
Ji)du a IHlp, tU li ulO noSO ,:'lu> pd.l ~ guns poucos afoitos um lmtrumenlo
Todos êstes grupos perderam•• de
E o Brasil, que conhecell e põde
ll,lllu<.e ,c. <nn
encJlcfl ~ ~j'"ldlle I de ltg1tação e de desllcato às auto- !lm,a vez, os ;!,llcrúpulos e cor.~trdI1gl- apresenta.- ao mundo Jndlces 0.' mlll~
LOlll Jul a em uõltsa ua no,," dmlU- ,'idades leóHlmament.e con.l!tniaas.
mtnlos de qualquer natureza. A!:lo- animadores do seu produto na.~ionnl
Cl'a.c,o,
I VI
'lU' ,
, ra, ~eu jbga está à mos!"',,, .~ lula \ bruto em anos anlerlores, desta vez
Nuo dé""jflHIGS neste VUJ.,n-Ingo "evm~~r ~C;;la::ra~os a ~~~b ,uma e~tá declalad~, o.: campos estao de- passará a estender uma l]u~dl1 Im~
anl1ll~Uj a, Cf! u.,,~s de tan.a a~ha- I "{ e im dír
n
ê
r
r~, ~ flnllivamenle marcados,
Por !s!:o pre.ssionante e desastroLa flf ~uall
d
çÍlo; llP:l,:\é qU"I.emos. .tl'! .. eTt.H a' ~/:;ISS:
r!:E tôd~n~ o g~V ~~od;xel- mesmo e qLe ,se Impõe que tenhamos atlvidades. quer dizer, dê.';!fS me,;n1o
llOS.1l gpntv que /wo nd.lllJla lEme, e
ua p e u , as, ...mpre em vJSla que nenhum lnte- produto nacional bruto. ,
díar o eleHO ~em comoalel' fi causa, Y.~:;~l~~~a~ q~rrefh~ ll{j'isteT !lll lé~se de classe, em qualquer _hipótese,
E' preciso :r~ssalt.ar, ainda que,
E " ,Itu,tamellCS 110 LStuclo de laJS' gao'
ais d~ante
a ac!~e de o~- \ pode se sobrepor aos Interés.;es co- durante mal.!; de 1 mês, os banl]l,ei
ClllL,l)5 que .nu,~ ,be vem dl~tlngujndo 'et 'iml
a i
,v mos ~e~,u anle.s muns à coletividade,
roo se furtaram a qualquer c!iá!ogo
11 imprm.-u blasl]elra,
I e n ve .sup~r ar se l:wurnl1e~ COn(,!uanto ao presidente da Repúbll- com os banCários sObre lIS .1Ia.~ l'eiComo IIllla homenilgem que lhe j t;a as declsoes .obel anas dl'~ con-, ca, a quem cabe. Indeclinave1mente. vlndicações transferindo o l,,'oblema,
de.<.cjamo~ pr~,star. passam ,'é uFa. I ~~epg:rç~~i[)~;':~~~~~~:S" a /,m'a~; a grave re;ponsabllldade de te.! de- exclusivamente, para o te1reno dn
quigl'alln dois magnJ!lcos edItoriais
"
,çao ,a CI ' :sencadeado no PaIs, por a..sttícla em JUftiça do Trabalho, Foi e_'a, alj1\j;,
do "Diário de Noticias", pre~Ug,ulo ~a%~~~e;n~:~ode c,~n liegU~dp~~ .,v~m~~ maJic:a, o atual clima de decomposi- uma das queixas pTlnelpals üos emJUr\Lut.,no Cilrlocn, intItulado.:; "Desa_
. la ~
e.
- ção da hierarquia e da ordem, cabe, pre~ados, alegando que 'enlaram.
cuLo e Dl'Sai!,,", pMa que cons- Inav,:gnç~o o"rca v!r a PUbj~~~o Pl:orit nesta hora, dar pl'uva deflnHl'la e em vão, 1<m debate 1rentn-a-frente
tem des Anais dos nossos trabalhos ~;:!~~ a d~oPaUlfÇR.O em g. alIe t'b convincente de que chel!ou (lO poder com os banqueIros sem qualq'l~r 1'1'., pall\ que sirvam dc advcll€'ncla I
a
'v llÇ~O Collltl'da ~1l1 pnra servir ao Pais e ao rcgime e não 5ultado.
para nós con~reslstas n~ lentldo I particular, a. respeita das condlcoes para dêles se servir,"
Essa crl-e de autoridade e de eoná
'd
'
~tô
d'
,'i,'
de
seguI'ança
de
voa acobeft.
- e pal'ijue
de-~
I
•
e, um os etp rno e no,'.'." 1'a vlla, mttido ainda que
do el'
"Desafio"
f ança, que estamos sofrenao nps.e
formarmos ja c já a bal'I'IC101l mex- ,'d ( •
tr b llll;;
a
p,~
momenlo de maneira aguda e qUe,
pugnável da defesa do DoS:O tlllliUle q~/~;a~ee:c1CiOa d~ u tas, a ~n~
Os bancários decidiram niÍCJ tomar Icomo já >Ilssemos. vem·'e Agrl1-mnrlo
democrático.
.
I
e
m m. n a -o h,n- conhecimento da sentença da Jusll- desde algum tempo. responde pelo
Leio a seglllr os dois al,tIG0," a ~ue ~;~' V~~aT ~ d~J~graçao .~~ .?~~, ça do Trabalho e continuar na greve decréscimo vio'en'.o daquele' jndlrr~,
me retel'J:
atlv~ages P:'od~lliV~': l:O~S ' se~jç~: J' - ,ou ~elhor, voJ!lIJ á ~rev.e. ];' o ,e sua queda ~ um nlvel 11,te:!o: /lO
"Desacato" •
do pUloS' m is re,cente
te
"b _ de~respello oslenslvo à so~el ~ua de- do nosso cre....clmento de!J1o!\. alIO.',
-'
.r:' a
.
~ten: os
~ clsao da Justiça especlahzR<l.l.
\ eomos um pais submetido q l~mll
Mal refeita a Nação das sllCasstlnh~ do pôrlo de, .sant~J; que f,lU, Dia'n!e di!'Eo, o Govthno ~Ó tem um pressão demográfica de tll\ onlem
vns comOÇões dêstes líJl1mos qUJIlze ~~d:r~~age s~~dã~xP~~~ vIva e camln,ho: declarar a llegalldllde d~Sll 'I que, cnda ano, teremo.s de criar mais
dias cujas conseqüências atingll'am
a •
a, l]!ll1,1~ greve,
de um milhão de novos ~mpr~An~
todo o pais. e cujos reflexos indlre- (lO tiveram seus direitos ~ecClnltecjDevem saber os bancários, que com- 'correspondenles lt uma tax.1 de ll~
tos estão llsslnalados nas declllraçlles ~~a P~I~ev~u.s:J: :,~!,~~., ecl~~.u põem U~l dos maiores segmentos da cremen!o populaelonal que é das
recen te.:; do Mlnlslro da Fazenda 11 Ô to
tad
d
'o o, m 01' Iuossa UIO sacrl1icada clo~se média" maiores do mundo.
XeEpello das emisl.ões 11 que foi 11'- p r
expar or o pai~,. 'lambem que sõmente dUl'ute os pl'L'tlelros
Enquanto paiEes desenvolvidos como
vaao o Te.!>ouro para oconer I'lS u. em santas, no curso dos ultlmos (lills, vmle dja.~ de setembro, o Governo o canadá, a Austrália, Os E'stados
tiradas Imoderadas de depósitos belJ- I ~~~~!ngl~veà d~alj~e e:~r~~an~tl~esue- \ ses viu obrigado a emitir "nda me- ,Unidos, a Rússia a Tcheco·EslovÍ!earios, já nos vemos, maIS uma vez, I
'
1
~ a , nos que 60 bllhões de cruzeiros, E quia, em suma. tôda a Eu"opa oclsob ameaça Cle novas greve.', Silo ~s' no .eu rastilho, crIou-se uUla fIgura devem ,<;aber, também, qUe todo êSSe dental, terão feito 'crescer llqllêlp!!
me.smM alegações, v1sllnclo 111vlll'ln- I ~::çi~~:~~tetl'~~~~o.n~ ~a~~tu~e ~~~ dlnhell'o não l'eflui às ca xas dC'S meEmos índices a 7 e até 1(\ por ~en
velmente i!r,s mesmos obJetivos e
~:r e ,"u bancos. mas foI ent!'sourad{', El, tn- to, o l3rasll, com lão forte carga deatingido duramente a gene"alidad~ Ildaliedade, qUe exigiU do govelllo tesoura do produz os male' conhécl- mOgl'áflca entra em rece..stt não
•
tedel'lll,ao pela
primeira
vez, que cid
che- d o,~ da Inf.] l'lçao
- sem ao menD.!'
~
, d' o sequer cobI'ir ~ tlI'!tll de
d lJ, popu i açli o,
IgnESe
extremo
d utll/ZJl
a con- consegmu
A~ora, aO q,ue se anun,Clll,' após te- I des do Exércl10 pare 'mpor l' a I1d1
t~apartida da entrada em circula. Incremento de sua popu)r.{'áo, E.
rem os boua~s parado, e~tl'aI:r1O em I pUna e restabelece: ~ no' mil id~c«e çao dessa e~orme soma qne, nestlls d~sta forma, empobrcce e:n es~,lll
gl evc os CUl'tell'OS, em r~VI<le 11, subs-'
"
J
condições, nao Irá contrlhutr em aflItiva,
titulç!io do diretol' reglonlll dos car- 'I !1o~ór~~àsmn 500 ar nl
i o
cotSll- n.lguma para qualquer '\t.lvltlaE mais: e,mpobrece como -Im tono,
reJos de Pernambuco, Nada dúlto s e - ,
,~ ge OS, n Cfn- de. em nenhum setor produti\'o.
Ao contrário da conhecida máximH,
rIa de alarm!lr, me/mo conp;fjerr.ndo tes-utela, ~elxaram-oe maml'Ulur por lOque isto slgnlfJca é simplcslllen- muitos ricos eslão fleanc1,' meno'
ll. conjuntl1ra de hlperlnfloç!\o, ~e os .alguns agitadores ,e constltulram-~~, te que dificuldades maiores de vida ricos, llns pOUCOS rIcos rtcam ma'~
movimentos relvlnclicllt6rlo.~ ete au- nu:", caro ~oJutament,e, Itlc'<llta Il~ I recairão sObre OS bancários, os sar- ricos. ma, t.odos os pobr~~ vão flcan·
mcntos sularlals nâo füs~em por ;;ua crotlíca pohtlca brasileu a, na mam gentos e oULras categoria. dé~se nivel do mais pobres
vez, o pretexto cm Que se' csU'l'Jam , singular ,Insurreição jamais ~~gl~trlt-I' E' a mal'cha para o agrava~~nto de'l
nt. ne
.
"
• _, "
nowl'io' agltll(!C}I'e>; muHo menos In- ,da contla um julgado da s.lplema uma situação que Só vem ncantl'anA CI! q , por, efeIto de" e ..mp.!'te < ' f'
, lt
CÔl'te,
'tô
e
'
brecimento das grandes mllW1!. OI'
re:-llrt~SI em l'l~crs,!aj(~'l ~a" leg doJá POUCO$ meses antes, 'Vimos to-" do fa reiS de aclrrame~to,
ovll!amento Ja moeda e dOF [la{j"Õe..
mo~ dll~ /.os dos UJdlcG.l~ <los
dos éSses setores compromelldos COIU
Se os, ~lteresslldos deJxam d~ aca- \de consumo do 'llYtlClltnentc do!!' de;,QUe em tomar êsses movlmcntc~ como
d
b
•
tal' decJlloes como II da. J",<;tlça do I I
~,' f
~ 'hpontos de pllrtllla lJl1l'a de.fechar a caml! a 8U ver5ao se organizarem, Trabalho então onde fi al"mo'? n v~ s re~lona!: ven ~m amen('fj'!'
'
J
I
em
UJllssono
para
tentar
ln:por
110
'C'
f
'
.
r
I ,=
.
llU1dade
nacional
qUe no· deixem a
uma o!enslvl; contta ,a 01' d,;m. eg~, govêrno que vlolenlaJ.Se os regula- \ orno azer r.speltar as d~c soes de Imercê da anRrqU,ia pollticlI e ~,o:'j~l.
pllra alu~r as pr~prlll .. bas,;: - do
mentos milltares, para nt~nter 110 que?m por lei expr~ssa. PClO(' tomá- com o aparecimento de Arquip~llgos
glme, ]lal a mlnal a estllltu II do sls . serviço ativo do Exército um o(iclal las, Está, Pols~ o govérno cm ,lôgO), dentro do l)rópMo pais tornA-se ln~U'~~rl~o.:lsn-e\"1~':n~1I~6erpc;~11:I'~ad.'~ ~. ~::;,- g ·neral Que éles supunham dócil
~ne'ánc~~oagelr, anpaãoti poderá pel',~nnencetre i dispensâv.el Il re~ta11raçãl'l do clima
•
y
"..
, c ,
'
"<uas maqumaçóes
co - preo.l, ame
d eautol'ldade e de confJan"a hil
~',tiCD, polí!.Jca e SOOílll e dos l'lIIO;'Clll"
' . ,
porque. agora, 101 pôsto !'!I' x!'que. muito ausente e ql1 Isto; pro,
crL-tltClS, em 'l"c -Se I'PÓI,a IMa 11, vida \ Neste momento os banc~.rIOS O dc.orespelto à Justiça é feito M- 'cesse com
m'~ior 1!l~~nCI~ e
llnC1Qll111.
uma das eoletlvldllc1cs 'llalH polltlzu- bl'etudo ao Govêmo. E' o desafiA
_
, a
~'
..
Níio temos <lerias colllna~, t."gaao 'das do Brasll e necessàriamcnte de' at,lrado a sua face,
J. N!,'o alimentemos D,1nls qUiJl<]lle r
_ em nenlll1m momento - o maIs \ malOI' scnsibl~dnde para os lJ~te~ês-1 Por que ettas colsa~ estiin t?on!!'- i I,lusao;, A esla alturll. e s6 o rjue ncs
declclldo opôlo no esfôrço de l{)IlO$ o~ ses da procluçao, <1 que êles estao dl- \ cendo? A resposta. é clara e :\le oeio- Ilf.ota.
_. ,
pll.tl'lo~l1s que mo~'uram nltll,lnl' a le-\retamente vlnc~lados -_em du.as se- sa. P~'qlle a autoridade nes,ra1ec~,
Era o que tlnha a dize!, '1l'JllIlo
glsla~llo às e, - ;;enClas d08 l105.'éJS manas subseqlientes nao vúmlal':lm
E nao desfaleCe de pouCo te!llIJo !lcm I ,
kmpo..: 'l\W p 'etef'dem jU;;f,gpOl' o em cruzar os braços e conl'ulslonar para cá, Vem sofrendo de~l!n~te sôO SR, ARNO ,\UNTo
dlrej~o poolt.lvo às solicitrçétes maIs a vida do Pais em nome da. defesa bre desgaste, Ora, a nutol'iüade está
sentl<las das mais largas cumr.das da. Ide um aumento salarial que nao !hei! diretamente vinculada à c,onrlllnca. , (!:ara uma COll/UlIW{/('CIO, Sem r"·
populaçÍlo; que prC'tendem dotal' o 10J contestado, ESgotndas 011 não as Sem confiança. não há l!lltorlda:lr. VlselO do orador) - Sr. Presld~l1t~.
Pali> de um nõvo corpo de lei e de posslbllldades de lIegttclações, o iato Podel'á Rubslstir a fôrca apenAS Ma- j C!!Icuto.u esta Cnsa. ontem, a alus~o fi
coC1lgos, e quc sj! dispõem, em 'últl- é qUe a sua causa foi submHlda 11 Ia.utoridade que po.Osa pre8dndlr da sltuaçao econômica ,da Al'I:lent na,
ma instância, a emendar n uroprlo juizo arbitral, fixando o TrllJunaJ do fôrça. essa só terá cnpaclclade de ,Trago hOje.ao conheclm!'J;lto da C!M~
tel'to constltucional, a fim de llnr· Traba'tlo os nJveis de l'eajustlUJ1ento fazer-,e sentir quando o seu flgen:e a. informaçao de que o cl.\"ulan\e n'1
lhe a plasticidade neces~âr:'ü ~ \'lu- na propor«;ão do Indice ofl~lalmenLe Insplrn eonflanç-a,
Argent:na está em 170 bilhões dI' peplellJcntaríio das reformllS e;tl'ut;;l'l1is reconh~clda de desvalorizal;lío da
Neste caso, somos levado" a <te- 50S, E prec!eo c0l,Isld!rar, sempl'l',
110" todo.s reclamadas,
,
moeda" E que pretendem mais alguns clarar, 1'1 proclamar que. 113 eme!'- que a A!:ll"entma é tl:~ vezes menor em
ReconllecemO$, assim. li CadlJClda· dos dlngentes do chamado eomando Rêncla atual, sômente a re<tl'll1rnçáo pOP1!loçao e superflCle. Logo, mesnHl
d~ Illul1aS das estrutul'lls ~ôb\'e' geral dos bancârios? Nada mais, nada da. aulorldac"e e da conflança, em IconslClel"ltndo o .valor t;tnls elevado dn
que n (JI{lem :urldlcn e Col1.'ltltuciunnll menos do que sc insurgir contra a ~Ull plenilude. é que levar lia pl1fs peso, 11 Argent'na e.5/a com seu clr&e r:.'senh, Mas nem por ;5(> pod~- decítiío Judicial, desacatanc1o-a e a retomar os rumos d... tl'abl1lho 01'- eulante em front!'irns mais eslrilas ê!fI
mos l,l'lln,\lgir com o trab!>lho lnsl. ,rregimentando li classe para Ulna jJ:anizado e construtivo,
que _o Bras,lI, q'!e já ultrapassou 70~
dlNO em que estão certos ceiorell nova e Iminente greve, Já !tgora ma·
Forr., dai é o resvalar nara n i1e- bllhoes. Alem d!S!o, a Argentina est"
empenharJos pRra derrogar 1000 um nlle-tamente !legal, pro\'oClodora e sordem e o cnos. sem alltoridnd~ e pagando seus" compromissos; externo·
e~t!ldo de direito, para denunciar jé: Imor~1.
s!'m conllança nos oodêl'c_ con.~titul- e ainda agora, em fins de setembr/',
não nnenM o imp~r1o dn lei m~s, o Enl,rcmentes. o CGT chegú no des- elos _ I' os podêrc.' constlt,llldo.< não c~ncclol'l diVidas cOm o Fundo Monr·
que ,6 mals grave e de todo Int.oleJ·:\- plante de emttir em no.tas 'Públicas ~áo apenas n Ilresidêncll1 dq 'Ç{eo{l· farlo InternacionQI e com o Banco c';'1'1 parn a Insubo"dínRriío contra as polêll',ica~, rechaçando o pron<llicla- I hllca, mas todo o romolP"" ~n'1"elhl1 ne~el'va Federnl (1" Nova Torque •
p:ópl'las decisões do.s Tl'1bulllús, menlo do c~JllllJldante do, II Exé,'- olnstituclol11ll que comanda. 11 vida' lÚlda possui 32 bilhões de pesos Corno.
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Outubro de 1963

o SR. BRENO DA SILVEIRA:

f
- fêz côro com o grupo l'ebelde rlooS Iforam arendido~ pela. Oarte,ra "pelas COl'rentes antagôn!cas cpusésseS nho '
na deposição do SI', Bocaiuva Agrícola do"Banco do Brasil.
mos os superiores interê.:,se.s elo povo
~ r
Cunha' Era o próprio Sr Zairll , Por outro lado', o processo de dis- brasileiro, periclitantes justamente
I;'residente, Srs. :Deputados. sen o eu
NIUles .etc"
.
oriminação, continua, também. par por falta de compreensão e de l'enúnl.un dos elementos que expl'essam a
.
parte da C\J:rtelxa de Crédito Indus- cia, dos contendores.
boslçüo da maioria do. bancado. ca- , Vemos como se conL1'adiz êsse grupo triaI. As aplicações, :,no Estado de
As comissões. parlamcntares de inÍ'ioca e inclusive, orientado ,por êsse que acaba de perder. realmente, o pri- Santa'Catai'ina, não atingem a 1% de quérito se sucedem, com objetivos cs
/n;esmo 'grupo que 'encontrllvl,l l'esso, Vll€gio de não permitir, 81'S. Depu- tôda a aplicação no Brasil, o mesmo menos aconselháveis p,::tra os dias
llâncla em Deputados trabalhIstas de tados, aquele' diáiogo mInimo eom o ocorrendo ria.{)arteira de Crédito Ge~ conturbadoS em que vivemos. Longe
lodo Brasil, nestes últimos dlas' te- Partido Social Democrât!co, que é o ral, em' qu'e apenas 3,8% de todo o de se propiciar clima de COnfiança e
hho dedicado minha atlviGade à mo- Pmtido aliado do G~Vê~·ilo. Aliãs, és· Brasll são'[ aplicados naquele Estado, de desarmamento dos espiritcs, cuida.
flCaçãQ dos destinos do PTB. no te~ntendimento. )a tmha.~caoado. que tem uma-pequena e,u!na média se de agravar' os 'desentendimentos,
ue diZ respeito à sua liderança. Fui Enfao, eTa preciSO se modlf~casse lt, indústria florescente e que e o 99 Es- nUllla recIprocidade de ó:iios recalcaesmo o autor da(!uela proposta d,e liderança do PTB prlra permrtll'. que, tado em, arrecadação,
dos que espanta a quantos ainda. não
oção de censo.lra da bancada do Par- pelo menos com os nossos, al1aa0?t
Veriflcanlos, .Sr. Presidente, qu'e o se, deixaram cnvenenar neste bantido Trabr.lh'sta Brasileiro) e não...po· houvesse diálogo, com outros par.ti. Estado de I Santa Catarina conCOlre guete sádico e, suiçida das correnderia deixar de vir a' triouna, prin- dos; como o PDO, BST e ,outres, m· com' elevadas somas para o O;-ça- tes extremadas. Ontem eram as CoiPalmente pllra' reglstrp.r beJ!1. claro, clul5ive com a Oposiçãe.,
menta da IRepública e está apenil5 missões' '[lara apurar a atuação do
os anais do Congresso, .a pOSlçao ll:'ll- , 'Exerço meu mandato, como Depu. supel'lRdo pór 'São Paulo, Rio Grau- IBAD na composição do Congresso e
êntica que assunnmos, e prOCUl'lll' dlS' tado Federal, pela terceira vez e, co- de do Sul, ,Guanabara, paranã, Bahia para- indicar cs-d'ocos de pressõell conipar aguelas versões que buscl;\!n' íl~- mo parlamentar, pela qu~rta, qU,ero e Pernamb ll co,' sendo. o nono Esta~o tra o Legislativo., Ambas ll,ntagônl11', ilaqular a boa fé d~ ,opinmo pu- dizer que., nos tempos idos, a tãtma na arrecadação de trlbutos federaw.' cas, ,radicais, apaixonadas. I:Ioje oulica do nosso Pafs, divldmdo o F-TB polltica era,' abrir o dl:ílogO com a
lEis porque levantamos a nossa voz, tras duas novas comissões estão 5en,m <luas âreas, chamadas, uma, grupo própria Oposição, Isto, sim, é poli: em sin(l~ dE! p,rot~t~, contl'a êsse pro- do criadas: uma visando determinar
,ompacto e outra, grupo fisiológico. tlCa, num parlamento, numa demo- cesso d4';cl'lmmaoono por que passa' as origens e os culpados ~o tão fala.
nosso Estado, especialmente no que do' atentado contra. o Governador da.
Ora, Sr.' ,Presidente. com respeito crilcia '
o nacionalisme, não pretendo receo S1:. Dirceu, Cardoso -- Somos um iliz respeito' ao pr~blema de crédito. Guanabara, SCllhor Carlos Lacerda e
por parte 0,0. Baneo do BrasIl.,
• outra com a finalidade de sltuar a
er de qualquer maneira, lições de aliado que Já deu avlEO prévIo.
radição de luta de qualquer e l e m e n . '
Entendemos que somente maJor nu. ação subveJ.·~,iva dêsse mesmo Gu.erlodo grupo .compacto. ~u!t~s dês, ,O SR. BRENO DA SILVEffiA ~ mero' de ao-ências poderá fazer com nador em articulações· contra o regi.
r;es que se apresentam hOJe ligados, Mas não foi pOr isso; não pela ad- que o Banco do Brasil 'venha efeti- me, assim se prc.pala. Uma proeura
principalmente. não ao, gn,-'Po c0m.- vertênciól, do P8D, Foi um !'10vimen- vamente at,ander (lOS. altos interês:;es destruir ou desfazer os efeitos da eu.
pacto, mas ao PartIdo ComunIsta, nao to de rebeldia que se cristalIZOU pou- do pequeno e d-o médio agricultor, tra, mas o ponto central;,o núcleo de
os vi nas lutas· tradicionais de 1945, co a- pouco, e deu margem a que o (lOS interêsses do pequeno e do médio grJ1vitaçüo das duas é o mesmo: -'
1946 e de 1947, quando, na Campanha FTB se livraSse de uma liderança qne industrial, do pequeno e do'médio C)-, ódio paixões insopitadas, verdadei~ll
ldo Petróleo, eramos
tirotcados em não eri!, a dele, 'mas· de elementos de mel'ciante.: .
"
.
batalha tendo por palco, a Câmam,
l:praça pública; não os vi também na fora, estranhos, ao PartIdo, que q~e- Dnl porque, Sr, Pl'esidente. estamos onde a nO.!;sa mlssãD, como manda;cc.mpünha de profundidade contra a rem lltlemr 'o PTB "na razão direta su"'erindo ã Presidência do Banco do, tári03 do 'povo; é bem outra.
:Hiléia ,1\.mezôn:ca ou centra o acôr- do 'ódio, do rancor do qlU',nto pior 'BI1Jsil que i proceda de 'ime:iiato avs
No entanto isso ocone, Senhor Preido Bnu,'l-Estados unidos. ' .,..
melhor, e, que lév,:li'ia o Pais,' a um e,,;tudos para á: criaçãq, de agências sidente, nobres colegus Senhores
•
'
nas cidades de ,DioníSIo' Cerquelra, Deputados. no entrevero extremado
O Sr, Benjamim' FaralL - E' ver- fim que ,não desejamos.
'dade; eu tome] pal'te llesse. campaFique, pois aqui copsignada a nossa Pülmitos;Sào Lourenço. 'do oeste, que sc",ulastra Pais afora, o nosso,
nha.
posição dt' vanguardu" de um nacio- Indaial, São Joaquinl e Sao Bento do povo. a maior vitima, de noss.a.s ~nO SR. .J3~ENO DA SILVEIRA ~ nallsmo verd",.amarelo, sem nenhuma Sul. certos 1 de .que, uma vez Instala- compreen,-ões,' sofre as conseqUenclUs
MUlto obrigr.do ao nobre Deputado or:entação dos vermelhos do Partido: das," pod~rão "efetivamente ,concOrrer de nossa vaidade,; de nosso orgulho"
Benjunllm Farah. '
Comunistl.l.
'para
acelel'~mento do rrogr~so. do ele. nossa obstinação fetichistJ, , A
Sr. prc.;idente, hoje vemos,' do la, .;B1es falam que somos fisiológicos, Estado cat,)ll'In~nse e, acima de tu~o, moeda desvalorizada; o plano trilwal
do de.,se grupo compacto, antlgos ca- mas va?1'?s fazer mn levl1ntmp.ent<J \ para,·a fixüçuo da Sua' economla, desarticulado;
descrédito no 3X~~rnlsas, \Crdcs, antigos inte b'!1·alistas. das pOSlçoes en.tregues aOs v,er,_melhos (1l11l!to bem, . Palmas).
rior alastrando-se', a todos os contl.
!lentes'
o
desemprêgo,
prot
P
I
d
Não quem aqui cOll1enar o Partido <;m 0:10 o alS, 'p?r 01' elhaç~o ,as
O sn. VALl1'RIO ·lI!AGALII.lmS:
porc,õe.:: catastróficas ,noassumido
bom sentid()
L'1tegrali~ta, mas, sim. cl1(lmar ti aten- h51 eran ç;1S, ,e. >:~If1cal'emos quç eles
'
.,
,
d
riIo para a !lute,;lt,icidude de posições suo rn...lS fJ.510iogleos do qfle nos.
(Para 1I11la comu,mcaçao) -- Se- social; as greves con.mua as corroen' . 'devemos jlo"u;r Inclus ve
' _
.,
nhor' Presidente nobres Senhora;, do o organlsmo econômico do Pais; a
q~U t OuO"
,
Esta a minha pOSlçao democratlcu
.,'
,
juventude completamente desorienta,e
1m elemeutoó qllr a'lIda ont~ll1 (:ela- \ele trudirão nacionalista que á mala- Deputaacs. êst P ls
d . I da p'resa fácil aos aventureirQ;; e
oora\'am com determinado' setores e
>
,
Corre pOr
e a 11m ven ava
,
'ti
"
."
'" ria dêl...> não pode Jgualar. Pois bem, de erises,: de" desentendimentcs, de oportunlstas; o govêrno, pr... camenpor isso, eram ..pon,,":<cs
p~ln es quero gue fique bem claro, bem pa. verdadeiras guer,ilhas pseudopoliti- te sem o apoio do. Congresso, já. sem
quer.das ;~lUo hom9 n3 .que t:ain?1 ~ tente que, não tememOs os arrega- eas ou: ideológicas. A radie-:illza,B.o comando na área quc lhe é afeta; o
J3t~l1, poLSo- suas ligaçoes ce.n, o cu nJ;los do Partido Comunista nem 0& de pcs!cões dia a dia ~,e amplia; t:\. comércio e a..indústria com fortes smp,ta. estran"eiro.
desse gl'uiJo que lhe obedece e que lóo-ica e' o'" bom senso cedendo lu~ar tomas de crise Int=a. de serisslmas
O Sr, Amo Arnt - O Sr. Depu- se db compacto, Não recebo 1içõe~ . ". t 'Na i· des'confianea e ao ódio. conseqüências; as gra.'1des realizações
t~do Benjamim F-arah falou que se~!~ d,e patriotismo nem de nacionalismo :tsl~l~;es' s~ ,sucedem e' os respolJSá- em execução' ou pl'Dgromadas, <;ujei.
~!e" cpn.lbateu o problema. da !JUela ,a não ser 'daqueles que, no passado veis pela democracia,' _ Executivo e tas acs efeitos da inflação galopante
"m"ZOlllca O PRP tambe,m sompre ou presente; np. coletividade desta Le"islatlvol principalmente, ,_' não que ai está;, e povo sem ~'lber q'le
c~mbateu o problema da !lIlé!a ama- Casa, se orientaram e ainda se orien- tonlllm pt:oviàf,ncias ,cencreta.~ para rumo deve tomar, sem gUla e "em
zoniea,
J tam para bem servil' 1\0 Brasil.' para "qué Ulll novo cUma de:, harmonia, confillnca em seus dirigentes, êste o
O ·dSR . BRENO DA VSILEYEIRAQ ~ bem servir à. Fátria. (llfuito bem) .. eonfiança ' e de paz volte "a imperar !Junornmn sombrio que se espraia no
Agru eço o apar t e \Ae . xa.. lje."
'.
em todo OI Território Nacional.
hOl'l~onte da ,vida nacional.
remos.,desta~ar•. nesta .oport~'dad.e"l ,O SR, PAULO 1\IACAltlNI:
O povo, brasileiro,nunca :prec!Jou
Como l'eprésentantes do povo, com
gue Ol:,~ntaçao naclOnahsta s~dla .n~o
(Para umo comunicação. Sem re._ tanto, COlnO agora, de s~r.enidl1de e à resf,.cnsabilidade do mandai:> que
e ~rop,ledade de uenh~lm pmtià~,. E' visão do orador) -=- Sr. Presidente c de' e0l1l1;reen.,ão de seus dll'lgentes no no: foi outorgado, a nós no, compercallllente. ~a consclêneia polítilla Srs. Deputadof<, predomina llo Esta~ que tnnge' aos problemas de ordem ,tia enfrentar. eom serenidade, C0m
q:;te eX15te n~,~a Cfl.h'l no.partldo S':"I do de 'Santa 'Catarina, o regime da político-social, mormente,quandD os pat.riolJsmo e eom hUlllild!1de e,ta
elal De;l1ocral1co, na U!J:ao Democra- pequena propriedade. Cêrca de du- inimigos da, democracia ,se.' encontram caótica situação, desde que tlvessemos
tlca NaClonal, no Partldo L,bertador, zentas mil pequenas propriedades em piena e febril atividade.. J!linan.do _. como base segura ao ,bom enlen':l.
em t{)dos Os ,p?-r,tido~.
• ,,'
formam a economia' sólida daquele a juventude c a classe operlÍ.l'J!I e nc- mente que se impõe entre' Legislativo
Ainda no eplsocllo da Havana,. vi- Estado suliuo. Entretanto, ao lado "Ul'ticuli\ndo ,o organismo a:lmmistr,:- e 'Executivo, nesta hora de incertezas
mos esta Casa levantar-se, um~a, dessa eeonomia d'orjada" no trabalho e tivo do páfs, dia 'a dia mais e m.<\ls para os dias' do amanhã de nossa i?iJ..
co~!:acta na defesa dos sagrados lU- no sacrlficio de seus filhos, não hji, depauperado em ..face ,da. ,~e1'l'ivel m- tria _ lealdade de prcpÓrJtos. "enun.em, hipótese alguma, a compl~emao fiação que' desafla ,a ar~uCl.a de, n()~- eia às' ncsÔ':JS ,personallssimas pendeutel es:,es do Pu!'>. .
,O Sr, BenJamim Farah ~ A vi· e G. presença do Govêrno. Nã{) ob&. 50s economistns e a, tÔw(lS as p~OVI- gas, ,.sineeridade em nossas 'ltl~udes,
tarla fOI do Congresfo
ta.nte 'essa divisão tenirorial inédita dências dd govérno.
olhes fitos na ordem e no progre.-.so
O SR. BRENO DA SILVEIRA
em todo o Pals, há focos de'inquieta- . . , '
h P'·d t '" _ de tedos os brasileires; o pensamento
Por IstO. quero (lqm denm. u,,,, ~a- ção nas' localidades de Matos COJta, 'l'es,a ~asat ~en or d I~I ;~t~éch~ voltado \ tranquilidade de nos'os la·
tente que tôdas as v.tórias já obtidas Caxambu do Sul Xenxel'ê e Desêan- nhores epu _a 0&. on e . - t
- res, à integridade, da.s instituições, à
t te\SvlnO:1~ manutcnçflO do regime, tendo por bae as que eonquistarmos amanhã; nüo so onde prete11demos que a SUPR..f; que ~'as. l?uixoes tem, a.~
foram e nüo. sérão vitórias de IJarM- vellha intervir para tranqt1iljz.~i os to, JU~rJllçativa t na pr~ê 1 ~ áre; -de se ar, tradições cristãs que n03 foram
dos. ma~, sim do povo brasileiro que posseiros e dar-lhes o título definiU- demncm !c.a, no a-;e QtEl' e..trema,'n o lego,das pelos forma.dores de no;;sa,
encontra, nesta' Casa, ressonância vo capaz de assegurar os direit-os e atrito ,entdle a? COl en d'a ~sUpel""::"~ nacionalldade. (M:,lito bem. Palmas).
dIn para I .A"~"
. in d",cu~mes, o denomll:a.
.
A
•
ltores.aumell"a
para, suas relV
ns , garan ti.a~ ,que >:,sses
agncu
ai- Iepes<imi<tns
previsões, O
O SE GERALDO DE !'INA:
<e fazia rê:
•.
.
úor comum no sentIdo do bom êx1to têm por fOrça da lel e dos costumes, as m , b " • - , r
de suas aspirações.
,
Désejo na oportunIdade em que a)l'ente catall~~cior q'fe dramát;~élf ....::' (Lê a seguinte comunic~ção)
Sr. _Presidente. desejo e~amar a' focalizo regiJ!1e da pequena proprle· ClSg na~e~,~s~e;q~Jl;';'io d.)s 11deran- Sr:' r:l'e~i~eD:te, o ar!. 141 i 16 ,da
atençao da C",mara pura e.5t~ fato, dade que dOlllmn no 'E'",tado de S,a;n- a Oll~ .tid{.rIà. _ sofreu verdadeiro Constltulçao Federal tem ,!lpenrrs sesprlnc'pulmente porque o jOrnal "úl- ta Cütal'lna, tecer algumas conSlCle·
1'.1 para <'la- lu;'al' ao orl!\'lho e senta palavras, Precísamrnte cinco
"
, tima Hora'!, quandÇl. f(lz ,sua anáiise l'ações 'sôbre o Banco dt' Brasil na· ~~ RJt?O' ai visl~~l!', palpál'eis ~ , ., dúzias de palavras. .
e. ~h~l1'!a aJgllmas areas .do P':ÇB ,de quele Esta~o •. que .mantén: aproxl;nn,.
!-!i'11 acabamos de sair da erlse geEstas spssenta palavras, Sr. Pl:eflSlOlogtcus. c~mete esta Ul;coe,rencm: Id.:<mente, vmte e cmco ageneias.
rodá pela I mell<;l;Ç>cm Tlresidellc\~~ so' .sid?nte, ~E\' trans~ormaram ,da n?l~:
"Posição de Brizola, O Sr, Leo- Em 1962, a-penas dezessete, eontrat~s licitanclo o el'tlvÍr .de €ltio ,e Ja el)' palR,o dm, n~ glande, no l m1co :e.
nel Brizola -~ que, na Câmara fOl'am celebrados 'llom pequenos e tras crlaes,.sç 'orgal1lZ,l111, ''Pala eelo,ao ponsavel pelo que de, num acon"eee
des neputados, é o divisor do médios agricultores, numa, soma. de de impreYlSlveis l'esultacns A luta alI! nossa sofnda Patria. ..A ;have
águn, rJ~ lute ideológica e que é trê..G· bilhões e. oitoce.ntos milhões de que se tl'l1\'a !lOS bast;~ores desta Oa- ma;;Ia.;; d~ todos os, n~os p.o31 ~~;.
con" ~
" n~'n' -otol'es l'pnn'", cruzeiros, o que sl;rtllfica que apenas r,a" p~es~ntemente,_" na". ellcDn~ra!,\a 'SOCI010n~~. espe~lUllstas ,em D;'Yoo
,nários come o anticrlsto .radlcal 10% ou menos de,lOr., dos propriet~- justlilcntn;a se '?-os motlVos' alegaJ.os 141, catedtatJcos .les!as cmeo dU2.1as.
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n~stas sessenta pa\rlVrlls, ,trazem pU-I Em"n~me de méu povo, do povo que ,derrofa. EOfrida nas Ul'nns de ~8 de I agricuitura: Mos' Sào Jmúj,u'm '.se'l!'cha.
cha' apCls em mIm votou, .falo eu, ]'alo eu, e uzôsto,- imposta a ~eus candlaatos, a 150 qul1ometr'os de Flol'lunopoUs e
dia, dados e' mais dados, c&ta"ísticus· mais, ninguém. (l\fuito bem).:
sabendo que o povo deseja, as refor- a nllUS de 100 quilômetros de La.jes,
~ mais estatísticas.. para.. demolLSt~'~r " O SR NEY lUAR "-NU" O'
mas~ mas; d.entro. da La! e da ol'dmu cidades onde 'se encontram agências,

Ia a TnllUna daóm, Casa,

1\, premente necessidade da' modlfl.
1,
/lo. •
e nao segumdo' a técr.ica c\o clima do Banco ·do BraSIl.
.
(Lé a seguinte cOlmm!eéigão) - fidelista, 'de Cuba castl'ista. o Go-. Por isso vimos. por intermédio desta.
cação das trágicas cinco dúzias '~e'
palavras., E existem alguns que ~ Sr. presidente; Srs. 'DeputlJ.'.10S,
jVernadOr Humanista ,prossegue .no C!lSe., fazer um apêlo ao S. MinlStr()
como se aula estlveuemciando - clle- . No município de Jaboatão, im!JQl'- ~e;;mantela.meI1to total da 'indústI'ia da Fazenda e ,ao Sr. Pl'esidente da
gam a colar cartazes, .com dados cs- tante, centro' operário do NOI'deste, canavieira. '; apoiando a'o,l'tamente ,Banco do Brasil para que seja Instatatistieos. nas tábuas que guu1'llecem encontravam-se, durante, vários dias, êEtes traidores do povo, c0ino foi o lada na cidade de São' Joaquim "uma
a tribuna da .Casa. ,E ai de quem cêrca de 900 .camponeses insuflados CaSo do ,compal's" Jullão o, a!ritador agência désse banco, a fim de tornar
ousar contestá-los.,. :G;les estão com 'por ,conhecidojj âgitadores em sus- Júlio', Santana, t.íetido por dois ofi- mais fáceis as negociações dos pecua·
a verdade estatística. Foi o IBGE peita vigilância l),0 SincUcatil Hur::li, ci.ílis da Fôrça pública. o Humanista ristas,' dos comerciantes. dos indusqUeIll fê2i. São.dados Íl'l·efutãveis. fundado pelo' V'1&lárlo, local, 'Padre: veio especialtnente "na cidade de trlais e pl'1ncipalmente dcs pequenos
:Foi a Fundação Getúllo vargas qUeIll CI'espo que, como os Padres Melo Seriãem justificar,', a prisão dêste agrícultores da vasta região banhada
'ilalou. E .disparam a ler números, Vigál'lo do Cabo e ,Luiz Ruflno.. da íl'l'esponsãvel dizendo que· doravante pelos rios Lava Tudo e Canoas. coiu
números, números e' maIs números, ,paróquia de Moreno, ,lidera o moV!- havia mais necessidade d", jl9licia- o que. se beneficiar, à imel1Samen:Não OS interrompam [ l':les estão com menLo antifidc1.o ta m· meio do p: 0- mento, mas a políoia era " próprio te' a economiu de uma vasto. zona do
3 verdade.:.
letariado rural, de pernambuco,'
povo', Desde então. a exemplo do que Estado de ~anta Catal'ina: ,
Morrem 600 crianças de cada f,(JilO , .~ ,Moreno já h0l!ve ameaça, de CCorre em outras, clda?es, prob.lemas ' AqUI, !Ica, portanto. Sr.. ~r~idente,
nascidas no Nordeste! Vamos, !lcabar vlla~ o Jeep do Padle Luiz RutL'lo da alça~a da polIcia sao O'i agItado.. ê..'.te apclo. que nos f01 dIrIgIdo pela
com êste esLado de coisas. O o1.\lpa- I,~aso o m~mo insl,gtlsse ~:n llt:erar, 'res .que. exeouta como, aconselham Camara .de· Vereadores daquela cldado . o Art. 141,
'
. ,naquela CIdade, os campone.'ies. Em IaS flde!IStas. outro exemplá típko de. (MUIto bem).
'o~ dólar rompeu a .bal'1'eil'a' do~ ,cabO,. tentum:n ame.d~onl~r.o ~ud'e q~~, est~, ocorrendo em Pernambuco:
O SR. OSf~AS CARDOSO:
,1.000 cruzeiros. O culpado é o Ar~l- Melo, Mas, c.omo .es,es d01S l,del:.es a?ltadOles .s.ob o comando do men•
.
'.
•
go 141
q06 campon~:ses na zona ~'ural, nao clOna~o ,JulIo S,antana, ;'e!!llIram-Se
(Le a sequmte ç,omumcagao) - Se·_
O empregulSmo anda sôlto na PIC- tem medo :le Cil.l';:; fed1. nem. tampou- J?o Smdwato Rural de 8e!'1em pal'a nhor Pres~dente, ainda unia. vez. levidência Soela!. O eulpado é o Al'- co nasceram com dois FF. ou seja: Julga!' 300' eamponeses q.ue. se nega,- vanto a mll1ha voz ne,sta. Casa e tan.
ti"o 141
Frouxo, Sem coragem pessoal e Falso, ram tomar: ,parte' na. ultima greve tas outras, se necessálO, o farei, para
"
.
el!! suas pregações, sdbem muito bem~IL deflagrada 'e que culmln,..Ja com renovar o meu mais caloroso e veO Orçamento está c.om um defLlit que a: maioria.' absoluta nl>s campo- I a' inv~o da' Usina. Trapiche.' uni emente apelo aos Excelentl.Esimos Se.
de 'um trilhão de crtIzeiro.5, ,o culpa- neses se;;uem as' suas orientações dêstes irresponsáveiS chegou embria- nhores Presidente da Repúbllca e Mi·
do ê o A:l't. 1141.
' na luta por, dia. melhores; os lidera- gado à reunião,' empunhando faca. nistro da' Viação e Obras 'Públicas. a
'Sr. Presidente: Que "mote" ,mais I dos d,9 Fldelista JuliãO" que Os coie- peixeira depois' de ,haver procuradó fim de, que 'volteIll a§ suas vistas e
cansativo. ' .
'
I gas 511.0. test.~munh~s" so vê o me$mo os, Diret.OI:es da ,Usin~, para os ma- volyam os' se.us coraçoes' pa.ra o tl'lSGreve de portuáríos GI:nVCS de apareceI. ne'"<1 Ca~-t C0:110 unI muI tal, PolICIa. do slmpat12ante' do, credo t!.s.slmo espetaculo em que se debatem
iiUncÚl'i;'s, G,eve no tr'anspZl'te ur~ asson;brado. ,só ,d~ej,ando as imu~i- verm,elho o COl'One!' Humberto Fr"'i· os. servidores da AdmlnlstraçãQ <1.°,
.bano De estudantes De u.urovlá. dadep pa~a en,Clr!l1 a. democraCIa. r~ so aparece depOIS· de algum con- Porto e os arrumadores do Oomél'clQ
rio•.Greve na constrúção ciVil Gre- os.seus lIderado~ em Pernambuco' f!lto para a. ~oleta dos mortas e fe- Armazenador de Maceió, 'os quais. há
ves·' disso, daquil_o~ GI'eves justas e e~tao em dessepero de .ça u;;a:•. inJlu- ndos, O ,!u.e, ,está acon~cendo na alg~ meses, não vêm rece.'.Jendo seus
1
injustas. Greves legais e Ilcgais. slve ,apelan,dp. para a vlo.êl!-CI9.
c(}m zona canaYlena de ,meu ]J:,tado, com salaIlos.
,
Greves
provocadas.
Provoçantes, a compla?enCla do HUmal1Ist.:a ~n·lo. apoi9 des,te G~vernad:)j' que nada
Desde a encaI!1Pação daquela Au·
provocadores, Emprêgo. De~emprcgo. gElei, ArraIS ~e 'Alen!Jar que nao '~li~- fez ate hOJe. alIás. .nao c.om.eçou tal'qma pelo Governo Pederal. que s6o-culpado é o Art, 141, vamos mo- poe, de ~\1tol'ldad~ moral para. COIbIr ~"~n~a a. governar. f.a•o autentIcas: bre o seu pessoal vem pesando,a falta
<llflcá-lo. '
estes aglt~dores, Junt.amente com .um Jun cOl?lado, de reullioes" semelhan- de pag.amento do produto do trabalha
Falta carne nos açougues. Arroz Delegado do, _rraba~ho comunlot!l:- tes realL~ada em. Cuba, .'lmo se. a qUe alI' executa.
_
e feijão nos mercados. O povo l1ão fldellsta que nao esta a altura. ':lo justica tIVesse" deIxado d2. ezi.3Llr.
E' lamentávcl que isso aconteça. Setem O' que comer está passal1do fo" cargo, sen~o um facloso. Í'lzendo "0- Os democ:ata~ devem . reag'ir com ,nhor Presidente, principalmente, numa
-me; Vamos cons'értar,' corrIg'r. sal-. mente o Jogo dos 'agitadores que de-I atps . e nao COl~l pala"ras, Muitos cIdade ond" a carne bovina' 'já está
vaI', ,Vamos modifica!' o Art, 1411 seja. o 'ca~s em meu EstarlG. na qual usmelros que estao acovardados, npa- sendo 'co~prada à razão de oitocen. ,
'
o HumanISta está sentindo na sua varados. em vez de se unIrem' desde tos cruzeIros o qUilo
S~ca no Nordeste. II?-cêndlo no., Pa- prÓ!i?rla pe~~ 'como' sej~, apesar da 10 comêço tOl~:;ndo atitudes desassomOu as autoridades 'respoilSâveis pela
.r,ana. Desgraça daqUI, ducOla.; Es- boa ,vontade do. capa;:Ictadc; :,-amIn),~7Ibradas, sacrlflcando um 'ponco suas ,sol}lgão dO, dolol'OSO ass,unto tomam
, t:agcm no Centro-oeste. _9aplm trativa, de seu eSJ:lIrito publrco ;a f~r~unas
beneficio de, .seus ope- energlCas e urgentes prOVIdências para
seco. Gado magro. Gado mO.lendo, provado como PrefeIto, de sua terra, rarlOS, A fIm de que patrlles, e em- superar a crise, OU estou segurame:ne
Lev,ante de sargento?, UNE. lBAD,. como De~u~ado 'ESt~dual, .!la ~essoR prega~os façam .f~·ente úrl!cil contra Informado. deflagrar-se-á nma greve,
CGr, Adernar, L!!,cerda, Jan~o, Si- do S~cretano de saude. Joan llel'l'e:-, oS agItadores capItaneadcs pelo Ru- em sinal de protesto pela gravis~lmll
, tio, .E!-etlrada de SItio. Generms. ma~ ra .LmIa, quase todos_os Hosplta~ manista, Miguel Arrais.
situação que estão a suportar, CUjas
, recl~~lS, .deputados, .senadore~. O est~o em, atraso,. a~ subvençoes ate
Entre êstes desassombrados está o co~seqüêl1cias ninguém pode p,'ever,
Br~ü ~sta mai, na beJra do ab.sm~. hOJe quas~ n~da fOl~uga. porq~e ,a \meu amigo. nosso 'ex-c'ompllnheiro I po:s co~neJ1ta-se que a I?arede eslenO lemedio esta aI. tao fáCIl!." O font"', do lI11.posto que é 70%. o açu- JO"' Lo
S·
" S nt
t ' del'-se-a por tcdo o 'BraSIl com a "Ocylpado é o 'Art, 141, Vamos ,mocU-, car, está_ no campo para ~er. [abri- e~e" u pes o â~rell'a
OS n;(]ue
I lidariedade que vêm redebendo dos

I

eu:

t

;I!.:

'fIcá-Ia!
.
.
cado. Naq é, o. ~ue desejo sll1cer~- tado~~s s~~~~ 1~~~it~Uf,:gr<1ue ~o. a:ia
SI', PreSIdente. hl1 poucos dIas e.,ta mente mUls do JeIt{) qUe o HU1na11l.- us'na
'iot
rde"
e't
-,
CllSa ,recusou e;nenda do .PTJ?!i que ta. Arr?is ,vem se cond.UZln~O .até. ~ Ite~tarã,~xpe;tu~barm,'~~~e~o
:O~~
pretendIa salvaI a pátl'la, modlI can- fIm deste ano o funCIonalIsmo pu- trál'
t - a, h
. to
tio o Ai't 141 PensZ'.:lll:Js entflí~. que blico que desde 1938 recebe em dia,
'lo encon .rar ao 1.Illi " ~me~ JU~
iriamos fical' '11vres
dêste' •
enJOado
õeus opelários a sacllfICale.'.lI suas
.
. seus vencImentos
.• 'Irá s"nt'"
• ~ °m'
- seus com
Pl'~pl';U" 'VI'das em defes d dl'''nl'da"ma;'e"': que, ,a'1,r, tem 11.rapaIhauo lares '0 malfazeJo Govêrno do Huma~ > J
"
a. a
o boin funCIOnamento do Congresso m.ista Ml"'uel Arrais recebendo os' ,de humana. E como prova do qUe di"ô
I
LA
,o
•
,go' aquel é um . das pO'ilCas. uslnu,s
NaCIOnaL
D ce. esperança.... "seus, venCImentos atrasados,
1"
a '
a
vem outra óõmenda, agora., do !"Sp, e I 'Agora 'mesmo, SI'. PI'esidente Srs. qu~ esta· m~endo ~Ol·I.na1l,!1ente c;m
elaborada .por um .de seus mms ,llus- Deputados. oaso mais ~rave está Pernambuco ,sem agltaçao, . .AJ!slm
ores r2preseút&nte3 nest:1 Casa. ~I acontecendo além das ameaças que scndo, sr. Presidente; tern:ino estas
nobre Deputado Vieira de 1'vIelo. VaI citei' acima aOS Vi"'ãl'los Padre Melo l1alaVIfS alertando as autorIdades feter o mesmo destino da outra 81', e ,Padre Luiz Ruflno, Ia se concre-I del'!,is dizendo que da_maneira ql.!c
pre,si~ente, Dezenas de oradores re-. tl~ando, cop1 o liderdos camponeses 9E~a em p~t:nalllbuc.o..:nao 'Vale o ot!petrrao a mesma leng~·lenga', NovO~ \ de Jaboatao Padre Orespo, na ten- ml~tpo do' mell amlgp Gcm,"s MaM-,
~9dos .stati,,~'cos seno '!'frz:dos. a tatlva. de linchamento 'pelos covar-Inhao prevendo nas ',safras fora ·do
Tribuna. Depois, na votaçao, ,preva- des'liderados do fidelista .Tulião com 10mérc'u - 63-64 - porque a, cann
lec,erã o bom senso. como aconteceu o beneplácito do Humanista Arrais I ficará cinqüenta por ,:cent;> ,no camcom a e!IIenda, do partido rra~alhls- e seu Secretário de Segurança. tam- po. e pernambucC!, ,no p!'ox!mo ano,
ta BrasIleIro: Arquive-se, 'Por Ú10- bém simpático à callsa do cr.edo ver- ira importar, açucar .. Quelrc Deus
portuna.
'.
_.
melho, como Instrumento do' Eluma-Ique eu e;;teja errado, Erc. o que ~I-,
Sr. Presidente, ,cedendo à le,gltm~a nismo tem tentado dobrul' a valo- nha a. ,dIzer.. Sr. Preslder,ta. (RIultO
pressão de minhas bases eieltoraIS, rosa corporação da PoJiclft ,Militar I bem), '
as quais cOl1stiltei. votareI contra a de Pernambuco que, gl'aças a Deus. ~ O SR, OSNY Rf:GIS:
emenda do psn, como' votal contra tem se 'Iembl'ado do sangue que der- i
. _
a. do PTB e como votarel "ontra' a ramou na intentona' verl1lelha de . (!'ara uma c011lumcaçao - . Sem requalquer emenda 'que atente contra 193[; defendendo a fa.milla cristã do ,»,SUO do orador) ~ SI'. PresIdente; a
o direito de propriedade, tJ'aduzido glorioso Leão do Nordeste.
jCidade de são Joaquim,' em Sant"
Mas Sr. Pd'!!sidente. diante' das Catarina, não. se _caracteriza sbmente
.no Art. 141 da' Constituição Federal.
A.;:sim me conduzo Sr. ,;,resldente, ameaçaS contra sua pesmr, 0, padre'I Por . sua 10callZaçao. n~m das pontos
obedecendo à legitima pressão de Cl'espo refugiou-se num Convento maIS altos do BrasIl. nem tampou~o
minhas bases eleitorais - repito: em Recife depois de recorrer fi JUS- pela neve que todos os anos ah Cal.
As pro'l.'6rs õão legitimas, E' um di- tiça ali representada pelo integro E'a sede ~ll! uma c~marca c?mposta
relto do povo pressionar. ",Inguém Juiz, da Oomarca de -!aboatão. Dr.ld~s Jli!!1nlcIPlos de Sao JoaqulIl,1- e de
contesta. 'Ninguém discord!l. E' tese ,Jeovah wanderley, l\SSlm mesmo os UlublCl.
,
.',.
cansativa defendida desta ·rl'ibuna. amotinados lanç.,,:r~m .coptl'a o JUlZ
E;isa Oomarca, com, maIs de 5_0 ::'1!1
E ninguém 'Venha "encher a bõca.", tôda sorte de inJurIas. ~I'la,ndo'~se. um ha.':J<tant<;s,. tem a ,SUll;.b,a;;c eCOpOl}HCa
dizendo que fala em nome do povo" lmpa.s.se entre ,o e~ecutlvo e o, JUdi-lna ,pecuap~. l!a :ndustrla, I?rll1Clpal-,
Pode falar em nome de, antro povo.' c:ário. Não se' conformando com ,a mente na Il1dustl'la madeIreIra. e na
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portuários de outros, Estados,
- Faz-seimprescindivel Senhor Presidente, qI!e o Govérno' determine as
ma's imediatas medidas para re~llla
'mais imediatas mcdidas: para re~ula'. d aque1 a Ib'
t
.
no seIo
01'105 gen e, hOJe dOminl1da inteiramente elo mconlorfo . o
, ' . t .p
, '1
rmISm. a mqule açao e a re\ o. a.
Valo transcrever nesta oportullidade, a. seguinté not~; insertl nas co!,;-'
nas do "Jornal do Comêrcio" do Re~
cife a. propósito do angustiante PI:Oble~ a"
.
,,1'

.,

•

, Com, a, fmolI?~de de manter c..ntato com o Govemo Fe~eral sobre os
probl~;nas de encnmp~çao do ~ôrto de
MaceI\! e federallzaQRo do porto do
Recife! scgulrá hoje' ,ccm destino u.
Bra~lha o Sr, AlvJlro Gomes ,\lves.
PresIdente da Unlao dos. Portual'los
do ~rasll. Seção de Pernambuco. Na
CapItal Fed<;ra) !J. SI', Alval'O G?mes ..
AJves tratara IDlolalmente da sltI.:a.
çao ~o" seus coleg!ls ll;,lagoano~. lendO'
em vIsta a comunlC.açao recebIda ,!a_
9uele. Estado, ,solIcitando solllçoes
lD:tedJlltas pal'a o pagamento dos
atl'asados do funcionaIlsmo da Ad.ll1i·
nistração do PôltO de Daceiá, recen.
t~m,enle encamJ.la~o por ato do Pre61dente da Republlca.
'REGIME DE VALES
.
Z'ngundo o c?n:u11icado;do Sr:-Josll
calazaIl.'! ao !"Ie~ldente da UPB lGcal.
os !unClonárlas do põr~. de Macelq!
vêm recebel)-do vales à g,U1sa de abo~
no de venClment'?S, de vez qne o gg1
vêrno do E.tado já se eximiu de qu.a,1,lól
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l"IUer rc~pol1Sab:Jlclade sôbre aQucla.' \u- essa distribuição p o llumcnto sfl]arJ:1,J
tnrrluln. ('m face da cnclImpação l,elo e. por conseguinle. 11 greve operária,
Gcivêl'llo Féder!.I, desde julho úllJJ,'o.
Sr. President.e, Ilobres Deputados,
No mesmo dCbPlIcho ap'ela aiml:. o ali portas alnda estão abeTtas. Tenho
[:1', CaJazan.~ paa que o 6r, Alvaro conhecimento de que na .semanll pról',omes intervenha Junl.:lmentc com o xilna será apresentado nesta Casa
:t-nslcJpnte nacional da UnlãO dos Por- ji:rojelo
lej determlnall(lo que sejll
tuurías elo Brlv.'ll, Sr. José Paulo, l'm- efetuado um pleblscl to. a fIm tie que
lo no Pl'c,ddenle João Ooular! 110 som- Ó povo de'clda .':e quer ou nso trnlls'!ldo de pl'ovluenclar 11 remessa de formar' esta Casa em À$SCmb1éla
l"11lll1erárlo através do Banco do Bl'a- Constituinte. Queremos sao!'r quolJ; I
f:11, pn,ra pngamento elo pessonl do ~eriío os lll'gumentos da reaçi\o para
:pôdo ele :Mncf1ó. Com fi encam\}açuo combater &se projeto. Afinal de condnCjllela autarquia, pelo Oovérno Fe- tas o povo é so'lerano: qllcrcmo5 que
d('ml, chegou a té agora í:s mãos do o povo dtclda se quer 0:1 nero lls re;nil'eJor (lu Distrito de Portos e VIl!Il formas.
:NaV['r:áv~Js, em Maceió, lIpena~ a IhEnfim, SI', Preddenti!, maJ.~ um3
ta de pagamento do func1onalisriJo vez colocamcs o probleJ;na nesta afirsem que t.enhll simlo envincla ao E~ll~ matlva: quem vat escolher o tJpo de
co elo J3I'aslJ a te'1'cctlVl1. ordem de 1luta ê a r~a~iio, llão Clllel~moS 1'10pllgwlleuto".
iência. mr s ",tnmos CE'l'los de que a
Como te vê, Senhor Pre.ldenle, não I rpaq"o ne~te Pa s e'rolhcrâ a ViOlí'n-1
mats po(/e peldurar é'!io citado de 1eia como única c u:tlma alternativa.
coisas, cujos reflexos cnlocam mull.o
'"
,
,"
mal 11 UnllÀo, peja lliljJontuam:!nde na
Q[j('I('lllO~ J;'~JI lefmtUllr., Cjmrlmo"~
WlV['ilC~8, dos seu,;; comprOml%Qs," de a t,ransformu5,10 q oes.:a e tnJtur~ ,~
crm\t~r !Inancelro.
eomulIJIlrel»o.> lut•.ndo por elll, (MUI I
E'I:Jrro, Senhor Prcddente, que o io bel/I).
Oovétno Centrnl avi!!, :;~ lhe ntrlbut1
O SR. r.n.lHO lIjr\lA:
I
lJ, l'Cl;pollrub1Jid!\de por CZ'lI. sltun.;lío
L,' a ",'("Ih/',' 'fJ"III"JP(/~ilf)l _~ 'I
de dE.se"D~ro ljUe nel'Dn~"a, no mo1IIe1110. nCI1J(Ja t.llcl'lflc~da cln-~c. no sr, Presidenl~, Srl\, DepuladO> l(io I
Il1t'1l :E'·t'ldo
'flllJ em "PanOJama Naolon:l, , t,m
ConfIO n~:~ SUrh~ aeterM'naçlle~. vi- ",rtl~o elo Proir"sor O-órlo (10 R00'11a.
EMldO por" flm ao cl'ma de p"iv~ç5e.~ oml~, ,~peciaJ parll o "DI/Iria 110 Co,
'lne experImentam !:tnlas élleic.s tle mérclo .
1amíJJa qne !lU mourcj::m,
"I _ Uma vez ljue o :BrD~i1 I
cuid'lfldo ~\m~e s6 Oll defe_a oe I

de
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doesle deJxou 1\ Amn~ônia CjuilSe
inddesa, vlu-~e dW'1lnH' a ~eJ!IlIda guerra mundial o quanto \,10
foi imprudente Se dur3n:e ê~e
cuniIllo não tiv~s:;emos permitido
lf'
I "
,
- da
"pac Ical1'!ep e da O'UPdD~atO - I
bMr" no Nótle e o !'lrJl' r, e por
nortcllrr.!'rlc~no. e in~lê.se~ e Cjue I
IL
, , '
'"
'T" t
~,da n ~,) ,"0.111 _~A"
,ins, ..... ,

(Seção I)
_

Outubro de 1963

.ou

e que coloque a Amazm1ll1 so~ o cle 1961 paro detcrmlnado se~vlço lt
'~1'11 IJl~: :10, ~ell1 fI' 1>J e- ser realizado em 1962 e qu~ a dotacl.'11r de conlar apenas com as çào em apréço até ilgÓ-"t"o de IB63
vias aéreas e o mar para levar- Mnda nâo haVIa SIdo enll egue, lIão
!nas ttopas e recursOs ate JA em p'v,detã, d~ maneira alguma, lI!'f chn"-ca."o de emergência, como ocor- mado de "VaJorl?flcâo". Melhor 1'1'í'C11 durante a s~gunda gueml l'la ser tachado de "t>esvalorlz),ã~",
mundIal.
Ivame» exe'mpliflcar, Sr. Pr~iú"ntc:
Em VC2 1111 projrlad'l Jignçflo
1.(:('(1 jjjo]os pm lrr61 - data da
ro~oVlària
CUlabá.-sant'lrfll) é Iproposta orçameJ!Járill: - Cr~ 2.000.01l
mal.<; llI(lrnre que se faoa 11 Ji~
1.000 tljo]os em f1m da 62, r1Cer~
{(açâo M~ranhâo~BeJêm e M3ra- \ cício pnra o qu'ál fo' orç3àa li do~
nbão, Golés llulntaba P aR lJgn~' tllCãÇl - Cr$ 8,OCO,no:
ções de um ponto fnm:al ela
l.pOO I.1J010s em Julho d~ 63, c1nra
Ilha do Bananal, até a l'eglflo ele em que aInda não 10i ent-egue a eloBeltfrra pll&'ando pel<!, mllr'!tl1s I,tacso - Cr$ 12 "OCO,()(I ,
do Xlngu, do TeplJj6,; e pOden-1 Portanto, se li dotação p~ra nqlli'Ja
do nos-tra7.!'r petróleo, juta e qbra f6~se r~ce1Jlda hoje na Ine;nor
carvão ate o centro du J3rMIl 1'111 das hlpiJ/leses dlma para ewclitar
sjtuac6e~ dlfíc!'js,
,apenas 11 :juarta parte da obra.
3 - :O. par com _r58a,. I'JNlíàllS I E' isto o que vem lIcont~c~ndo rom
a mtensl1lcaçflo l1e \!Il'1 9 ~orte 10 Pl3no de Valorl7a~ão c!a Amazócor'enl~ de lmlgl'antl'l< n'lClOnills nia,' nlio t6 no Acre C01'10 (In IMa
para determinadll$ ilont.os da a região:
Amazônia e em esueI'lSI p~1"a I Pulverização dos d1nheJros pübll..erlos local.!! iJs mal'~Fl1'; de !'lOS 'j cos em obras de Santa In~'Táclll, qUE!
(! da.. novaS rotiavlánns P _rrm- I nunca chegam ao, !im,
b'emo q\!e,e Impôe, eom u.gen- i Isto. Sr. PresIdente: nós cham3~
ela, t'.!'!ôr~o e t"n'tcl:lsde.
Imos' de Plano de Desvalorizaçâo e
O ~obronte ~tua.l tie eJemtn.\os e[banjamento perdulário dos Tecurhumano dl.$pnnlve!q no ~O'rdi·~,e. ROS financeiros de um pau ,espollado
u dc":fav!'lamento "de5U1ocambla,- 'por denfu'o e por fOTa, (~fulto bem\.
çiio 'l.('l'(>:""~"B, felt"· d' m3TIP1"(
1'0. hu'l'tana, organlzade !' n,$L~V - O SR. PRESIDENTE:
tt'n~ml di!s C!dade~. '~U!j]E'lr<LS"
Passa~se 11 .primelra parte do gr,1ne "lO",'" ~.~l'n. "rn ,r,r, ,in. Plt. de e:<pedientp,
certos graus fl quem ~e pl'rJe-jll I Tem a palavrll o Sr. Osrar Corconfedf'l" e~rta~ facilIdades, po- I rea.
Me!""

I
I

I

d~l'n,o E€'f elementOS

1

v!tlio..-;o~ P-

T

N

mobJI'z.ávcJS no forta ectnlento e 1 o SR, AD,\1 TO C.\RDO:sO:
d~1psa ela .A.mazÔnla dall'av". ~e I SI', Presidente; pero a palavJ'a com
~ua opupaçao efetiva. e sua v~- ,licença, do orador
IOrl~a"l'" c p'Jhelamenlo.
I
•
Salbnmog aprovelUt-los, f'l1\O se. l'I~EEIDENTE:
tlT"c"á-IoS e fortal~cé" a <1('11'.'3
d~';a imen~a "art.e qUO". de"poTem a palavra o nobre Depl'faclo.
" . . ' ,.
voada do BrllSll num mundO inO se. ADAUTO CARDOSO:
lUlnto, bec(J..o. lmp!'r,all;;!a e ,'ubem)
per-armlldo
"enquanto 'linda
(Para Unta ccnnunlcar!iv Srm
O ~R. ROBERTO Sr\TllRNINO:'
(:~~~:LJr~,:ll'~~~trl~~~:~lc:~C";'fôl·_e,. n~s dão tempo!' Isto llOS é pos- .r1~líOl d~lorajdoi'll ;- Sr. Presldell,
",,: " I
sível"
e, pre cn" a l1!er r no Peqt1eno Ex(O de gl1~rra conlJ'a o ",,),1';0 ' \ '
pedlente onde in~lhor raboria uma.
(partI lima cOIllU1l'ic((ç'.lf<. 3"111 I evjcertamente teriam tentnilo 116·la
En:;Jl1ant9 u~o, fl,r. P: e.sid.m~. o Iresposta' ao MinIStro Abelli;ào' JUre~Ílo do ol'iiflorJ - SI', Prf'SlOl'l1te, nol'ltrnnca.r pela fôrça, 'P~r nrtlma- Pianu de VllJorlzaçao Ec o1l6rnlca. ~~ i mil.
~;Jr;caD?~~~~":,T~~~;~: ~~e 11~~ c~~
nhns ou por meios "dlJ',!Omíltl:os, ,AmazólIla "1ão tem corre IP OD dldO a: 1 :E:m entrevl.stll aos jOI'Dll.s, S. Ex'
..
a exemplo do ljue o_,l,jeu eom a. necesJ;ldades IUnoamentall. ae mre acu'a R Oposição de esta- ll'lOtcndo
ocuparlío das Ilh~s de OlllapJ"o."., I ",J"aÇIlC? da ~rande Re~lão Norte,
ate~r fogo ao PáJ.s. E COI1I~. 'ar: Pre'Portamos lIíJui corno uma verdndeira
m~:I'lTlblf;ja ronstlJ,lJin!,p, votando a.s
pe~ttncentes no E(jUllcor.
As mversu€,S de capItais por torça sldente? Atear fo~o ao 1'"',. "1""<.
xrJOJ'Hlli.q que o povo e.xigt' com as ne.
A t
'Im 1:1 I:\! ~1'\rl e
t
19 d C
t1tuiçãú Fedeí-a]
t'l
U"" ~L> .. ,~
cp~!iír:as emendas â constituição, ou
n e a ~x,per_ e, d)' S .';..t'
do ar. lU
3 on~d
l'
.
da Instauráção de uma Com!ssâo
o fato ile que focos e 11••" o e I JUuiw embora obe eceu o a uma Parlamcntar de Inquetlto nC~t'ra do
n - Ju~n. armada tomarâ conta dêste
"pontos de eboJição' estão. &0· 'planlflcação de emergénr:a, na rea- at.entado cometido conlra o Cio'l'el'Pnls,'
brandO, agora, na AmaZ0111a, Jliade. tem liido mais wn moõu 11m- nador Carlos L'lrerda
Sr. Pf~"idente, M um paIs vJunho,
crlando ódle», fa7endo lnl.rlg(IS e ~ulAf de jogllr dinheiro 10ra perdu•
lJnl pnl~ Irmão, entrlluQo Já na guerra
que poriel'lio dor motlvo ao :nicio Utrinment.c do que provldénciilS reaiS
Nunca pen.samos qu.e comls."õe.s pnreiv l. l-Ir\. cr'!rcn àe três ano~, Implanda a~ào armada eontra CIS lnle- pIlra' ~eu de"cnvolvlmentp,
lamentarltS "le Ip.qU~llo pudessem reI"
ludo o cftado de sítIO na Venezuela,
rêsses e a sobel anla do Brasil,
A bUl"ClCrucla desordenada tomou efeItos catll!1tróflcos co~o ihse que
-inlel11u->:C I1m- proc'"..~o cl~ rClJ'rPS!'íio
nllo podemos mais del"'l! a Am~- conln do plano, A.t dotllçõ". par.l e~.sa cn~andra do Gov•.rno do Ele...
DS rÓfé"L" rJO[l1l1alf'S. A reação escozôn1a CluíI.!>e enrrer;:ue ã &113. pl'Ó- I investimEntos b.ii.lcos, $60 sempre nhor João Goulart estA profetfzem"n,
IIWl1 fi \'Iuli'ncia e os patnotss l'e!!pl'ia sótl!' , Ainda bit Douro ViU- I multo aquém do qUe é plani.fl~ad:l Ha91tuamo:nOf!. nesta Casa. 1\, '1e! o
.:ponrJt1UlII cum a vJolênclll., Quero, dasé qUe IJ Venezuela tulelnun e I e o re~ultlldo é o inicio de Inumeras reg~me democrático SUportll,1 lnve:lI.
ql1J. Sr, PresIdente, cumprimentar
àomlnadll pelos trnste.. dO pe- obras pllra Jogo ~crem alJa.ndonadas gaçoes as mal,8 gl'1Jvel\, as mai~ sc"e~
P,,~" l1HWO punhaDO ele vpnezuelanos,
tr61M e do Jrunérlo ne fel'1'o por multo lon~e atnda da cOllclusào.
r~.
8oufo~ dias, lu;; lIderaflcM
mão de um ditador, qui; empre" .
co ig as ,e o. t;l ô.s partidos tllljtl~
que (1PPj(]m enfrenlUr n lut:l e JÁ conln. hoJr, P('n1 li npoJo de todo o seu
endcr uma açâo lIrmndn contra 'Vejamos Os exemplOS:
cos dCb!a Ca,<,l\ U1tervlemm no caso
pnvn,
o Brasil r~lvlnlll~andQ ~~rr;t{lé;oC
Desla tribuna, por mil\:; de uma ::o.",~ e a. C,~S9. pôde t,e·stemunh Ir, c;'Sr. Prp~i(Jente no Bl'asJl, caminhaque nos pertenrem,BflOdfJJelrOll vez. chamei li ntençâo da Cnsa e das arl P~"l .otelrO, que ~r;sa coml~l!o
mo,." íDm1Jém, pnra um desfecho se~
pernanc~ 11 &erVll;O de dezenas! allt~rldadel; co~e!'entN; paJ'3 o ablln-l ~l~e "~~m~j~nq~ér~tor~~'~("f~.s
mej})11 Jlte, A I'eaç:to dtCiUlU não dar
de ,companhias de pet,!óleO que dono t'm que se encontram inúme- c~~o;'ívâ~ ocorrendo ~m virtude Jd ;
fJ); HlOwwS, A sociellndc: fiV dl'1Orl1l1fJbtJv~ram concessões llró.,drnA9 ras, ooras ho.\pl!alllJ'e.s de cada mu- ch"l1ue,~ tempeltlnlent.als c1e ~N13
ll,l'ü, 1\ eLCll10mia do paJ~ Se deterIora.
às trontelrlls do Brllsll com o nlclplo do E bda do Acre Itlrla.q ('la.., InlCmbtos esl-à hoje realizando lrnbu
EJ)Lrflmos num prOi!t's,so já de comAcre e o Aml\70nns vêm ~rl1pnn- por terminar, entl'C'~Ue.s Q ação de-Ilha admÍrilvel NUnCIJ houve n~ 'Jd,:
plcLu dff.C1)·gap"7'~fto da e~trn"ul'll
do slstemàticamente vos lllI ex- let@ria do tempo,
'
mam nada dé tão pressago nada de
IlLJwJ, 11 re?,i5.o ní,g terá outl'a a.Hmtcn:'õl'~ dO t~rr1l6rlo br:tsllníTo e
•
't
tão sombrio como Isto que vatlcJna •
IwLlva. ~pn!lo c.'lmll'har para areexpuJ.t;ando Os nossos l1'1lrlclos de
No mel1 E<;tll(Jo ,pl'âe',eampn e a
Abolardo Jurema ~e hierO!Jl"
suas propriedades ql1~ ~slão te E,?\'EA nada lPln feilo" Das lrrrlJOI'- Ite 'do Govêrno do SI" João 0:>'·1 "I.
pl'CE:ín \'j olen to, di'S munlfest.ações
]JOJllJlntc.,<, SnbHIJOS lj,ue hse ê o penrefugiando na vila d~ B2njam'n tãncias orçadas para o l"ogrnma de
Onião DenlJcl'áticá Nncio~ 'I j ":,)'
fWh18l1ro rlng mlnl'\Tln~ rrlvllel;Jadas e
Constant, às margem do "ov~rl, emergência 2ue jll ". ecada, 195-\- ,sua liderança, deu todo li /:1 '1\ p',~
queremo" mll.$ uma ,'rz, ndvertl-Jas
próximo do AmD~onas, Probl~· 1963, Só cnn<.<J;uimos recebet a.é hOje I mlE~ül) pJ1.l'lamenL~r ih I ~ ,,~,jt
c;,
.'obre os (,qmínhos tnígicos {t que
mllS com I/. BollvJa e a campanllJ\ e com Il'gentes sacrifícIos apenas I' movldll pelo P:r.à"e 'Go~lh.1Í ~ iJr l'rctemlrlli kl'lIl.' és!e Paí.q, Sabemo.~
spT'.;Irntl'ltl lw;unacln ""r r-pIões \ uma pt'rte.
mnJ.s 149 diVtP>
r 'e11tI! ~·d ~~'r
(1 11 0 n,. pDWvrll de ordem de,sllS mino~
e "mlssJonárlos"· n~ AJll~:",\nlll e
l.!e uma dota~lIo global de Cr$ •. C:l.'a. e llsq~l .i~lu p~s C()~!êl1cjae~d:
'rUIR (, n l'rjJri'r~i\i1 das manifesta~líPsl,c'Jn~",t,.<f'" • cl'~,' '~II', o.lIa
ntI 2.0a9,54bO'9,OIl que é tolal dll.~Wl1l1líJye faz,!)), obrll de jlJlltiç:l e de prevt'rL.
TJê>pu]n1'es, 11 feprc.!>,f\o das grevM, co~
rlaql);1n, aa:!tI·.'l (r,l" l'.llte r.5fl das pascelas dos anos qlle vao c,e 10,10 ~ntra desordens e contra lIlen
,no I,C lL" grev!'s fÚ!iJ,em a causa. da
nos delxnrão mais tranqllllas tia
a 63 ap!'na.s"o E~tado recebeu atli 1.ªfJ;','IS' ~ QJdern jlltlrHca e democrát1:
Amtl70Dla li men~q ff'le a ,~INl- hoje Cr$ 537,1.8 206,60,.
. . ;)a, O fato de. pnderelll e<;tar fl1vaJv!Bordem Jiéste Pais, Querem IlScabar
mao eolbnlzllr, valorizar e deftn·
Do exerclcl0 de 19C3, a,t.
ro~s dos nesta lnvatlJrllÇã,o elementO,'] mldCMmlrm (]~,tc PaIs. Qtrrl'em acabar
l1ê-!Jl.
p~-<'!ndo" nlío se havJa re~eoldo um líllu'e,g não nos ifesno~sell1<t a proso allo cmlo de vida: QlIere'j1 aC:1bllr
2 _ A trlln!fel'êncla da Captta.l centuvo s.rquer,
~cgllil' ncla, Se até o momento em
{:Olil o alfo custo de vida, que se voFederal para BratllJa, R Grl-j~llo
AàJdon!'-re aM prejn!?;;JJ a))on, 1,,1- Que e.s.'l8. comMsfio e;;tJl'éI' nQl1.Stitwda.
(eul as reformas, porque nno é pos.sl~
t
d
1
d
:r.::~:
1
..
Yt'1 rI~ter "'tllllljQllar Intlan'o sem .se
da Funda~!io BrJl~1l CeP, rol e os, 0., p anos ,~er}lJ.'.u,mja, con$:e a- ~ pronta a \.raba!h.o.r, cbell'llr o !'lI'. Ml'.
•
,"
I/,Jl lJ::lWôM Braslllil·,\!':'e. llras!- m~!lIO!l, a jnflnrao galopante e cl1e- 'llstJ'o da Ou erra li conclusôes sln".n,"o,
tiLll."rlblltr a renda. No momento, o
lla-'BtUm, prec'~nm ser rom\11~- I,amos riletlmetl~ 11 concl!l3§.o dEI que honestas e cot'!I1rsas a 1'!'~pelto dnql1l.
bdaF r{),n ou!rl' Illn!; I,lr'lenl;,s um.l dot,1[Ú orçada em prl!lcl~les lo que se Increjln a um oficiaI gel.~.
único IfJ,t!'umento válido para efeluar
te, OC]JI!flJ: tl t,rHJl!lU, de"la nugu,i.a
CÜllllura. pll,'a tractar jdtJb
' te"" a,:-unto,
!lO I1s (..~pel'o que o h e c d a ,,1l~HO. no
CW 1HIfIJ('tJlo dos
bens AltoS d~ve:res, no cle.l.empenho do Seu mnndl1lo,
(Jeiermine providência.<; pnra 11 Imed'a-I
to. solução do pl'oblema que nào compor';a mais protelação,
Em o que tinha II dizer, (Multo
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tro das maJs rfgldllS normas co-' Ilhor Presidente da República na reu- !icará incluido ilo meu (liscurs~, pelO!'
mercillis:
' ,
" nlll.o do Mllllstério dana0-lhe o realcc simples fato de 'ter 'l;l(lo"pratar,du. I
Uml\' das alegações dos govel- e o re,évo que deve' rnere~er t.lmllérn
Antes de a, 'nobre D<putado Atlauta
nos europeus. para. se manterem nesse Plenário, já que tanta impor- Cardusà bonrar-II1ll cJm seU aparte,'
ausentes de qualquer prograD:1~ táncla 'deu S. ExeccJencJa a este do- Clevo ,t1,zer que '9 me'n1Q urna' da:s ia~,
de a'uxilio à faixa 5ubdesenvol"ll- c\lmento estranllo. Estranho, Ben~oj', Jl1as de meu espjrlW c..a l1Pcaçâo, al-,
'dl'l do' continente americano.- e"a PrtslClente. pela 1l.ll\IllCerlande de que gam08, mais que decenarHt., de asso..,
sua' obrií1,'ação de reall~ar idênt.L se revestiu, mai elaDQrado. mal redl- mas -à tribuna., pura crllle,!r, 0$, ao..
cw inreIa na Afrlca. Essa a1ega- gida, confissão, <;la faHa ~e aS$eSEorl1- vemos. Infelizmente, ha .pelo meno.,
ção foil justifica a;penas parcia1- mento do Sr. ,pre,sldepte da Repu- qUinze ano~, desde quci~IY~ eu. Il feli.. ,
mente, uma. ve~ que as llpllca"oe!o bi1ca que neste momento nào c.stá só, cJdade e a honra de lnglêssnl' nª" Vida.,
europék!s no Continente negro se nllW, pIor, Sr. Presidente, está mal pÚllHca. nao ;IV" a.'ICjIl a Ielicia;,.de e ai
ca.racteri~an, pelo esp!rito nac,u. MOIDj)Snhado. Nao conheçp mesmo honra de contar com um l?~eslden;e
llallsta., prc.t1cado demais :la na história déste l?al.s; nenhum úo·, da- Repúbllca que pllClef'Se:. ~érece:al
emancipação politlca das antiga.;. cumcnto ouclal Drlgm'ario no SenhOr meu apolp e o do povo brasltNr?
j
colônias tl!rlcanas. '
PreSidente da Reputlllca, tão mal teO Sr. Ar!J;/ano, DJrlJ ~ Nem o Sr.
De qualquer forma, ni\Q ,:;e \l0- digtdo; tão mal pensado, tá!) maleIa- Jânio Q1,Iaéfros? ,',' '.
',~
de, obviamente, forçar os elUo- bOrado como êste', do qual dão se salO SR, O&OAR COIlRj:!A .::. Verdacle
' peus a QSSumtrem um cOll1prOillJ.li· Và, Sr. Presidente; Srs. ,DeputaClOs, e que a t'6 hoJe não pude assbl'nar ~
50 de estilo a que não estão lia- nem mesmo o estilo, é· frouxO e des- tribuna para eloglilr UI'lI'preslQ.llnte (la"
bltuados" Mas é indeclinável a Jel\-:ado.
1",
República;' é lnenó$ hlneta"o i5r;' Jaal»
-sua obrigação para com os ;lalDemonstra lHe aínCju uma 'vez a esta ÜiluJart, quando no 'ploprló aIJ1\,rte elEÍ
ses subdesenvolvidos do mUl1cLo Naçao can!aeta, o"despreparo do Sr V. EJ!t\" a Cjue estou tentando I'esi
ocidentaL
,.
PreslClente da Republicaj1l1ra o cargo ponúer ti\lve"Z por la;1J8u~'"'tmguae, V.,
por isr.o mesmo, cam o 'fiij1. áe que exercc. VIce-Presidente dUaB Vi!- Exa. se refira 'ao Sr. JOá:J GOUl1'11
InCItar as governos eurppeus a zes, niW se pl'eparou' S. Exa. para como sentio {) dono do &1LlO;""
I
ll.uxili:1.rem a Améri~, L!!tlna c, assumir o cargo de que agora está
u Sr. Argílallo Dano -; Não apoia~
concomitantemente. a Atrlça, ga. Jnvestido e os grnndes problemas qUI! do,
. - , ~, " ",
'
I
nha corpo a idéia de obter l111'la dêveriam epfrentar não so estão .nO SR. OSCAR CORl!U:A'..:.. Do siLfo
,compreensão mais ampla, do V!- ~oiuoi~nlldos cmno se acham agrava- de .raCarepnguà, não ao outro.-E m~iS
'lho Oontinente, quanto à p~lçao elos, porque pensa S. !!lAa. que'a ~:s- aluda, quando \l. Exa; se refere BSl
des!av.orável. em termos, de llIter-, perteza.· a "solércia, a 'mallCia poderia artlntllnllàS dO ptesidcnte da, Repú~1
câmbio, em que W sltulim os ~tll enfrentá-los e re.solve"los. quando 11 bllc1I- ao ~oiü:it.ar 'o sltlo. confesso ol.U~
ses subdesenvolvIdos latino-ame- verdade e que problemlls !unclamen- se nao soubes.se' que estlL vincula,do 111
ricanos e afl'icallos. Por out!lU! taIs não se v~cem. não se dominam n.r5lllU llnhapol!UcJl, do Sr, JoãQl
palavras devemoS concitár ~ à Jlasede slogan.~, em· um olima ae Goula~t; Cliria que V. El{ll, é lr.al,'
governos' da Europa fi permltl:erl1 inoperância, Inepcw. 1lIImlnlstra.tiva. e OPOSllllomsta dO. que eu, tal' o tom:
, uma valori,zação dos precos dr, descalabro 'moral, como aquéle em que em que foi dado o :seu aparte.
1
. pl:odutos ,primárioo, que (ÍOll:,tl- nos encontl'lID1o.s.
O Sr. Adauto Cardo8(J -, Nobre!!
tuem a b0se da, receita. camr:ial
Por ts.;'O, resolvi ler. lerei' integrEíl- Deputado, entre o sitio do, Sr Joãc:i
da Afríca e América Latina.
mente a arenga presidencial, o lll'lln- GouJart e o ,sitio Qe JJlCllrepllgu'i; coi.
,Reo;llmente, nãó ,há exager{J zel Palaciano, em tom ora lúgubre. 'sas que n1nguerp J1od~ c1isceI'Iln; qualli
nessa. pretepsão. Enqt:anto. a.~.a- ora de devaneio. As l'eferênclllS repe- sejam, quma Pç,tlir a V. ~l\, quê;
(Multo bem; muito bem).
vos dos an~, a.s cotaçoes da~ 11lll.. tidas' "as normas constitucionais e como vlCe-llder dl\ O,D'~'lé no ~xer,.
o SR. WILSON RORIZ: tàrias-primas e dos gênero. al!· Obediência à lei" dez vêzes, pelo me- CIclo da llderan~a, f,zeBse. 'iu,ante .,
menticlCl& estão sofrendo U!t1 pro- .nos e a "conspiração", Sr. Presidente, seu dl.Scurso ou-no final dê1e \In.. "apêlá
(Para uma comunicaçãO) Secessô de deterioração; :>10 ;Jrc~o;; que é "leit-motlf" do disct!rso presl- ao Deputado Henrique Umà, q1)e, se~
nhor Presidente eu queria apenas fa~
das manufaturas cre<ce~ ~alli~a denolal e no qual. se ellcontra a pa- guÍtdo consta, est'" ,com um. instru,,!
e. consl~eràv~lmente. Melhor d.· lavra vinte ,e. tres vezes,,'
mento de formação (le uma ~uni:BSl1q
zer o registro da. décorrênola, 10 tlieu
E$tltdo. o Ceará, na data de noJe d~
iendo, 01; jlalSes subdesenvolvlúos
Isto nos fali lembl'.arepisódlo seme- pariamentar dê inquel'üo li resllo:to di\
p(igain boje menos de que anw.s Ihante, de 193'1, como se S. Exa. es· ,,~rupl7l,,:ão da Cavel'llador Cáries La..
pllSsllgem com;,morativa., .ali. do aniversàrio daS Emissoras e Rádios Asda última 'guerra pelro! merciWo- tive.s:se preparando algum novo piam, oerda contra o.Govêrnod'a HeptrliUca/.
socl..dos, que, tendo no Ceará Jorn:l!.s,
rias - adquirid.:ts nl\ Africa c .na subversIvo, à mOda' elaquele de 10 àe no sentido ele élue trOllxess~ o Htstru..
};mérica Latina.. ,enquanto ,'l.lS novembro de ,193'1, para ,diminuir II mento a tios. dn O.D N" que lhe' darádios e televisÍlo, prestam 11 n06-~a
terra gra.ndes .serviços,
exportações foram, nesse crIado. pre.ol'!\o, A justifiéativa. é a mesma .:ia remos. pi!lo menos, cinquetlia assina".
::;Ub!(tancla.lmcllte v~lorizadas, ,. constituição de 37. apenlltl aquela ~ tllras tantos sãQ~" 'udenlsLas presen..
Como' é acontecimcntCl da maior
significação em todos OS circulos ;,oOra,' uma correçao dOS prl:~dO!! bem redigida, concisa explicita, en- te neHa Oan',.,
" . ' 'I
dolo; e l'0lltico); do Estado; quero deidos produtos primários a ó m.,' II quanto que o plllavr6rlo prcsidenclllJ
n SI', Brito Velho '- A mlnh.a ti\!U'"
x>'l-lo reglstrar.lo no.~ Anais da <;las'!,
pejos seus consumidores,serlll. a se fa~ inlnteligivel,
béll1.
_
'. , .
\\
<lOm os meus agradecimentos ao no,f6rmula Ideal para se eC\llaelOLlar
O Sr; ArgllatlO Dario,..,.,.' Nobre
o §~. A,dauto.Caraoro -:::. Máis.bma.
bre Deputado Oscar corrêa, (MU1~O
a mlliorla dDS problemas em ~ue De utado. todos, estamos babllulttioo a do DgPlltlldo. .BrJto Velho" Fazemos
bEm), ,
se' de,batem os 'Ja1.seS subdescnvol- ouv~r V. Exa. com o l'csp\llto que tio.:. ques~ao de ~sslnar esse 'peql~o ,lic co..
o SR. ST}l:LIO MAROJA:
,vldos, Acredltlamos, mesmo, tltie merece e. devemos, neste tr.stante em 1m.L."Sa~ ,parlnmcntar de lnq!1~rlro., Co..
tlma ·política dessa'natureza 't'?s- que V. Exa,. maIS UnIa vez, ataca o .mo ndO tenhO outra OPortllllldàde. pc..
• (Pc.ra 'lima. comunicaçãO; sem retA suplantar. em seus benef1~IO~ Govi!rno do presldent-e João, Goulllrt, ,o' que V, Exa. dlrlj~ êste apelo ao
visão do QradOr) - Sr, Presidente.
PfI.Ya a América Latíl1a, l:I prÓprlH dizer que não e bem l!Lê que está pre-" Deputado Henrll:jue Lima: "
I
valenLo-m/l da b~, vonta\le do 11'15Aliança. par!!. o Progresso, cuja
V
tâ
.
'''do
O'
C·
'ela
dej
li
'Ic"n'.,
.on.o;~Nü~ll',eparando
o
golpe
que
.
Exa,
es
o
SR,
OSCAR
CORRSiA
-~SO'l1
t re Depu""
sCll,r orr ,
~e o
ap caçaalo d' ~ ~ls livre das Clrt aIlllnl\ndo .e p~etenll.e ,dar ou o que apenas o ecc do ~apêlo de· V., Exa.
pedir ll. at~nção desta casa para o
mente,u ::..a.~mi<la-o quo lh~ a:',~l. pretende êle da,r às instltdçõe!\, On· \ltoferlllo com, tanta oportunidad~. i L
magni1lco editorial publicado no Didtlcas (l ~""p" ç
~.
I
•
l!I
rio da Suo pc.u/o de quarta-felM, qüe
buem os extremistas empenh:l!lOS tem mesmo 110S ouvlrno§ pe EIS es~a- vejo que II Deputado Mauricio. Goularll
t;r\l.ta de um dos temss mais imporem manter esta' região do mundr> çl\esde rMio -, e V. Jl:lÇa., tamb~Ul quer se valer de minha presenQll ~
tante" da llresenté realidade brwllel.
presa do subdesenvolvimento, ,
naturalmente, como homem llem In- trIbuna. para, endossar o apêlo :to
ral j\lStamente a queo;táo da val')ri.
A reditamo~ que B idéia encou· formado ;- a nottcia d~, qqe a Policia DE<llUtRdo A~auto Cardoso.
,
11
zaoão dos pl'odutos primários.
tre\~a eco favorã.vel em WnBh!r,~- do, Exerclto acaba. de pre!lder ~maO Sr. llfauricio Goulart _,o Querd,
Em magnlflo(lS perlodos. O editaria.
ton onde aliás em ",ais de 'tala nenr"s LlOVOS, em gr!lnc.e, qÚanti~ade, apenas, que V. Ex' me conceda doiS
lista acentua que muito '!laior .e~u1opoj.tun!d~de.
tem defen'Mclc rias redondezas do SitlO CCe llropriedade minutos do seu t.empo..
,
I,
tudo paro o i.'aís, 'do que :um s\mple~
idêntica 'tese iunto, MS gQvern"~ d~ Sr. Joã,o Gonlart, no ll\gar de no·
O 'sR, COSTA CORRtA - I?edto
prograniil, aSslsteneial, ".orla a. ,valarJeuropeti.~. relativamente a cer~'~ nnnado Jllcurepa$uÍ\, no ,Rio de fa: ria. a.' ,V, EX\> que me desse a. tlp;trtu..
zB"ão de ilroduto!l pri)1lários estalnie.J
proliutos espeL)lficos".
neiro, ' auanabarl!- e," segUndo !1Í [01 nídade de fazer um poucri de bist6rllli
cldo em concêrtc',s internacionais q'le
'
, ~i'o mformado, tambern pelas estaçoes de - qUe séria do 'Seu' agrn<lo':":' 'e ler,
posslbllí.taria aó Brasil ., a todos 'os. Era. o que eu tinha II dizer, ,M
rádio, a origem dê~se arJhamento é daquI' a fundamentaçlío. o pr~âmbuló
pill.ses em nirellustânclas semelhan',~; bem). _
'_
"
exatamente do pessOllI da, reação. da- da Carta de '3'1, para pOdermos verlfl"
'1. superação de desenvolvimento e ,O· SR, OSCAR CORRtl:A:
qU,êles que -coprbatem. a tôdo· trans~. cal' como ,o ~pm, do Sr .. Jolío G0111art,
subdel',envo1vlmento em que se ' l . r n s - ' .
a adml!JlStraçao do Sr, João aDular., DO palz,vrórlO ao Ministério é- O
ta
(Sem revI8ão do orado I) - Sr. pre-IAmallha provàvelmente, \lOS lortla1s mesmo dá Carta. a 37· a. men
qu~
Sr Presidente oam os meus ,gor,'" sldente, verifico que o pequeno e"~ do dia. nós saberemos com mais de~a- o seu aparte' se' :ntel:!Or a ~~
\
cleoimentos ao n6bre Deputado Oscar pedlente desta.c~sa deveria ser. em, lhes. nobre Deputat!o Oscar C<lrrêa.
O Sr.' Mauricl~ Gou'art, _, Pre~lsa,.;!
Corrl'n leio o edít-oria do gran1e verdade acresciúo 'ilelo menos de meIa dessa 'llpreensão, desse movimento do
nt
b'
sll
Dlãrio' de SãoPa,ulo p;:ra que es'~ hora, para que tod~.s a9ueles'que de- jExércltoque é exatamente aquêle tão ;e 1e parqpe v~u ejm iarcar.[arad t.~
Ca.a tome conhecimento dos 10\1& sejam fazer comuUlcaçoes urgentes iI :necessárlo para deECobrlr as artlma- Cau o. e n~o 1 ese ar a ~"'à
es~:'f
têr;'n .
- " Casa. inclusiVe o' eminente Lld,·. nhas 'que deram motivo ao pedido dp ,asa sem ec arar que asslll , e v :T
os.
Adauto Cardoso, plldessem ~tllízar-~e sitIo, mas que esta Casa e a Naçáo nos elementos da minha. bancada
"Muito ~e tem f\l.lll;do !l. res" largamente do t~mpo aqui concedido acharam por' be!11 não tomar J;ea.U- Partido, Tra.balhls~a Naclonll1 t~mbé_
peito da ajuda européla à i Amé- aos oradores. Nao pretendia eu, Sr. dade, Vamos amanhã, então, conl1luf- assinaram. o lledldll de constttuiç'
rica LLaLtinll, ,povernos do Velho Presidente, C\\!dar mais nesta Casa do da a apuração dêss~:S dados milito írn- de Comissão .de Inquérito para apura
Contlne)1te - prometem as.~um\r trágico episódio que foi a tent.atlva pOl'tantes. "Verificar que V. Exa" dat.a o at~ntado que Os jornais noticiara
uma parcela. da' responsabiJ1rlO:. de, deoretacão de estado e sítio neste vênia nllo tem ra~ão de estar subeót.i- haver sido praticado contra ll. vida.
de, hoje a. cargo exclusivamente País. Trágico, pelo' caráter doloroso mando o pensament-ó e " valor do a liberdade do GoverI\ador do lll&ta
de Wash!ngton, !lo oferecimen. de levIandade de que se revestiu dI' lP'ande Presidente João Gr'ulart; Este da. Guanabarl\. E o fizemos con"
to de allxill() eoonÔmico e Menl- parte do Sr. Presidente da Repúb1lca é o meu aparte;'que clesej<\ seja fri- dos de que tôclas essas comiSSões
co 4s nações Jatino-ameriéanas, e daqueles que ,o InformaraD1, Mas os cluido no brilhante , discurso de V, lamentares de Inquérito _oonc
MM, de concreto, até agora. na- jOTnel$'de ontem, Sr. Presidente, trou- Exa.
.,
para,o fortalecimento q:oregime
d~ se. conhe,ce, exceto as optrr'-Ixeram, todos êfes. quas,e que na' lnteO SR. OSCAR CORRJ1:A ..,.. V. Exlt, mocrático ,e não para destruf"lo. ta
çoes fmancelrllS executl\das den~, gra. o texto do pronunclamento do Se- pode ficar sossegado que seu a~,llrte, to assim que desejo /;ambéln, llnfe~
xal esquecido da dignidade d<I sua
farda, e se pilliÇões tiverem sido apLlCll'd(lS óu lançadas' COntra Os que iorem achados cm responsabiUdade nos,
fatos que tanto escãndl1lo e tlanta
emcçãa causaram n~ pais, certamente a C.âlIlara não terá intere.s.se em
prolllover e prosSeguir com esta comissao pàrlamentar de inquérito. O
Sr, Ahehudo- Jurema está tãl> dlstanciado. nÍlo s6 d<I' experiência dest!\ Casa; como doo sentlmentoo de reprc.sentnçâo do pova, que vê, fan/;~smas' por tado canto, e acredita Ique
investigar -e destruir o aovérno. Tal~
vcz S. EX!l. seja excessivamente pllSsllnJ"ta quanto ao (jovêrno de que faz
parle, Nós. não, Sr, Presidente, Temos a e.-perança de que nl!Si\a in'lestlgação não sejam encontrados com
culpa nem o Sr. Presidente nem o
Sr, Ministro ela Guerra.
O Sr. IJrHo Velho- Nem o da JtlStiçll.'
_
_
O Sr. Oscar, Correa - Naa sao
permitidos apartes...
, O S',,, 'ADAUTO CAR"'''''SQ _ 00...
vv
mo sugere um ooiega ao meu lado e.
mai& afli/;Q ainda. o orador, de quem
esrou âburonão, do da Justiça náo_ se
tem. . no ,terreno da. re!iponsa-hilidade,
IDij)ta coi.sa que inv~tigar.
• .'
, Era esta Sr. preslt\enle, a Slmp,es
comurilcaçiio que res.ervava no ptnlía fogo e que façO agora, coagido pelas
condições de tempo: fi de que o re~1me não vai so~obtllr, M, eontrário do
que profetiza' o Sr. Jurema, ,tão-sómente PQFque a Câ.mara vai. ma:ts
uma vez. Investigar, usando de ~uas
prerrogativas e 'cumprlndo seus deve~
ras em relação !1{1 regime democrá~lco\

se

~
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. . embarcar para São Paulo, deixar
aqui ll. solene declaração de (1Ile, ~e
<JOllStitulda a comissão parllunen.al' de
fuquérlto pura apurar atIvIdades sl,b1iersivas OU conspíratórías do 00'1/01'.
U.o do Est.ado da Ouanabara ou llo
tneu E'itndo, São paulo, 11000n a""illll.~\l1'& f.tltllrá 19ualménfe entre 3que,c,s
que pedcm a cunstltuição dc.'.u cu1l11sslío.
O !:lU. OSCAR COIUU-A - MUlto
gl'a.to.
O Sr. Adolp/ID de Olll'cira - l'crml-ta. apal L~.i-.o apena.:. p"ra l.ko
perder 11 oponullIrlade.
O SR. usoAR CORRf:A - Vdo
qUe há tne~o nere.s.!oldade UC lC prolrogar o u'mpo de que dispõem os Llr.dOI'Cs parI; que po.ssamos roáo.t; Liar
nossa paHJCJpação na vlCla
púbJj(~a, o
çsseneciaJ mSLa bora,
O Sr. ArlUlpho OUIleita - Apenas
IlltCrfa fl'Ji;ar que fbtoU realf!wnlc 1>'1:'pr&o com a noticIa trazida pelo l1õ.'so
cmUlenle e querIdo co)e;;lt ArgllJUo
DarIo SObre 11 descoberta. dê.>ses lUSenals de mUDlçoes ••, .
O SIl. OS..;AR OOlUWA - No ~Itio do SI'. João OOullU't.,

"'Atendendo ao eslado de apl'c-, PI'i'.s.aente dJ Rep<j:.>lic:I ellCO);,ra 10- <Jamentu c Hm Sllber o 'llle :lesõja"
enslio criado no Pais pela infl1lI'3- 1,0 ti l'e~IJl!fI(je CúJ1:laría. ~,ngull'l cem elas, F:' ínncrcdltil\"el que, lll1m
ção comunl.sla ••• "
I lI.ale
cn\ lJUl' Isco ~l,LSnlQ, em SlIa Púls, dl,ticllS e sl'JflltllX pO-'Sam Ecr1St
q _ di'
J.:..,cl/onCla, Nm;;ue;n :nalb CIlI01IU em vir ~ e<,pcrtezll, à Ignorante esperteo 8. EX nuo ..."e,
S. Exn, .\S 10lças JJ"l-u1are.s qll~ tle- z(\ do SI', Preddellle da R~puul'e.\
., •• qlle se torna dia ,I dia t~:w,adeou 11 que exp'or'Ju IUllulçam que conlunlle l'e:onm. lJ:lllcana com
mais exttmsa e maí~ prof'IllJa ;;gl'ta. empolgu-Io e (J'l;llln,,-;U, ::iu" abolldio de 1(1'1'\"',',.
~xjllíJJdo remédios lle ca/Mer 1':1- I ...>;celeI1CIU e como o aprcndJZ de IUlIÓ :,r. Adol}l11O OIi~'d:l(1 -- Queda
dlcal e permanente;
tJP,. que. 11110& hlo1ve! Je..,~llc~d",,~.. Informar a V. &':0"
(,.Hl talve... Já
Atendendo a quc, ~ob as In.ti- '!. tOI'ÇW; ú,' IUri.ll.s, nuo InOl S~31'~C- lenha 'conl1ccimrnto do fato que a
1
tUlçõcs anterjol'~';', núo I1Jt,p miJa 0 gua co,J<,rú.a-lll.. 'Vcmoa. l!JWU,
rclornlll oanCtll'lil, ;'pc'clahneIHe c,,·
l?stado de melo.' normal~ le pro- i La T, u >'U/ e tôdas i!ssaa s:;;ll\!; que 1\1, nrLO velo aJuda .. o plenimo da
servllção e de defe.sa da paz, "a and~m p~f UI ~ que S. ~;.. lll.U 1ll.J.. CámaJ li, ..
scgourança e do bem-c3tnl' <lo llJ- I pode d~Loer. 8. l!:X<\, blJJe pJdc sc~'
O SR. OSCAR CORRÉA Vou
~O;
comhlcla...o C<J1J10 um lraco que "e che~l1r lá.
Com, o apo!o dI\!; rórç~s ~'m .... I éll1rc:';1I u', c:-.vrelíll'.S 'liJ~H~"e.",
9\l~
O Sr. Ado[p/IO O/ll:círa - ." por;
das e cedendo a.> IfJ~plra~CJA ela nem <cmpu paul! expllCllr a l'laç.. o. quc lrês das cInqüenta e tanlos MioplllJitO nllcJonal, umas e OIlI!,1ISjIIJ,> purtlCius !JúJldcos, por oUllo l,lQO, lIL~tros que o SI', Joào Oou!(llt Já
jusUflcadamente apl'ocnslvas di- n ... o POrlNl. cU~llar n~,~. po.que u teve p~(l.l'anl p.tra que "c sobre5laSanft! des perIgoS (Iue am~ar,atn l'I. i \'ccm llJCuto. dnblo. fl'OU:':O, .."al ~~- sem o el>!lme da matéria, porquo
nOSSa unIdade c da fa):!ldeZ nlll lJer o 'Jll~ 1<1." sem diloer ,p.lr.l' U!J(jc quel'lam dar EUu conLribtÜ~fto. E caque se vem p"OCc.',nlldo a ti 'l'"m- ...0 diriJa, '~'l1 uma con"ci,"lIc a l~CO- ela um vmba c d~va sua contrIbuiposlçi'lo dl1& nllUaS JIlSLltUl\'ÜS el. !1;;Jíca pe! l~na, pr~c:lr...nuo unI( a çllo. li: estamo,:, Ilt: hOJe agU.1l'URlluO
vJs e polft,jeas;
I1JCU&' e ao D.abo.
._
ljue o }'lI111Slro Carvnlho Pinlo \jue·
Rl!.solve l\S,;~gurllr à :'\lJcfi) a, Sr. pj'~... ~(jt11lC, como se 1;;t.D pu- 1'0 a Coml:iSií,o F:pec.llJ. p~"(l que ela
sua unidade, o rt'Spello a sun de""e ser, leHII ne;,~e l;au,. a, gOJp~ I){l..'sa trnz~r ao plenário li conCjtlS~o
haura e â sua IndependênCIa e U,{I' de ,ebperl~Z(1 ou de maltC'1I O c.,.... (lU dn relormn b,ll1cál'iU.
pc,'a brasileiro soo Uni l'''l:!1nC d~' art,O. ;:'1", l'lesl<lenr,~, q\l(), ,11_1 "u~
O 8Ft. OSCAFt COH.Rf::\ - V. Exlt.
Jlll'" polltJea e social
,JMUij)'" cc .ué bora t' 1112.9. ll'ill cull- me deu o pra...er de lllltcclpnr o que 13
O Sr. AGOlpho Oliveí,C! _ )1lJ,ia' .••
I ,C;lU,U
I'xpllcaJ', é ca~o VJr~"m, pul'- dizer,
roent<! pelo ellderêço
lJ:' rCllim(lllc
r~ preCWllmente Isto ljl1C ~c prega 'lue nUllca se ouviu dIzer ne.,.e 1',1lS
O Sr. Ado/plzo OIÍ!'el1'a - Então.
multo CSll'llnllo (lUe ãsses consplr;\(l!l- ne;.la encíclica I>lelÚdclIclal.
"de 11111 f'm;Hlcnle (Ia R.epuoUcs perdoe-me V. 1JlXtl.
re", tenbam eswlli1do semeIJ11\ll(c 1(~
•
d!'
""
í " • ,I ,,~<ll;eICIJIe
d"", ~lIas .. e..I'JnMI:JJI1unO SR. 03CAR COR:lU:A - Se '1\
cal para guardar seUll petrechL'~. com
'" as COl) çóts nCCL."nr,n" a l.','" CI1I.UI'.;',e li CUll\ara lima menro- reforma bancal'1(l não fOi :!ita, e o
aoS qual.!. prc'Lendiam, naLurlllm~hl~..
sua Sc(;ul'unça, flD B~~ b~m'~'\':llr gon ,0l1ciUludo a deereta<;"v du e.:;- disse o D~putado Adolr
OI"" "!l.
O SR, OSCAR CORR:I!:A _ F!!bLee a sua praspl'rldade ,
!l0 de SILO, p.lra Qual'cnla 'e oito porqne os Minl.ltros da Fazcnoa do
Jar o próximo f':ão Jo{w,
Sr. Presidente (1 tom é o m~sm(l, I~O.".s depOI', reLlrá·ia, .sem qlle hou- Sr. João Oouln.rt. o mC'm.. SL João
O SI. Ado 'flho Oliveinl _ ••• vio. 4S cúnclU!'oes loão tIS l1u;smns, Ap~,llllll ~""e daulJ mohvof, novus e,Ii~Cll\1s OoulaJ't que confunde refur\lla bano
11\1' a COtlL'tHulçilO e ll8 Icll;, AIW:l"'U- eIUjuall(<l a Ilwn.ao;:cll1 do SI', GêLú' jlMa quc J,S30 OC4),r...sse. Da lllCS:ll1l cárltl com mO\'lmtmlo gre\'lSla, 11l"!mO
do éste ru;pcNo do locm e"culllJdo Pd- /lO Varg1lS e conClfa, hoje (o total a 11Il'ma <; r~w ,vugem que um Pl'ell. porquc S. EX,I, .0 entende dlS.~o e Só
ra (uurdnr c.ssll8 armo.s. qU!'J'irl l.ln;. <if1iOrlentn.ção do 51', pn!,ldent e da <lente dn Rcpubllca venllol e dellUU- I~Z 1""0, de ;';c que a sumiu " Mmls\lém dizer a V. Ex9 que, Dl! ",,1111<. U<'J1ubJka.
ele a NllÇl'CO de mllIl2\1'lI /!'lillM: co- térlo do '1'raool110 c a Pl'e.sidênc li ta
Jnode.~ta opinião, todo êsse rel:lliJ<JoEu dIrIa mC'>lmo. 8r. Prp.~ldenle, Q,le lHO I"Z a :<lguJLS dequelCl', calDo Ja pu- Rl'Pubhcll, só não foi vO~.1da nesta
rio que V Ex4 ('-'lá. clIllSt!l'ando neBta llJgllns Mlcubas o atormentam ~ lhe de comta,ar - c va.le o g.l.ll,'lsn:o - Czsa porllllc S. Exa '. pei()l; scus Mihora Unho sldo preparado tlllla jl'~_ clllL~um es;,a trlst.e alucinação, O ....._1 cUjGS nome.; se ~l1c...n"mm "!D clle· nJ,strQ~, pe<lJu que ;,e óUspendc.ssc estl1lcar talvez oul,ta polaca "U oUll'a VO t!xp1orado, li, opJnJào pÚblica E'lH,e- que, de" b.llJCUS mternaclOl1ltls, aqui sa vula,íiO, 1Xl!'a que pude>L,,,'
,
carta dilutoriaJ. Mas COIIIO fI' "'fl,.e\l:;'1 llt',Illlda. ll,s Fôrçns Armaqll'l emp,'I'- n,o Br~, " ,qwm<lo ~' Ex"., ta~ C011- t1'llzir1<ls no plenárIO aq,uelas slIgc.'pel<t mobJ1lmçi.io da op!llião pUb:.Col. I'ando o povo na ponta cWs bllicllll't<S, t.(/d~U:€lS ".Jure cer,ta compllnn.a, só- lôl:.i; e jndk;(:;,~I(i.l que eoo'iclera es"
de todos <ri brllf.l1elros de Norte ,1 SUJ" como dIZ S. E-,,~ Daqnele quadro dall- ~rc ~t ~ tOS grupos lIJternaclOt3als c.~r- senclais. Como cuJlJ!Ir-ce o Congrebpatll. :núo se peJ'der o trabfl1110 d" <llOll.elSCO fl,UC desc.rev~. quando no Pslá- IOlUt:OS, pel,O
patr.otlmno .. 4\ nassll, 50 llac"maJ P"~ n1.o ter vOI"do li
28 Úllldo.s datilografadas o SI'
cio, ooa seus deva,neles. ui. ~Ull lo'ti- ju.,l.lça. que ele, como .Presidente da reform!l btulclÍrla? Mas S .:"
alio
sldent~ da República r~orveu ....
nlldade, S. EX!} vê soldado!!, ~O'11 !la ()_ Rep~bhca" tinha o dever ~or:!l e o entende nada de nen) uma rerJ:nlf\,
n..tns II empurrA-lo nas 1Jr9í'llE e na.~ d,\lVCI IUlle.onal de lknunr,lllr ll. Na- de base. E a provli li que a reforma
O ,SR. OSC'AAlt CC;)l't~ - Des- !'UM.' obrlgllndo-o li retornnr a f.PUS çao, C(!m l~das:(1), Jetras. J1j' quo o trlbullÍl'ia a que s. ~.:xn, se r"l~re,
veja! em cima do Ml~téllo,
lart:>! _ quem labe sr com lágrlm<!s Sr. Jono G~uJalt cDmec:a a temer Ilc- 9l'l:..lallOO o COn;FcSSo Nae.ouGI por
O Sr. Ado pho OllVemJ. - ". d,'.'i- n('sse hora _ ineldentes sérios l'ntre \ la prÓ}ma wrle, lllntas tem felto ler e!I'!Ia.do a esla COSit UH! projtHIJ
llcjnr ..bUfe o Ministério. Cbtílo ,~iB- ~ i)O\,o e tIS Fõrc~ Almadl1~.
•
l1C-"te f'Úl,. Ape~a..se, então, ao; q'J~ era o neee.\llário parI) II relm 1\101
tlgo nos 51'S" MJnisll'O$, que fOl'um, O sr. Arg11a1lÔ DarIo _ S..m 1ert- s/ovalla batidos e repJsadfJ.ii. de tõôas l'l'ibulárla, S. EXiL. 1I0 IIcll.33r o ConolWgadol> li f,ral' quatro ou c1n~o hl'· lo a metralha como llcimt 'cru em' a.s 1I0l'Q8, com ou Bem m"llvo, como gresso, dIZ:
ras ouvindo a leiLuI'a dê,,:;c reja, ,,\'lo M·lno.
se ,as de
dl!Jculdode"
eC0l10mJCO.
du
'4' Oer~l.
~~. '
}'
v
/
·Ul1l(1 r,>fonnn tr,oul/ü\.t Ilonesque V, l!:X" t:Jitil agorll. eaustic9.udo
O SR. OSCAR COP.Rl1: _ Se V,
:l~ jlU s~p encer-se CDm s ()!I(J'~S,
ta que lentam,li> 1l.icíal hã cloc!)
tcrlllaW~.lll'('.
Ex" mc permJtit>se ell t1elxarla O<l I'lUlg~JI1. l>ll!ao. o.s refol'IIJllS de blbe,
O Sr. Muul'w/o GOulart _ IJ'crlJl;- devancloo prcsldencillls e p''''·sarin 80S que >lio ~oJe, ~ paJayra,,-ctlllvc>, ,><.lmc;;cs, ':Ilvt"ndo 1lllJ'1I " oong!esta-me, Rpenos, para dIzer que U n~. ttevane,os de V, Ex~, pal'n dizer qUe l',WlI:,S, m,lI;:lc.IS, que t~m o condu'" q~
~~ofnforl~~lr~a~~:':'~U::·3~W'~
bre Dt pulado Adolpho Oliveira ll[IO 00 eplsódlo,s de Mina" já furnm nl' 1- nt,ObU!UlI, ,ou, di!.blllobillzar lt o;' 11lU{)
I.<l OU a relncidêlwh. d:l lI'U,I,l ao
pre,cISO\l, bem <) que eu aflnnel. V, cados pelo oovcrl1at:llll:, V. Ex' It;)U' pU~~I;a, I c!oll~as ij....b~e em ~Olll Clt;, ,
qurm n:lo palIa .mpÔbl.o' rlll peEx.<' OUVIU o m:u aparte: "nns rcdon- tra oportunidade poderó se l1'lhcr lon I C{l que 1>..0 o ,11 re-t;e "'~5amo
na de prlSi!O .'"'u.lar ......
dC7JlS do srtlo do Sr. João Ooubrt'.'. pre.qtar maIores e.qclareclmenlo.s
• q!lc" dOlll,lla M, re.sl"qtêndas ,1I(IVCf6alii dlgO mal~: C'lI nome,:: amonh~ .,"""0
O Sr A,'ullano Dario _ .rrubo a 1'I11-, Mas que.e 1.::801 S. El:ll. lia,,)
". E'l'eWltntc. co"",, ~e a rei;"1'11:'
cllados nos jornaIs e B.
coma honra de np~·tpar VExa oamp"c
I<nbe, e que ~o o i;Il.be temos a;ol'lI tr, !,ltaria se restr!ll~ÍJ"e Q (UU .lle.ro
1/. J!:l(', tl'\'ao o prazer de l'cl'lflcal qUll.I1do ataca o uos'ô prc~d~;lle' ~ P"OH\, escrlta e a prova verlh:1. r.ll-jIlIO Sl.'cun<làrJo e:w que ~e !L,n~que nós vmoos reqUErer uma Comls.
'
qUI es a o que pcnsn o SI'. Joao ionm'~,'e a peI.lI. de Il,ulta e:1! ;Je1~
t4l.0 de' Inquérito t.'lmbém soJicll:\'1do
SR. OSCAR:. CORRl1;A - O que I Gou:art da rc!orma ball,clÍr;a, ~,' l~. :18 pr,.slio cdulnr, qlH,Jldo b. e:,a.
li. apuração d&se.s fatal!.
b~ com o Sr. Joao Ooulntt é a
crcd.tavel q,Ue,neslc flUS o ,prc.>\i!cn- ,á I ~,ieve do Congre.so NavlwJul ~'ma
elmcla de culpa. S. Exa. eslá. com- ie da Re~ubllca, apc!;J aluQJl' à. re- .,Imlna trJ,.tãna i,W:1\', v"ó'Hla olqul
O sn. OSCAR COrtRl1:A - Perl~l- pJexe.do.de maneira que ti dlflCIl des- forma ograda, que e "ponto de ba,e nll"" <lO";I~ D,'ra a:el,Ol'r 1Is ue:"~
tnmentR. sr. PJ'esldente. não q'J~ro c:>brlr o fun<k menta dos sell~ COLll' lle lodos os ~l'u.s ataque:, se reilra à :!d.'des do t"lárJo. ql1ltr,do l1um, OI):fllrtll,r·me ao prM.l!1', jã que t'.;!tamos plexos.
!rf'iOrma bancária, dizendo: "Sem a lU ,,·uo E,p~e'''j VOV',llll,l,<', madnl'"uda
livres da COnstltlllção de 1931. ile ler
O Sr. Arglu.na Dfll'lO, - N 'o. per· rcallzaç~o de uma ft(')(lnll ag! lI:l" li dl'nun, " I ufol'm:t I'" lmpô."tv do
ao prodamnção telta Aquela éjJ<)~it:
mlte V. Exa?
democratlca ,e ObJctlvtl - S, g';A
~('J,rl\l, a 'I.' hU1Jdsto d f eun.UII,/I a
• Aicmlendo li Jegltlma 9.:lpl
O SR, OSCAR cnRRl!lA - Vosso 'Pol ' cerlo, Já se conwrma em que ,!l lel1sl"';ÍH) ~ôbre U cOl1\.ra"ando.
rllt'oes do povo Sbt'a<nelJ'o s à pa; Exll,,me desculpe, V :E;X':I. qll~1' dla- <não l1,)ja reiol'll1a cOfl.>r.1Luc.<, 1~1. "til" ~Ôtl'. energ .. elétrlcJ., Eu me'11l0 U·
polll.lcn l' social. p~oflmda'n~nte logar comigo. Agullrde que eu dlg,n !'Iue li quer ~;m~cJ'A~.L'~ u objell,l'o. v~ ol'0rt.uni'lude de ,'ekilllr UDl properLuruatln por conhecidas fatOres alguma co,sa ou ru~ 'lllC'l'dn 'Illl trl- be ma ..teU ,lztçaO de uma relol'DJa jelo sÓbre cont,rll~alldo ljLle MII\
de desonlem resultantes da etCo'. buna, , tiara que eu ten.ho o pr,lIzer I' lnnrOl'm que .. evite gl'V ~:., COll1(J • ";::1 ",l'dllndO que a ,'"miSloi\ll, no','!>r.t"~ll~ ~?,l'uVll'!;flO elo,'; dk.'idill.'l Pll.l- deoO~~~-~rullano Dano _ N,~[J ICf.lJD ~~' er('~~;~;~1iI""bânc1A~Je ~~á ~r~d ~~t~ ~lte 'Instlwídll,Ób.=;, ele Q~lll~,
tJc1nno.~ .-.
a t~llcld<lde de ser Vicc-Li<l~. com:> Ooularl! Umll J'eforil\n bllncarla ll!lt ,4'IS. Ç>aí?.J1udes, u
PI,csl(,1cn,t~
lioJe, L~to se d1illtíll r.Ildl~ajj7..Jçfío, V,.' Exa, e poder f'll111' l,od" dln,
c\'lte ere.""" como se ji2se ',Có1~ lo t:a Repubh~l> cOl1Iumlo. refo~l1lll, ,~~
~'''A
] '"
Iundanlen'OJ t4 b~l~et a CVtl'i:'l1'.?HC h \ L'llnilr~t\ com um p~ Jjew Sf'CUllGnlí'i"
" ... que uma notória ,Pt':JPll.
O SR, O:'''" R CORf,gA - N:ta fa- I llllPUS,Çll') dt uma telarma báuca' s.mo: rt'aJe~o M!-S-:.lu::ullcnte ncessó~
gu"",\ d('tllagóglca procura d15- lo todo dia."
\'j.1 __ ev1t I' greves
,'o oe .ran,,('l'lJlUÇaD o" pena ae JUlI1Ul~urnf em lutas de classes, e da , O Sr. Ar(ll/flnn Da'IO F,l' nCI}l!
."
tt em pena de pl',lliiJ celular, Esta,
exlj'~matão de CO,llJ'lltos ,Ideológl- .cuho opi>rIUI,ldade de falar tin trlSI'. presldel.1te,_ I~.:;o dCll1CnSll'<l 'lue Sr. Pl'esltleute a ~ercrma de lnse a
cos tendentes, pelo seu de..envol- lima.
~~
.
aquIlo Qu.e looos nos I,emos ~olno re- q' '! SC rer~r9 o Pl'''''oldente da Revlmenlo natural, a resolver-,;c em . O ~R,. O<>",AR Q'')HR,f:A - PO:l~'IJ'?I'11uln~,o ("c e~tl'uh'ra, como nec(.,;;· p~l'l!clJ,
_
t(!rmos de vIolência colocando 11 ,'e. !iJuda-lo Estai! cn.o Je que !I b:~,ld~ ae cl'~l' novo e:qMI1111 de '11'611
~,a refol'lllf>
ed,ninlstr(ltlva. I~r
Naç,'ão sob a funesta' Imínência da :'Ia.çao anseia l'elol' cnbrrc m 'l~t<.V BH~ÇllO ';C!,ml, eccnômíca e pDlllAClI "nel! anda ;,~. for I,enso eMnni J1""
guerra clvil".
q~le V, Ex~ p~~,l n,zer,
,
,1 E;,le Pau, tllc10 Isto, p.lIra o::~ escan\)::hos dos Sl'~. DEputallos? .)"Iv,
,
'
.c Sr. A:llllallo Da'lu - Act'lt" 01'1111'1' Pl'e,;: lt:ntc, d" Repl1bllca, naô Sr. Pre.sidente, anda, sim. no, de;;.
:E pl'eclsulIIcute aqUIlo qUe o Se- ote,'pclmen,o,
. <Vllll ele P,1lnVI'IlS, np?n~" p~l.lVl'nS vãos do Plllileio do Plllnlllto R"'uar~hor Presil1rnle da República dh~;a
O SR, ÇlE:CAR L:~Hl,RÉA";- ;\l!1s, qllr ';;, Exn. Ui'll como 11m pal1agalô da.n;1i) M'r ellviadn pelo sr'. pr, ;1no seu j>alanfrõrlo do outro dia,
.sr. l'resi'le.úte. a Jl''im''efl~.alk do que as repete fCffi Sllber-lh~ " fun· denle da Repúbllcn a esta ClJ,;.l\. Te-
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mos feito muita coIsa, À reforma ad- de 1 bilhão e 500 mllh<íes de dólares
41) SR.' PRESIDENTE:
zesse, sinceramente, com Clue. aqUêI~'
mlnstl'etiva de iniciativa llOE.~a, e;;- nos próximos três anos paI a qu~ náo
sistema de gOTêrno fósse ao fim. tu"cluslvamente nossa,' a esta s. Exce- se conumha o nosso processo d~ deTem a palavra o nobre Deputado. tl"etanto, o seu perjú~io e~tá.,l·ecaind(),
lênc ~~ não se refere e que ê também senvol\'ime:nto, S. EXIL. é o prhnelr'l
O SR. ORJUEO BOTELHO:
para del'graça nossa, ,sõbre. o próprio
reforma de base. Alguma vez S. a combater essas rela.-ções com Os . E " - .
.
povo do Brasil. Conrtituiu-se um ga..
Exa e teve qualquer iniciativa nc"sa tado's unidos. Pois bem, a situação I (~ra. uma cQmunzeação - Se~ m- i,lnete 'de Minlstr<ls no qual :havlll.
n~ater!a, mandou·nos. al~uL.\l sugcs· cambial', do País. ,que apresentou em v sao elo oradOr) - Sr. I Presidentc. o t l'andes figuras, ~em dúvida alguma,
Lua amcla que Inconstitucional, eom~ 1962 um deficltd p 400 milhões de dó- ~tadtl do p~raná, depoIS de sofrer Ob ,(Ecol1lldos 'lue !o"llI:n pelo Congresso.,
nquel~ dll. reforma ngr~na que Stl.~ la.~es. já apresentou um dc!icit_ cll" ,l~~res da r,eea., como vários OUlJQ.;,Mas êsse gn.llmete, Sr. Presidenta, fot_
E,tüdos, ~pos castigado. pela geada. tello parece que li propósito -para.
Excelencia. enviou à. C.'.llHu·a e que qua,se 20(\ hilhes rie dóla"!,l; \10
tol endo.~s'.lda pelo
SI'. Deputado meiro semestl'e de 1l>3~ em nosso bll>- CJlL reduZIU 11. sua colheltlll de 12 O(l.l'a l;"mbal'dcar llquêle slZtema, para -com.apenas 3 ou 4 mllhõcs de sacas. al!1;"" 'batê-lo destle o inicio. allont.o.ndO-a
Leonel B!'lzzola§ O que há <!e 're- lançn dI' pagamentos.
forma Clel~01'a.1 ~e"te plenal'lo e n" "-I E os atrasados comel'ciais, Senhor !~i castlgad~ pelo ílagelo., do ~cê~d.n. ,('JmD padecendo d? h.b:ltlJ~mo. senl a.
SD." E m~llt~ vezes noSBo, ·da. O,po· :Pre,sla,ente, que S, Ex~" não Ignora Nessa oca;l;:o. a Cftma.a O,gl~JZOU Ij,erspert:VlJ>, a ,jlure7.a e l;.'ltA'ut\cldade.
SlÇao. Nos e que ~tall}os plOcuriln· {'Ie somam 2 bllhões de dólares. I'!ão uma. com! sao:~a Ilu.al tive a,hon,a di' fiO Pnrlamentlllinno, PUIS bem, antes.
do ,reíormUl:u a l.eglslaçao clcitoral do _r~dcm ser re!olvidoa nunca porctue os tí1.Zel .!lflrLe. po ~ 'visltar nlluê,e E<;f:.'ldo. ,)e findo o primeiro ano de 'govêrno
PaIS, porql;le sentlm9s que o problema 1 '\5S05 Ministros de. F'azende., como o Tmm'nando hOJe o estadp ~e alarm:l'.~ Sr. Jojo GOlllart ,rt'Cl11mou ailll
diz respelto à proprlll legltlnlJdade, l"r San T\'l«o Dantas a" chegarem no Parnná. .co~!orme m~,ns"gem do I',,·nto.. paI' melo de C'l.St,,~'I e caris..
dos mandatos dllql)-eJes que repr"v~n- € Os F.stndos UnidO$', levam Jlalavrns. 1~u Govt:'rn(ld~ que mllll;'!t:'sm !lo O(1T,· .lma propaganda, ql<C na'J;a neces.
tam o-pov'! bl'aSllcll'O. .
'i'orspl'ctlva8, llu'ões e plahos; JnM la~ca na "Hn.~dl""a rCOUllerac:o ,dn& sldnde de se,restnbelecer a /".:\ autorl.
SI'. PreSidente, conclUIria.' que a. "llanc1o voltam como o S~. Carvalho t~~ a~natl,n~ld~ .. !wgnnd" por I,M 1m.. aMe pes,oal Não Pil:l,er.a governar
l'efol'~a. de que"o Brasil p!·ecb,. m:'c., J"nto mes!'.s denals. trazem apCIln" a P esc. divel a per,manêncla do e,~t~do sub " r~~lme em vigor ~.:lb~ra todos
mo e a de Clunter, que e autentIca l,oilusão dos _\llanos nác cumpridos. dp l-f~~fmI3ade I pubJica~ nprCSel..c· OI (} Boub"hsem. ejll él~ quem el'i.vil. tol'~forn~l1 de bll.~e, Pl!l'1l vencer a. m· r ..... ane em matéria econô1l1!ce. não se rgl, o lIque il , coml.slío,. no I qual tnmwnte M, cart:lS, n[,o .haven-io ne.
sl1lcel'ldad~ do. Governo•. o -Ie~cah- pode venceI' a crise com palavra.", mas r rs~ estudado~ \árlo~ setOles dll cco., nbum :'lmlstl'o que ousafse dh(lnrdll1'
bro a~mlmstratlvo o regime de em- C1m medidas. que não podcm, Inclu- nom.a par:mllense. (Multo bem)
tias dm."vo,s de $. eXIl 'En>;o:Iodo
prçguiSmo, d!,! p~egul.smo, de nepo- fiV. ser tomadas il. 1111 diable, medidas
(A (focum.entaçáo a que .'e reje- , POV(J do Bra:'U, ~unvw j."-c plll'a me-tlSmo, de fllhotlSmo, qualqu~r que ,!;~m 11m planejamento tG.Ioal. med;da~
riu o Sr.' Dôpu1ado Gome.• 1Jot~- lllo!'ável plebiscito, em tnuloria ~sm<\"
~e/a. o nome que tenha, 'lue (;Omlllal('ll~ importam no estabelecimento de
1110 joi ellcllm':l1L:ula li lIJe·IU).
ganora. houve por bem revogar o sla-'
es e Pais há tant<lS allO.~, paru ljlle, t'wma. eonC1'ctns ar PI'esldente e ,
Lema parlamcnt"r e nos l1qili nest<t
se possa combater ho~est.'lme:lte o' rlio 'lonnltS verbaIs _ 'o combaie~ à' lnO SR. GERALDO VREUtE:
COllllre'so !Olr.O;· (o odos por' "qU~la
no·so .grande tnal o paI e a mãe (le il l i '
. .,..
ç
.,
1Odos os outros, q\;e é À inflação. ne- aç. o.
, s r . pre~1clente., mais um~ vez ano mal"orla~ emhorl.' d(woSpcitando a
forma de hase é comba.ter a inflaE s> no.sa divida interna illlttla.me. t.P.e!P@ nlln~a ~nda. à trlbuna, por nos.a con~~l.~lçao, li [!r.~r com ~U8
ção. E que fêz o Sr. Pl'CSidcute da SI' Presidente, -..êste é o comba.te que ha~er. cmpleend;do Vlllgem o colo,::a " !,rcsldc~,cia.lsm(l volia~,e, Po•. ~e.
República. para combatCJ' a Inflac:io? o Sr. João Goulart. dá à inila~ão -lque aqUI dever,a. estar, retornlln1n dlzJn S. """'I., I1nVJa Il~(\cs>,dade de
Nada. Apenas palavras" palavraS e teve: segundo a Mensagem, ~" 1955, o possivelmente na oportunidade .em 11m ,l11ulo: p~ler :lc.<'oal e pelo ,B.rasll
lllJ,lavrJls.-· porque o que vemos é quê mais elevado acrésolmo _ :lucm o diz que deveria eu falar _para entio dlrl- mt.e.,ro "~e • -lt-ou 150'0 c o~ auoptQ.l
mesmo o Plano Trienal foi morto é o ·SI:. João Goulart li plí'pn~ 104. Es- 'líll' sua palavra !\os 81'S. Deputados. de S. EXb .. nnnavall' dlzcnao J:!Or lÚ
pelo pl'óprio Govêrno, morto peio Se~ sn dívida., que era. em 1951>. de 33'7 biOs tcmas pululam, come sempre. l,s 4~\e se o Sr. Presidente da RepubUoa
nhor Jol0 Goulart que fêz questão lhõc.' p ql1P em 1961 oawJU a 411 bl* ditlculdadcs do Brasil s1i~ lllUlto nt\o pude,.e assumir aquela respon·
de não conter, no.!! 'ilmltes estabeleci- lhões em 1962 Sr. I?l·e.~ldentj! ~0'1l um gr~mdes, e p.n.ra elas nossa' atenção .s"~iJl(hrle, Jlq~la a\\to:l(lade, nada.
dos, o !ll'OeesBo inflaeionano que ali 0.110 de o-'Sr. João Goularr na P~'!en- sempre tem dc voltar-se. O qoe es- PUI ena la7~r dCl!LrO ;do processo ad~
/,,~ traçava'. O intranqüilidade Jldvem, eia dB R,1\1l('hlica., pa-~OI; 'R n17,4 ~lIhõe!. panta a!"ora .. ~ 'revíve!lcêmVll do mlDlst.rall'o entao d e!lIllOra!'Z"do, ~.
SI'. presidente, dO fato de o 51": Pre- ~1\ase 100% de aumento. Até li tlívld!lo. qu1tQ. ca persona!l'd~de, um l'ctro- q,{e ncabotl sendo 1"~!;pt:ll;aJlllZldo ate
sidente da República não desejar _,"n,'lolldaC!a ínt.erm1 'l'le~(vin\1a. man~ ceso COII~o, .mult0S' .o.ntros. que s:' pl'C- pela pró;> l~ -seea d·) ~I,}.rdcste. Vel4
combater a Inflação. E por que nàl' t.1'i'd, o moi" ou menog,,,,,t.'l<:líonãr'a. até tendem Impor a olvllizaçao bra'llelrn. /} pre!<)elencJllJ!s11l0, o ellgodo ,00 J)ovo
a combate? Porque S. - E;' . deve ~st1\ llô!l'Ptl o lncrempr-to da p..~un<'iío Jl1 VemJ>S, por exem;>lo, OS moços do dc"~pal'eceu. o eqUl~lJCo. se d!'nlonsr;r/Ju
Servir aos grupos econômicos que o "'"'lhol' ,Tniio l'101tla:'f nu p'I''sl<\t\ncia da Brasíl tomarem-se 'inlnl1gos da Iiber- e, I1l\t~ de fmclo o pnmeiro .no da.,
cercam e que são' os pl'll\cipals in- B on1ibllcEl'. aumentando de 120%, se- dade. Enquanto antigamente os JS- Slil l e>:llerléllcl,a "r;~ldellclaiI':a a~.
tCl'es.'ados na. "Inflação. E por que S. I"'!,:do ~"n(lss/io d!! Mcns~em do Se. tudante;, morriam por ela e.entre to· reCt o §ir; Ju:\o QOI111l"t l> éx'~ir desExll.. não tem melos de eombat~r M- Ilhar .rolio Clou1l!rt, & pãglnlll05. .
doe os sonhos dourados da iuventu- ta Na~ao o estado d.e ~j~l~ pal'a au·
.""s grupos econômicos? - Porque se
P.'·d
te
ri'
de, a - liberdade 'lUpava o prime.l·e mentar a sua aULorJdrtn". pessoal.
q1
vinculou ll. êles, inclusive ,nara as,u- t. ~ r.
en . j:l. ~o n me perr.~_ l'Jllar. hoje ~ntlmos ea<ia vez mal. Quer dizer, tudo glrll ~m ;6rIltJ de
mijo a Pre~idência da J'l,epúlJ!ica.
:lioIld~ m~ mesmo (!1le '~ré. o espe -_ a. vocação para a tlrmúa Introduzir ~e uma peSIiO:l. nàõ. é, 0, siste·llfl.. ni~o
O qUe vemos então sito ali emissões tvA.l0 Sr Mpn:fctemt d~
4., Temorl';~t no pr6p"io 3~io :kssa mesma juveo- e a lc;wne. /LBO sa" Ih !l.• I.clpIOS, "aa
mJlcic!lS. que S. EW.'. desejava can- '<, 'comoróm.!il e~ ~~ " em
v
tu(\e. I10S ')r6prlos meios universlt:'t- s!ia ~~ \lC'SóaB lals. SrtU.,:lfl, humllllas,
ter E' bom que se tlgn Que S. ElCce- '''''m~nf() de- ~efa~to°f ~=o '" cse~ 0 1-, ri05 do Puls. O comcnú<mQ a c~da jurídIcas., notrwels, clv!lzadol'lls, ni\.ll
lêneia, na sua. ingenuldade,,!lO enviar j<lpnt.p -rl~ R~\Íbllea e q~';\~n"'~' g~l{;n; m'1m~nto ?C\lPa lugar tle nü1Js del-ta- é nada ~Jf,l~ Que ~,~V~r.n": ond~, élisto
a cr.ta Câmara o plano TrIenal e a nrd~ C'lMll ~ fôrrlts UI' o a o'âm. ' quc na vala naclona!. m para que s?r;-e pa. a ",na E.,cclell~ a. ~)$ e~·
1:rl'nsao:cm ao Congresso Nael0!1al, di-' ",r,,, é 11,,'.',ól rqli~ .,'. ~.1l Pdr~envol. o.)1e"ue ti. conqul!ta !lo poder, U~!l ttm~ )C.ed!ll,cnta 1'01 !lqlll -e ,P0'. acoJa.. a(l"'a qU~ ne.ste Pais. pela ;Jr!melr ve7, vjm~!'to dI' qu!' t....ut., (111" o Senha" i'enica que a própr1a R.ússia Ja supc- ,itIal de cun,~~. Oe:lbll ~o'" l.! ndo que
com e~le,. CUllgrcsso n~o p"de .!OVCI··
,SP la lllanejgr, !te vêze" confimdinih Pr~_.ic1Cl;ir -da R<!'OIibllea p. que tant~ trou. Enquanto lá se ·'dcsest.lllin'7n'
PfanelPr com plnnit'ca~, 6 quI' em ~eo_ t'rltnm _ne.•ta CMa 8.<; fí"-;'!lS aue n r'lu! nos vamo" l':Qul!lrt~zan1o". r:rcs- •nu:: ~om e'[a~ le,s ,n.~o pode. go,e1'ria !,ronô,tllcl1 dev<' ser dlstlm:mdo'l Rp"\am
ç ,
(" spmpre mais c'sa s~d~ 'de autorlds_ !nnt. com (l pMlamm~a.I'IIl;' nM pode
Mas S. F:x~. rlÍz a d,moberta io ia- • • . .
"
<"e do Pl'e~idente di RenúbJíca. Sa- ;;OVe'lllll'. com a prcsiclrneluJlsmo t~mno. CQlno se nunc!!. se houvcgse feilo ,Nfl~ é POs.~I\,cl fa1't-'e .e')1 rl~senvol_ 1. 'inos quanto trabalho " S re)(~. tem üenl tlào pode.·-É pree.so VII' o est.'\·
pl9\1()~ neste ?af.~ e conto Fe um plano !'Vlmento com esta inflaçao ,descn(ren- <ndo ao povo brasileiro. Ró doÚ< runc~, do de siUo e, s~ VleSbC, ~)ara desg:·IlQ.'l.
rõ"p 11m n'·e..ente de Nata', qne S.
eh que Já ',e tornou a preorl1l>,a~~{I de ti\'emo~ o.ne reformo I' It C,on,~t.ifllieáo nOSSa. elll se"'.lldft l}~"r.I'~ ":t ti" uma
c~léncia. de~cobr\u !to fl\l,~r sua r.,.renos homen.~ pl1bllc,?" dêste Plllll. II toque de caixa para ctUC o Rel1h)r altadm a. sua Excelência vai cxpe~
"9."'"01 no .;eu "auatínho dourado. no ,c1'nF. pl\rs.-,ter'~!llar (\'\1""0 ao"na< Ile r - João Gonlart assum\sre li Presldên- rUll('1l1~ndo as ferramcntas •. -,
Palncio da. Alvorada. Mas a vcrr'!=.nl' nuntr.<\'. aue fêz pa~' cont~r '(l.~l!l In'. ela..
.
Há um ditado l!ntre lF Clpudos de
~ (me M pmisse,~ 'tlaoil)ti. ai estão. O f1nci\o o 51'. Pre.qidente dn Rcnúbllca?
o Sr. 'Padrc Vidígal _ E só ns.<!m minha lerr:, que diz: "Val~ mai, 11m
papol lIl"ed!l Cl" clrcuiae.iio· cre'ceu, Nsda Sr. Presidente. nad". Excl\l..~l- ssgumlu
bom carapma do ljUC lJ.lua bOlo ferI'rr: 't,z' mira 61.6% e, ~m 63. quando o ··ampnte ~c VfI,e S E!,'
dos .10g~lJs,
.
.
ramcnta·... Se o cala,! na .: bom, ai
Plruno nr~via t1mn cI>ntenr;1io iterai, _ das pnlnvras que ntllJ7a. a todo ln>!O SR. GERALDO FRE~R.E - 'Elei- ferramenta. pode ser. mã. M<w por
com um alllne!\to ~ll"na- de 34"(', vi- tn",!p. de .palanfról'los como êSte" qUe tn Vlce-P.. e~iclente - dlssc-o m, .. to melhor (IUe seja a ter"~m~ot.", <em o
mo" t1lle e~t,o~ ~m'l'.sõe'. s6 nO mp. rle estno 110 seu dlsCllr~o !lO Mln'stérlO, bem, o nobre DePut.ado Padre Vi (lIgq I campina. o serviço '1ào irú pl'lra di.
,o\.""h,o ~Hn"ll'nm 120 hllh5N p já ."11' Olle clama por autorldade. P'l1 que - s6 a.~dm I'le o pllde. nsmtmir, C~_i_ nnt~ çlc ,forma alg\lm~.
'
l1n"I"'7' pl~'noaclo rnsl.q d~ 80 'bilhõcs rl~m~ me de~e:llo' co:nb!:ot~r ll..< cau- to que era Vice-PreSIdente. rePIto.
EncOntJ'alno-nos, aqui, Sr, presl~,
'11" 1wlmpj'M mosp.s. 'Com ,Isto tere- Sgo< A Cl\n~a a Iflf ,Iça0 b,'usilcil'a ~ por l'enimelll do Sr. Jiinio Quadros dente., cm oJeno res[,alJefl'clll1Pllto do
1110< 11m' "lllY'nnto mult, superIor
no q c.n"~t.~ atua' da lnf(lt.~ií" brasllpira e o vngar ficou VMO, porque o sub~titu- cuHo da. peri'ona!ldade. Basta notar
r.'l1n'on~n el" 63. Como eonse.-;:.1I1ncla. a uma Itn'C(l, Sr. pres.idente, li o Senhor f.l' andava. em vlngem peln China co- qu,c, cntre tõdas as totlv~lminhas tl\o
ex!)"',"", dos P1'e<)o.' qu~ deveria "er.l JOãO 00111art na Pr~sld~!10la d~ Re- mumstll. Os nossos chefes milltnl"s bem recebidas pe,o nobre DCpu ado
pm G~ dn RopnM 25%. deVe te~ ntln~ núbllcn ootqll~-s Ex nnc, ,6 I1lt{l to- - hoje, todos o reecnhec~nl - Pll- IVan LUZ, quando se examlMva o pro~
o-\do. \~ aQ'ora. cêrca de 100~ parque. mou nenhuma providênCia parll I1ber t.riõticaml'nte, se recusaram a dar jcto elo estado dc sH:o, na Com!>:são
nelo, darln~ aue Plld.. "-olheI' na "Con- ar-n~ mas. !lO contrárIo. , tem !>TO_!POSSP ao VIce-Presidente porque fil. de Justiça existe uma 1(' 1I11nistl'o
11111/.11"a F.('.~nõmlca" EÓ att o mp$ de "'Irado entravar. tolo ~ ?rOCeMO de tendiam Que. êle Il'vl\rlll êrte Pais ao paulo de 'Tarso. agora ,m re'll'lJfio
'unho. qU<l<pdo ainda nán se havlam '-Ombatp à nflaçao 0".;51 ntl'nde' a ex- rllm com uma eorattem lnalldjt.~, por- posterIor àqu~Ja ,,1. {(',,!aOva de si.
dndo a"l eml'sõe- de R;etembro. êFS~ IIL TI~,,"rri\1l "l'nI9l!ógce; <lS que os cer· ctue náo houvp nada ctue fizc.lSe com' tio, em que S. E;x' rJtpgt'L a dizer
m~TlU! do cu~to de VIda it.<\vla UPlan' r... rsto R naci!o cJ>mprovará em que qllebrás,emo< 11 le!!g.lJdad~ clrstll que O.~ brasileiros" {ar,lndo; ou não
tn<1o a eUa dos 60%.
I·
,'rnve quando nã,o ho'\ver mals recur. Nação. HO"'/e onrno, uma reiOl'm9 inldado... iriam à luta '''lll"a aquêles
Sr P1'e.~ldl'.nte. c a sltn~ção m:m" "nem remMI(t para. o m'l.1. q11e nos con"tJt.11cional e· !í7-emos lima uma el:_ que eombatem o Pl'r'lilpllt~ ela Repú.
blal rio Pais a 'que S. Ex!', faz sempre l\."~ola. - (Mui~o bem; 1I/.,,,ito llpm. llerlência. pa"~amPl\t.nrlstll n\\ vld", da bllra, por,quc é nl1 IlPssnn ,pIe, do prereferências. embora. por outro lado, val!nas).
República S Elx q o Sr. Jolo Glllliart sidente. que re;:c1p, no l'l>n1!'nto. lo
combata llgoacllel' com O" Estados Uni.
O SR, PRESIDENTE:
llqul Mmpal'rCeu numa noite fest·~" "spiraçflo de pt'olT)o~ã" ~1imnnn do
dOA dll Amérlcllo?
para jurar ct'Ie ellmpl'irl~ IIQuê1e sistc-l povo rio Bra.'!!. E
,>fé - e o
S. Ex!'. que II todo'momcnto diz que
Tem a palavra o SI', Geraldo FreIre. ma de !!ovêmo. no qual êl<l e~a em· 111"0 COtn (} máltimo -e,",pito q'Jem
não 'Podemos vivel' sem a iniciativa
O SR ORl\rno BOT~
poS!'ado, p~"'k\l uma mng,lflca 01)O~~ en ""rio.'" n"f "r f' ~
-, ... ·'-c.·a Re.
privada. Iniciativa. privada que êle
.
.
. ·.J"HO:
tunldnr1p n',q>r,·\I·a. Po.-{erJa tel-.'p tol'- n(''''l"~ 1''\'' ".,."•••"",, -, 'rome do
combat.e, etroez\nha nor tôdas as for.
S\'. presidente. peço a palavrl\> COm nado 11m <'In. 'nriiorcs S!\ 'nn'] (I m&"OI' a"'·'··" ltf. o f li' ,'", "., nO"i"~o
mas: S.' EX·, que diz que precL~amJS licmca 'do orador.
dos presidentes dpsta .Repúbllca. Sé .fL a próp"la ordcm jur:d;l',/ ó<,j'rerá risOO'
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110 Pais. Isto, tlepols do fracasso do Jornais falsm em 52%, quando ne ano
Conserva o General PNY Bevllac4lscado de sW~. as.sume Ieições alar· plW;ado, até li m~,~ll1 época, fol de qua no n Exército, homem de dlnllinLes, V. Ex., Senhor Presidente, 32.2"7" o encarecimento do custo de relta. llu,éntwo. Manlf'm o General
como os demais Deputados da Casa vida. Há alnd'.l a acrescen.ar que a Galhllróo ·no ITI Exército, homem

psicológica". Mas deixemos a visão irreal, subjetiva, do nobre colega, para
ver os fatos. &o;ses homem de esquerda que o Presidente mantém nu
ele'.'!) lembrar-se daquele livro mag- porcE!tliagem ~ cumulath'a, Isto é, aos (.ambém de direita. Derruba o Sr, AI- GOvêrllo são técnicos e dE tendências
niflco de llelUlque Slenklewlcz, "Quo cem por cento do ano pa~sa10, $C·ma- mino AfolliO, responsâv~1 e acu3ado esquerdizanles, não há dúvida. Mas o
Vuc'Ul>", que encantou a nO~a Juven- dos os 32,2';', C0l'l't~IJondml "8 no ('n- pela OposJçiio como home,tI de es- lato é que os homens d~ dirella se
'Imle c que. lIN5al' da sua anClallldo.- careelmento naquela !,]>oca, apllcam. do tudo nquilo.
.'
re~usam a auxtliar o Presldent1! a
I de, é alnda, uma das "bras prlncJ- se Os 52';>;" re;,uJlant!o o el1Cnre'~~m'llto 4uerda qUE '.~lava e;.;ata,~ ente ln~n. carngar uma cruz que ll:e sô:llnho ná..
~ll.1s da Iitel'ntura ulllver.nl. Há, 'Iá, do dia de bQje.
.
DividJu a área chamada d~ esq ,ler· pcde carregar. ll:le, então vnl ter de
ÉSte o pl'oblema d;J Brasll, ql;e deve da. que, segundo li Opo.slÇ!.O, eJ a res- bus~nr em certas áreas homens de
\m.ma paSi'agem JnesquE'cJ\'rl: Nero 1Ia,
ilntre os seus aduladores, uma da.s ser rewlviCo. não com ról'lnUI.lS, não P:"1~_\vel pt!i1 lntl"llQu:li[,aC!~ e pelo tendência esquerdlznnte. Mos ná/}
creio que nós. homens m!elJgentes ~
'luas obl as pOéticas. Aqul.o não PM- com reformas ~ L!'uturals. .!/las com, dese4pêl'0 DO BrasIL
'VlI de .um!l verdadeira xaropada trabalho, com LedJcação, com ~ cu~MOllta aflual um dlsjl')-,<i Ivo mlllta~ politlccs. que conhecemo3 o senlimenas, por vla das dúvidas, todo o mun- prlmento dn lleve., com medJulIs n- excluslvamen(e de ãlrelta
to oristão do BraslJ tenhll1l10S de
, o eslava maravilhado, em lágrlm!ls goresas ]:osta.; em prática pelo 00Pol~ bem. Agora se d12' que deh:e preocupar-no.s com as pulgas da cauomovldas, pela beleza e'llraordinárla 'vêrno, por êste Oovérno que está Isso. Então, para onde êJe Jrá se já da do lecpardo, quando temos um
uc cnda qual parecla senMr. N~sa ala6lamlo os 110"!('S amigos oCldenlal~'1 deIxou as esquerdas? No srtor mm'ar leão de dentes afiados A nOE.sa frenáUura. Pelrôn' o, aquéle vulto com- está fugindo da nO!'>lI vO~llção amerl- n~o se pOde negar, 2{1% el'l,rn de t~l:~ le. que são certas Meas econômica'!.
plel,o que SJenkJewJcz lão bem retm o cana, eslá tran:epol'hwdo lIS suas vis- dene.a eSQuerdJzanle; 20% de tcncién- respon,ávels pelo empobrpclmenlo das
tou, entediado com a falta de beleza tas para o nlund" !lo Oriente.
_eia de direita e os restal'te~ 1lO% de massas. UI1UltO beml. Não vejo como
O mundo do Oll,nte, ,~em cnpncldn- ,n'ulro.s que eonstJtuJa.m. dentr~ das excluir a co.abol'ação du área que
l!aqueb obm llterárln, no mesmo Jm·
tante em que todos !lplll'~diam frene- de de snstent3r-te, COl1ljlrg lrl~o dos Fôrças Armadas, a Ch-,ml1.da fo.r çll mantém o Jastr{l popular do pres11j,l'ntlcamente, após a JeJtu"a. ficou, pelo EslndC}5 Unld~s. eJus E.'tmlos Unidos mOderadora, Cllpaz de eill flS repre. te, que lhe dá II autorJdade de parar
contrário. Impa,slvrl e Nero quis sa- que sno Jnsultados fi rarlq momento sentllntes do povo, um cJlmp de knu- uma greve, em certo mO'Ilento, qunnber sua OplnlllO, l?lc retrucou imedla- como povo devorndor das o c!:!:!.!, e·:o- qUJIJLo;lde. Com a prisão do 'Oenel'al do nos falta e.;~a autorlllade. porq'le
IlOmlas. Ao Invê.s de apr~Yf,f.arn1r's li Mage:sl, essa parte e neutra. de cen. reprovar lESO em S. Ex~ ~ o mesmu
'il>mente: "l\1uilo bom
~ o fogo"
Todo o mundo comecClU li arast~l-se boa. vonlade da cJviJizaçao oCI:lentaJ, tro, ]::assou para a. dlreJta, q'.1e já es- (jue condenar o apolo dado a.o Sede PctTéln.fl, por sabe- Cjlle, tlent.:u que criou llS cllllldes n'lções nnoel- t,ava contra o P;res;dente e n e~qller- nhcr Jânlo Quadros. cJue cLzia e latia
em breve, sUa (labeça iJ in rOl~1 Foi nas, esta-no", a cada ir..st.(I1!l e, c.uspm- ali, cmo a atitude que o Pl'esldenle a mesma coisa, mas não pôde ~Jn_
quando Pelrou o percrb~lI a slIa em- do para clmn. Os l1ilSSCS Insultos, a.1 tomou. LOn'llr ela também passou a duzlr-se alI' o 1lm. portamo não, vrJo
Hoje, o por que temer o Sr. DaTC j Rloell'o,
enda, e dL~,5e: "Sim, cll~no elo fogo. ~OSPfl rcbeklll! nii~ ~t~n~cn? as, na~õe, fJcar contra o p~e.;idente,
divJno NETO, porque tu és cRpa? de rIcas, as superClP"I'DfOhllkls, mas Pre.:~à"nte tem contra êle a dIreit,j I por que temer fulano de \<lI pejas
fazer r.nL~a melhor. A ~ua pre;J;ulça atraem.ll desC;:IlH~nça sôo-e nfts m~s- o centro e as 'esquerdas. ' E pede.sé suas tendências.esquerdlzanles. o. e.snilC' te "ermWu rralJzalses o que o mos. N.~o pc,J.~}(),. FãzJnl1Os. "re~JI!ar ao PresJllente c;ue abl'lndone a Ioice querdJzantes Dao têm bancos, n~
teu talento fxlge de tl, "l'JeJm~ esta a. vocar"o. hU~!:ca que a P.ov,dell- e o martelo. Acho que, 16;::icnmfen. ~andam royal/Jes nem dividendos n!lO
obra c obedece à tua lns?lrar,áf'. Pa~ cu, IíO~.COl1fIO!l,
' . . . • t~. a Cll\U deverl" faZer e,l;( ~&fJe;(;:o sao responsáveis pela reme~sa·'dc dois
s9. al'!,:.in~ ttl'ltflfJn!,os E?m ti 0: p:r. ft7C
O SI. AI,IIO, ",,·t ~ N J(\ plecl,.am.s co.a s,rledade.
Não sei
por que bilhões de dÓlares par" o exterior,
um OfH1CO (J03 ;Hn~f H1 dIl-~:Jida, e tu ne~ cio f~ .•>l: ,0 ,~: n,r.o, "egu?~o a 1i: acu.ar-se o Presidente de facclc50 no c~mo uma bomba de sU.cção, ~sva
!IOB b i,l(U:á com obra. digna· do gu .. a ue F. ,rf
. r·ecl,ames .6 call
Cllmp;J JdEolõg!co ou de que-.cJ' JJU"". ~ando organismo da Naçll.O enferma,
ilJl'Ó[,rlo JUpíLEL • l·l~l'D qUfirtlD'U o poe- tal' 11m, JlOllr~, dr ccnfhnca, dnr um o Br~:i! paro os' ~xt.rprnas..'
,."- anêmica, 0llllada, barrJgura e quase
ma e abra, Jll-O Com~VJljo I!J<'L'mJo q1le pcuco (e con! anr'l oO.JJ )Vo t.r:ulleiO ar JoiJo Gou art -e um 1Jomem crctJmznda e crlnndo ê-~te cllma de
êle era o "u Úll!rO amlq~.
tO, e o O:~êl'no brarJnro chf!::~rá simples' humilde e' a meu ver ~en- Jnquietação em que vlvemCl& Não vejo
Sr. PJ'f..:l.::1f'ntt\ sem D -menor fulttt á 65.
_
sivel F'~l como a f~m~ç~ Que s~íu "8 por qUi' aCluar a escõ"n 1)1'1, e~I~!~nde l'vví'rÉTlr~n, pOdU:T.ft.1-11:j~ j,pHrnr t'g~a
O SR OERALDC' Pr:ETP.E - Agra- fl}gu~'ra a 'poeira da 1"'Ia que güi- cia da lmundlcie. (Multo bem. Pal'd'~'
d'
mas.)
pas;;llgclJ1 [lU momf'lllo ~m que vh·e. dcço n V. Fx4 Cjl'e, Juslarl'ente, vem
O SR GERALDO F'REmE
D"
lU O!" o 'õr.
Jonn Conlnrl tnmhém contt'll'llr P"ta c-1rl~u~cer o ponto e:l o e-iie_fêro. a área que l'ellrc.
a massa de;e~'PCI'ada. O logo de 'inlclq, prevrnir o nobre Dep~
lIprCcelltou UllJ l"Ofm~l, um pedJao di' de vJsin ClU~ e:t~\'''' defende>ndo de sent~, qn~
Cf.turlo cJp ~'Hlo. que lor105 fE!aV!l'll que há sob!'elllc''l necE"slf'LC.e de Ira· ~era~~ r~otiij~:la ~~~ sOl' • r~,adu dê tado Tenórlo Ca"akanti de que não
!lpJc:udindo. DHI a poucoJ enll'elanto b!J~o, de esctil)1u,~ e de l1ss1~têncil\ QU~ se~Ple lhe d~u ~1t6li~~eJ:nlr~r: estou falando em nome dI> Op~slç'io.
lUll'lf' qr,rn1 perub".", que aquilo era e.e ivn ao p 'vo hl, ~I!eho.
O homem que nUD<'s l>Jl1 toe com é.L~ Estou !IqUl.@cupando o m~1l hlgar na
1Il1Hl fndll1,c~a obra de /lAU gbélo e
O sr. L"erl~ \'h'ITa ~ lr.l~rro:npo povo, quer apenas t~ll!~' a~radá-JIJ Inwrlçao regimcnlnl a que cada DepUIh'anla, lJ. t~\'2 li cor: ::tm de dj9'·lo. o brllhnnle ~J~c1JrSO de ~ Ex' spe Mas dJzer-se que éle seln um hOnlrln bdo tem dlrpll<J, Sou, renlmenl1'. um
1Ue, ell:!io, (jul'lmou o pr"dut<J c,re. n,;ts pai a ob: er'ler que vPle na ~t~3- de extrell1a esquerda ou homp'll de homem de oposição; pertPllç? li um
t .11)[1. 11:" IJ, r'~'n['~~. ryt] pnúbo ag'!'!?'" ÇRO d~ SI', pJ'c~'t!~"le da Republ.ea extr.l'rnll direita é uma Injl'"tJc~ O partido polltJco conlrárl& a, aLual
iI.5 .. ]n. Enlt'[i f', [',II H p~T5a r. ~!lr n de ... um úuico Cll!T'JJlho rle iiaIvacá\). Não q\l~ êle náo t1!m ainda P iel'enídadc, c;ro"êrno e a éle me flUe: com o mil.llr ji! cLt _' _'J1I' o blHl J!1(i, o hCm~m r~Jtl\ ao artlfl~e ferramenta: ,ue equJlibrjo, tato, sutileza palHica para xlmo de lealdade. Mas agora, projlln," n' !'o, mlll;: p,o:ur.do ( p~e.~iderJ' ao!U1d~lIe S. },-.:,. 1\ folc~ e o mar ,elo couduzir êbSe barco. Num periodo em curo Ial4r c_orno braslleirn como hotü POI' P::(,i-"J[h!'Ül 1 nqur:r; que si.. . n1 ... e tercMr": )"'7 l1",te PUt<. (P6,lm~. que um se ,,!1ulcldam oulros renlln- mem que naO olha, dIante de si as
1J.:!D fl~; fi('~]jf~'f'Ü~'S tn1:ü,:: dr prVfllo...
O SK GERA!DO Fl'mmE - Mra- eJnm. éle elndn se ~onSf'rva dentro slglns pnrt.dârlas.
r:'lo humTn~~ t~") 1itl\'O -ri!" P,f{H'íl, e.t'm df'CO a V. Ex' a lembranca feliz que de 11m barÍ!(l que boalança tanlo, sem
E-<"sa história de exnmlnan:10s IUBo.
mE' c ore)e]'1 ,ÍlIrltlj"n r-illr"! p?rdlÔll. teve..
~"
• vomitar e sem abandol1ar o barco. 10gJas tOI na-se l1lll pouco ,jIlfítll! pors"m fIe e lJl'n~lt rg'Jllllh~/!t pa"a AS
Justmnr11te estava _t fn,~ndo ~~ NLsso eu, acredito, Mas vames lou que elas s'o multo bem rllmuf1adas
l'}l':::1nceh'ns r"[I~. f.lbt'''n;l;; Jn'-1'J1t1.fl'\1r!8, b~'e o ,~b~lldlllO ,que ~I,amos \'otan~c vár a santa co,ogem de quem l1á~ prlncípahn:nte cem a 1el'J!1ldade ver~
ELo
nn,.o;.'. ç'cidcfl.al•. enol1l1.t1tQ (! '10.;- permlt,e que o barco soçobre ,
balou com o pf'der de rClle!!cão qu.
:@ O culto dn pPl'wnallrlode em pieO Sr. Lllf'Tte Vieira - perdoe-me II ehameda esqUerM adq'!lrJu hoje em
]10 5t;Cll l (J X~{. 1\1i:'-{1n. h)lJ'j foIl} Que 50 Governo. se volts par'! o Mun~o
cio
OI'lelJf.e,
onde
a
fol,,~
;
o
mnrte.o,
V.
Ex~
11'1'
sido
o
causador
das
Intel'dia.
TU<lo foi cflnlnminn"do e. lnverti_
lotlo:!:: ('~'i:~f[JtI,,, J'i'lwliItj.,s P preflCUpútlOS,
!erJi'" destronad~ os cz~. es da Rw.- rupçóes ao magn1flco discurso de V. do. Democracia não é m~ls o direIto
rtJl11 n cn 1Jrr:-n re l''f''JC''flnefl'(lndo e ., ('S..
pJrHo I.e fnC]]elldiJ lle ,lllJI'ões, pnra sla, prOtllJam ll~ora de..tJ?n~r Deus Ex" permlta-me arre~c~ntar apenas que o povo tem de eleger sellJ! gaencontra- lIm caTull1ll0 1M s~ig derl- no cPjU mas, ':,om êstes l~.trumento. llue, se S. Ex' ôesejasse a.rr.stal'-~e da v 'Vernantes, Democfllcla llCpulll.r _ l)
pru>6"1l a
nllJ"Q e !rIlDflUiJo em ':>pl'!°fJdo d(l~ Ineflc erJleil nso COlU'eg'lom realizar esquerdas não estaria rogJtando da que é uma redundância
ÔO$ homens.
I da d 'o
1 ••••• BT 11
'
,
gC.l't1I;üe.s ruim il!.i uo Pnb, neste mo- a Of"Jlrld~<1r
ST T,nórlo Cal'a'ectntl _ V EX'! v n . o enern """'... ,as para a ser; jUplnmente. liquêle GOI'êl'no do
llJen to ll':m·.cp n per.<, nJllda(l~ elp Um
I' ll"
rt l' .
. ' Cheij" da ellSa MlJJlar,.nilo teria con- que não -é elejto, do 'lHe se mune
s~rvado o Sr. Darcy Rlb.lro na Che- do chicote para que seus eonl',ldalJoP'l?llJ, r~PJz de tudo re'ol\'er P pro- pe m e um apa e
O aR. GERALDO FREIRE - OUço fia da Casa Civil, não teria Coamo Se- dãos entrem com as costas As~lm
duzir como IJm mn~o ~lIT-'·rlar. QlIllncretãrJo de Imprensa o Sr. Raul RiU, não vou me preoCupar rom a l!'leotio. porém, tuuo S~ lhe dá, li!; f€rJ'!I- V, Ex~ com multa alegria.
n1pnt~.s rm f'UDS mItos nfio pr{'duzpm~
OS,'.. Ten6rio Cat'alcanti - Uobre não llermttlria que, como diretores da logla do Sr. ,João Goulart,
nem o
}JOr(jllP l1ii' pstã pnparado parI! axer- Deputado, ê.sse debaie em tOrno da Petrobrás, COllt!nUR.'l·~m homens (l! acuso em nome de qualquer p&Tt!do
citai' CO}]) 'eJ[lt: (l(pJehl 1'!~'f1nd~ mh_~âo posl\'áo i:leol6glca do Sr. presidente esquerda, e n1\o permltlrla, &Obretudo. nesta Casa. Estou vendo OI' fatos
:)lle o ;'i'-'(' dn P,l'nf'll lh!! cDnfloll.
da RepúbIJr-a, em certa ocasião, se jus- que aquelas chamadas fôrças popuDJEEe o nobre Depu!ltd'> Tenórlo
Sr_ P'clrlrnlp, (1pntro rl',!a pérs- ti!leava plenamente. Me.s, diante dlI lares que aqui canta-;am a vltÓTia Cavalcanti que S. Ex' Btaslou hoJ)rtJtJv;:j j'l[l( pní'(}ntro~rJo[,~ percrbendo evldêncJa dllS latos, não estou mais de não ter sido dECretado (I est,ado de mens de esquerda. mas vamos Iocal!pcrfrlt.., n'rJ'lte n gravidade rlo mo- entendendo o que quer a Oposição 1'1'. s.ltlo vle.sselll declarar que falavam 2aJ' aqui a dupUcidade <:lI' trafamenlllPnto
latlvamente ao Sr. Presidente da Re- em nome do Pais e em benelícto do t{l. Havlll uma org(jnI2a~fi() ne~te Paf.~,
SEIO crl<,p~ flj'Llfidnls PlIra derivar pública. ll:ste faz exatamente o que poyo. Evidentemente, 1'6 !'ão vê a In. que procurou. durante as ~le'rões au-'
11nm escomtn uma crJce real que exls. pede a Oposição, ora, senão vejamos. fJltração comunJsta no Govêrno quem xiliar candidatos que se rC'fItlrC'lluteste c n!ormcnh (J 1'''-;0, Incapaclta- O Sr. presidente da Repúbllcll erll não quer.
'
sem a defender a demr,crncla, sem
rlr,s ue remlver êsies llroblemns, os acw;ado de ter o General' osvlno coO Sr. Ten6rio Cl!·valca'l:i ~ Como comprf'mlsso eom nen~\lm l'rupo econ(lflln~, p1'O~·hDrnerw, então. F. cada mo- mo homem q1le lelava C\ Brasil para vêem, o nobre e emInente COlegn,. com 1l6mico, sem Jlenhum· Olltro comllro.
mmLo Jn"Pnlnm' crl,~. efêmprM. cri- o comunismo; o Sr. Al:nlno Afonso, O f:ligar da sua Inteli~ên~b e com sIJa missa que não 1ôsse de eqrMer e.'trll~r'~ fnnLn~'~['~'[i~, A1nrt~ ~mtpm, osjor- no MJnls!érlo do Trabalho_ cra o ho- arlmlrãvcJ flelllbUldarle "'!'nfal e
t~mente id~ológleo no ~1'nl'do /11' c"mtlO1;', (lll GlC~nalwl'!1 cJjc"rrl qlle ape- mcm rerpon.sabiliudo por ler criadO o t!lCZ3. pOlltICll...'
bat.er o romunl~'D1o. pol~ bem Euj]~D mim l'mko mês II vida ~nC3receu C.O.T., órgio de elA!'.'!!, pa"a 'enO ~,R. GERALDO p~FmE - V. qnanto a Clim~ra elos Qeputado.' Quatro l'OC' cenlll ~~qllela unldn:ie fe- frNltar as Fôrças Armad~.s; o Sr. Leo- I Ex' também tem esEaS q!lalldaden:
e aqui vai mais uma dl~torc~o (\'I Se!1r-rrHln,
nel Brlzola, também aCll~gd() de e81qr! O Sr, Ten6rio CU1»,lcanli - PIO- nhol' J~ão Oflulnrt - jD\ctlhqva' nuO Sr. O_'C!!/' CO/'J'L'a - Isso foi on· exatamente ne~~1 Unha tJ'alJa 'h!staJ cura cal'rear o debate p:1fa a zor.a ma Comls.'ão parlamentar [le Inqué1:flln; 0)'/' '~j r', muil;] r.1 fi i:; ,
ll'ais rcvoludOl;Jól':~, mS:,l\ linha (llI crespnsouJar de umu esquerdn I]lJe ri'o, iHlUel!\ Instituicão. S l!::,~ an+eO ",3. CE'!1LUJo PREliFl.E - 1'.g:ra- f<Jlce e do martelv.
.
êle está vendo. Não ftwee o meu «ran- olT'ou-ee a qlla-)quer conrlu$ão do Lo,
ehrn 11 V. Ex" fl 0xpllcuc:o. V. Ex"
O Sr. pre.<ldenfe da Replih1lcJ cM- Je reSIPeito por S· l.,,' "r;lJ'l~ uma gls13tJl'O e fEChou
rBAD. apontou-o
D i orla há pouco dl&."e Cjue lb Brasil in- ga. e tira. o Genrrnl D,;vlno. pôe 11m gro.!lde frase de Ruy nr.rbosl'l; "na como órgão deletério. ra.,n de cor'lr'!:m o n!llI"ento foi !'le 60~(,. :pnrec~ h()m~m altamente conservlldor, oomo o a;uctna~ão vesuviana de lIp1a visão romper c.~ prõprlo.~ Dep'Jbdo~ .oU os
fJlI~ na GUllJlabaJ·ll. lIIé bei,emll1'1>, os Geneml Ancoro, no I ExércJlo.
unilateral .subjetJva, s,m reaJlaadc próprios homens democ:A',Jcos d:l.~ta
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luta está entre o Partido Social De~
O SR.,PRESWENT~:
preSllS nos porões de dois navios. PerÚlocrátlco
o Sr.' Jorlo Gouln.rt.
LtllJ1t.arle. ao Sr. Pl'e.sldente se tetia
l?ortántõ, ainda lliio é' a nosSa vez.
1'~~ a. palavra o Sr. Guerreiro II dlreltw na 'qua.lidade de I1cter de
Apenas qllcrõ situelr que !)v,o sou ho. Ramos,
blo~, de ocupar a tribuna. De qUal~
l!iem de amores pclo Sr. João Gou,O SR. EPTIACIO 'CAF'ETElR,\:
quer maneira, em nenhuma hipótese
lart. Não tenho razões dé Vinoula- '
c:.sejo lillja retirada a palavra de V.
ÇllO polltlca. Sempre lu~el ccntra.
S~nhor Pxesldente, -p~'o a palavra Exa. Jfó contrário, quero saber se
~Ie, n1!ls sou homem do IpOVO quç' en~ com llcença do «radoi'.
terminAdo o discurso ele V. Exa., po.
!luSA. lâgrlmas das mul\idões sem naO SR. l"ItESIDENTEI'
derel usar da palavra porque o asda. l~iio P9:;5o, portanlo, ser índlte, s u nt o é Importante.
,
rente fi uma pC/litlca. popul~r po senTem Jl, ,llAJavrS., o 1l0bre Deputado.
O SR, P.aESIDENTE (DIrceu Car.
tlçlo humano. Se soulJetse que o Se· , O SR lo'I'JTilCIO CAFETlo'll'A'
dtOSO)."... Logo ap6s o pronunclamen.
nhor João Goulart era l'eaJmen!e
" ' , _J - . . .
II ao orador !lue já se encontra !lll
aqu~le homem que V. Exa, aponta
(f~Cl um,a, C(lmUll;lcaçoo - Sem trl~una. e o anuncio da Ordem do 010.,
- e úlió nego elue não tenhl\ ulb(Jl'- revl8uo. do, úrador)
Senhor Pl'e.>i· ser.. aLS,eaurada a pRlavra a V, Exa,
gados à sua sombr(l mUltas energ'\Í- dellte",~õcta esta, Cosa foi itif~rmad~ pelo f,emr~o regImental. de wna hora,
!nenos que vendell! a. sUa boa té, de q.lf~' rC<1lmente, no Ma.ranh~o, nllS para "trat"r do usunto.
.
muitos que comprometem a retlu- clE)lçues munlclpat:l,
J!l.llnlolplo tib",r. Max da Costasemtos - Mui.
ta~li.o de aovêrno, muiLos que niío nlia sIdo tomlld" como Ii,cara d~ tCt- t o rJgrlliobll V. Exll., Sr. Presldellf,ê.y:1 higiene no corpo, nem na Ellnia~ que entre l)S fôrças governistas c :.de ~o no re ,orador, peln generosj.
mas nlto posso combJ:lter
ele- oP,Q.SiciolÚStns, com respeito at' pleito t a e ~ me p.rmltlr esta breve In~
mentos ~Ile são pernicíosc§ o. S. Exã., slIee~sório. ~tadual. Terminaçlo que' erruR~no.
aI' dovêrno e ao regIme, sem no mes:. fo\ o plelto, nD MunlcJplo ele TlÍn- o?iz ~~~. aª;:!l'P~oDRAl\Jf~S- Eu
mo tempo mostrElr qs pontos positl- tu,l!l, d!! t,lue lçdo o E!Jl1s tomou coSr
m Id .rr, r.Ç BPU"" u.
vcs e os pontos negotlvs. ,Cjui 'l:1lánte nhcClnlenfó, chega-nos agOrll (I- no- ra õês Pl;!C ll~ntr,
estas consldede umã. Odniarll. polltica, ter a
ticla de que aS !ôrças oposlcionlsta;; vi;endltm:a SéCr~~,~~er~
estam()S
gem <!e mostl'(lr os Pll!lt;çs posltlvos. venceram a elelçao ~unlcipl),1 e ele- di/ls !;Iue passllm E é n~ •
no.,
O mandato do Sr. Joiío Goulart é geram o prefeIta d!J.flUclll cldade.
conv0'1uemos tÓd
,ce.a )0 que
mo sugrado quanto ó nosso. Vaql,oS
Ist...~p~!a nós, do Maranhão, que pat'lI compreender a n~ :uosS~JttUCI~:Z
luta): no sentido de que êle se mãn. vlll!os. u~..ndo eJe derrota em derrota nUlcação, o inetuhsmo da dI a s ~
tenfia no aovêrno, conserte sellS seJA cOl}~udo, pcrder~o,;;, em nen1\um estimos vivendo Um do os tas qu:
etros, acerte o~ ~eus dCY.IÇ.ertQS, p!!1'a ~ol\lento, l.\ nO&'1> !e inquebrantáVill liminares 01.1' uni elos p~nr~sn ~'p~e
'evitar 'iúe erre m,aI:s. COJ!1 isso,' ~- e q\le ;loVOS dl!"s ha.v~rJaln de sur· oma tese f'.lnclllmental dO d!Sctlrs c S,
tamos ~restll.Edo \Im se'i!çq à clem()- gir, ccn~tltulu faÇcJ ausplclos~. d~. o,a. Iniciamos é a de q ue os tat o que
ol'(lela, pprque. do con~rarlo, êle r~- l\l_<;lU.';traç~ d~ qlle O ~ara~Í1ao co- assinalam ns d'as oue estamos ':tv~~e
nU!lcJ~ '!U d!f. um tifO no peIto e tll2i meç~ a. ~rg\ler-se pª~~ Jll'l:egrar-se do mÇlstrlltilll1 que estamos no llnllll;
como ê!'S~s outros e seremos acusa;; n!l cO~\Il:lldacl.e ..b,asllelr(l.
el~ um I?eriodo nôvo de nossà hlstó~
lies de s~r um!!' naçªo dll pusl1ànl,
Obrigado B<? orado)'. (Multo bom). rll! eegnômlca, socJal e política, .E é
mes. pcvemoll fazer como que lHe ~l
O SR GUERREmO IlA;UOS'
necessario compreender de um modo
o Sr. 1'enullo-cavalcallte - Col!! nha a cOragem, li: sul:ílime êorl1gent,
•
,...
f,\lçbal e configurado em que consLs~
l'elaçiio ao charuto, se a palavra, de de defender o reglme democl·lItrCO.
Sr. Presidente, há poucos dias lia tem l\S cal'llcterfstlcas :runclamonta~
v, Ji;Xll. "" comlgo, creio ser mera
eu \!l11 trabalho só1lre os ~contecl- dêsse nôv" perlodo, a !Jm de tI'J; os::;
COl!1cldênclll. Fumo ehar~tos multe ~rS~reDYl~~~L~O ?~ y-::;' BIt mcntosã!i R~voJUção Fi'ancesa. E.lá samos melhor condu~-10, a tl:l de
baJ'fltos
.
, crro nare. ......e z· l'eencontrCl, em ceda página, aqucle que sejamos lIll'ente.s atJvos do
o SR, GERALDO FREIRE ;...... t,nente. o assunto é longo e o tempo apJ,s6dlo dê rôflos con11ecldo da .Ea- cesso Itfstórlcc/ do Brasil e não p~~
'V, Exo.. não tem nat\a com o movl- e ourto, como illrJa o nobre DepU- t.~j1ia de 'Ç'almy, em que as tropa. tornembs matéria brutn dos acclIlteclmento o P e r á r i o. absolutamente. ~gQosB~lt°b V~lho, nue doaS seus !or~ prusslllllllS de Fleclel'fco :q: foram der. môntos, nl\o vivamos de eplsõe!lo em
(lUSO)
s
ra a os, %!C<l... asa. Quero rotllclas pelos sans-culottes de Napo- 1p:tócllo sem a hablllt,ção para cou
O si- I Tenório Cavalcante _ Obri· (lJ~er. Deputado --'1'en61'1o Ollvalcante, leão" BonalJatte, À.."Sistindo aqUele duzi-Ios selllundo as linhas me.str~
meu i~ultí:J insultar os epLsódlo ao Illdo de Prc[lerlcCl n, dis- d~e período nôvo que na minha ~J~
garlC'. Ém parte, conwl'do com VOl'sa rJuetl~iio .!o:'iU
R"'<cclêncht, inclusive na veemente, IXlt Os PIb cos, ",e; que no 'PSD, ~era Goethe: "Áqul e hoje nasoeu nlao ~ra se está, Inlclalli"10 neste mo~
til, cOlltUl1dentc critlCa que está fu,tPa11do ma:~. exli>te luta, existe Uni;'; nova éPOCll da h.lstórla do mun- mento. Podemos dizer que neste. úlzcneJo ao p.1rlldo sonll' Democní.tlcc, u. ~ a '!§quJlrua. e lut~ d!! centl'!" d o " .
,
tlmos anos tem sido tão f!.'lc!'.SSa a,
Cjue e o que l'c1~lÍ no Govêrno. (Nóo l:?lIc~t~ n~o elClstle.~lalS, nos s~mpre
Sr. Preslaente e Srs. Depu~aüOlo, consciência hlst<Jl1ca dos alrculoB d1~
apuzaoos) •
com a em 8 a d t."",ura, di:\ dlreJta ~ Goethe, com sUa. lIlqldez, fazia llf.qu~· :lgentell d@~te pais, que qUn~e se 0o sr,. GERALDO FR.'l:IRE _ NãC' quando a coml;!atlp!nos, êsses qu~ se le momento um re&lstl'o que o tut,Ul'o' d~l'l!L aflrlllll. que neste 1l0"',lrj" ~e~
oPÍlIPc10.
N~o c;,lou pcn,onllllzr.mdo, ~Izem da ~querda estavam de Jjl'~ h,a.verÍl} de cOllflrlllar: Goethe. Da"' mos t!do mais hlst60a natUral do Cl'le
I
"
vos dlldos com aquêles que sacrl1Jca~ !:juele mf?mellto, COI1~O em todos o~ I hlstól',a. llolltica. pl'ollrlamente E
O Sr. padre Vidigo! - Sao servl- rat,n a p~!õnll!. li A~en~!I1l~ e l;an~ 'momentos de sua Vida, ,se revel.\Va' hll. •Ilma distinção entre hlstó"Ja, n:~
gOis do PSD. ,
• . tas geraçoes de mártlre.;. »ao existe um homem cnpaz de ver, n~.' eun!-I (,ur.ll e h18tp"', polltica C"o cl'strn
O ~r. Tcn,6rio - Capalco1lte -:- Vos- maIs dlrelta! exiStll o çentro demo- tâncla direta. 'lue vivia, o ~Ie era cão f'I,ln,. Sr~presclente, 'j.';;iotidá à.
~a. ~:celptlcw. enlao, c/a5slfJca o crátlco e eXISte a esquerda. Nilo es. morto e o que era vivo, Mas esta ta- partlcl1>nçao ~m;cJcntll daquele'
Pl:lD em: sabujo e limpo. E' umo. tou aqui pata Insultar l) PSD nem o culüade de enxergs,r õ vivo e o :nDr-j' sofrem o 'proe~~so histórico. ~' h'l&~
ncusaçiio frJ\a uo Il,obre Deputado PTB, ond~ sei qll~ 111\ luta também to nl!. nOSS:l ell:.cunstâncla habitual" lórla n~tural os Individuos nã~ t~m
Tllncredo Nev~.., (lO Sr, Amaral Pel. e onde te~os t<!ntos companhelro~ recOlll1eçamos, n~.o é lima fneuldadp, a con."cl~z:.cla d!>s aC[lnt"'cl:n~ntos. Dai
xoto, 110 Sr. Llder Abelardo Jurema, de Jdeolog~ c i:le fé demOcrátiCa! ·col~\lm. porqUe .lllo se te!!! dito, co ~ uorCjue nllD f~zcm po1!tlca. por isro
no SI', Mnrtln, Rodr1b'Ues, ao Senho' ,,!,ão ten,o a f!Squerda. Admiro aqlll- ra2RO, que os hábitos SftO uma ce~ ~Ue éles l)ão llodem conduzi:' o 1'0EW,cdllo Machado, ao Sr. _\JlIv~lr'" Jes esquel'dlst~ que o são êoni slncê. guelra. Um gra.n~e poeta fl'anc~~ ce1sso que sofrem, segundo projeto ~ré~
Brito (\ 11 Otl!Jeos que compoem êste ridade: '0 gue condeno. o Íjlle com- OhflrllPs Peguy, d'~la: "Bà Ul1,lll COI· v o do.~ acon~ecimcntos. Mas a hlstó~
Gov~rno,
balo, o quc n6s condenamos e cpm~ SI' P çr do Í(\le uan alma p,eI'Vel'Ea; é • rb. POlltl:~_na mcdlda el]1 que o seja
O Sr. padre Vidlfla! - Mantenho batell'4Iff,ilo .\ql1~jes que se abpletam Lltna alma habituada," O hábito cega. I prQprlamen~, SÓ D á quando pelo meu pnlavm~ t~~o.> bÚO servlçals!
lj. S.o~a do poder govornamentnl Os automRLlsmq,s da vida eotJdlapll, nos ':~ Cl1'Cll1os dIrigentes tllm mini.
O sr, TCllorm CaNlIcf'11te - Tqd"s para: d~,~trulr e: âemocrac1(I neste a que ~odos nó!, somos suJeitos, nos llJamçnte lma. vlsáb nntpcipada doo
suo serviçais, como dIz o nobre D~pu-, Pais, para reestllbelcce, o culto c1>1 Impedcm de vcr o.lnedltl.!;mo no co- q yo,;; fundampntals que perseguem o~
taelo, No tundo, são urubus que nã!! l'ersol}aildqde ncsta Nação que gl'lI~ ticl ano. .
llro'ltecImentos.
querem se enterre a' carniça. Se há ca.s a D~us, tem pomellS tã '
Hoje existe uma tentatlvll ~e apeI?r"
.
urubus Que não querem se enterre ~~ nobres, tão dlgnos não só UnJ1':f:~ lar pJlra !ts substflnçlas químICas, no ca, /iã~z~~C;;lf80t l()..nt,~, fa~r~ p.olltl.
11 c.arnlça s110 exatamente aquêles <l ~ado como :iip presente e
\l há I' sel\tldo ele aumentar a lucldez dos en
á,x' .
ca ne.s"e sçn ldo é ter
que se r~íere o nobre Deputado dê os ter nõ futUl'O, se' De~s e uise~ e homens. Lembr!!-me, por exemplo, de~m~r.~~~tg;cala a c~nsclél1t!la' dos
0t
MInas Gerais. cem a. sl}a autorld~de Não é ~ecessário que, egora. ~stej[l: r~rJu~e ~lImO}Opl1VtO ~.e Aldous HIl,X' I umn uio1festa co~trtblr~~~urpa~~"
e com a sua coeréncla. Ideológica m'lS qUl1tendo semf deuses dI! :r
ey
nOls OJ
erCell'IOIl, As por.CJ8 r1lJeaç- d
1 ódl -. di
n c a·
.u;ntão, está sltuaüll. a.. questão nesteS ria. (Multõ bem) e· o quI, p~o ~n1~: g~::r~e:~~o, I cm dq~~ I ~U~~y r:l~ta 1 11lC aq~~ m~ ~~~ónt~~, os, dIas atua:ll
termos. Se
5r. Joao Goulart nliG do.~ os nessas companhelros de' til
\ ' l' <mp a a m n s ra a pa[ um I LEmbro-me da famosa b d
tem lastro polltlco na Oãmarll,..pc um das as legendas que aqui m'lJjtam ;; ~~u ~~ciShf~1 m~~~, ;om~r~ uma :ose I Jes Térres Homem pu.b1fc:d~a 'me 1:~·
partido, que' faz parte do Gov~rno que não nos llildamos: o proccsso' de Ó !ubstllncL'1 rbe 'J:inJr..~ ~ i.'t'il~ju:~à O Libelo do PO,;'o Naguela. ~ !.la'a ~
entã<>:}le se vê na contlngêr.cla. dE, .;strulção da. delpocraclll é públlco e ou a ma.conh~, mas cie proprie(fades Brasl} atraveSilllva [1m mOlllanto ~UI
Ir bu.;, ar nas ruas EI fôrça popu!a,
Jtól'lo .• ,Vamo$ ãa.r cCmbltte a êSbe diferentes d!1 marljuana e da maco- to semelh~nte ao em que se enC[ln·
de que car~e para manter o elover· 'Il~.to pe.sool par!! que nos nol:.;o.< co- nha, e que, uma. V('Z llsslmllncTa, fOl, tia. hoje e. pO!' Isso I~ /1e~ páglnM clll· no. A acu ação é como a luv.a. qlJP I n,oes e abaixo do culto de Deus com 'l'le o 'la ciente enxer ue mal! [juele 1aO.I)50 Da 1fJeto, é que Sole·
~~l em clma do _PSD, cuja llderan';." ')jedomlne excluslYament~, Sr. l?re': Ull [ia.' realidade que ostão gocultos; Tarl'es ddm~em l~nçarn aq1101- fati--o:
cot:\' na. obrlgaçao de responder. ~. I :c1ente, o deseje de ~ar clJlto e
tT'l1n \,'f;'<) ..Imn'esmente habituaéla. sa, "expres...ao: 'Jl:pocll sem fl.;lono.
apartn do nobre De::lUt,ado de M~,: .la ·ao Brasil. (MUlto bem; 1Iluito
O Sr. Max ria çostr/.çalltos _ pgr- mIa - ; "
.
Gerais. no btllhunte di~cl11'S<l de V.I':· bem, •.Palmas. O orado1' é cumpri, mitll.-me uma Inter'lIpçiio no <e'l dl<DIZJa êle: Estamos vlvem;<) numa
s~ E>;c€,léncJn Con~lnl1lt de pé: se o mClltaaO).
CUl'~O. Clue 111M lt - contragõst~. par" "P\lC3 s.em Clslo11om!a".
B!" Jofi~ GO~I:lrt slmboJlza uma OPlD
._ I lnd"g~l' da. Pí'esldência se me ~erá
Tomemos, para ruoloclnnr. e.~t9 1',_,
n 1ão" nao poü~ ~er Indlfel'ente ao
G '.~r~1lte o dI8CUr$~ ar:, SeM'Dl ron~~:1I:h a palavra na qualldade :Ie (lrei'l>ão, c0f!1') Uma referência ai!
trlUn.o da. opmiao que. simboliza;,
ela o Freire ~ ~!!Iho; llell.!- Hell'l ('0 bloM, a re~pelto de p.,<~lIn!o ,10 que li parl,lr dela p05samOs (\Qm~
portanto., se há lJu~m esta no Govál. ~ue L~ Ro.cque, _9 .,e~r,e.,ár,1O d~l- ria maior nl.'·i\nc!a, qU,al seja o que pree!1~er 11m !?"UCO os 'llOMus [lJ~r"
no com ~lc, ~entro ~o mesmo barco,
~lJ oa ,cadelra da I1reslUL'lc,a •. _'1<l~ se, referI! ao jU'(l'amen!o hojeÍlrcfe, E' liCito pO!'(al1to peilpmlar; O uc
tHI!anr!o atlJllr:1he lI-S costas e de~c cUfada pelo ,.~~1lllor DI.ce.u doo Jl':lo >'Jullremo Tl'ibunuI Fede..nl seria. 11m'" epocfl' õpm fJs!uocmin·!q
tnuE e 'S11, ol~ln\ao, êl~.c. t,á nl!; .cbtl. ~ardo,.o, 110 eXCJ CICII) da 4~ t;,,' I.,ooando 111lbe'os corpu~. 'Por tmanl·
Saj~5 TÓ;rc5 ,Hcmnn n~(} Q dcflgüçao d, de~trull' ou se destruJr. A
crelaml.,
,mlda(le, a"s Sal'gentos qlle se ~chnlll .nlu, m~s r.d,mo>, a p:wtJr eles éado-'

•lolação. Entretanto,
fi
S. El>.. recebe o
CGT em con!erênel", pública, a ponto
, de' o Sl" Llder do _Govêrno, pei'ánto
os jornalsi declarar'que'a retlfada d~
~)tado de sítio fôrA. deliberada' com o
ClfT e imediatamente comunlçada. a
êle próprio, Llder do Govêrno, Qu~r
dIzer. tCt10fl os órgãos' de fundo esfluerclisla Cjlle andam p,or ai afora.
Pfovocf\ndc> nO~~ll'piiciên,cla, lnsultanda-TIOS e emeacanclo,-nos alé com a
vloWncln, como ..e Uv~semt's medo de
cUl'êfn.s. &ssc" são npahh,uad<Jll do pre~
sidçntc da RepúbJlcà, sã!> as meninas
drs seus olhos. ltste o lJOVCl que ê1e
conhece, 21e não se lembra do pobre
t,rnbnlhndor 'tu!'nl que vivi! ainda- li
gmnnUr a subsistêncIa üo Brasil, para
~",n'lllmr'1tnl' n. l01 (lIte llie estende
--<;;"'íj, beneficlo9 elo Direito Sur1n1. S. Ex"
nüo. EO IrmlJm de ~rtle\lrn bm;ato.u
um pouro li eodea ae pão que não
ch8;:'.lJ.·uté nr fllhcs poh"", dos homens
do. roçlJ.. Ma~ os slndlc:>,+o,s. o Cc;lT.
0'luê'cs Clve andam cOm cartazes na
Tua. no culto da. per~onll!ldllde: "dar
· maL,: jJod~r II Jan<:(o", dllr malsoJlUroridnt!r. 1J, Jnngo", "da"\' mais p,reponder11.ncln. R Jango~', "Constituinte
com Jllngo", quando é er,me, ll:rllnte
!> Direito, fllln.r em cçn;lIt\!lnte !l.um
EalE que t,em constitUlç~o, esseS, ,sIm;
_ 05 que se sumevam, que amea~am,
qUe -pre~(am li desordêm, que Vlvem
fUll11\nclo charutos e sent~''1os em tJ0l~
.t:onvs vwnelh!-s, à: cu,sta 010 sae~H!c:o de seus Irmllos pequ~nillO$ - esses
SIlO o povo q'!c o Sr. JOao Goulart conhece. (palmas).
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DIÃRIO DO CONORESSO NACIONAL

(SE'Ção I)'

orla Lv_·"l vida atual, prOC.JrliJ' lormu- SI', Presidente, podem ser consldera- EKa" na sua anállse lúcida e judicio-.
""<'-1 LL'3
I.'-:m..;.iúl-J«çoe.:; exploratô ... das cpocas sem 1lsionoml1l.
SIl, J1io nO& leve, neste cotejo, a JUS.r'hC, •. .., ~ ..JtlcJo de melhor CJ3flíJCllr • A primeira, a que 1II1e l'eWI, a épo- UIícar aindll, mllis as nossas aprCC11CC"l , .. , .... " •• [1 que u;" parece rica de ca florlanLsta, era uma época real· sôell nêSoleS dias atribUlados.
..bl..l~ , _l.>L.J J. ril o 111LJmento prehente.
nlente de trll11S1ção, O capltall&mo
O $R. GUERREIRO RAMOS k.;u= e 11.1111 época sem flbionomia? brasileiro entrava nwna nova :fase, em Senhor Deputado, eu já conheço bem
Em "[(,,He,· eXj).omtórw poderíamos que era necessário fazer um esfôrço a agudeza. de sua íl1tellgência.. Estou
ln,,'

,>

Ulzcr lj~e uma cpoca sem f.Rlonomla
UIJ1;' t[Jv~J. de trnllsJçuo de um pe.rlCt,[, JJ.s;ór,co para outro em que &s
~a,,:;~(( .~Ilrns do novo periodo não se
""Jguram UIUlto claras aos circulos dilJgd.. !t~; uu. potler!amos dl2.e,r, é uma
t] '''''d em que i( socledade, tendo obJv[ "; 1.-',111 e la uleraj."ESallo uma fase
ou p~" nêo de uma fas~ a outra su-

Outubro de 1963

_-""""..;;..,;..,..;;,;,:.,;..;.,.,~~~~~
QlIer di?.er: a Importãncla d"3 Ip.!açõer. CÀtemas na umámma do :lr,:~!l
volvlmento brasllelro se torné'I', hll)'.
resluual, porque temos, de;ll1'o do 110050 espaço polltico, as condl~óf~ ÍI->1:d!\mentais que nm; dão, a 116.5. as aja.
vrmcus do no.sl! prQCeSfO (.~ M:.III1UJação de rlquezl!s.
Poderia, Sr. presidente. f,'!erir,m"
a otltros fatos. Tenho, aqlll 80 meu
lado, dois documentos da (;'ia'A'L Ulllll
a.ná.lise sôbre alndú&tria da erJ~jpamentas do Brasll e uma af'Ú':;'u &oo,e
Il indústria de máqUlnllb-fm ul1~nla&.
Ambos êsses docwnentos 'llOstrlllll .Infe1l7mente não posso demollolmr
anantlcamente a minha aflrlJ1ação _.
ambos êsses documentos mu"tl'am qU~
até mesmo no setor da ln:lU!otl'J1I o,,
bens de capital nós estamos prÓXJ1llUl;
da !luto-suficiência. E no :leJél'lo Cf'
1961-1970 apenas pl'e~1J'arell U~ Jmpol"
tar 1'1 a 20% das nosJas Df'cefsld,rdes
d~ equipamentos bãslC06. Mas, o quo
é mais extraordlnárJo é o i1pare:;lmento de um capital financeiro no BraslJ,
Qnando eu em estudanu, de dlrelll"
n!l Bahia, lembro-me qhe 0& (:CI1'pêndios de economia diziam que C'
Braü1 era :Im f'.als de poJ.plllÇJ CS'
"alisa, 'lIa um ,~[j~ que 11)0 !,otlia aesenvolver-se CO'" ('apital naCional, qu.'
precisava do caJl·tal fS'l,mge1ru
que Unho poup"'Jlça esCQ!sa, ,l!: l\1'lllú
gente repete I~C tc que diz!p.!I1 ~:; COlllpêndios antlg<>s. tlm do> dados mais
fl'petaculares ,," vida eC'lnô'nlca bri<~ileira, demvl1strmlO estati.st:cament~,
e justamente o >'ll'gimento d~ U!!" capltal financeiro A poupança pública
e.~h\ aí se olere. endo ê.h c"ml)anhia~
cie lnvestim"nto, de mono (e:ntiv~mente abunJ~l"e SI'
D
t ri
.
S,
éPUBrasil,
1 iJ~,
não há melhor . negócio,
role. no
do qUe abrir uma compatlllia de investlmentos porque o públic(, I'esponde sempr!' aos tltulos qll~ tem Eeguranç ade resg:lte.

de Implantação dils Instituiçó~ no- perfeltament{l consciente das Implicaque permitisse o desenvolvllll en- ções do que estou dlzendo. e verá. V.
:S'do ca.pitallsmo comercial brasllei· Exa., daqui a pouco, COmo Justamen1'0 Nós vlnhamOS da abolição Mimesi- te cotllilla.rando a. época sem fisionocr~vatUl'll, que fôra o passo prel
- mia que estamos vivendo a aquelas
d República. Não sei comO se C1uaa outras, verá V. Exa. as distlnll~áe :ntender a República sem referi- ções que pretendo fazer e que, Supoa ll. ê.sSe acontecinlento de enverga- Ilho eu, I1placarlio as angústias que V,
dura que foi a abollção da escravl- Exa. acaba de mencionar,
lit'j lL\j', o 111t'tlHl;' lH\U S(~ vel'iIwA. no dão no Brasil. A abolição da e.scJ:aQuero dizer, Senhores Deputados,
'yullO rla i.UbjNlvldr:úe dos cidl:dMs. vatura. foi uma reforma de bi'~e :feita que tudo indica e passarei daqui
1':[' veJ'dnile. umu éj7.lcn sem flsio·
elo Govêrno, pelas classes d1l'lg en tes. a pouco a demonstrá,..lo de modo suo
Pue precisavam assegurar aqui, d en- márlo e esquemático, infelizmente,
;Ju'H.~ e wna êpoca ql.~ marca um
Ut'!( urU1JUESO crltl~v Pl'f,re a sUbJctnj- q
tI'O do nosso espaço polltico, ils con- porque não tenho tempo -: que esta['/lU!.' C10-~ u\l"gcn~cs, aut.J'e a consci- tll"ÕCS da evolução de um cspltallsmo mos, hoje, vivendo r.o limiar de um
€.HC;S\ dos lH!er~s C' ns c1rclJn~tânf',L)s,
-relal' precisava criar wn mel'- nôvo perlodo, o do capitalismo flnanu., C,vl1U1t'Ot'S rellS e u1l. l terlnis da so- :;;:d; Incipiente. 11m conjunto Inclpi- celro, Tivemos uma. etapa do capJta·
elt'"H!Je, Umn epr,('fi sem fisl;momJu ente de cõmpradores, porqu~ ~ acum;r- llsmo comerciai, paS8amos por uma
é uma rPoca que marca ~m des~om lação capitalista não se verifica senRo etapa do cppltalLs~o mqust.rial, ~ ('5'
.lJ~L''':'lI ugudtl Um n.e~nJ·.:.tHmentf:'l que
uando há. o plIgamento a fatôres.
tamos, ht1e, assIstindo li emergencla
lW'M da canta. pC, ( a organ,zlIçâo q O"lI era pl'ecis-<, transformar os es- rle Uln novo período no desenvolvlIJUJJl.ro-partldarl'1 e o e.>tatu',} eco- cra~o~ em assalariados, em pets~as menta econOmlco do Brasíl, a. que e
nom,,·o social Já aUng!do pela wlcic· que pudessem comprar coisas, a fim lícito c!Jllmm' de pefll)dG de fO:llIi1ção
daúr, t.:--sc ct&COmpaSho - e "rec1S~ de que por '1í se assegurasse a aculUn- do capItalismo flnancwJ'o brnsi1c:r_l
UIZ~1 - ~ crônico, não há época ne- lação interna de capltal'lnoEssall ee~ll':
poderíamOS, para precisar a no&a
nJIUJI18. por mais organlca, ~omo dlA
I
onômlca determ U
odificação do re"l. afirmaç/to fundamental - porqt'e este
rlll Salnr Slmon, que faça com que l! ênc a ec
cerlo aeLcompnsso entre a subjetivl- gl'nclallge ~ ~oi a República pOl" ó.l! ponto fundamental de minha or!.co' ,~~,
d mais iol do çao - llpontar alguns 'latos que decl~de dD.~ dirigentes e 11 relllJdllde ob- me pc
jetiva não se verifique, Mas uma épo- tanto? A Re~eq~~~~: ~a abolição e monstram o ineditlsmo desta época
uf~dfo ue marcou o nasclmell- econômIca que agora estamos vlvenca sem fisionomia. uma épocs crítica que ep
e HljUela em que éf"e deSCOlIJil8S"" um d s o qriodo nôVo na história do. Podemos reterir alguns elemen·
~~: ~ Brasil' o de um capi- tos concretos. quantltaf.lvos. que mosuJt,l'apn&~ll os limites da t.olerância, em to
I I
•
b'am a especificidade desta época em
que éJ>S- descompasso é crítico e, êle econom
tallsmo
comere 11 •
•
~'e:ação àquelas outras a Cjue me remesmo, um :fator preclpltante de dlE, llaq'uele momento, as forças ,so- feri.
íiculdadcs, de problemas e de crl.s~S
em equiltbrlo InstavE'JI
Todo o mundo sabe que nos u'ltl'.
E', Oi.n~n(o, uma época em que CUlU" cials cn 'Mando
...
pre tomar consciência slseemátku des- nâo permltlndo que se enxergasse, Qua mos anflb. o mercado lfi'erno bl'hl>l·
se descompasso, >,orque:a sua solução era o vetor das circunstâncillS! 101 ne. lelro ~e consUtull'a O Brasil era, a',é
é nece~s1irja pa.ra o adequado ~nc:l' ce.sá.ria. a fórmUla bonapart.lsta. que bem POllCO, um Pais sem mercado Inmlnhemento das soluções que a &0- limpou o caminho, a fim de que. terno, A'é ,'03(1, o BtasL era um País
ciec1r.c1e está exigindo. Com muita quando o Presidente prudente de Mo- COn.stltUl<1o:le lrel'caOOI> I'eg,. I"..als, SéO Sr, Brito Velho - PF.nuite V,
honra ouço o nobre Deputado Wíl~on raes tomasse o poder. encontrasse ,á parados entre si. Nán f,inhamos um
i;r.l'ft' de sI. os horizontes do Br~IJ !JStema oe cc-municação e de trl\u. Exa?
norlz,
maIs
ou
menos
ddlnldos
A
S~(lleporte
'1l1e
permitisse
es,sil
circul~çiio
O
SR. GUERREIRO RAMOS
O SI', WilSon Roriz - Realmente é
um pl'!lZ~r OUVir V. Exa., que sempre dade que se encontrava num penod" d~ bens, sel'l"ços e pc.; ")'1! tllo f\dl- pois não..
O Sr. Brito velho E!'tou oi/vlutraz" esta Oasa es..,as aUlas maravl- confu!O (:(pois de rJ0rlano. VIU diallle' mente, como hoje de 1lll1.ponto a ouSI
o
~~u
sulco
hlStól'.c<..
o
sulco
que
tra
do
ID.to
espaçJ
geo':J'll!lco
Es,a
do
com
tôda
a
atenção
~1i!Ís. mel'€C:de
:h'·l'f.o.: oc SocIologi..'l PolJt.lca, com fi
el':I(l,"úo e ~om o valor que todos Ihp ela rerseZI'!u de Florano a waslllng· Implan'n<i\o ào merra.:l( 'h.terno é Jm da, oração de V, Exa, No emaut(" eu
ten Luiz. Mas a crise do café, a ;:('·lIn· ~pisórilo receute rla n,e'$a histó";ll desejal'la um esclalecimanto, lleUa .. Ire~· 111·ecemos.
O SR
GUERREIRO RAMOS _ de depres.olío mun'llal le\·ou. pelos seus r:este pleflárlo aindJ, ex;~.tem mUltr'i turn, E' evident~ que a r.apar,ldade de
reflexoS econômicos, o Brasil a ten- pessoas ~ue se lembrem que, nos seus poupança interna do paIS e.!'la cre'Multo obrIgado a V. Exa.
O SI', Wilson Roriz - Entretanto t<lr um esfôl'ço ele orgarM.llção de um E,tados d, "ueJes dbs cántava's~ 0- -cendo - e nem poderia, deixor de lil'r
ertá-me pal'ecendo não haver gl'an~ nOvo perlodo. porque o que decorria hil1l, ilo ,['.;t~do. O Es~,l'll1 tlnha baJl' assim - e uma série de razfle,o foram
de c1~compas~o entre a subjetlvldnda da crise mundial dos anos trinta e~a delra, Via~ar do Rio r.P. Janeiro pal'a apontadas por V. Exa. Mas me papolllJca do momen'u brasileiro e a a demonstrução de que o Bl'asll llao fCl'namouco só era ou;. '''el P<Jr V1!l rece que seria exagêro • >!rllve lxa~Ull I·eali;lade. O que existe ° é apena~ pOderia mais crescer como um pais Illllritlllla ~IO" ue não ha v'a rotas leI" gêro, e perigoso exagêro, imag!ngr-fe
ang uJo oe observaç'lO. V. Exa.. po- exportador de café, uma vez que os restrrs, em our era m.'lis lácll V' .j~r que a capacídade de pO'1:lança, que a
exemplo, qUe tem {uamle co.-renl.e armazéns estavam cheios do prod:lIo de Mllllaul: pa'a Paris co que de Ma ~u~a.nça interll« tiéste Pa,~ seja. por
nesta Oasa, entende que a soluçii·. do Er'l ,.rc<':IO. então, I'econv~rter ,a r,- npt..:;. para " Rio de J'lllciro, H<>je, SI to, capaz de permir.!.o um cresciproblema Lrasile"v Só se aUngirá em trul.\ll'a ,'conômiz ll (lo Brasil, a mfra- '''mo' lUll "ercad,) 1L1~\IjO. Es ~ r al~r,I~, rlo no5:,O prodl1fr. rl2'ltl'C dafunção do que já /,2 eunvenclonol.l cha. estrutura: era preclso promover uma un::a l'eai;Ohde relativ\<,llLl1te illé,llt~ q,..ele ritmo ,,"lgldo peJL pl'ogl'<'8!o' e
/lI,ar de reformas de base; enquanto mlgm~ã( de fatôres, ",pltal e mau relativamente recente na nossa lllstó- pelo 6urt.o de'llográflco. ll:Sle ponj()
eu que'Jn que" Exu exaromasse,
1I0s olleros, que ainda acreditamos na de-obra, do setor agrIeola para o se- ria, E o que é mais· o merCllclO InSOIUl;áo dos problen!lI~ brasileiros sem tor IndllStrlaL Entrou-se num pei l '- terno tOI'nou-se o setor predomlnan- POl'que todos os estudos que tenho
o mreratlw' des.;as reformas, vemo.o do de capltnlismo Industrial e a Rr- te no desenvolvimento braslleh'o Nós feito ne.~tes úHimo~ IInos re\'elam exna p,ll1(lnc1e (Ie ouuo ângulo, sob' (;U- voluçãQ dE 3D foi, como s~ disst, na- éramos wna economta reflexa. ulDa tamente isso: que, avesar de llOS/;ll
tro aspccto, sem, lJc. entunto. estaf- quela epúcr,. ulI'.a !e,t)luçac cheíi3~:' economia dependente; éramos llma capacidade de púup<\nça H'1 relatlvlllima r7,,:olu~a(: economia qlle. segundo se dízia, tinha me~te ponderá"el ela é Ilb!"1l1Itamenmos complet.aJlIen1l: afastados do co- pelo gel'tral "cate
nhcclmento verdadeiro da realidade que 1mJ;lunha aos clre.t'los ,<lll'l.gcn.es uma pnewnonia, quando a eoonamlll te mcapaz de attn<1el' a um ,rogrcsdos grandes !,robleltlllS que aí se el!- um rsf'lvr,O de l'enOVlJ~ao IDstlt1lf,ir' americana tinha uma gripe porque S( como nquêle que tu<1'l1oo nóS não
coHrall1, desafmnrlo li todos n6s l!. nai que se fez e que culminou no gol- justamente. não Unhamos 'mercad~ apenas des!!jamos., mns pre~l~amos,
V Exll" pI'ei(Ou aqUI, llá algUM tem pe de 3'1, inst,:tlando o Estado Nóvo, intel'no capaz de gerar, dentro de nos- para sobreVIver. Atente V, F..xa. 1l1lHI
PI). 11 nece.ssldllde do diálogo, do en- de 1937 a 1940, qne foi, tlplcameTI~, w espaço polftlco o fluxo de influén- este ponto, que é um dos mais ll'raves
tendimento, da compreensão desta ta.mbénl, uma éDOCll sem flslonolllla cías neceSSárias para o desenyolvi, qUe possam ser debatido!> nesta- CI'sa
CnS'1 pnra li apreclacão de tais pro- uma ~poca em ...~ a, \'urguesia lat.!- mento de nosso Pals, Nós, noje•.so- e no PaI,; inteiro.
O SR. GUERREIRO RAMOS _
ul"ma lJ.' ju~tnmel1te 'porque a rad!- rundlarla, o prolefarllldo nascente e mos uma economIa Integrada ell'. que
t d B it
cnhzaçao ~esses campos tem tornada ol b'L"!lucsla Industrial. em slllglme,n o merçado intcrnu se tornou o centro SE D
to,
fíZCI'Ilm
IlllI
pacto
de
poder
a
flm
dinâmiCo
o
proce-sso
<'conômico,
ll:ste
' epu a o r o Velho. êste é UI11
dWrll, nte agora, a solUÇão daquilo
orv:mlzar o mercado inie:no e aO'! ponto é, de fato, Inédito na hls'o'ria poni o fund~mental que eu não pos,'
qUe e~nt!nua a desaflnl o legiSlador d"
. tlt I I'
di
'.
'
senao referIr de passagem
,n. li CeCI! que cor e.opon am a ""se econômica do Brasil e se nós anallO Sr. Brito VelllO _ Em' outra OC,I
'Jfn;llel'l'. MilHo grato !l V. Exa,
r 'ercado interno Des"a forma. quan- sarmos a importância ' da exportaçiío sUio.
O SR. GUERREIRO RAMOS _ dI' terminou o Pi1i'iodo Varga~: o Brasil ~a formação da renda nacional ve·
O SR. GUERREIRO RAMOS
V:. ,Ex~ há de ter pnclêncln e vai ve- íÍL • t-Inha um capltallsmo 1Dd:.l~t.:al ri!lcal'emos, também, como o fat,; cor- Mas pretendo voltar a esta trlbuü-,
rl!w(lr qlle não há rlJfcol'cIâncJns es- lllE.lllit[lr pelo meno~. nas sua, ba. es robo-u a tese que aqui estamo5 sus· para. tratar.do problema da prl'p:rIsenCiais ent'e nóS.
,nentals
tentan~(1.
maçao. economlca. O Govêrno ew\
Mas, SI', Presidente, querIa dIzer fune':'Sr.
Guilllerme Machaào - QlIan.
No qüinqUênlo d<' 1925 li 1929, o Vll- ()nu~~la11do um nôvo plano d~ d2srr.que, a fim de melhor compreenderm,'S doO V.
invoca. para i1ust-nr li 101' total das exportaçõcs sôbre fi ren- voIYlme.nt<l e eu pretendo fazer UlII'
a época sem. fisionomia que estamos 1~C' de Exa.
que ,'lvemo~ urna ép<Jca sem da nacional era da ordem de 20% expc~lçao ~ Oasa a r<'spelto :l(' quI'
vivendo, talvez fôs.!!e útlJ relemb"ar fisionomía, o IJf~~~,lo dI' Plorla':!!:' Pel- -f.óS éramos um país ,le exportllcão e o consldero ·"erem as novas exlger.cL'
dl;las épocas sem flslonomla da no~sn xoto e o pel'ioao de Getúlio Vargas caft>. sômen!e. :epresentava 14% da de 11m plano de Govêl'no.
h'~t.61'ia: uma foi aquela asslnalad<l assInalo, desde logo. com justas apre, rendn lllIelonnl. Já, em 1939 o valor
pLlo período presidencial do Mal'ech..J P.tl!'Õ C, que há uma constante nêsses total da o c..'tportacões ~ÕbI'P.' a renda
Nf:lSa oCllSliío, Sr·. Deputado, t!" e
FlorIano Peix(,to e a ontl'a aquela n~ dois nel'lodos: P oue o processo <l~ t~- nacional on~srra a 14'1, p o cafA a Go/,. o ensejo de demonstl'nr a V Exgslnalada pelo primeiro perfodo pr~ macia de con-cipnrln das real!<1adrs e. hoje, o valor total da eXTlCl tRçãC' pennlta.-me._ e.'lSa metáforp, no Q\lll'
slrlfncinl do Presidente Getlillo V.~r /lu!'
rl\nrlglll'lI't'nm
in .f'b 'Ú'.bre 11 renda nacional eorrp.T)Otl('f~ li dro negro, se houve!se' quadro ne·
!Ias. de 30 a 45. Ambas eSSas Ór:OC.1S, o nrimad" rla fôrca, E>pero Que V, 7',;, enquanto a Quota do caIé • 4%. gro ...
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O SR. DEi\USTHOCUDES BAo SI. Brilo velho - ,Mas .n1lo pre-j ('C!)so, senão pe:o bonapartiEmo 110- trevista que o Sr. Carlos Lacerda dacisu ser metáfora. Será p{)s.~íçp. L,'a- daumta VO começú ela' RepuoLca e va no moment.o agudo da crise,' dl- TISTA:
zer o quadro negro e Eera m~j." m te- pe-o oonap.tnl.,Ji<. getuliota que cuJ- tia êle, revelando a sua indo1e \llter1'Cssante até.
mInOU no perícdo do &irado Kovo, naciomllizante, dizia éle ao jillhalls(Sem revisão ào orador)
s~,
a SR. GUERREIROS RAMOS _ de 3í' a 45. O bOi1llpartismo, esta Cll- tr..: ... "Que o De.partamenu. de ES- Presidente, encal1!illho à Mesa, no~
.. . técnicamente, estatIstICamente, tegoria ela clênc.n pollt.ca, se dá lJl e- tado americano prcci;;a aprender, de- têl'mos regimentaIs, requerimen!o li"
que hoje não precisamos do capital cJ;,amente nas momentos em que as pois de, todas êsses anos, que não é, i~formaçes ao Poder Executivo, Llr:,.

I

CSLr!lngeil'o para atender aos recla- r(J~~as sociam, como C!lZla EngelS, se assunto Indiferente saber quem está.
de desenvolvimento do llOSSO ~ClJlltram num equlllbr,o :.nstavel, de governando o Brasil". O Sr. Carlos
Pai,.
modo tai que n,w se enxerga' o veO Sr. Brito Velho _ Infelizmente cor ela :"llswna. .NeSle mo,nenlo, soe Lacerda acha que não ê, indiferente
, ocorrer nas socIedades O aparecuuen_ ao Departamento de Estado s>tber
Isto não é verdade. O SR, GUERREIRO RAMOS _ to dc governos l)onapantstas que go- quem está governando o Brasil. Para
HllJe, o capital estl'angeiro tem IIll- VClllam aClma da sOCiedade, aC.ma do mim o Sr. Carios Lacerda é matéria
}lortl<ncia residual no desenvoivlmen_ povo, aClma aos partwos, U bonapa' - etnagráfica das circunstâncias, (} um
to brasileiro. Temos poupança in Ler- tl!,Tl1O eym gové,11o re,atIVamente em iado do problema. Niio estou persona capaz de oferecer ao Govêrno as sl:sP!lll€ao coJOldal, relatlyamente dls- naJizlindo a minha observação nem
condições de rentalbtlidade necessá- tanclado das tensues politlcas que ten- o meu raciocínio., Quem diz que o
rla para ocorrer às necessidades do ta obviar a transiçau Cle um perlOCliJ Departamenlo de Estado .não deve ser
Pals. Basta dizer a V, Ex~ que a taxa para outro. a ele Flol'lauo foi 11m Indiferente a quem nos governa, é um
de juros corrente. no mercado de u_llJ!lnapartismo burguês, como o de Ge- call~id!!to potencial à Presidente da
tulos do Brasil. em têrmos feai" (I luho tOI um bonapa.nJSmo que repre- Repubhca,
,
doso) _ Lamento informar a V. Eq" , sentou um apélo li lor~a. E aI eSlá o
Srs. Deputados, é contra eS5a mlscompra. por exemplo, um tlt',UIO que pomo fundamental. .Naqueles m4111~n_ tiflcação, contra êHse Upo de mlstivale 100; no fim, ;recebe 31"/0, ou 4cja ,os náo ~e consLitUlra "mda a soclC-1 f!cação. -. a p1ístlficação da d(~eita
·'134. mas, n~ verdade, em termos reaiS, uade polltica: no Brasil. A. sucledaae e a mlst1fLCaçao da eSquerda. - que
V. :E.x~ esta recebendo 95, 98, porque polltlca, a sociedade civil e .um fa~o lOS patl'lotas dêstc País deve;;1 lutar
li inflação tem uma taxa tão lIlta que novo da hlstor'B do B·:asil. kStam<Js porque o Brasil é um pais que se
ê,ce juro é apenas nominal, uma ilu-I l'I\'endo !lum perioao em que as ems- eneontra internacionalizado, não sôsão para o COMprador de tituios.
tes 50ClalS ~e enCOIl,r,,1ll ctJnSLILUl' as, mente do ponto de vista·da inter!e.
veja y, Ex~ temos hoj~ reiat!~a-' Bn;hdurecldas, l·e.~~rtadas dl~tmra- r~ncia estral:lgeira rios nossas !Jeg6·
mNIL€ tão abundante cap.t!!l naclO- 1IJ~nte, em que eXJSle uma soc.edllac CIOS 'econômICOS, como do ponto de
llal, que se oferece a um ~reço rem-I <'1111. Exi~te ~m condlçoes ormas, el~- vista da. interpretação do prC\Cesso e
Ílvamente barato. E êste e um pro- bora all1da nao tenlla uma consclên;,\a da mampulação política, e nós 'não
blemll fundal!lentBi de organizlIçac, cio da sua !",I.stênc,a e da sua fôrça, des podemos permitir, nós, homens da
,
se~l~ .0bJeL1v?s, dos seus aivos. E as esquerda, por temor reverencial, qu~
me"clIdo ofiCIai.
O SR.. pRESIDENTE UJ'1'·ce'. Cnr· cuses - CS6llS ameaças. de Donapar- Jl, imposiura se torne a regTa neste
d,',o) - Lamenu. isfomlar a V. Ex' t!l>nJCJ a que e,stamos asslstmdo - sao Pais
qut> o seu tempo está esgotado.
lmpulsos ye,getatlvOé do orgalllsmo sovéjo pessoalmen'" o m lt I·
- .
c.a: brasileIro. O Eslado de SItio _
.'
"", ,c m u a s lUO SR. GUEaREIRq RAMOS
não nego _ foi uma revlvescência paha. tôdas essas crLSes e é preciso
c\t'ste fermento bonapartista que exis- que 'nós, homens da esquerd.., tenhaVou terminal', Sr. PreSIdente.
Quero dizer..Sr. Presidente, que os te na História do Brasil de lOnga da- mo.s a coragem de denuneiar ao País
alvos econômicos do Pais são claros, ta E a SOCIedade c vil' reagIU justl1- organizações como o 'Partido Comuas tarefas são clal'as do ponto de vista m~nte no sentido de conjurar es-a nista.. esta organizaçãb estranha ao
da economia na~ionaJ. Do po~to de ameaça.
• 1Brasil que se infiltra em todos oS parvl6tr. C!a economIa ~aclOnal.. nau Jlà
Mas Sr. Presidente e Srs. Deou, tidos da esquerda impossibll1tando a
rOl\lUSa~, ,OS alvos sao p"rfeltamen!c tatios 'a crise nào está. termllla&a. maturidade brasileira. Precisamos dedt'1.l"itavels •e tudo reftuer a unJao Podemos dizer que, hoje, no Brasil, nunciar ao País esta forma 4"l'bsna de
nac,onaI. Nao uma umao em 9l}e as estamos no segu,nte dlJema pOàJít.co: cangaceirismo e de banditismo que,
cl~S5es so~,iais percam a ~ua flSiO~il- estamos no seguinte dilmea pOllLJco: sob nome' de Partido Comunista, se
nlla próplla,.!!- sua natUleza próp ..~a, embora. o bonaparti6'Illo dos dJas de exercer contra a honra. dos homeM
mas uma umao dlalétl~~, uma umao hoje não 'possa mais ter o mesmo de esquerda dêste Pais. No Brasil,
com, .lu~a il}terna., .umao, porque a conteúdo que ti,nha anlerlormenr.<l. revolucJonários são nomeados homens
, matUlaça<;> d~se penodo finanee~ro de Mas estamos sob essas ameaças. Se sem' passado, homens cujos oorviças
110SSO capltahsmo é um aoonteClmen: a .sociedade civil não fór capaz de, ninguém conhece e que de 'll11a hora
to que .mtcr~a aç mesmo ,tempo a atl'avés de um esfó:ço de entendlmen. para. a outro viram revmucionárlos
~.~!'fufla l\gl'lcola, a bur~ues,a ind!lS- to .gerar um diretórJo polltico capaz por nomeacão. A pOsicão de esquerda
ta,
peqUell~ burgueslll das '~lClà- de expr'nlir os aivOS do, Pais - não é posição vital Quem' ná tem radi
e:;, c)as~e rr~dla e a~ operários.. In- tenhamos d\Íy:da - êsle pais el'trará calidadL' na' s~a eXistênci~ não, pu<!;
ere~sÊIl;lmu_ neRmen
!l essaf Cl~S' num!' etapa de bonapa.rtismo, (JIlbtJ- fazer revoluçiín ~.adl~a.I .Fidel eM
~es.
e6 S~? •c~!Upan ell'OS de Vla- ra êste b~napartismo seja qUlLlitati. tI'O foi para. as Utontanhas expôs.;;;
eem ·nessa .aJe orlll;:. nesse momento vamente dIferente dos bonaparí;.smos 11 prisá!> expOs-se à elimin.,.O
por que passa. o Pau;, por que passa anteriores portanto 51' Presidente B li li
..."ao.
a economia brasileira. Interessa a. to- precisamoS constitui~ ê~-e diretório' dtas n o se. c,ompadece com êsse ra. do,,, fazer u~ esfôrço de upião poli- polltlco que é- um conjunto de Jíde- d.~a~lS11.10 artlflCial de esquerda. e de
tlca ,no .seI!t~da da mstalaçao de na- rcs, é um colégio de lideres da Nação. li elfa Fazemos u~ apêio para. que
v~~ l11stJtu;çoes que co~r.esponda!n.ll Precisamos constituIr o partido na ::e~onstltua um ~gr1!1?amellto de .hoe.,,o;,,, nov~~tapa da história economi- nação, que não é um partido que tem n ' s, e. o Congresso. e a .base pa:a a
C:l co Bla~ll,: O ~I'oblem;t fundamea· registro no Tribun'al Eleitorai, mas n\!cleaçao ~e ~m dlretórlO
po!JtJ~o
tnl do Bl.asli, Sl,. rrvsldentc. como tem como base o sentimento patrló- ,Ç'vo, que tepresen~ uma. oongregafoi nc pelfodo de, F.or, alto. como foi tico dos hOmens nas várias alas par- ça~ de home~ pat1'lóticos capazes de
np J:!erlodo de Ge~ullo :Vargas, de 30 a t!dm ias , E' preciso, pois, desarmn dar .ao Govêll1o o suporte de que éle
1,. e o imp!antaç~o de um n?vo par- ê,,;ie Pais das falsificações políticas, da p,;eclsa para. sair dêst!!S dias teme-to de, p07le.. A cilse do BrasLl. t~nh.o falsificação de direita e da falsifica- rl>~ios que est.amos vlvendo, porque
cu repet,do incessantemente, de t,res ção de esqueraa Não que deva ;lei. eXIste neste PalS um grupo de hom~ns
allOS p.ara "Cá" -:: tendo mesmo escl'!- xar de existir um' aesquerda, há de ha- l'~ponsáveis que,_ se tomarem ~ns
~ ,? I vro ~ Ollse d? Poder no 'B,ra- ver sempre uma esquerda mas é pra. cler.cia do que sao, nenhl;m governo
~11 - a crlse. do Brasil é essenClal_ c1so clarificar a esquerda, ,brasileira podel'á governar, sem êle.
h1en~e. uma crIse d~ p~er. Sem (Iue e distingui-la de uma outra esquerda
Sr. President~ é Srs. Deputados,
moolfll]Uemos os. tltulales do poder ue n- é ma'· do que u circulo de lamento que nao tenna podido de011 Sem que modIfIquemos a nt.tude q
ao
IS .
m
'oS
l'
'L'
lias circulas dJrlg'entes, em fnce tla agentes Internac}onai~ que.querem 'l}' envo vel meu !,?ersamenvu. ana.lIolrealIdade econômico-social do Brasil terfel'ir nos negocias mternos do ,PaL~. c!,mt>nte como d,s,jllva. Ela o a,ue
n"'o podemos dar solução aOR S()f.s()~ E' artificial a vida politiea br~s.ilei- tm~ a dizer ~e.;te momenlç. M...lto
problemas, E' preciso.. portanto, Jns- ra, sobl'ett!do há ês.~es ~ols al'h~lcia_lobliga~O' (l'.~lI!to. bem: m:III', oem.
tlar um nôvo ,pacto do "loder. Pre- lismos: .de um lado as ~arlos Lkcer- Palma. O O1adol e eump1t1nenlado).
_
cisamos convocar-nos para essn tare- da e 00 Has;;locherl homens que qU~fa de estruturação dê€se nôvo pacto rem fazer dest~ PaIS um pais de !l!Ul,
do Poder, E neste pacto, respondo o gos profi....sionals dos Estados U:nao~; VI - Apresentação de Proletos
aparte do I eminente Deputado, Y-IPn de outro lado, uma esque~da dtsvalnobre amIgo Dr. GulJhel'me Ma.- rada domestlcaclampnte.ll1telL'ctualO SR. BRITO V.ELHO:
chado,
'
-mente. que. quer faz.er. des~e pais um
(Sem revisão do orador) _ S!, PreA conjuração dos problema~ (}aqne_ pais de ~m,gos proflssl0!1 aUl d~ Cuba sidente, eneaminho à Mesa projeto de
Ir pericdo sem fisionomia do inicio ou da Russia ou da Chma.
iei que ampJla a isenção do lmpôsto
rla República. a solução dos probJe- Temos de encont;ral' o sulco)lról'lr!o do sêlo concedida à firma Aços Finos
',Ias, sociais da época sem fisionomia de nossa vida. Nao é que naa deva
do periodo de Getúlio VargDs, ~6 'foi -existir uma, direita e uma esquerda. Piratlnl
S.A., pelo artigo .5Q da Lei
Q
possivel pejo bonapartismo. E aqui, Há. de haver, como há no organis- n ,3.972, de 13 de outubro de J961.
Srs. Deputados, atinja o ponto central mo humano uma direita' e l\ma esO SR. JOãO ALYES,:
do meu d\sc\lr~o. ESU é. nermitam-mo quel'da, há de haver uma dIreita e
~ advertência que pre:,t\!n!lo... fazer a uma esquerda numa socicdadp como
(S~lIl revisão di! orndor)
Sr.
esta Casa, que ·dese.iQ:fazer ~ esta l1a_ a brasilelrl\", ~as p preciS(l desmas- PTesldente, encalll~o 1\ Mesa. pro~a: naqueles momentos, 9 sociedade carar a ilnãtundad" rlest~~ dt:!!!, for- jeto. de lei que, aJera o Artigo 189
n".o. ní\de resol·,pr os .~el1~ D,·oh]"",.' mações m!lrginai~ O" 'l'rl ·ada. o 01'- ·da Lei n Q 1.711, de ·28 de setembro de.
encontrai' 'o nõvo sulco no seu pro- ganislÍlo da- direita. Na úitima en. 1952 e dá outras providências.
1110;

I

I

I

f

h

ve,s do Mmistérlo da Guena, sôbrc:
a) eomo vem sendo aplicac\o naquele Ministério o Decreto Legislativo
n9 18-61, partJculal'lnente- no que diz;
respeito aos militares 1"evoluciol1srios
de 1935;

b) quantos ml!ltares implicados' na
revolução citada já furam anistiado/:
com base na aplicação do Dectpto em
tela.
O SR. JOSÉ BARBOSA:

(Sem revisão do orador)
'- Sr
P1esidente, ap're.~ento pl'ojelo que con:
cede abono de faltas e dá isenção de
ponu. aos dirigentes sindicais.
O SR Y i\Lii:RIO !
. .
IAGALHii.ES,
(S!lm revisão

do

oradOr) -

Sor.

PresIdente, apresento projeto que autorlza o Poder Exeoutivo a abrir pelo
Ministério .da Viação e Obr!16 Públi.
cas o crédlto·especial de 300 mllhóes
de cruzeiros destinado ao' pro!scgui~ento da.construção da. estrada Fei.
JO-Tarauacá, no EsÚldo do Acre.
O SR. WALDEMAR ALVES-_
(Sem revião 'do orador) _ SI'. Prc_
si.dente apresento projeto que autorlza o Poder Executivo a abrir, pelo
MJnistério da Educação 'e Cultura, o
crédito especi~1 de 10 mllhõe.lí de CI'Uzelros para Instalação e funciona.
~ertod da EScol!!' Vocacional do MuniII o e Jaboatao~ Estado de Pernamuco.
.
O SR.;ARNALDO NOGUEIRAt
.
. _ ;
(Sem reVlsao do o1'ad.or) - E!}caminh~ a v. I!l"~ requerimentos sobre
Ce11SUla na Radio e na TV no EStada
da. Guanabara.
O SR. NEY l\IAR.\NIIÃO'
(Se11l revisão .do orador) - Sr. Pre.
sidente, encamInho à Mesa requerimento de infol'mações ao Ministro do
Tr~balho e previdência Social SÔbre
demissões de operál'ios da Fábrica
Sociétê Coloniére Belgue BrésldienUI! e Aluguéis de Casa no Municipio
de Morena, I
'
ó''
O SR. TE FIJ.O PIRES:
(Sem ;evisão do oradOr)
SI'
presidente" encaminho à Mésa reque:
rhnento solicitando do Poder Executlvo informações 6ôbre a proplllada
transferência, para o Estado ·da Guan1\bara. do Conselho Nacional de Teiecomunicaçõe5,

g

I

I

I

O SR, STÉLIO l\IARDJA:

(SeJ11. revisão do oradOr) Sr.
PI't'~idente, encalnlnho à MeSR .requc_
rimento em 'que solicit" ao Poder Exe.
cutivo, atrávt's do Ministério da Agricultura, inforh1açõe.~ sôbre o programa de revenda de tratores e de outra& máquinas _e Implementos agrícolas e a extensão dos ,beneficios do
mesmo aas Estados e TM'l'ilóIQOS ela.
Amazônia. Brasileira.

O SR. ADOL~HO OUVETRA:
(Pa1'a uma r~clamaçâo _

Sem rt:-

t·/tilo th) tlr'lIdl:tr; -.' S~, Presidente,
fui informado de que se está pratoi(\['l'icio a censmr. de telet~ne" af,Ui na'
Capital da República e tenho R lmp:'essão de que o modesto orRdol' foi
d,stJnguido com Dma dessas 1íQ:~Cões
de censura no seu telefone. ESSA r.ensura deve ser muito primitiva norque,
:ncluslve, prejudica as- ohamadn" e' n.s
1igaçóe.s a tal poDt",'lUI' ~'ml! elDS 0:11.racteristicas dos telefones censurados'
é qUf existe uma demo~a na obtenção da linha, demora. permanente.
constante. justpmente o tempo que se
destina â ligaeão d0 aPRrelho gravadoI' de tôdo- ~. conversas trocRda5
pOI' via telefônica

7748
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Além disso, Sr. Pre.sidente, exJstem
defeItos de natureza técnica nessas
l"'J1!.Uros (Jue estão sendo praUcadas,
• "Uns alJl'ümm' que a censura é de ter·
nUJlfl.<J1'l p~lo Clovêrno; outros 1l~,pr'U
rnm fjUe. vlrm ila cemma- do Govfrno, ""lsielO elcm~lltos que Lamuém
c~n"mnl1l tcleroms üo. prÚllrJo Gu·

rJllIa saber

h-tmúlmles d, I' r·
];I;J1PIJLnT, f16 D'Olltnno, que. uilo
FC fI-;

ele-I'

Vc .. 11 Bel U"jH#.:.d... 8 'p~.l." elJC..,l/,J,La' Lü'"
r-I '.~ l~lLL: l~cin trl~~1'P, rlc l~~nhl:!:m:: ~_·'-I

r-"~J!." 1.j_l~_~I_'1'~' _

WVM~ -

Necv

e t1f\J ot1fro~.
Fj·flJt'3a n V. F.,;'t. (lU1: Jf4vn:-se fI. Me..
sr, CJrrLm,'~ {1:'];,1 C. _Li lHJln C:O~::!;::J'~tj,

~:_ fd .IJj11;1 ll' ,.,L ...''''

l"IB,

Vlci'll Lle ;,Ido -

DlJN.

!"::;cri!o S:11JtO
Ai'i,Jj.:.-.o L.du· - 1"1;,).
Gil Ve.,,:,o - ULil,

t~_'.:::;H, rplYI"~',

I,.

Cn.so, P

J1PE:I,CL

f'"

)~'~;~;~f~lr)I~/-i~,~!' f:~~ J~"

1-'

li"I,i

1. fi

__

\

(lt,rf'rmlrlDU;' e ~9 n. .IV!f!t~ estfl rJli
'c.:.Uf' .tJu -L,i:~ I~I,ltJfjlL:, -:ll:.J.'''
[rIr 11}:
_
;'~(t df' Que Dtó n-S
Jl/,nrlnc: if'!pl'r1l1eS d~.::;ltt Câmara. t,: ..
fI.

r',cbJ.:J ü
t-':J

Ef'1hl::~

() :_'!l

rc.t1<'1\ "lj-\'l~,

(MUlto

bPlH I

l·_.!:::':Uii;;' n,:

e

ID}t'C{'4J V·!tf]r'''[l)
) IJi'"lftn('l no 1/0'"'
Dp,:mt'lrlfJ II\V.l I' j , lDJ'Ju fi
\,íL':P

fl~ollJ~1,lTll~nte ,;rn:Nl,"!'t a [li!!' ,I,: 11-'"
C['nSUTl1 e oe; lJl'n'VHI~~~b}; tJ\1e V. t;Xl.~
snge]"[l l'~j~~~::l jO~=(J
~l"
TÚ,_ 'lj,,\t:~
:ntrl'vi'_li r1(J PJ'If111'"lUJ 5"ccrf'~órjO junto
11
n tl,l t"In r1f~ t tt'lÍn,

O fiE,
~~~h1 j'

l·nt~SllJh~ -1

tliln

ti

f1

l1'lifl

i.':

jl\o

'l~'=

li

_

n PU

["0>

T,nrlií'ntr'
\,1;J!~5~

p,l;""fJ)' II

L_ t"~,l~',\

ll.;)

DH!.

U~~ bH~.:

]1...t;

1"

L'.,

t'~'jl

(~jl i.'.

---'o

~-j'

r

1t1-1

1- __

l~PI
l'

-

•

~

1~-'T1,

.,)"
.Mfirnnhâo

~

PST.

J'1io,·j -

l'P..P,
~ ~

..I

j.

~ 1;'1 .. ~~

c.r

('211'1'~1l1" -

P'".D,
i'Sr•.

Ul.J~'J.

=

Uü;J'.

l'idc1o MllbiIL';;~'''li

Dh~gn:; noJdgufs - p..l.'11.
J-leHol' Cnvlllronfe.- lJQ:..
João Menllc~ OlJllJplo - PTB.

J.ffHU'.o. S~I1Jtns

P3D.

C'pnl'tí.

Lrão S~m\1r"o
UDl~,
(J'.slnn Ararípe - UDl~.
Vlll5fJ1j RodZ - P5D.
n!o Gl'itnrJe do Norte
Znvlcl' ]irl'na.11l1e~ - PSP.
I'fll'aJtm

Blvar oliutho - PSD.
J'ncob I)'rnntz _ PTB.
Jumlu\ Cnl'nrl1·(. -, P~D.
• J(lllp Fernande.; ~ pSD.
Pej':n~',mbllro

DDN.

Arrufln C~1rntlrJ1 - UDlJ.
_Artur LI",:! _ P'lU.
,A1!gtl~!" ,Í,(lV:l"o, -

Meto -

:MI1l'Jl1o [',,'.tu

Jo!'ó :2,'f('l1'l1_

F1~':!)

UON.
ut>N,

_. PTB

-

.AI'I ~;l 'r\t.
Cll'l',--JJdfJ FL'up[lln
Ct~;Nt~ C.1Hl<>o .llt', -C'L'i~ LÜCJO ~~

~=

ÜIi~_~4

PTl-l.
jJDH.

~f'r_~:!pí'

c:nr1v.:: 'I\.+.f'h'f), ~ PW
1Q1uil:l1 rJ.!l;/<, - l'D:';,
J'.Lch~t1o T1nlJel:'lllcr;; UD"J,

.pR.

j :DU~ [;'"

Ivctu VUJ 'las - r-fS.

,<;nmpa11l -

P.8D.

P~.P.

t"tiD.

ni"":::?11Ut: -

(

E'-"JJ

Lauro OI u~ - LJDN.
Levv 'In.lltCd _ pS.o·
Pzdl'u poilinIlu ~ lJDli',
Pliulo SaJ,;.:tdo - PRP,
Pilnio cl"mpulo - l-'llC,
JtJS~ Bnrllom GOIM
li:lnjval Caía da - t:D~"
HI- .>1c10 Duarte - Pl'B,
Lisboa Mach<ldo -UON.
Rezende Monteiro ~ PU.
Mato QJO,oo
Correia dn (:'()~ta - UDN,
PDllee dc Atinda - P'&l),
l'tuchU Mamecl ~ PSD.
Paraná
.Acclol;; Filho .- POC.
ÁIltonJo Sab.r - P'IF.
Braga, Ramos _. UDN,
EmUlo GomeB - PDO.
Fernundo Gamll _ PTIl
Ivan Luz - P'RP.

Jolio'rdbmo -

PSD.

Zncarlr.s b:.,', r fil!:'

--

José Moraes - 1"'1'8.
Jos,J RJcha - PDC,
r,yrlo 13(;!l(l1ll - I'S:J,
Mino:o 1\11;" mc:., - PUC.
Rafsel .Re~,uue ~ PoD.
~~ J!f:J

UTJl1.

CtttrrrlJl;-'

.\lbi(w Z~nl - ... OD~~ .
C 1 1nc':IO c.; tC~·J:1a
Do~teJ ele Antlrade -

O SR. PRE8IlJENTE:
HiI Sóbre li 1l1l>.Sa e é deferido o

seguinte:

UD~l

PTH

t~'rlO

U·l

•

'_:1

:1'1,-'

't

a

a.1J:ll"~gdll

Abordou vérlns

"O:~{,iU

pala.

d·.wdh rI

IVê~es. tiD-

t.€tl'a.

nova.-

mente. res.. r~~~u, LudO' 1M.' .ou lJ:OLe.:.l<l das flilvogadC3. l!J, afinal, q~a.1.
do eram pre~lsnlllente 12 11orn& e :;0
mlnut<l. loí dnuo a Ulll .la:; a~·,".
gados bu1Jir 11.0 nav;o.
Nc~ oCP."'l:lO. O~ oliclnj.:;, ur, ~J UI . ;- ados elo cOlTlanUo uo nlivio qllÚl"t'1I.1I1
do' auvog~rJo que llIes pCWm"'c <.
reviJta, Ex!l,(Jram que fÔll:-e rev'.Lado,
Já uo ella sulerlur. um OIlL1'O
advogado, menOS ciOSO do (IUe ê,,(p.s
que aflcora compnrecíam" da di~Jllllu
de profissional. havia cOn,;c.ntidu PlU
/.Irár suas roupas por IntelI'o. ':apatos InclusIve, por exJgêncla dos orlo
cinis de Marinha, a titulo de revls-

ta,

'

O advogÍldo que a essa hora <'om·
pareela recusou-~c a. aceita: (<"9. 11Ll·
Senhor Presidente:
Jqllllação e euljo o uce,,so lhe tai !:legàdo, a<>slm COln!) aOS outros, logo
Requeiro a palavra para fa1<n' boJe, em se~Ultla. POI'fjU ese alegava que
no hortmo Re,Cl'vado
Ordem do erom 12.M e a hura. de vi>Ha iá ~e
Dlll., na qualldude de Vlce-Lídcr de havia esgotado. No!e-se: êllls sair~1U
BIcco. 1lO cxuclcJo <la. IJderallça.
do cnis, c1~pojs de graJldes anc1anç8s.
5, S, '11 de outubro, de :t06a,
pora obter a tul lancha da Mculnl1<l,
Max ria COi!lrl S~',.,li{)s. VI cc-Lider (lu /t;; 10 horas, e npl)rtarllm, IOflO ll11.
:alo"u, da JJe;;ent1u lWicculva.
ante, no nllv'o. ~ heiras e me'a clt'O For\, )\1,\X"DA C'Oii:T.\ S.'\NTOS: pois, A lllllch:l er" 'In H'~!~I'", n'o
,
.
.
se t'!qtll'r'llL O dado l! lmportante,
i. . (e'NIO Líder de Bloco - Sem I e- pCrrllle lfllt:""u'll comJ é pouco >Jnc~r.•
I l'Ist'" do "ruaur) - i:'eluL'r .t'J·~"HL'd· a cl~cJ":o do MinistérIo da Ya~lnlu
,te. e'nho.. ~'l L"f1ut~u". rel'UeJ! que)' de tornar. pDs,lvel o JlCC,'O dos ndvo~ a palavra me fOs.::e conecúltls pJral gnlc's !lOS pre!os.
I íabr a e2t:\ Camara ~Otlle IJ~I .dto I _
•.
que rEl'llto de Í4lportllllcn _ o jul,Nao obsl.nnte. II l'gr, glO Supl'emo
l:anl:'n:o Que acabrI de t.er prOIerjdo TlIb~3l preIE<rlll lo~vtlr-se na intor_
pelo Supremo 'l'rihl'lla-I .Ferlerul de- mngao sUCinta do MlnJ.:>t.lO de que
I M:;. n~". pu unlnlmlllnrle. o !labeas- aos advoJ:(ados el:,t!lvl1 ínclJltada, e~
CUT). ~a requerido pelos Srtl'lI;f·n!J,~ e tavo. írnnCjucnçla. 11 v~ita"
desde que
pr,'çns da\'~iul'Jnhrl e ela Mronáut.lcq" dentro do hor6.rlq de 9 às 11 horas.
que se encvntrs'11 !lOS P"ri)~,i dos n!l-, l!: público e n9t6r~o, porque o.~ jol'Vil'. .'\lmlrante Al("_II':Jl'ino o Raul nais talll1Jzm esclarcreram k:o amSiMl p,,;, selu !X'''f.il.l'Uc1llÜC de se co- plnmente, que os prfSOs se enc(mtI'am
'llunlcJl' com OS '\~u., nd,);llHl03, O nJ)S pOl'ões que núnea. se destinaram
hübea:;"curpuq fo: P~dl(10 "."ra. Cll1e li. habitação. de um navio que, diz S.
"" p:('scs lôssem trunsf~fldos pura l!1xa. o Ministro da Mll.rlnhn é um
L!l'l'!l. ti flUi de. .:jue a l:olmul'ca,jio tr9n~aMAntICÔ. Il: 1WI transaÚânUco.
~Olll o,; seus ~~dvo;;ado.s Iôsse pràtl- sIm mas qu\,o nã:o mais navega
Um
C(JnJt'lle .r~allzâvel e, ~mbém,
d~IM "tá at6 adernado, é hojé feI'l'o
que o l\cc~,so dos advogados
fô~e velho, nfastado do serviço da. Ma.rl.
pe!,osupr<mo Tr,bul1nl Fcder,nl M- oha. E:sta a condição em que se en.sccur"dO, COOlO, de outras tellas, o contram õs prcs(lll
lb"
• 'd
Tl'lbunlll já llouve por bem taz~-lD.
O JulglUlJento, como dís::e. se proO Supremo Tr una. nao IlLen eu
ce""ou ne dia de hoje, NéJe funeio- no apelo, fo\. trio .no exame do pronel COmo advogado e ocupei a. trl!:lunB bll'll1a, O sr. .MJnwtro Relator, Rard<!quue €'ll"-l;!a Oórte para dur cuu. nemann G;l!marpcs con•• POUC1S }lata nus senhores Ministros do l}ue se lavrll.'l. elec dlu o usunto. /) sr. MI.
e&'u pd,.'-dndo nes\~ mOlIlento
De- n!atro dn Marinha Informa qtYe o
polp ele requerido o habeas corpus, acesso ê
permitido e se trata. de
~, Mlní~lro Jd NldJlIllM ~1J'Wu lilfor- traJ1.~R,UántiOOs ctue 1Il0mportam, e!11
n'ilr;úeg dl'cJllrDudo fiU~ 0 Mln"l/,rio suas Insta!ações, pllJ!scgelros em nuda, Marínha ba,"Sa, atendendo â sult. mero de 700, preferIu oaear-se nisto
ca<l'~i1.o da Orr1~lll d,'" ':, ";',J"",, C-' e nega.r. como
negou o Tri~a.l
tal:J~I€cldo que os advol1ados fuja.m neompaJ;ibando o voto do Relator. por
l1e~R.(i ao" pre.\os diàrJllJl1ente, enôre unanimIdade, a ordem pretendida,
9 e 11 horas da lllonhã. E declaO Sr. BrIfo Velho - Permite V.
I'llVa o &nhor Ministro. nas S\lflS in- Exa, um aparte?
formações. que lI!l condições em que
O SR., MAX DA COSTASANTOS
~" 'ncon'l'tlvam os pr~os erl1ll1 a.l. Terei o malor pI'azer e a. malol'
tamente favoráveJJl, jã que Os navlos hO'll'n em ouvir V, Exa.
erHm
transatlftlltleo.s com lotação
O Sr, Brito Velho - AlM'u-telo V,
p~ra 7(;0 pas.ingeJros ca~a um.
ExI1, apenas para que fique bem elaO?illJ1ndo a trlblln6. e lnvocando o ra a no&sa posl~lío e também a de
llnlll.lO e 1Mto notiCiarlO. d!t 1mpr~n,- V'. E.xa,. Não se trata aqui de ferir
'f~ que Oferecia ElbS 11llt(lll. e que n ll"lleo<tade do Supremo 'I'rlllUilal
n"'o fn1 ~"nncle ]l3.rte J4 se encon- .FpcJers1...
.
1 l-r,', ieJ;'jly'O\O que i'.'W\' llotJ('inrlo
o fm,. MAX DA COSTA5ANTOS
liam cC'llta do fato SegUlllte, senho- - E\';denu-mpnte •
. I,~~ D:!:,:F~dos: ,~s advo~lld05! depoIs
O ."1". Brito V~1ho - ..• (1ue :lOUV"
I •.•• ~lllO !la. uec,suo mUll1,t,el'lBl, se· por bem decidir de certa forma. e
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haver tentado. sem resultado, conse·
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nos-curvam~ à ~u~- aulorjdade.
qué V. Exa. e outros membros

Acho tra um texlrl coll5L~uclonal ,que M- com propr,leda.de ou In11;ll'Op~ied!ld~, e' C?ntra sistemas de PrlVll~gla({o.s com.
desta via sido resl'eltac';, e devldame-nle lsHl nas e _dado a lodos: Jul~Rr os t~\uldos.- De fIlodo que nos J1ao ten;Jos
Caso. ete-iJ-emos é cobrar do G?vêrno, respeitadeJ, pejo SUl:Jl emo TrIbu1}GI pc- JUlj!!liPOl'e.s.
'
. a,nda, , esta e ~ v!!rdade, se VOSsa
exigir do ExecutIvo que permIta aOS deral. Esta, V, I;;xa. sabe. nao é a
SerIa nece!:sário,'Sr. peputado, todo Exc~J~ncla me per~te. perspectiva
advogados dêsses presos o acesso fá- maneira 'de se obterem direitos, amda um longo discurso para esclarecer _11 historws. para -aprecIar êste geslo.
oi! e expedltô ao" seus constltulIltes, maIs num pais democrático como o V, Exa, os nlorlvos pelos quaL<; nM Dl! qualquer modo, eu o interpreto
evidentemente ne6essit(l.dos da aEsis~ nosso que tem um Congresso alta- concordo c0J.1l V,Exa. quando zonsi- como nm gesto Cle prol-esto.
têlJcla 'de advogudes-. Ile outra p:ll'le, mente senSJvel as vozes popu ares. ,V. dera um cr,me qualquer ato de. re~
O Sr. Magtllhaes ,Melo "'__ Entenao
chamarlamos 11 nten,1:o de' V,' El/.a. Em:~, sabe. que, c.om renltlva fll.ClJ.i- beJcl.a !l EedlllRo. ou mesmo um g,ta lque-v. Exll.. e,!á apenas d€hUnc.ia.ndo
aro. a relat.lvJl fllci/-ldde com que po~ dade, poderão ser obtidos do Oongl'es- ;'CYO!UClO)lRl'lp.,
,
à C~a o trat~m:nto desumano (jue
~el'ia consegul-.o pois mantém 'ótl~ 50, e nflo em virtude de pressões doS _0 8'. Bnto V,elhO -: 'I'o~os ê.es estima sendo dlsp.nsado a alguns dos
mas rela ões com inu~los elementos sargentos. porque' o movimento den- qa,o: evidentemen,e. Al~f!s,. ha ,lOnga i~pl1(J,ados naquele movimento, de
,
d '
Ex' ti
Sei que V tro dêMe Con"l'e,so é anterior à. Ie .ILelatura arespelto. ~an,.() 'loma:/; IB.asiha. Ainda na{) cabe determmar
vlllculn _os ar . ecu I vg.
Exeeuti: volução 'graçis -a Deus tr.acassad; de Aquino já trat~u 'tlisso. Em qual 11; natureza do- crime que te!1ham
ExD.. nno es a Vll1CU a.o ao
,
d:
j'
I' aiglll1S ocasos, há. o ,dIreito à revoill- ,cometIdo, se era justo - ou inJl1do.
vo. Mas, -além de pr01~lgtU a atItude os S!llgen~os. ,li: as co~eteram er: ção. Eu mesmo já fiz_ re~olução.
'tles estão sub judice. Ainda nflo
da M'l1'lnha, ou do conlamlo atual me e com lH~ V.Exa. 11~ de concor
O SR, MAX DA éoSTASANTOS houve sentença s.õbre oi! tato~. Mas,
da Marinha) V, Exa. a potlerla pro- dar. Houve sangUe detrilmado e vl- _ Congratulo-me com V. Exa, pela qualquer que seJa' a condlçac e o
Illgar '_atraves de conhecidos e amigos Umas. Houye morte - o que é mal5 cltaçáo de Santo 'l'omaz de AqUiIlO., crime que tenha.m cometido. diante
seus. Em verdade. vivemos num .mun- grave e mliJs tllate, mais doloroso que proclams. oomo diJ'eilo inerente <Jus _nossas tradiçõ~s de direito e, da
do onde deve re.nar a ordcm Jurldl- de que!D na~a tinha a ve~ C0t;t o as- à digilldade humana, à comecuç.go do. juri~prudência dos nossos trlbuna.s,
ea, Exatamente porque queremos que s,mto., R,eahzol1-se um eli,~as.smlO, no I í.>em comum. a revolução por parte lHes' têm de Eer tratados com humaa ordem jurídica sobreviva neste pa!s autênt'co sentido da paWvra.
dos oprimidos cntra a oj>res ão
nidade. A pena não l,em .mais no
-temos que resguardar mcsmo os crl-_, O SR. M(l.X DA COSTASANTOS
O, Sr. Brito ve/~o - VOssa E.'1ce- n,o_,so Direito, e iSsO, hil maIs dE' uin
minosos permltlndo que realIzem a _ Assassll1~o de sargentos por oflci- lénclll, homem' mUIto !lustrado e, BO- seculo. como em todos os povos c.VJlJBuli defesa de acOrdo com s. ordem ais. '
bretudo, multo sério. devBl'la, neste :latios. llquéle caráter int,Jm)r.a,ivo que
juridlca em quc vivemos.' Mas, de
O sr. Brito Velh.<i _ Estou-me reM instante fazendo justiça esp,ecla1meri- tinha na Idade Média, .011 de vmqualqucr maneiJa, prnso, nobre Depu- ferindo. nobre Deputado, a um pobre te a Santo Tomaz ~e Aqúlllo. dizer gança, qua!1do os CTlUEllO."ds eram
tu.tYJ, que llem uma palaVrs., deva ser motorista. -a um pobre' chofer, que ~oi C/u;: êlr, estabeleceu .hmites. cl!ndlçoes arrastados a~ ma~rda" às ,ms~n:eJr
levlll1tnda contra O Supremo TrIbunal assassiDR~O porque -decidiu continuar p~.o. q!-1e a revoluçao se jUStJflqUe c ras que ho~e Dno têm, m,LS a~:I~o
FedíJral. No momento em q~e descon- a conduzir o veiculo que lhe 'estava nao seja. crime..
,
na legislaçao do.~ povos n:"d.,h;JS
fiamos da nossa COrte maxlma, nO enl;regue V 'Exa robe ll:ste é um
O .~. MAX DA COS'IAZANrOJ:i A pena tem .um carater de leeduc.lmomento em que não mais possamos fato. E~, ·pe... .~olúmênté, não tenllO - Emre .-elas a vingança LOntra o ção., um carátcr Cffi:ndativo, e ,~o:so
esperl1l' do Supremo Tribunal Federal qu!'l.quer ant:patia a sargentos a-ca. j,lrano,'
,D1rello tflm~em ~ro-9reve o ca:;'re
noutTlls palavl'as _em que não mais bos
mare hal'
,
O Sr. - Brito Velho - e. não se trll.- pr!'IIado. A~s.ml, n~o mda30 qua,. e~
;possnmos confia~ na Justiça neste /6 ~.~ M~ \)A 'COSTASANT S L!lva. 110 caso, de reaçao eon.ru o crImes que es~es, h!,mens telllram cob' D
t d tud es- "'.
, O tunno.
~fle[jdo, mas ctelO que êles têm de
Pais, ell~o, no le €pu a o..
o
- ÉSSe fato l1ao foi convelllenlemel1O SR MJI,X -DA COS'J'ASANTOS ~P' tta~Hios humanamente para que
trur;\. perdido. E eu p"..:a mlID tenho te apurado
'
,.
I d . t-· 1
"
,
•
esta
e'
uma
convicção
que
queO,..·
B'
't
V
Ih
M'nh'
COIlLra
a
soc
e
a~e
,lran
Clt,
taiVe?,
novos crlIDCb nao ooorJ um ...
que _
DI.
1'1 o
e o 1
a for.
O -Sr. Brito velho _ V:J~,& Exce.
ro expressar a ,V. Exa. tu~o nno mula é dc que ou _todos os mll!tares ,êriclasabe que Santo 'roma2 de <;>. SR. MAX DA 0081!,8ANTO;S
e~t'ápe!,d~do, prlllclpalm~nte pllrque devem VO!oar ou. nenhum deve votar. Aq,lino
apresentou carncteXJ.stlcflS: E recollhecldo-lhes d,eve se. "o dlr~Lo
mna,aha JustIça neste ,Pal.s e porque 1tste ponto de vista já é multo anti. primeira, que haja tlrallja insl.!lura- de ,terenl contato com .seu, Amohá um Supremo Tribunal Federal Vi- go. Mas que V. Elm, use uma p9la- -aa; se"uoda, que haja condJçoe~ ue gadus,
.
, 1_
glll'lnte, um_ Supremo TrIIJunll.l Fe- Vl's. tão doce 'para I'eferl~ aqu"J que rcnll:Z"~H a rebeldia. ou' a revolUrllo,
O sr. 1'4[/IJ(rlJlUe~ M~lo - .". ~
de:l'al que sabe atender aos reclamos aeonteceu nesta cldade e que se 1>0_ ,realizar-se autêntica JUSliça social. pos.>!1;r'. voltal à, so.eJ~~~:~~ e ser uteJ.S
,da lei.
. .
'.'
derla -ter transformado numa verda. Sem esta segullda caracLeristica. tlldll à Pa,rJa e à humnn.{l,,~-.
Sr. TcnoT/o CavalcantI - Deve- dejr~ catáStrofe nacional, numa ter- revolução, meSlUO que exi·ta ou preO Sr. DemislllOclíd.e,' B2tislamQS louvar-nos, lIeste, caso, na fl1~- rivel rebelião. j.!it{). sinceramente, é exISta um estado de tirJ:lnla, não se Creio nobre oradO!" ser multo cedo
sofia da Igreja: seja grande embola extl'anho para mIm. Agora, fe V. justiflcaria. De maneira que é'te aír.ct.a para jUJgarmos os acontfc,ml'lIo crime, a toJerfmclu e o perdão são Exa.; como adVogado, vai prestar- sua pr~ceitc tem de.-ser sempre associado tos de Brasilla. E:stu a.t5a aorlga
sublimes.
assl.stência àqueles
que necessitRm ao primeiro. 'J'. Exa., que, é posslveJ- uma plêlade de grill1tJes DepntaolJs
, O SR. MAX DA COSTASANTOS dela, nó Posso louvá-lo por uma 'con. mente mais lldo neste assunlo do que (jue, 110 pamldo, inclUSJve, eIDPuntJll- Agradecendo o aparte do !lobre duta. I1Jsses sargentos como seres hu- eu· principalmente como jurista.. e ram armas para modlJjear delerm'Deputado Tellório CavalcantJ, desejo mallos, mel'cccm tocio o confôrtlJ c talvez, como mais revoluclonárlo do nada situação soc1a!. E eJ,SfS revudirigir-me ,ao Dcputndo Brito Velho todo o nuxlJJO que proclIl:am por se qU(' eu, talvez gos~e até de dar rU-n-) lueiunárloo:: do' prissndo que Irn~em
Pw.1o. dizer que, no meu cntend,me?- t~reD1 pósto fora da lei. V .Exa. hâ damentação teorética para Eua con-' pam esta Câma!'lJ, extraOrd1l1ú:la 8"ma
to, o Supremo Tribunal Federal nao de se Jelflbrar
daquela lldmlrávcl Clutll, deverá lembra~-.~e sempre de de conheclmen:os e de .sentJlbl!lctl'~,e,
-estó, livre de CrJtlcas, da mesma tor- carta. que Ruy Barl.lOsa endereçou a qUE ésles reqmsito.s. ou êstes, pre-re- pelo menos êi&CS. tenho certeza, f.~mâ que não é llwe de crItica. o Po- Eyarlsto .qe .Moraes, mosl;rando que !lulsitos dev!~ cO~igurar-se. sem o tarÍlo com V. EJ\a."
quando 'pcde.
der, ExecutIvo; nem o poder LegLSI~- ni!-O há. nenhum crime neste mundo que a revoluçao nao se jusUtlca tratamento h~ano. justo e Igual
tivo. Ao pllvo há que ser dado o dl- que não compOl[e a assistêncJa de um A9!l1· no caso dos pobres sa~gent08 para todos. (mUlto bem) quando pede
relto de jUlgar os ju:g;adores. Quan- advogado honesto. nobre, idealista, nuo '-e tratava de uma revvlt1çao com não, haja. discriminação para ~s sar{}o, Sr. Depurado. fiz a. minha .sus- Nenhuma, restrição, nobre Deputauo cn.a... caracterist!cas.
gentos, cajos e soldados; !U u" ,sim,
tenw.ção oral naquela tribuna, com à COnduta de V. Exa. Antes o teU:
o __ ~m. MAX- D~ COSTA S~TOS com?reensao da oora. histórica ,'~u;todo o respeito' devido à majestade cito pela sua generosidade, Sua bl'a. -; Nao rejo como y. Ex~. po,sa, vir vi\'emos.
,
duquel!!' Côrte,
procurei de m!nha vum, sua :altív~z. Mas restrição, ncs- ~::~~a~ue e:%af~e~~s;~~tJeFot~ c~~ O SR. .MAX DA _COS'l',A,SANTOS
parte mterpretar o gesto dos sa.~. n- te momento, li conduta do Supremo, I
a n C
•
e
_ E respeito.
'
tos alUotinados de Brasllia, qU~_ neste Isto não, me parece justIficado. E I~:~od:d~~eV n~~. d~j3ir' c;:lola~~e
O SI. DemisthoclUtes. Ba~ls!fZ momento ~e ençontram nos POlOes do ainda ~alS_: ,há ,alguns instantes. V. sôJre isto. s~rla perigoso 'pl'oJama; Havendo e,-sa compr~ens"o 11lstórl~a,
navio. DlzJa eu, foi um !lês,to de pro- Exa. dIsse qU,e, a~slm como se p/?de V. Exa.. da parte do> sargentos re. tem de haver !espello: p.orlJ.ue sa~
testo !lO, ensejo e a propósrto de de_ criticar o LegISlativo e se pode crlti- voltados Intenções diversas daquelas dlg!los de resperto 'homens, q!le, )0
eomldera legit'mas gando ·tudo, inclusive a proprta
cistio do SUplemo TribUnal Federal, c,ar o' Executivo, crltlca:~ também qu" V 'Examas que náo apen~ a êle Supremo ,po~e receber o, Ju~iciárío.' Acho que lco~o seja. pôr excmplo. a de Im~lan: e a segurança de, sua _famllla, êm
Tr1bUllal, ro reterIa. Era um pro- sena tese a dlscuLlr. Minha forma_ tal' uma legitima Justiça social. a coragem de indispor-se com uma.
testo contra uma ordem jurldica po- ção me !.ev!I a admitir, Com 'muito ITambém não podr V. E'xa. 'excluir ordem que llles p!lrecru I~justa em
litico-soclal, que lhes pareela desfa- ma.1s faellldades, criticas - e acer- de logo' a idéia de que os sargenfos determinada época. E nos. ?esta.
forável e discriminatória, porque lhes .bas cr!tJcas - ao LeglslJtlvo e 8,(1 ~ee sintnm, êles, tiranlzado..'. por Ilms. Casa, temos grande re.s. pon.sabihdfI~e
recusava o exercício pleno dos sa- ExecutIVO. _Mas
multa moderaÇão sociedade que lhes retira o exercício nos
acontecimentos
de Bras a.
grados direitos de cldadà~ia. DiScrf- multa tranqu1l1dade'há de se exigir dli dl;eito de cidadania: que lhes por'lue. não votamos PfoJetO\ co;s:t'
mtnatórla Ílo ponto em que 05 exclula daqueles que pretendemcrltlcar -O) impede de votar e ser votado Bem o tiO Deputado Ruy f(JI1fOb. sU SC~toO
do processo polltlco, Era éonl;ra essa Judlclárlo,
exatamente porque é, a podem ter ~razão Os sargeni%. se 1'01' mais de setent(l...co egas. m~~S\\~
ordem de coisas que os sargentos, a peça mestra, a chave da demOCl'aCla vêem nisso ums.~ s!tuação extremada dos lluais aqui, presJentes · Est~ ~J- eto
meu Ver. protestavam, com tolld o diO SR. MAX DA OOSTASANTOS -.: de tirania.
'
~
que recusoU ate !lo e vo ta r o r.
relw e se o fiMram naquele momen- Sr. Deputado, Ilão 'creio 'que Vossa
B~njlfmln Farah, d? 195.6. qêSute nfao~e
to qUll.nd{) o Supremo-Tribunal Fe- ExceTência venha !l ouvir "de mim O SL MCi{f31llães Mclo - ' Queria antecipou, que \.ão prevIU
es
~
déral declarou a IneleglblJidatle dos palavras imoderadas .Obre a condut.a dizer l\lJ nobre orador que o pro- eiÍ!l 9asa, .partlcu}a:m~nlte DIa mtn~l{)
sargentos, foi porque, nessa hora' o do &upremo, Tribunal Federal no b;e1Ua que tr!lZ à tl'il1'ma, com muita opUliao" e re.span..á\e p~ p es (l,."
- traumatismo que esta cJiscrimlnação llB.Sunto que' hoje foi submetido a ,seu oportunidade. não m,,~ parece que se a (jue fora11?- le~ados os P7·tlll?!pal'lNt~
, lhes- produzIa consumou-se caracter!- julgl11Dento.
eleva cingir - pal'a n6s" cio Leg;sTativo. dos l\conteclmentos de 1Bras! ".. n"'"
'I
se hc.uve ou não crime e em qual todos somos responsiJve s pe os aco Z?u-se, sem em~argo, de ters do posEntendó que o .Poder Judirlário. crlme se a~ham c~pHulaclos os sar- tecimenlos. Ainda nmis. já que
slvell1lente oons~ltllclonal a, dec"sao, assim c0o.! () LõglSlativo e o Exe-' genl{)s da. mtentona de Bras'Jla. Mas. llconteceu tudo I.so e o Supr!l1I1o
O lfr. Brlto e/lia - ]i,'xatamente cutivo! estao ~ .merecer respeito, mo- cO:'lvenhamos que o crime tenha sido negou o /HI1;>eas-corpl/Ji. tümos fi dt'para. I$SO ·develUQS atentar,
dera,ao na Cl',1Jca. Sim. mas nem por de sedição OI, de m'ltlm e... _
ve~ de proceder da mesma roMeira
1"01 um crime que se cometeu. Nã~ Jsso MU do.~ que p"nsam que o Juo~ SR. MAX p:' CO~,TA"'A'NTOS oumo o fizemos com os golristas de
Be tro.tfJ. apenas d'e um protesto, FOI dlciál'Jo esteja imuna à cl'ltica e no - ,Foi ums. <1oÇi\-t! polltlea Igual li Jacll"eacan;::lI. e de Aragarça!l Votanatravés da violência e do' sangue" V. comentário. SClU Advogado. E'tou tautas outras que n História l'egistrn do ;, pnis!ln já, l'1Jpldr'mente-, esta,
Exa, sabe, que ê-~~~s snxgentos, alra- indicando a V. EXa. o qu~ ~correu, dórínsamente pOl'llue os grandes re- Casa. niio Poll'irá com doIs pc~oo e cll'as
vês de Sll<\ rebel/ao. atrPovés ~e _sua V. Exa. s~ oreMrvará o direito. em glJ:tros que a His:ú~ia tcm teito fôram me~ldBs; ,,'e um la.do, N'l favor-<;lnJ
:revolta, da tentativa de revoluçao que iaee do relato Que estou 1azendo. de fempl'e de atos de reb;,Jdla contra oflC:n:.s e de outro, 'pe:as praças de
.fizeram neste país, protestara~. con- decidir SEl o Supremo Tribunal ag:u uma - ordem de coJ~ns dom;nanre, p:t'.
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SR, MAX DA OOSTASANTOS superiores, com a. prlbiilJ do Presidente com o Presidente da. República a Supremo Tribunal Federal. Não. . .
~ Creio que V, Exa, exige demais, da Câmara, com a deLençáo de um quest.ão da elegibilidade dos sargen- preciso ser senslvel, é, preciso 8éÍ/
110 pedir que a casa não use doLs Ministro do Suprenlo Tribunal, e, to~. Rcctrdo-me pel'feitamente de comp..eenHvo, há que ter calor 1l4t
;pesas e duas medldas. Pais pesas e ainda maU., com luta armada, que se que S. Exa, dl.;e aos três preslden- cUl'ação pal'a compree11a('r (.) probl,,dUas medltlas usou. inclusive, o Su- evIdencIou pelo sangue derramado. te--s de acloociações que a questão era lIlas humanos qUe são ~uJmelídos ao
premo Tribunal Fcdcral: ainda hã Houve. porlanto, não um protesto, controvertida e que a ele. camo chr- TI'll)unaJ.
llGUCll tpmllo concedeu habeas-corpUJ mas uma sublevaçiio, prololda e pu- fe de Govêl'11o, não cabia opinar sóDe modo que desta tribuna. taço,
n lI~;lu FrrnandcB, um jornallsl-a que nlda pela, nossas lei&, sObrc.udo pela bre a ma!(,rln, ~,Or se trn!f\r de M- cem o muior I'espelto ao bup.emo Tri.
lmJll1 unas de Si todo um llJglll1U!.;CO Lei de Segurança Naclollul. Portanto, 'I sunto da competência do Poder ,111- l)unal. o regIstro do Jtreu :l('iog()&lo. da
Jue('<llll mo rio' !'llOlic;uuoe para de- concol'da1l(lo na prlmelHl par1.e, dls- díciúrlo, Se dependesse dele, tudo ta- minha InsatlsfllÇão, da LI'l.;,<'za que
j,':D' -.U ~, ,;~:cr~, J1L'" Jlj n Jr('dH:la IlOs cardo totalmente na seg UJHJ 11 , E, re· ria. Mas o M.'ounto 11ão era. da com- Sinto depois dêsse julgamenLO. Qu:m~JIJ~n 05, 111" meSll1ls.:.lmas condições, latlva.menle ao
Suple/!Jo Tnbunal petênclll do Executivo e sim do Ju- tio, fazendo tabula rasa d." faws. o
U Sl ,1.rruda C/l1Iwra - Vossa Ex. FEderal. entendo que devemos ro.s-, dlclnrlo. Vcjn V. Exa. como as cal- Tribunal decidiu negar o :r,.mdado
Iem a pl'llllJlc um aparte?
peitar seUS julglUlo,s embola seja asse- sllS ~ão de.storelós, com objetivos p.Dl'qUa' não tomou conheu!mento dá
O 81-1, MAX DA COSTASA~ gUl'!Ido
(lIte,lo Je " "CII, delllru d~ . inconfe.ssávels.
circul1~límclll de que 05 advogadOl.
Porque se lrntuva da m _ moderação, do cavulbclrhmo e do
O SR. MAX DA OOSTASANTOS evidcntement.e. não acell':l.l'am ,.e'lpÍ1'.
(O:,a _. <liJ'eHO de U<;e.>iiO dos Auv", bom-tem. sobretudo num parlamento
Neste. momento,
l1SSunto é da se pam ter aceMO aos prlslonciros •
g.,UOE, 11 'PUI" cJl!'llt".S' A Sltuaçáo de' de.mcl'állco, em que se COIl;,:.1í....l • pcla, estrlta col11pe.tc11cia do ,Pode1' Exe- que, nelot.as - condições o aCESSO que
falo, lvJdellccal]a IJ"lltHte _o SlIprt'mo., conslHu:çào, a ~ntlepentléucJa e a' cutivo,
'.
.
cm olerecldo pelos MJnislroJA ,fi11taem Jnóncul'HJ. O dupn'lllo 'l'rJbllnal] !1.I"JlV', "J dOS p,C., l!L
O Sr. TCIIDrio Cat'alcantt - Pe res não lhes era pràt,c,lmente útil
JJtt'll',·iIJ f",LmPJHC, IOI1,'lll'-j,e Illlm~
O SR, MAX DA COSTASANTOS lleônio.
O Sr. Brito -Velho - M:u, iS50
EXa. tem ra.zão nUHI pOlltO: em
O SR. MAX DA COSTASANTOS
Exa. me·dã lIcen~1, rle ~~rt'm'~e
.alll'l"a~,j" )Il,iJlJ,e" uo Sr. Ministro da
1I1al'''11... de Ijue l'" •. e a~cs;:o era per-I que Oi; lIt?S de sublevaçao c IC~cid.ia," Tratn-oe, Ilgora~ de prisão admi'lls- VIMll(lOS os 51'S. IldvJ;; dI::." Do ('1110\']l]j1,'C\O, []:In 11. ih 11 !Jora·. Ouço O q\';l.naO filiO vltorlow.s. devem .cr - , tra tiVll , de autoridade exccutlvlI que rem no navIo não foi ÓI'lJ~ti..O no Su~
;lrL'rte {j~ lJ()~"e D~pu,ml<l Arruda:
,{(n ",lIo
j'I:"ollJ'. pm Li!l. ~,l·~ e.~lá prendendo, antes de o Inquélíto premo Tribunal. '
l''''u''~~,.
Ine31e cnSQ. já
tradlçllo de Ill(Jp.s 08 ser rcaHzndo,
O SR, MAX DA l'1)t'l',\SM,TOS
U ,',f, ,I' nl'1f/ ClllllUJ a NobfC rq;ll1ll).' ~ue _ecem a dc.signaçao de I O Sr. 1'ClIórlo cal'fllcanti -, _ FOI debatido no SJp1'e)Do l'1:blmaL.
DepU nd!', IS ou de aC(ndo, em pane, demQcn\tlcQs o re.~pelto a Lei no !Ito i poueos mlnutos, wn deputado. dn tri-, J!,' cu 11110 !lll mJnlllt qualidade de IIdGl'''' V. ;,."., , llla" Ih' nutro ladJ. da pun:çúo. se se pune em nome da, bunn em que V. Exa, estão dizla que vogo do bllseado em not cJár!o dos
<.•;0. u ç, •.". o' s.'r, EJilo V~.:hO' ou Lei.., que se respelt~ 9. Lrl 110 oto de o Sr, Julio OUlIlnrt p"cclr,ava d~;x~' jOrnals' inclusIve COI11 elemente de
rJ1;'Il~or, (fJ!l~ ;J.~, J]~:·lll". ~~, jUJJspr~- 'punir. ~, Exa. lia de concordar CO- a, Colc( e o mnrtelo e Integrar-se na pI'ova':"" porque,' q,ue ~l'OI'a >e podia
de". d r cid 1l~."'.IÇ,IU, \Jgcme_ n.. -I mlo,lo Dl,"'" pOll!O.
, j.
vldn le<;nl e con,~t.Jtllclonal. l]Ufl1l10 ~u, ap:csenl!lr 110 Supremo Tribunal d&dum o P"J:1 '-J' ~,Il:;:,-:ll("""
rabo. ,,' O Sr. Ruy Santos - Quer" d ver- ac..baVD de dizer .ue os Mlnlstn. t C t • Só
d
d
pod
~":lJ,11iuo, .ntIDmen\lI, Jjjll! LO hmn1110, glr. ,talvez pela prlmrll'll vel,. do mell 1" iJ'lurc' ,fio 'umrr.o do centro e 'a e a
l~ v0 a o e quem
de,
lJIl<, H'.J.Lr' rllu,\,Hllc.Oll.,I, u alt.igo1emlnellte co1l1p"an!Jelrú 13nto velhO'/rlin:í!O 'n;;~ c1n t'q~erda e não .são p('ranl~ ~
rã una e em'jnbomj,e da.
1"! ' '5 ,"·-'Idl}·
S li:."(,. diz qlle fallal"tlU na c l t a ç l l o '
, sua 10nlll. a SUB respel a 11 d a e,
' . ' ' .. :
• ~:
,-,
_
UI" no ;Jlr~ito dc reVOh;~i\O
de s,w p"rte;nto, hOII";n... da folce.e do ma". mt'ol'mar lstO. O MInIstro da MarlI'.
lI. ,e.:ll' ~dú ,"~". n,'u4,'d:~" 'l\J1lI1I3 cJe Agulllo mIUl'!.'" cODlHçoes ~elo. Enf:r~ n~,.; , ~ MJnlflhc da .. ~~,- nha.. a respeito do caso, sllençJoU •
piE';.' nd:~,' lU:J1 ,,,,,Ih "s 111C"h d ,,, tnd Item Mus queru lembra' jllt.ha IRta d,' (cfmlr a ..... 9. pm;tçao dlSloe sJmplesmente: O UCfSIoO e ,ler.
I' notU."ll,! ":'~,dlt'lllb :' "->:JJ, decld~ :.1[\:, ~"~XQ~ que' COll{jltU~S ex,st!r.iUll, ae n revoi'l.lll. e da °W' l!:da, está I11ltldo de 9 iu; 11 horas, E urJO eonII
a,' LIl'lm t'le ...
''\Inda hoje, o DlUrlo de Not",;as PII_ , provando .que c'lllOme~,de dIreita; ~e testou Inclu.Jvol. Estou ei1Clarccendo o
"f.;;,e Uil"c'.tll de dcirl>a e s:Jgrlldú e IJI,ca dcclUração do cmim'nlc Depu· 111 rcvoluçll(l C a dlreJt.a, enlao esroll- uece~Ml.Jio .
.'0 mIO 1':O,'lt'. senuo
<:m SIJ;lUll1('l'ú, I tado Leonel 8rl7.20I a , USSCgUrRlltl(' I'R pro:an.d~ ,r~,L~ .u ~0.;n",n dL esque:-() f;.·r. Euelldes Trtcllc~ - Nobre
)lll, pdbB!. !ol~JíI:lr;os, 'l'tlÚIO aUlo.lq,IP u~j,u;t,u <10 sr, Pre,ldenle da Re- d~, no. tern J,. ,(J~~'Ó,lCOS P, ~té pas: Deputado. afirma V. Exa, que ne_
1'lulI"e plI;" 1~~I'J
(',"1:1 reClalnUç,lO publica derJ~J'!Ir /lUS 1'~rgel1llJ~ Il'la slOna1f, em ()'te e,tâ c.llilC,do•. poL llhum advogado teve aeesu) nos prePUllJU~'. COJllO V, EXii. tem preM'll- lhe, uU1'ia tôllllS as garanll:I~, LOdo
vlo': o dlsf'(J"IOvo aqui cllado pelo sos ~cm fintes ter sido revistado, att
CI4C10. eUl lIl"U~ U.l>LUfHJ.>. !~lIho C~Il' r,ful'çO pela viLÓI'la do.. ~eu.' pOllto;- Ilob e Deputado Arruda Câll1l\ra a presente datM
"IUl"'UUO w,bC,p.HWdos 05 .':ienJlUrrlõ de-\'j,'tn, Em vez <lu Ilws
UlOStl'31
parJ\grno 25, do ut, 141 da ComO SR. MAX DA COST.'\.S..\ N'I'08
t
endo
:M111-ul'u,> M1Jl1,lIrc&, (Ju~ \lUO DPllcnllll que li CtlllltlllllçÍlo n.ão llt'I'Jljlrln a tll.1ll~o Federa • que está
vI(\.. - Não. Sr. Deputado. No pl'lIneJro
o uecl'elo úe alll~ la 11" 1~, ele 19ü1. ('lcgibilidade. ~ llue 1&z 101 ~:~t'mlljll- '~do pelo Mlnasl:!? da ~lA!:nha. r Eu· cOlllac.lo que tiveram D.'! a~vogadll:'"
A-',U.l.I' U"Ú,lI, ,cllllO aulorldade p'lra los :l. lul:l clel!,Q.nl, dl1,en!lll m"II\bIVe t~o. vnm05 ldcnfJClcar a. l">..ll)ãQ odCO- uns deles Coram pllI'a O naVIO Alnl1~
llOVlllllClHe j'"c1anHu' uos SeuJJOrLS
e estiJ 110 Diario rlc .NtJtlr:i(iS dc loglcn do Mlnl~ko da. MarinJla.
rOIHe AlexnmlrillO e nU cntraram em
J.lllll.';tll),'; M;llt~le;, seja a.:'5c~urada hoje - Que jã t'e I1rll'J(1 entendido
('l sn. MAX DA úllSTASANTOS 1contncto com os presos, sem revis_
l,)efJU 'dclcf,u
a c's"es acu;,ad08. C0111 figuras ÓO Suprem" TrIbuna). _ Alndn há pouoo Se declarou que t:l alguma, .. sem e':igi.'ncll\ alguma,
("lllJU1W a be;;undn p:Il'Le. nuo ..., Io:) Vê V. h'xa,; o pr6;Jl'lo' pre~Jdente da no Executivo devia dirigir-se um pe- J!;'~a exJgenela velo a .Wr posl,el'lor.
de ll~ol'do CUn! V. &:a., qUllndo 0011- ,República Cl'l<lll p~ra ~,-sc, hvm~n:, dltlll do cumprimente da lei. 'li! Que Outro grupo dc advogados - slia ousiclel':l o mo!lm ue BI'lI~:líll como sun· 'I e·"~a.s cOlldl~óe", p%Nivl'lmellte aquc. 'e refere r". tratamento t1U:lIanll pMa tr01:> qUC núo os impetrantes, Ilão são
ple3 pl'otcsto. Um slmplfS pro«'5to 0 0 las a quc bO r",Pl'i~ S~n[o romm; de o~ Pt'C~OS, Eu quero lazer um [leque- meus c(JI1l1cclúos, Inclusive. e não sei
11'l poli).' ,l11e,os aôeq~lIuos,
eso"no, AquIDo, pai U o dlrello de revolUção. nu regls'l'o "!lI' de quc os S1'rl. MI- a que tUuJo se ap~C"cl1tnram ::amo
lImb"J, t"Ô'QÚ)lliCO,. 011 por lodo,' o,
O SR, MAX DA COST'4SANTOSI ni!lko~ milllnres revelnmm uma com- advog~d()s - dlrlgiram'M ao navlo
(IUC li COll"dtuJçiJo a~'egura pala - Niio li 11 notlcia de' J~rnlll a que pre~n'i'lIl falsa dn flJn~iio do Judiclá- Raul Sual'cs e, nesse mesmo dIa .tog'II'Jll1Ll1 a llbcnluW',
V. E'::l. '0 refere. Por "ro me dl.;.- 1'10 'IV lul"amel1lo do lU1bca,q-corp~', ram despIdos como comnção para ter
o SR, 1\11\;';' DA OQSTA.5AN'fOS -;- pNll.O (W eomeutú-In, Nflo ce, se é' !',uando fl;'Ol'lIm saber 1\0 Tribunnl nCI'.',.<b no~ seus cllente5,
E quanóo h",fb U1(,.05 ,1I0 rcell,"UO,j ven;'''!:-lln a llolicJl1 .. ,
•
• P'llI' ml~l'ttJedlO do Procurado~-G~l'1J
O SI', Euclides Trlelws - Mas nllo
. O Sr. Arruda Ccllll tIla - ,N.1D ,11l'J
O ,~ •. R.WJ SII/Itll3 ~ V. E,.n. "~. d" Republicn, que estavam apreellS'. e norlllll gcral.
rC,"bil llo'lJllC LOd~. ~,"C4 me,o:> c~"JO I ,,"r~{lc. 11I,1S asseguro qUe e.-tá pIIO),- VII< com o lull:ampnlo dês~e ltallca.-,
O SR, MAX DA COSTASANTOS
nbctl,O;;, vl<J~",l\'I~l.', II 10t!o:> o.. IJl'l~l-1 cnrh.
• ,. '" corpus, E ('OIlH'nlou lJ[Ira mim o ,'m- - gs~a lt'1l1ntlva Oi oficia;/; do navio
10];0,;;,
, .. s
o SR, MAX D,\ COST.~S,-\NIO~ curador-Grrnl dn Rppl'lhllca: OÍ' ,~.,s QllnerlUn repetir ao que 'uptlB o advoO,
MA."í: P~ COS,:rASAN,l?, ;; •.
j10,,~,o dlzr!' .qul' ao~l.otl ,:<'0 Minl.,tros nao lJi'reebrm que I!lso (o glldo que agora ~mpetrtltn o I,,!'mdndo
- l!:!l,;nl1fl-~c V. Lx;!. NUIJ fi exu,a, ~,r, Pn51drnte da RepnbJlea acclala' ato de rutll1i1 , ree~brm como Aen5a de segurança. Quanllo ,e ~.x!gll~ 1&se'
O Sr, A'I11tJ~ CI!II~ílla - Tnilt? l>~~llll' SI'. D~llUjado Leonel BrlZ2.<llll. li l:'.~~.llalll cOllor'são do lwbl' 1 "orIlUs, permitida II revi9la al11pla. o advogai< vCJ'(Jn~o q~IC' po,u",os dias a~lr,"'" . mlJn C a oulros, QU~ nlua!'ln no sen- Ir1'O me t'ol deplnl'o-do, e o digo 1'\ do nílo cOlMentlu. Acho que fê>. multo
Clube oe Sllrgclho.o, em VClda.óeJl a . tkfo de que a llbl'l'rlflde dog sargCll-/ 1'.lbllno da Ci\I'"~l'a dos Depura 5 bem, Da mmha parte CU ~cJ'la elto
;l1UCflçn, ('XJmra111 U a ,:efornUl ng raru\ 10:"1 fôsçe fisscgurada.
~
~
~,'"
Jne.~nHt rol!o!ll
wll o I'uz.'/', qllal ,JU1JllO :l "-'I>{l ',... 01 O Sr. !t1l1/ ,Jal1/O' _ V F.~:ll nno peJo ?:orurndor-GI'T»J. 411, R'.P'.,.~lI ,1
O Sr. lIrl/o Velllo _ AI ~rmJtiu lt
u l11ar.a', Me.,mo rlcpo!.s, do mOdm. p('de-lel'a.lur sequer ;USIW t& .ôl:o:e que w· trntAndo pasl~ao .0J'lt alIa;. en'rada'
p
o Clubc de snr;;P111O" lCz um pW-: o fJt.o. porque
vem
pl'àl'l'nl1lrnt~ mJJ,hn, Sr. Del'Jtndo - permH.Il.:IL I
S.~
los IJ "ontl'll o 8up,emo rl'l1JuUlll ule l'ol1Ilrmar o flue) Díádo de NO/ICiOS qUl o Jnforme - clln'liderou p~rf"l-l °N;R, M1'f DA COST:4S~OS
com leI ,R" allj.,úl'~ 1\0 con"fe.;sU, e publleúu
tn,menle f""Oo\V:'1. romo advoga'l~ 'I lU' '-.
o perll1 t U. porque '(lll levlsta
Hll1tJlI, "ol1ctnl'ilUJ100-Se com "'0_, l'Cvo·
O SR: MAX DA C05T\;;:\:>lTO~' <'.qul' ~I' rl'vl<tAttl'm ,,~ ~dvo"'n{los RII- ~alJ ('ra ,Josslvpl. Alem do 'll1l!S, jA
lueiOJ1':lI'!05, E nito me cOllSta tenJ1a ~. Nilo foi Isso que V. Fxn, nl~Qr" t. s dI! I!IlIrD"em rm 'onlalo ~o" ~' "e ~lnvm ~.~gotado o telJ\r~ re<l!lvado
nrolHpcJdo nada II ~cke.< S;JJY~111o"IC0Il10 tenr!o sldo deplnwcJo D~ /!lI. P"("Ct" S P~~. ,pm um cl)nr"lto e pa!'•• ncc."o dos advogaoo,. l'tO. coLo~o, n JJlJertlud<: depellsamclI1.J c de nha po1l'te. faço 1 ~p~l:J n~ SI' PI'e- :1:~1"dld' 0"''''':''''"1 dlver." d'l 1'<1 mil v, Exa. compl'eendeu 00 1'elat3
}lfl/aVla pstá a IfJ:!<t'" de olrel\o e. de ,ldrnle ela República pnra (1l1P oum, ! e . oob 'etud~ 'In" oOl~O delxqr de qU; 11z. ):,:,r manobra evidente de
falu ,1·,;,t'ciIJJ'Ildu.
E
de.,cc IJlf'LO~ Irrn o prometIdo,
Itr>: ql'nl' O 'ntl, .ll, q'!e: 'lO rnoml'ntr, q!!lm conduzIa a JanclJa :la Marinha,
lU]'Qundo; de prole to lançanlll1 mao
O SI', Tenorio ['(/l'UiI'"" i: _ No. em rmp S !"xn re7 r~~p eOl11entn~lo, qUe, levou duns, horar e Jleln. pllI'a
o. rcb,'Jdes? V, EXfl. naO Ila de bl'l' Depu/nela quero Im>.",' ;11119 o
.. ···~l·~ inr"rnmrln dr q'lE' ' r<'v.. tn chepar no nav.lo.,
•
ujzl'r q.le blm.
diM'lIrS(l de V, SXIl, npenn, um te," >'Hr op nl'rtPlltlln [nzel' e 1'r<m, ~e
O Sr. Bucl.dcs TTlchcs - :Nao •
O Slt. Jl.1AX DA COSTASANTOS Jrm1lIJ110, pnnl IJoslrel' qlW flf I:,JI' "l!n:I7flt! 'm rplnrfln a nm ;l1\'OH',r!O norllla geral. Houve c CU'O oo~ advo.
_ .0lc. vinham rcclmnando la llá "n- à.;, vi'~es 'itr de'torcirll1s rm fUf,' , rllh m f~ll(lu ~e todo dbnidnde flTO- l:~~~'&, que
Exa. está ~Itando. que
1l11J!to tempo,
ciio de lJubl!cidadp de Í111e"("SN! til" [""'''11''\ mporfavu em 1~,..lr o ,d- S' P1PnJ ... se vexam~.
O Sr. Arruda Ctilll~rll pelo eoll(I~,<',n"~I~. Fs(lvp pre,pnh' n !m,', "pnrlo
O SR. MAX DA C'O<'T'\.~ANTOS
att. 177 da con,I.i:ulçao, como ',llJ~ 1'1'1In'50, r1'l rjt!al on"licl,~rflrro o PreFI""!""'"; ro111 cl"'''ô<t(l 1 ...... ~.,t..\,. - En1 eonseqUêncla dls,o OS' ad\'eJoo
V. Exp .. 1\5 Fórç',-, Armadas, eUI~'U- o"Ipnt.. cln R?l'('hl'ca, ". P'wi'l(,flt~' TJ" 0'1 P"DrlllllrlOl'-O('-al dn • "1"1.,11- f!a:Jo~ lmr,etraram halJea,~ nrpus paIUHJn.r. sob n. hlCl'prqu 1n e a dbC'rllnl .. (1:'\ "~"qor·jnt;':iJ~." do~ SM'1f"rJt~ d') Rio rn hV'1t ('('1101]'''1 n'lvo:,,;ndo. Qunn(ln ...,_ rn lO~l'nr â?Cft':;O e nc:a,.~m ~a :xp:!c1u:úns bOI) a hlernrqullle a d'~Ulo,"~a, rlp ,hnnil'lJ, do,,~"eHo. d'1 'er'n',u-l"rI'Tntl I"" ~nr'm,l ~ ~.,t~nde\l q'l" '. t~tlvn de JU1!lamel~to ta~oraVel por.
tlP;'llll,)llJ·se a delcnot!l'
a
,hl13 li'''' e rl1 \1lll'inhn '1< li"" !' ,."noll' m·'1',14i1" r1pv'~ ~Qt nl".~do, ,Ma. lO!,!' qlle. neHas condlçoes, nao lhes pa..
c "a ~'J'ol111r n ordem. a L?I e o te, r"'V'r~'11 rOl mlnhn ,0'11 e e"" e ,,,,e"n rl!>rr !\ V, r;-.:lt, que o
'ITeCla (lJ~no ~bt~r o 9CesEo que esta.v..
lH.Jàêl'es . constHuido:,:".
M:M
que l f11i ....~ rrH'.;-tnl :lO p'('~lr1f'111C' (In ''"1''11, /t /";"'1Vf' rf~---':'''l'':'tlfp é .,fJ(' -. Ciop!'''< ,0 ofei'ec1do. r5~'o o' que ocorreu. ,fali
\111110.:,1 Um .lp.v.ante arm~.do de e~'10S1h'j,.n lrv:lr ~lJr1.li:
.... o; \' !nt'Hr;H;fll' ,
r1i" T" i,.,.,.,) t"'i,I,~ ,;.tl"'-.'~lf'l IdJ" '""1m , ..-t'< .qurl"O !,,!,jndn fnzer um recnstro que
.('~['D1t'nt[l~ ('ol1trn
fi
(~lt;;("II,llnd e -a ... 1.,~~p, lo;. n:n ml11tM f'Jt'f'~'-·1H'11 c1un .. ?"
l"IM"(iI1f1 i~11rt1r '"otn ''J·'wP'' ... ni'io p n tnp
pHi'{'ce imnorlnntp
DtJn'J.nt~ o
lJ,(!'arq!lIIl, com a pn6ao de ,eu.~ Ire e.'~as rcivind:rncõe-'. nl)01'f];wUI, nl' '1"~l nue oJevn
l' Jbedecld
'a jtllg~mento, depoIs de nrt'Jnclados os
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~oLoS' na mmlla ·qualidade de advo- \ de soldados ao A!mil'ante Alexand~l- GarcJa Filho - dizendo exa9imente randa. Temistocles Cavaicanti e ou.
gado qUls,.prcstar ao Tribunal um es-- no de Alencar:. e este.- por que u3;0 isto. que o Deputado Garcia Filho "e tros mais, que já enl!mera~os' aqui
·lareclmenW sóbre mU,tér1a de fac". dfzer? - cinrcamente para um Mi- havia apresentado pura e silllJ:'Jes- e que em seus comentano~ a Co~tlO
militai!'t~lbuna eu informo do
~uição consideram ~S8c drreito !lqur.. respeito do qual havia equivoco 'por' nistro de Estad o, em vez d e a bo11 r a mente
Pois como
bern desta
e oerto. Pois Dem. após tud? 1:;,,0,
partc do jUiZ relator, e o Tl'1bunal chibata mandou limitar a cem a s ,
I te d
'e entatio com toda a
D1e negou a palavra. Tentei expllcar' chibatadas .•• Depois nou,ve aquêle. le- a v: Exas. e :l. Nação Brasileira que d~u~~~raç~~r C~ígld" por aquêle tn1l0- Sr. Ministro Presidente qu{' a lei vante. Num Congresso Igual a est~, aque~e magistrado. ao. fazer essa afIr- bunal, declaramos r>D.>sa condl~ão <lt,!
me faculta isto. O art. 89 da lei homens como Rui Barbosa no pn~ maçao. com a autondade de presi-I m'.lltar e logo a 50"ulr acrescen'a-4.215, de 1963, que aprova o Estatuto meiro momento vacilaram. E eu me dente do Tribunal, faltou rlgoro~!l- l1'OS "2" 'sargento d.;'· EXército", com
dll ordem dos Advogados do B:'asl! lembro até das pa.lavras de RUl Bar- mente com a. verdade. E o Sr. Depu- a totocópla de nossa' curtelra do
e regula a proflssão. do advog2uo. iu- bosa. Fazia pouco tempo que -fóra '.ado Brito Velho me permita que V(;-.- identidade que, vurnJls esclarecer.
clui entre os direitos do advogado :, êmpossado o Govêrno Hermes da ll.:!re tal atlWde. sem emba1'!to de, também -é profissional e traz a IlOS5eguinte:
Fonseca - uma semana. talvez nem haver eia parlldo de um órgao do sa prDfissão, milItar. Quando fom"s
tanto - c Rui Bal'bosa no dia se- I'oder Jud.cu' ~.o doa Repúhlica. O I receber o nO-';,o diploma, no TrJ"Pedll ,n. palavra pela ordem guint<? compareceu a~ Congresw Senhor ma@l.t.r!rdo que fêz, essa alir- bunal, apresentamo-nos tardados e
dUlame o julgamento em quil- Nacio~al pal'l1. dizer ... /Pattsa)
mação não ,tinha ° direIto de fazê-ISo; 'o mesmo Presidente do Tribunal fieO SR PRESIDENTE (José Bon!- jlaltou à verdade e o fêz delbel'ada-, giollnJ EJe,itoraJ da Guanabara p,IJS
q,uer Juízo ou Tribunal p~1 a. j,lCdiante llltervenção suma"'I, e se ,
-- . '
,"
mellt.e, porque de todos os elementr; entregou esse diploma. nltlIl. d1."'; o.
1"50 lhc for permitIdo n cr...6rlo- facto) - Perdao. IWlJ; e Deputado. Pe- dispunha para saber que não eSUlVa quando íamos pedir qllalguer Pl<O,ldo JUlgador, esclarccer equll oco relra Nunes. Eu fUI QesIlga~ o l11/.c ro - dizendo a verdade.
,cação. sempre fizemos Isso.. Fom<ls
ou duvida surgida em I·c\n.ção a ~~ne do out,ro ,!frdo e por en"ano a.tlnO Sr. Brito Velho _ NobÍ'e Depu. 'ao Tribunal e lá conver.,~mos ~om
tatos. documentos ou afn'maçõe.<, ",I o de V. E?,a.
.'
tado. eu seria Ineapaz de eonIundir o Secretário, passando 111Ultas WZCS
~
que miluam ou pOS.'am inllufr no
O Sr. Perclra Nuncs -Penser. que
-Poder JudlclarJo com a pessoa de pelos desembruglldores e, atl'av&s d()~
fõ...:5e uma c;ensura mineira à mmha ~ i '
emal Br Ministro se "Ilm RI' seus funcionários, I1roctlralUos. Sabél'
J·ulgamento. "
'
a. ~u ,
• ,
•
, , como poderiamos encaminhar n(~~,,\
pal:rvra'. <1'IISO)
E' verdade que a lei dá arbítrio ao
O SR. PRESIDE:NTE iJósé Bont- Milllstro mente. como ~iz V;, E.~a" campanha eleJtorru. Pois bem o GOl,julgador ~lra não concedor a po.Jav-.... flicto) _ V. Exa. sabe que eu ,el'ia n I,'alaym li aptlc~r, entao, ,é menU. ~u1tor Geral da Justiça da Guana'J3, Mas. dccJnro que me cntristcceu t fa- ,ncapalZ disto
'
' r a ' nao tenho duvida .alguma. EVi- ra jã reftJtou e6fias Mil'mações. Veja.
to de o arbitl'io ter sido usado '·ara
O Sr. pcreira Nunes _ Ma. já não dcntcmente. V. E?'a. nao deVia dlr!. V. Exa.• por maJ.r de ~ vez, ,el~
negar a palavra quando o adv{)~ado vou mais citur Rui Barbosa, porque glr-se s. mim: ~ao entendo por que jã disse que nós nÍlo lludlmos nm!PediU. para esclal'ccer equivoco, es- parece q,ue o SI', José Bonifácio não deu a eJ<p1lcaçao e"peCla1 menpe. a gUÊlm, e. neste momento. n~sta OP!!f,'
olarecer fa tos. Isto significa arbitno
aprecia
' _ mim, Se o P1'ellÍdente da Republlcn. t1!11id!llde. qúerem0.9, tambem, delJ1lal U9ado,
- '
o O SI' 'Tellórlo 'Cavalcanti _ .;:lte .ou um De~'ut.eHlo ou um Mlnll'~l'O xar, de uma ve~ l!0l' tôdas. hem ela. O Sr Jose Meim - E' abrlEo de J < Bo'nif' 1
- ~
mente: d'go Fulano de !.aI mentlu. 'ta. a nossa poslçao: acompanlv.;t,Jr",
- ' o..e
. p ac o. N
_ E
lt la Não há. alternativa. Tôdas l\s ml~as listo tudo com li maior' tr.llnquilldade.
Poder. .
O SR MAX D 0\ ' COSTAS ,\NTOS
O ~~o a~~r~e :~~~.o os l~lJ~Le~~S~ referênçla-s foram aoPader JUdiClll- tanto que nem mesmo adrogado· te- S'gntilca autorÚlade exercida com codm d S Exa 'M~s' \'~Itando o 1'1" - o' qlJc " bem diferente.
1mos 'Para d9fender esta causa,i p~r-,
..
.
i
,,,.
aa os c . . • \
O SR. MAX DA COSTA-SAN'roS' que é tmlA causa do povo braslello.
8ltorblLãncla, com descu do, s.gnulca ~pis6dlo da chlbat.a. o CDlIgrcsso reuE;; I '
d' 1 j ' V 1& daqueles que votaram em nós. é
lI<lulJo que eu denominei de jul'lumt'n- aido 11CgOU anl,tla aos mat'lnheiros. E; e~eço ,r~r ~~e:l: l{.g ka'idOS nos.'06 eleitores,
não no.~ perto ilno. Repstro Il:to para dCIXlU' be.1n quc disseram: "Só deporemos os ara,
ap. ~ e
' " ' ; • ; tence. Não tem06. portant'!), nem o
claro o lI:>mpo'rtamento - eu ~ao mas quando l<}r abolida a chlba:fl rccomen~lo'~'o!lOllderou que ~.a côn:~-I direito de qU"~er . defender a nos,"
guero dIzer do supr~mo Trlbl1llaI 7' PfYrquc êles tll1ham uma ,,"quadra llas menle fo:~.- mantida modera,ao pessoa.. Quem está 110S _detend,,,n<'u,
dos poderes eonstltmdos dlt Repllblr- ll1ãos, a tnni~ poderosa efqulldra da quamo. a c.}11CllS que se f1z~sel~:.. neste momento, é IJ, o];llnlão. publica
óa. nessc eplfódio q,ue se refere. aos I America Latina, !Una das melhore~ 00 O Sr. 81.'10 Vi " - A _ cc ..oe8 brasileira e a.: jUstiça. brasilerra ('um
reclamos dml 8I1rgentos de parllelp:t<: ,mudo, apontando para o Congresso. do' 1.rlb,llnnl,. ,
".'
,
sua. interpretação Irã jUlgar 1!0 o
& pl'Oce~Ô'- llolltlco bra~ileiro. O, Aoora 'temo, o eplsóello dos sar~en- O Sh. MA.XóD " ·d·ool'dfijS!,Nr~5 mandato de um cidadão. mM os vopOdêres cOllPllLuiaos estão agIndo '111 to~. Pelo modo de agir, eles' apenall -, ... li PIOP"lio e eco soes os tas do povo quc mnndmJ-êlIse_ "cpreincompreensáo. com insensihllJdade e <>acudiram um pouco as lnstltulções tl'lbutlll.ls.
:Ilentanta seu -para ~.t.a Câmara. dos
notem Srs. Deputados. quando digo para que elas sellassem vue niIo ~orpulg bem: quero Int,wmar _ e DeputndOll, Nós ratülCflmos as soos
i#to, me' 1'0[' .0 ao.s podêrea eOllstil.~i- .espondem à realidade nacional. on- eslou' cenu dc que o Sr. Deputado p~~vra.s, Se;:pDhr ~DePdllflvlo, -q~~n~o
dos dr< Repilbllca qU(1 ainda agora tem Vlmos documento assinado por Gw cia Filhu esclarecerá iSSo ainda d~e 9ue e~"", aven o uma. U. cr·
Dlantém ~f 1I111lta<re.s de nível n p. 51 oficiais da~ P'ô"ças Armadas. en- melhor '- ,~ue.....
'.
mrnaçao. Realmente esllt hl\lend~
1'10r mrtrgmnllzados do p.occaoo poJ- tre aoS C/,uais 21 gel'lerals, ,em que .d,'0r Sr. ,/}Cmna"FI!I!O - -A~adt1Ç{J rl~~u~u~~q~~3 ~g~~~:;:g: ~(j;~Íl8
tfco.
_
.,
ziam - como eu - q.ue nao apolav., n a .... Ex "
.
.
negamos 11 nossa <lualldnde de 20 S:1.!·O Sr. 1!1auql11aes 1IIel0 - A Emen- O proce;:so empregado pelos <>llgen..
O SH., ••!AX DA COS'l1A SAN- ento do Exército daatlvli é querer
da _ConstitUCIonal nO 7, de mín!:t a. au- ~()s. mas up'oiavam a Idéin dfJS sar- TO~ .- .c··,' dqll~ rão~lI verfadelra I ~ais uma vez denegrir; chama.r a
OOha. foi apresentada quatro d;a~ ~n- ~entos. pois se 11m homem l.em oon-I r a 11 m~ç!lo aque e
una.
"lttenção para &--suprema Gôrte, dh
t,es da sedlçao de Brasllla e 'vIsa a dlc:õe~ pard defender a Pãtl'la numa
O Sr._ Garcia Filho _ AgradeCe-I zer que falt,amoo com a verdade. com,
dar ~elegibllldade justamente ao~ . 1- tl'lnchelra, também pode defendê·!" ma.> a V. @xa. Quel'lamas, Do ell- IHltl110 que sompr~ consideramos o
duadüS que. nos têrm{)s da COllo~t,l- de uma trlbunn do C(lngf~S50 brpol- tanto. rà. pidamente. InfOrm9..l.' €Spe- ml1ls sagrado com aquilo que alll'tm.
tuição Federal. não a têm.
.
lei,.o. Meus cump!lmenlos a V. EKa .• elalmente V. !':."a. o e.staCasa, que ci(:m{)s desde a nossa Infância. d~~t"ll
- . O SR MAX DA COS'lA.Ji\.NT.OS em nome do povo simples do Bl'l1,,\l, sempre· tratamos COll} o maiOr res- r bê~ço. nós, que f<JluOG ~ducado ctÍl
TI' t bê
dI
pela bela atitude em defesa dos 001'1- Pt'lto de que, quanao, etn conven· colégiO saleslano,- que nno ftzem""
e11 10 am m o prazer, e r~. r n'idos da Marlnhu
'_
•
ção. n(>SS05 companlwln),q _ sub.... clltl'a eoisR, até hoje; ~enllo brlr,',r
o aparte do nobre Deput·ado ~erelra .
"
ficiflis e sargentos. das tôrças ar- por -e"'lt.-verdade. sendo mostrar C':1m
:Nunes.
.
O SR. MAX DA COSTA-SANTOS ll1ftdllS e Iluxtllare.s - entender.am tooaa autencldade como realmente
O Sr. Peretra Nunes - Sr. ,D~l1l1- - Multo obrigado a V, Exa. Vejo que se dcvi,;m, tambNJ1, fa2cr' n·· !'.<lmos. somos obrigados, \)ara não
te.do, Pr\1fe.1~or Max da C<l.~tn-s~ntos, que o nobre Deputado Garcia Filho 1)I'esentIlt', quc deviam. ~trav&s do I alimenta!' polêmica fi ler. a ouvir deeu me smto engrandCCI~o como o,. - se prepara para me apartear. Antes procnsso_ d('fllO~rátlco, te.' um re,l;ll"e- Clal'llçÕeS como e.sws. Inf~1l7lnenjo.
sl1elro diante da dlgllldade, de .V desejo dIzer à Cân.nra que;- clurallte sC!Jluntc nesta Casa. e nas lunlca- (} que' reallllente se está proeci'Saníll'
Exa.•. como a~dvogado defPll!'or dos o julgamento do Supremo Tribuna~ ram -" nUllCl1. ant~. havíamos pen- é uma retol'mulaGãl' nestas nO"'~M
oprflnídos de n09Sa Pátria, V. Exa. Federal. o Sr, Minlstl'O Luis Gallottl sado. em ser candidatos folttQS e.qtruturas .lJ,rcalcns, em· .que o povo
é um homem extr!lordlllé.rio pOl'tncl'~r _ aliás o primeu·o a tentar jusl.lficnr C!ll1l1.1~l1.t.:u. no.°. Ij: I) mesmo Supe- até ho.le, noo teve o direito' de f:;lal.,
de uma ideOlo'lla de justiça sor " l.
(} seu VDto, ja que os ontros npelfaa no! .Tubmml E1eltoral. e~ dOl~ em que. quando se levantu um C1~Il-.
'
O SR, MAX DA COSTA-SANTOS
acompanharaollt a manfestaçâo do .\,Il- ae.ordao.s - UllJ por unanunldade.,. dão do povo, êle é contestado vr;,>- Multo obrIgado a V. Exa.
!llstro Relator, qne em poucas pala. em .que iol ~e1ntol' o s~udOoSo Ml. lentllm.ente, porqUf acham que nuo
O Sr. Pereira Nunes - :E e.,tã exer- nas deu conta de que o Ministro lia nls!Jo.. A1'y r:J;!,nc~ In,erpretslldu tem dIreito de brnd~r contra e.s·,:;=
cendo com o'rande vaJor e herolHl1o Marinha Informava que não havia o texto constituc.onal, delxou bem discriminações. Era !sto, Sr. I?"Jlll
' 'd
.
.
queagora:
o sargento
era eJeglvel,
I"do,nos
que-AnaIs
queríamos
seu papei da~ adv0ll'ado d
e -opllm.
,os. cerceamento
e por
isso den_egn.va a chro
dD qlle'
ainda estamos
nós dO'
t1es!a deixar
Casa, rell,15trn-porQl1l',
como o lem sido em Wda a su~ Jlrt~ ordem - comentando o ~pls6dlo de c.onvenciàos, Quando dizemos. n6s. as.~lm COmo fomos levados.' fo1'1(\~
até agora. SI'. Deputado, l~n~lOe !'o Bra,llJa.. e tirnndo razão !lOS snrgon- rC!erltno~n{lg a todo; os noz.so.s COIl!- oandldatos, nós que estamos sendo
se, em vez de adv0ll;a,do, -Cosse .!l.na t?S q!le .haNiam fl!do p!:'r lIlc re"pon- panh~lros ele farda. E '!L grande marglnallz!ld06, se amanhã a decb:flo
lldvojl'u.da c aquêles mrhtares a ql!l.'es- save!:S, fez' u~a dlStinçao entre a si. mll.lona do povo brasileiro. pen,a do Tribunal Superior E!eitol'a1 1(,1'
sem desplr a bOl'do .de um rtnvln P ItlHlÇllO jl1l'Jdlca daqueles s!u'gentos assim. Falamos oom llutondade. 'contra o nosso mandato; ela não.segUerra ou ,de um navIo aposenLaLlo cujo mandado de segurança havia Sl- porque estlvEmos em Faculdades rá contra o nosso mandato e nós
da Mal'inJl!l para ver. se. levavam 1- d{) julgado no 1 dia da rebe.lIi\o. e a. em Univcr._ldrlles.. em prnçns púbb- aceitaremos Uldas as POSICÕ08 aqU{,.
gUIna menmgem ou alguma metra~ situação do Deputado - <..rarcia Filho. ells. e!n ,lndiclltoS. onde não só o las que o povo no.~ determinar, nó]
Ihadorn pOl'a aquêles sargento~. lI;1c
A diferença estavfl, sejtllrd<:> o Sr. opc;'ÃrlO.• o eshldantc. mas la~b~m Iremos li estaremos sempre cpm o
vivem hole num pO~'ão que foi fe't.o \ Mm.l~tro ~u1s Gallottl. 110 falo de o c.ltedl'atico. o Intelectool, o Jurls- povo e ohedeeendo tôdns AS motiva.
para receber carga e não seres hnmll- que o Deputado _Sargento Garcia, ta deu e.!sa Interpret!lçáo. E pode- ções: tudo o que êle nog~determlnnr,
nos. Sr. Deputado, a História de qmtndo- 116 apresentou para pedir f' riamos l~ 'msis I?nge alndn:' Mlnis- cumpriremos :l. rJsca- Q nOsso destlm).·
BrMil eFt.'1 cheia de movimentos 1'.1- 'l'l1 reglsLro. omitiu a sua cDndlção de t!'Os mllLares declararam-se d: P~
vlndieaiól'lo;, iguais ao' dêo.ses 'afl,"lJ- ,-'ll'gento declarando"se upenas mllí- bjlco. pela Imprensa, favQráveis, MIO SR. PRES!DENTE /.José BOII"
o
tos d as ~\):.;ns
F ôrças~ Arma
:' d'ns. ;ar.
t · O'Sr. Mi!
do Supremo
Trlf:lunal
Fede·
n s t 1'0·d ~ S UPl'C~o Tri- nL~I.ros
ral no.q-COOmlll'll.m
para
suas resldênfeiciol - Atençãol V. Exa. dl.'púa
Houve o CIJI'odIO de 1910. a revolta de ~rma.1 lduis GaJJ!'ttl adIantou e..sa lu- CIM e tamb~m n;;o disseram que nós de 3 mflluttiS.
Jo~o Cilnd!do. A "negrada". comn formaçao categorleamente. à base de, níio Unhemos direito à elegiblllda.
O Sr. Adolpllo Oliveira - QUCl'jl\
dlzram Der·lltados da(1~Uela_ép?('a. ~~ uma entrevlst~ qu~ deu.- vejam Ide, mgse direito. nós jUlgQmDS Hqulapenas reqlstrar, nollre DCPUf.lldll
levantou para que fo.~,e extmia a bem - O Pre.sldente. elo Tnbunal R~-I do no texto corulitucional, por Wdas Máx
da costasantos. qll~ V, Exlt'.
ohibata caftigo quotldlano. naquele gional ~leito:al. alia,. o:(-Prc~jdente essas IntEI'prcll\çÕe<i. pelas Intel'pretempo, nas nossas Fôrças Armadas. - Pr{'_~ldente quando foi f~!to 'o re- t!ll,'ões de.<: maiorC!l constitucionallstRs está falando ~ há pouco mais de uma.
horll
••
com sua lnte-,
Eu li, estudando o flPlsód1o, peticão 1l'ls~ro da candid..tura do Demrtadu <'Ia R.I'nllhlica. como Pontes de MI- lfi'êncla~n{:a11tando-nos
, taJento ora 1151'10.
.
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MA:~ DA COdTASANTOS 11<l1 fOI f.J'() CJIll Ibê5 mlW,:s e não/ U ~R. l'RESU;E:1lTE:
úbIlg"eJo a V. 1:U;J..
t corato LIa p~lte de mE.llt);'l>, ~u./

--~

éujos mê-lt,(\s lntõi<ciual. e mora's eu
.enllO ns nl-nlH\L nHlho.e~ hOlllenaU i:h rluO:]'I,,) OJlhl/U - De totlu 'ftlllUlllll, ':ccl:ual'em Que 11 Cé'H1iÇ-lO
liá sóbre a rnC;l\ e um t.ullllltter a j;ens - n~u ;0 po:;e I.., ocJr 11 elou!rlê"" t~lIlpU, !l C.l,'ae ulJlJWU h.ca.!le dc sar,;elJÍO foi llor ê:e "1II:1'dn.
I vO,OS o segulr.te:
•
na da EdJHO 'j'vlJlaz lU A'ljull(J, para.
6l : fi '1~.y'"' cunl" na Ll'lllCa nC! Su"
Na l'€'J.ôaCle a SJtlJtlcà r c' u.La
lU';(~VE:íLI.,.E'HO
Su~t>ll(~r rl.le. nrste ca u, "houve dlpHlJJC! lj'Jbl1JJ~1 F'cderaJ, c!iJca úe 2U
"J'~
• ~I
' I ~,
leJto dill'e.om~·o". Nao! SilvIa o d~
u cEnto na cnLlca ao Poder ':"·"l~- r.rn '" ~c,.o ao pf(Jycm.a LUS ...UgPllt:cfiueJI'O p.O<l'O','H'"{.
il- '"
(c'e-o
" ", a .e , li li, Il'em e 9Jl'po . "
•
' '"
UI.. : eles Lcncorleratn as j'CI ocs r e - "
,".
. ".1 po r veJ. úe "U~j('o<l
utnv,c. l!l1J, 5 ou 10 por CCIJ!O, no /llisl"l(lOO, A Jus~lcn do 1'1" " .•• ,spu- 15 m,lluto~ par,a laJu em €LplJe3çllQ d2(fS (ionst:,ulU05; e o que houve for
tlU,.lU 11 lU , ,11. UUlOl',c!llcle que reallllentll tOIl 'os con
cílndidatos" ~ '~":eirDres peu:or.l.
rebeh:lo l'evolu~ã(J nl"wm com a que~&tl1 ,(le,cJnJJIlrr:go a prcrnça dde vot~ram
'porque iJS &iuhiÍm co.
S. S., l1-10-fiE, -·iTd)Ua CÚmaTa.' ura d':E~eil C::'v"re~ pOiLStÍto, com um
Ex"~i7tiv~~=ll~O ~g:~J~r: ceJ?te;~ ~~ mo Cllndldatos:, jA, qUt: nssi,ll fOf<:1n O SR. PRE8WE~Tl1:
crime p.ev.s.o, n1s lels \'lll.in~~5i/~:
'lue n sltunção dos sargentos será re. lIplEbenfndos ,I,taram Os "o!()., f
bretudo 1!0~ leêulamentc.,s_ "IS p
súlViUU. O co,ngl'CciSO vai resolver o rum rerL'lhfclo5 - Isto é !mpul't:mte ,Os Srs, CII1e "PIl','fHn cJue.mnl flcar r!.'.S, no t;"dlgu ele Pro(~eSi'o MIMar e
-, ~;'ll. el~s se deu co!1sequel1e'.1, cun, ccmo estao IPauvu'.
até n~ Lei de segurança,
problema dos sarllentos.
O BR, MAX DA COSTASANTOS seQru;nqR polltlco·eJeJtoral mas '1111Aprova.do,
u sr. Jo'" Meira - r.lUHJa decJa_ i\1os está tardando muito.
sequel1éla diversa daqllela 'lUA ~l""
Vil! _ P.:té2-f !, .< J ' .
raro a V.!.,,· que, n\ 11 ha dI,) mcloo Sr. Adolpllo oliveira _ Não C1p.~ejrVaJII.
soDl
e
p"p lCaCJ? pes- cinto que V, K,n e~tá fllzend'!. relaL!restu a menor dúvida, E se algumu
Vfjam bem, srs. Depufndco:. (I pro.
vamenu: 1\0 ulrplto de rel·oluçao. COln
dúvida puclesse exlsUr, véja V. Exa. blem!! da elegJ,!ljlldaá~ dos .a!gc:ltos,
o SR. PRE8IDEN'i'E:
o bl',lhantL\I~!J que Ihc é pCCj11 ar...
CfJmo é Inteligenle, com? é taJent(lS() c1e~:)Js da elelçao reaJlza~~!, nao polle
Tem a ala
c"
'0 SR. '\Dl'lUDA CAMARA - Obrlo nobl'e Deputado GarcIa Filho. Dt.. Sei apreclad~o à luz do d"~lIlJ ctn cau- , Câ
P vra o .. <llhol Al'Iuda gado a V. E<X~,
mOllSt:l'a S. Exa.. se alguma dúvIda dldato eleito ou .sufraga':1o, O dlrelfo
mara.
O Sr. Jpse Meira - •. , pode SUll.
repito, pudesse perdurar, que os \lt- que e&,tá em causa c que Inl~res.a
O SR. ARRUDA eM.IARA:
Ex~ o SI'. I'I'C>lldenfo da Republica esgeíJ!o~ tem condIções de chegar a esla aI. regul1;e dem.ocrátlco, à pureza do
.
.
tar certo de qUI! allefe.sa da sua auCnsn e defender os interêsses do povo regime e o da'eito do e1W.[ll. Me
(Para expltcnçao pfS~,,;:jJ - Senhor torirlade se. á feita ne..ta Casa, pela.
brasileiro. E' S. Exa. wn colega cujo votou: sCU "oto foi coJhillo e .'c este Pre~ dente, 2m_I:.; Cui! Jlrie.ar p.ópna- oposJ"l!o. U.. uílo bem'.
convivia prezamos e estimamos. O votD. ,deu oon;equi!ncla (.l1VO'~l1 Isto mWle meu cllscuJsfJ, elf;;CJo rCjl{lr nos
O
ARJioUDA CAMAH.A '.- Nrnclue uellO é que em lugar dos sargeIÍ- s!gmtlca,. E?l's. Deputad~'r. a suove-r-I seu.s devJd';JS Jugares 8J!lUI1& all\Umen- guem, a:':Jsolutamente, tem tnteJ'~e .....
tos, presos no porão do Almirante suo.elo bJStema representativo. Sub- los e clt:1çoes 'lue fOi"m apre.sLntados pelo menos al"uem que eu conheça ...
AlexandrJno ou 'lo Raul Soares de-I versJ\'Q,:S I'~am aquêles que reallU-, pelo orador que me 8111eeecleu. Como em que o Sr .':.João BelchIor Marques
veriam .el>Lar aquéle-8 polltlcos que os ram e~ta flaude. ltstes, sim, subver- afirmei em apartp n~o se tratou de a ufart lellh
,nterrompldo o seu
e>Umu!aI'lÍm a prat!clLr os a~us que s~vo~; porque subverteram o s~5tc.na um simPles prote~lo dos Sargentos, m~ndato. Ao ~ontrárjo, todos eleseja~
motivaram sua prlsao.
r~pr~sentatlvo que é a base d. todo qUe deverIa ou )l0rlc,ja :-.er feito aL1'8- que S Ex' chegue até ao último dJa.
O SR MAX DA .COSTASANTOS o ar~a1Jouço. do nosso s~stema C{ ns· vés dos meios adequados, plWlf,cos e do seú Govêrno. Não de.sejamos a reei b 'V
Ex
I' liti tltuClonal. 2Sta é a verdade,- n~ CqSO Ilegais que a COlJ.stJtll'ção assegura a f'elção porque ,.(jui não é como n"
- 6" e •
a. qua s sao OS]10 - dos sargentos Houve subversao do todos
Id d"
"
d
cos?
sistema re reSentatlvo O "umemo
os c n nos, qu;nlo a liberdade América do Norte c em outras emoO Sr. Aélolpllo ~livejf(l - lnfe· TribUnal d~POls da el~iç1ío reaiíza.\ll dE; peru:ame.nto e li lIberdade em dJ- cracias. ACIUJ, o povo deseja a renolI?ll1eute, irõ\l o quP arol1tece1l Açu- se achava de dar lJela inclegiblJldad~ ~eltos po/ltJcos. Em se~~ndo lUgar, val,'ão dor. qlladros. o rodizio nos meios
Juram os sargentos a tomar esta oU lio! sargentos s6 tinha um cammho ouve, de fato, lUna rebehao. uma In- po1Jtlcos. M;;>1110 porque se Um Gonr;uem jJ"SJV40, Vs "lugeJ1tO~ ,vau J,.ara (I seguir etn Íêrmos jUrldlCas, _ COflS_' dISCIplina, uma revolta contra um jul- verno não está contentando muitos,
lt masmorra.,.",
tltuclonâis' anular as elel~óe.s Dlr- gado da ma salta eÕile da RepúbJlca, não haven\ motlvos para a sua reelelO SR. MAX DA COSTASANTOS se-á: isto ·serle. um ato Incill1venlel1- julgado que se I'l1fjlllldl'Olt perfeita- çâu.
,
te. Reconheço que seria Inccm"erueu- m~l1te dentro do texte, constitucional.
O SI'. Brl10 Velho - Me.smo porque
- A quem 6e refere. V. Exa.?
O Sr. Adolpho OlIveIra - .. " e IJS te a anUlação das eleições,
Houye. I!lnda, Uma re'Jellão conlra as seria Goulart de malsl
políticos que os açularam fIcam dE'
Instlt,ulçoes, contra a lei e contr a
AMARA
O
fora, com a c1lave na mão,
sr. presidente, convenhamos que ordem, que as pôrças Armadas :ão O SR.. ,ARRUDA C
-;- te
O SR MAX DA COSTASANTOS o julgamento não foi constitucional, pelo Art. 177. tle,~tlnRda.s a garanta: povo braõllell'O é ~ p>lt iO p~el1eeínto
,
não f 01 um julgamento dlt:Jdo pejo I e a defender ElO t
'J
I
pode espemr; se nua e.~ "" sa 1S
- Perguntaria ao nOb:-e Deputado aprêço ê. Constituição, mas um jul- vorou-se -o d'relt{l ~rC(!<IO ~g~r, n- com O Sr, João Goulart, pode es~era.1"
que. acaba de m.e homar com seu gamento de convenIência. E se ),,1<- bn.-e em an
de tl'voluçao ,com um pouco mais que dois lInos. E um
npmto por que nuo lndlca claramen- ma conveniência o SU1HBmo l'rlbu- últimos t~m to Tomaz de A'lulno, No.~ perlodo tão breve. A vida do homem
LlJ o nome das pessoas que Insufla- nal devIa ter considerada er., d ('On. En i I
pos, no1Jre.Q Deput'ldos, as paS1a tão célere, como o vôo dp. aVes.
rum os sargentos,
,veniencla ele não negar 1.OS sargen- d c e 1eas P~nUfJclnll e Sanlo Tomaz como o fumo que sobe das chaminés
O J:Jr. Brito Velha - PE;las lnfor. tos o dirf:ito, que êles reclaml,m, ele e Aqulno sao umR e.~pÍ'('le de imenso das us nas ou dos navios e des,aparec&
tlinçuLS ele V. Exa., é o proprlo Pre- ter partltlpação,
cobertor que abriga li todos os que ten- no ho~izonte. Todos os que esião des,1dente da República.
.
tem IrJo, ou uma umbeIa ou um grant t
$1110 na oPo'lçãO deO SR MAX DA COSTASANTOS
Ao concluir, Sr. 'presidente, qlJel'O. de pálio para fodos aqu~les que te. eon en es, ou e I nteu ent ~ té.:mlno
desta tribuna, pre~,alecendo-me cla mem o rigor 110 sol. e IH1Xam brasa pa. vem espclar pac e
1
e 1 t D- V. Exa. nao tem razao. Acusado grande ressonância que ela tetn, eu. ra. a sua "&"dlnl1a c'tando aloom as do mandatlJ do sr. Jollo G~u ar. e
~nho .sIdo e~ de insuflar os sargeu- viar aos sn:rgentos _ a todos l!Je.s IlnhM oU -al~úns iex~ catados: In~e- vem. .fazê-lo por um .lmperatlvg oo~ré, cedrto ddC {Jue.na lIgente e hàbllmente, para justificar t1btucllOntnllml ed:te~erMd~;~ qp~rtn~~o pc e
ils praçasdld~ Pd
~ Sr. Brito Velho _ Até agora e lnh
ali
bl di o·
,
m a con çao e a voga o, onere· as suas teses.
a so u
o
•
~'k. a Mli: 'DA COS'l'ASANTOO ço 11 sua COnfiança. e, em ~cme des- O que SantlJ Tomás de Aqulno arlr- Sr. PresIdente, gosto multo de citar~'
nça
o
P
_ os jól'uals estão c1lelos dessas r.(l- sr. ceJnftlQnh .1 el nousentdldv rjt ,!~e ma é que é legitimo o direito de revb. Ruy Bal'bo..lI. NeSSe passo, eu .lUe astlclas
se man e am tr anqu os, e que ~. - lucão quando hã um tirano no poder semelho mUlto ao nobre Deputado Te..
Jam paclent"· fi não reajam ;ontra Ora - bá I é
d
.. ,
I
"A
. dls I'
O Sr. BrIto Velha - Mas, se V. mais esse Btõ- que tão dl'amàticnmen.
' nao
a gu m. e, bom senso, n6rio Cava.Jcan I, emuvra sem
P9
t'
Nfio
j
•
êle neste Pais, que po,sa af rmlll' E'slnr- "daquele corcel branco da lma,~lnaçao
Exa. realmente açulou, então Wim- t
bém deveria ir para a cadela,
~osu::/:~:Í:tde JXl~e~ ~1~u~p~l~eden~ mos sob um govêrno ~rano, Pelo con- que S. Ex~ soUi! p~l~ campinas vir - ~
O SR MAX DA COSTASANTOS tro da presente conjuntura polit;ca trário. faço ao Sr. Joao Belchior Mar- deja.ntes da fantll.'ila. Estou mu to
_ possó Informor a. V. Exa. que es. do BrasIl. Não faÇO <êste npêlo por ques G<Julart a jll~tlÇll de dIzer que velho para ser p~eta: guMe sexagen~:
tou :tulto Impllcndo no famoso in- amor da disciplina. Não! Sou t1aque. S. Ex' é um elpmocrata. Em\lora te- rio, prefira o rac oolnlo frio, 11 Ar1st
CJuélHo policiai-militar, segundo te- 100 que consideram - e o declaro _ nha lá suas f,endl'nclM em favO! de teles e li Santo Tomaz de Aqulno,
nho tIdo noticias. Chegou-tne. COtn que, ti luz dos grCl.ides prlnClplOSd'rn repúbllc'l; SI~CJl;aliSJta, não .fe po- ,Mns diz Rul Barbosa:
11 major verosslmUb;mça, a. informa.. que InfOrmam o pensamen(o e a fl- e_ dlzer que . X" se a um • rano?. .
ção de que existe um relat6rIo de um Josofla democráticos, benellb a re-. Nao querer~ o nobre _Deputado Joao
(A lMREN8A E O DEVER DA
organismo cuja sigla é CIA - não beldla daqueles que !L praLlcam em Erercullno d,zer qUe nao me assiste li
VERDADE, PAG. NV 561
seI bem qual o nome mas é relatórJo nome do exerclclo dos dll'ilI"oo po- verdade. Estamos no re;:lme legal; teVer'tas Caríssima
ele um Dl ganisl\lo a'merlcano _ a.:! lltlcos ~ da !f:lvlndlcação do direito mos tr@s po~ere.- const1tuldos devldaI
Conselho (le Segurança N!WlunaJ, ou de partlclpaçao polítllm,
mente; ele1coe.s demoerãtlellS, malgraTrês âncoras deJxou Deus ao
no Serviço Secreto das Fôrçl1.5 ArN- é
no c d di 1 lln lef do as falhas e elefeltos desta demohomem: o amor da pàtrla, o IImoI'
medDll, dizendo que o epl~Utli!l d~ tank,~
for:::ul0 aês~(' ~Pê1~' ma; erada; temos "habeas corpus" e manda ll'Jerdade, o amor da ~rrdade,
.BmslJin foi lodo por cUl\'l'l mll1ha. em nome do re1E'vante papel que vão dado de seguranca a serem julgados
Cara nos é Il pátria, li !Jberdade
maIs caraj mas a .verdade maIS
ful ('u Cjuem, maqulavêllcam,ente. pre:- ser eba nados a desempenhar no pelos tribunais, qu'e não são os célet~IJ(le,U tirar disso lmpllooçoes pOlitI- mom,ento em qUE!, como tudo está
bres tribunais populares que hã alhucara que tUdO,' patna eflTa carior
em:, e!t'.
Indicar houver a tentativa de Ins- res, com juízes pO'Dulares, onde os deLiberlas, Verltas carlsslma (I,ieber,
O SI'. Brito Velho - O D.eput1ldo taurnção da dllndura neste Pais,'
nunc~ados terminam' ~empre por "conR.emlnlscences, pâg. n? 42). DI!.Nelvr. Moreira flcnr/a com clume.s de
feMar a. sua culpa". E' a fraSe t1plca.
moS a vida pela pátria. Deixamos
V. B};.~.
Quando isto se consumaI', nessa :Berla "confes~olJ a SUa culpa", "Bua pátria pela Ilberdade. Mall páO SI,t M,AX DA COSTASAl~TOS hora crucIal, poderão ê1es }eYlLr o ~P.11 ckarlne confe&SOu a sua culpa", pelo
trla e liberdade renunciamos pela.
- Sena para, mJm muito llonro~o desejo de pe.rl:Jclpação poltUca às lil- crime de B11~n('Jo, Trotsky não teve
verdade Porque êSte é o mats
mere"cr fi conflll.nçll dos sargentos li Mmas consequênclas da reslstAneJa tempo!le conféssar porque fugiu e te-'
santo dé todos os amores. Os ouponto de permltJ1em que eu os 01'1· democré.t~ca.
.
ve sua cabel}1I rachada a machado por
t os ão da terra e do tempo. :tl:s.
Ellt~se. Saôl falsas, porém, ~ssas afir- Era o qUE' eu tinha a direI'. (Muito or~em de Slalln. O Marechal Tuca"
t: ve~ do ~éu, e vai à eternidade",
maçoef:
bem; fflflitO bem. palmas. O orador chevisky também "confessou a Sita.
ê t
C'\~ls,~rla, agora, de resp,mder !to fl CU?,:' imenUUlo)
culpa." Todos confe!;Saram
Logo ap6s o re1at6rlo d. s e granUlwrte do Dcputatlo Sal'gento Gar·
""
, .
. .
de jurista, que é o Sr. Viel1'a de Mecla Filho, que foi multo honroso para
Durante o discurso do Senhor
Aqul, nós t~mos tr1bunais togadl1s o Mve o arevimento de ser o segunmim, esclarecendo o segllfnÚ!: que
Meta: da Cosút Santos, o Senhor com juízes irremovive's, com irredu- do orador na Coml.s.são de ConstituiI1irc/l'U Cardoso, no exercido da tt'Jllldatle de vencimentos, vitallclos. ção e Justiça, para me opor tMmto Deputndo Garcia FlIho reglstl·ou
Quarta secretJJ.rla, deixa a cadeJ- :De maneira que ninguém pode, em sã nantemente ao e.stado de sít'o, lIelas
no Tribunal Regional Eleitoral os se~ljl11tes nomes:
Sargel1t'> GarcIa,
ra da presldéncla, que é oC'upa- consciência _ atrav~ dessas de ad- razões exposta~ no voto que já deve
Snr~ellto
G!?-J'Cla Fí)ho, Sa1'gento
da 1Ie.1o Sen/1or José Bonifácio, vo"adM manobras hábeis, Intel~gente, ser do conllPcimento público, atrevés
AnU,nlo ClareIa. O regwtro do TtíbuPrimeiro Secretário,
como é o orador que me precedeu, a dos avulsos. Mas não agl por oposIÇão
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ao Sr. João Ooulart, Antes de tudo, queporienturll-fôssemcometJçlos;,nem
'ó Sr. Jobo liercwJ110 - Só se..
do .der::lssáo da chefia do EScrinue.qultlquer-des$âs f,õrçlls, If oposição nilo é povo.", " ~
t(Jrla de perna}Ilbuco na Guanana-o sou :Deputado de op"oslção,- nem acredito
• ser, ,.as Fôrças ,.,..•••a
"-- d as estI Ye~s,
< e
O SR. A'D°UDA
oAMARA - PC'~o
bara·. "Dsne-,se".
,_
1_,
me filío w; ho&tt'S dq G\?yêrl1o. Pl\8- n"o
.....
Srs. be~"~a(los, l/dl1l1~'-:se", tei·la,si.
firo ser um'" bept1tadoJUQe,penáeNe. em eppdiçiie,q ç!es!eflagrar umc.,çºmo~ ser uma. parcela do povo, l1l1l.s não
·~·,
V"o,'a
Exce- ~ão
intestina ",;ave a'U1I1
ºu
inllnentl' o "'r.
povo,
" doop
• o -do,u
""'overnador
do "'-.'
O Sr. '-'to
n
v"'''..o - de
~~
v
>l_na"o q"er'
dizer do
~ -L>tr.
' -.. um
"'"
o"oclção,
De
modo que, ",."y
npr
a,1ll0f-!..t ye,f""',dc_,
'1'0'" Presiden'te-,'lSS'o
U
tado\I de
per"a'w"unnl
si. ,
lêncla e, u:'"Ui '""ep'nta'do
U'
l' ~
""u
n"o
'Co'j'lSplr.",,"ó,
U Uiu ~,
'1, "'-,
:;im,
'_
tei também c(\ut.ra
-o ~s, li dP. dfJ sltl o. quc no BI'"sI1
~
u .'hafa,
.
"v"
nal dos tempos!
Confesso., "11que
apesar,
O SR. AR&UDA CAMARA - Nao Não ~avja abso1-\ltn'll1eP~e cOIh,oçãO não haja indlsclpllna. não haja. agi~ 1'11/ ter certa 'facl1lqade"ç1e,expr~ão
sou indCpel1d~e.
-,
intesthia gravei e quem se encatregou tação de camponeses, favor~cil106 pO,r llâo encontro no ICXléo PQrtUguêS ,paeu o con- de dizer que não havia? O povêrnu, exemplo pelo Sr. MIguel Al't/us qU f, 1"vra A altura-' p'a'ra- ~om' ~nt-llr êsse
O Sr. Brz'ta el110 _ MAs
>-ara.
" , ' " do Goverllador,
"
"",,, r,de, ,Ulll
~
• ,..
- p ~e:t!hor ,4b..•. manda. desarmar _-os fl1Zen"'eIrris
cldero de oposição.
OS mlnlstro~ militares,
U'
l'
dCjlpaclio
,doll,
,,~
, Iardo Júrema, ,~uarenta e oito horas serem mai~ fàclímcnte massac.rado:, prltlclpals 1!;stàdOG da Federaç~o. Que
e
o SR ARRUDA CA!"Vl!>RA,.,.. E depol~, Entâo, ljUlL!1Illajfre, qilf3 ,vara comodiz l1dO:' "Meu chefe de policia. S.' EXa. faça as suas agl,taçoes, )11.
nem por oposição aos Mlnilltros Mili- mágicá. que prót!igio. 'lu" "lnOnstro desarme essa. gente". E d!;pojs: Ju- fringindo a. lei de segurança, ,alJutares, a quem reJUlo as minpllS hl)m~- horrendo e lnfontte" fez desaparece,r, 11liozlnho do meu coração, velil, mas- sand dll. pllclêncla dos cl:letc,8, mlJi~a·,
, l1agens; ressnlvl\da& all_ ~ritleM ,Í\ nao em vínte e quatro horas essa. comoçao saera. êBses bandidos qUilo é "te';Upo, ;res, qt1e já. o podiam fel' -1:r1l11<\axli'fJU,
a.plicação do pecreto de llnl.stia nu- grave e IntestIna que éstaVtl lli !I'JCím- Tudo estú deyldsmente prllparado", col11o em plmares, era q\te êlc '01 pre·
mero 18, porque não me J:onlormç per?, Portanto, 1'01' amor I. ~erdaile,
Essa a poJit.lca do Sr. 14iguel Ar- ,stdlr U1h!\reu!1\íio de cíunpoliê5~ e
sitio. E Tais' -lollng~é!1lyái di~er Cille l€elf ná'o ouviu Cllllldo, seni protesw'.1;lien1, procom essa lhdlsélpllua, com êsse t;les. náo Ilodla, voti1r 0- estádo
1'espelto à lei e ao Oongres~o ao qUllol o Sr. João Goulart fêz multQ beni eu} é um sIntoma de desordem a próprl-'\ v1dêncilUi, todo.; os lhcltaluet1to~ ll.
pertenço. E' umd ofensll. lrropela ~ retirá-lo da pauta. N"aó acredllo qUe desordenl. S. Exa. deb.~ -os seus e1e- subversão, i\, desb,'dem e a ahurquia
todos e a cada \Im de nós qualquer s. Ele' agisse, comod!'lem, CjUI! 11Is!: veres e se\18 trabalhos de Govêmq, no pais; queS, J;:xa. al,usedá paimleIerillJel1to 11am rcqllerlmeJ't o de nuou o Governador de :?ernambuco, toma o VISC'OU1}t Pl'esldenclal, arvora· plêncla dos mllltl'-re:; Lsto COf1'e 1ft por
anlstla. Comoati o estudo tfe si}IO por, da p1'lmelra vez premldõ pelo Dep(U't:l, se em lider l1acl~'IJal, vem dCltar ia: cióntd, qélcs, mas que des,ça li, dar
amor à, pátria, Ilpr a~gr ã 1II:1erc(~de mento de Estac10 Americano. E L n~ -laçãopor aqui; phorar, cOMpirar ou d',sJjfc1J1lS Clessa .hiem is10 corlst1lul
e por amOl' [O, verdade, CSSlj:S três an- segunda, teria sido premido por ~a CGT, ou nos sllllltclltos, no qa\s do verdadeh'a!1lel1le lIllI 61n~1 c1D.'j temo'
coras qu-e. cõnfornle ltuy, DeUS deIxou máquina onIpotente, do 'cli'!, que exl- pOrto aquI, aI! 11\10, sei ~eln Çlllile, ilos, um fen6r ~I\q. Ael'edlt'cl /flesmo
I\OS home:ns. Pelo amor à 'Pátria, por- glu de S, Ele" ã retírllda,. :!fao. u~1J
maIs, a verclade é que aUdou COllSpi- que stalin Xue Kruscliev ,qut\ o ~rD
que o -estado de s)tlo não Qprov~itava acredito nlssol Ej, Êli'"JlU~, -a,o,m!u ,v~~, ramlo e fêz dlsCUt~os ;supserSlvos <>0,1 Drlo UnU:, oclcl'iairt dllr ou~ros Cl~s·
1\ Pátria. lJ:le- yrarla. conseqiJtlUas habituado, \t. _lmscultar 11 qpln\1I0 pU,- Pernambuco. A proposlto,- o correlo- pchos d!zt;rL ó "Entregue-se êIlte _nomuito piores dg que os :fatos. As gre- bpca \'er1ficou., graças, à§ Cjuarl1nti! e Brazillense d1z, 11oje, o segulnt~:
!nem à pollclll Scc~etd para Ciar:lhe
liA liubyersãQ --contl1tlllJ
com o destinó que êle merece" ,M,a.s "dllves e as u!íltn,oes qu"e por ai exlb"tem.. OIto horas que a Cpmlseao de JustIça
:por sinal na.v\a, !filO s~i li~ ,de Oa te exigiu, graças ~ \mpl1g119ç1io flue fl:fllirta. diVUlgação nos joril~ls, pâ~ n,-se"l Nem t;ntr~. os .:oI:liUlllstas,:
ou por P'lulvocç, uma espec.e de J as· zemos aqUi á. Sl1sslí,o fl\ltUl'no. ~e dug~ naç. se sal:le pOf Qllc:~, A emls- nem. entre os fnteol nll,<:41s, n~ nl)
1eira IJ!lqueia menbllge~rt. ;4 mex;sa- Ini~~o, pOllve QpeHodo n~ce.s:'árlO pll,s ,ra. _dA. 'iubversão tXfIP,Srhltlu o tolahtart.smo pard,o ae altl~,,n-em }lo
discursó 'do governador Migu~l prto de MllSSollnl" ~em ;qo JI1Pao,
gem, entI e os motivas que deLeLt1llill'rr.. se manifestllt à Na;ç~o bl'llslleira
xlam o ~tado de sltlo, se referia "à;s através de jt1r~-,;tàs, de ~9yernlldores
I :rais, dUl'ante a homenagem que nem el'!t pnrt~ 11lgUlpil terIa aconte~
greves e mais greves". tanto na. ex- A!Ilemblélns do ,PlIVO, dos -i'lndjcntos. ~_ lbe fOI prestada em l'~rnalf.buco cldo cOISa sehialhantj!, '
pOSicflq dos milltar~. COJllo na ao da. una vóx díceíifes, ..çÓntra o estado
por sua 9b.ósiçâo eni!ace Ç.Q pi.
G ~r\i NeI M(j~-lllW,UO -:;- pepulado
nosso nobre -colega Àbelarao Jurema. de sItIo,' ,
,
dido-de est'adó de sitIo" ~OI~SCjl OI' Arrud!l- ,çamaru, y.~lou 011Ma.~ no projeto que "e\o. capeado pela
S, y'x~ se re~uou, I'OOUO\\ dla\1te d,)
--- - "
-'
Vll1."cohi atno,flO o discurso de ~sexpÓsli;llo de motivos nao hovlndlS- opiniao ;I1l\cjona1. n: ~l,Ii13arl:!osa já ,I;2t à~magogJa, Uíz.-se !'barUllbé", s~ b~l/!nciae, lio que langcl.ll. :se
rJOsltlvo que int!luisse eJltre as gal'an- dizia que l1el14!!m rel1re"rntnnte do qUl\ndo e _polpUdo' nrocurfulo..
despacho dI) "hulnanlsla" J'oUllue1 rtllm SUSPeJ..:lSIlS, as relativas ao tlll'elto povo podç Ir contl'a II Oplll1~0 tlaplorl\lG'n ' ,""
-.
.
de greve. Vê-Ee, portanto. ql1e se hll- naI l1em prevarJcar do seu mandato.
E prosCli ue Q ,Oomentl}jlo, que de).- d SR. A:::.RUDA ÇAMAlU - Realvl-n agitação, ~e pl'vla greves, se era O que Rui liIubosa -qlzla tlos pr,rlll;- xo de ler jJorque ti I!SCM~O A jpejl f.et;l. ll;1ilnte, o deôpacnb é !iunianis,ta 1hesprec[!-;o b estado üe sitio para pacln-· mentares !/plíca-se tambéln ao scuhor pc. to 'v.erd,açle é qll~. a ,~9!l@lrllça.o, m9."" ". ,.
, "
"
cn~!I~ gerl\l, Q jllreltb de grew: devia Presidente da República.
.'
11 aglt~çao ~li:Ji;telll !11a.;; n".o ha ullJl1 ' O sr. NCI MllraJl1ltio ~ .:-' ,ist-o é
+;iç'
e ofleriam 08
comoçao Illte~~ll1:: a !rrOIllPÇ1'J ~a,q qlls-c§l>êrll de ..caUsa, l!)' d~.vi4o ~,t~~f:'1t' ns r~l~ntY::1n~lvIJuais fuMa. 'q. Sr: J()~O Herf'lJ7itl'1 - AIJtC~ ~e houye li- errupça\l des!!o. con10~ao U\. PQ,'l~ que o povo deU, á t;8Se oqyer.
le ~ e g
di lto
prerro~ mn!S I!l\}la, querç ma~lfl!~tqr a, I,nml1\l testma, não ljouve, guerra ,d~ll nelll nador n2jlUl'llllS/ 'li, 1B _Lcle a~QSlo,
~m:~~~ l~~~~T';~ d~~O~'hUmo.:· satlS~oçllO pOl' o~vl. f111alavr.ll austl(- externa. Por que e &lara que estado Quando, nas grandes claad~ op~rá'
~ Mas Isto dito entre palêntesls,
ra, SlUcera,,~gnª, ~ ,onraõ-\,'jie Yo~a de sitio? COnfesso que !lasSf! bQa par. ]'Ias, Q "raride Recife e li ~olln ope.
à libçrdllde p"rque o brl\!- ~celênoia. e.sa, afll",!U,, ayâç qHe lll!1ltO. te lia noite, na véSpera da. m",ns!j- Tál"jll, de PIl1'l1a111Iluco, respond~tI ao
;P?r amor
\ta d 'I'b' 'd d
11- nao qUl;'tf:lll v.el', nllQ glJerej11entel}- gem do estado de l;\t,!o,seni \>Oder hurr '11'"11 'Atrais. elcgUido os Prpjfi :>\lClI'<l telll 9- eu, - ~r/" tr;' If J ' der, não Querem comtJreenqer, da VQ- conciliar o ilono,Meü DeUs, 'que hOr- t'08 due nllo rezav'JI( 1 pol' sua C4Il'U-,
bprr1nde c tao neceS5 f! !lo. selo cação delllóer*tlça do eminente Prc- ror! Uns dlzelll que é pára torcer a Jha. por Istá é que êle estii ClI! «eçrmw lIa ag~4 !!O pelll~, llpm9 Q que sldente Jp1iQ Oou!a-rt, Digo. ao Vo.ss~ cab~a de Ca.rlos Lacerda e qo Àdh~- Eespero f.e caUSa 11 deu
_<le~hnrho
:,r e,,p\f }110S, !ol:\Os )lsej!lJll s~r ,Ytfll: Excelência, com :rel~ç~o fiO rstado ,\e tnar, de 'Bilrros. como, tOl'pem ~,c*- t&> cUrIoso, que V; :E:Xa. esl'!l,"d'esta
Por (jll(l suspeI!-~llr
~af~Ftl~s çor~s sltío, que quem, p\'ego\l,quehll'l(la ,(I jn~i- beças d~s ~lIes ~c 1I1'r,lb1l 9ãO, COIU" fa~ tri1:luna"COI1)é11tando,
.• ~,o ~
tlllJc,lRnals,lje li Cpn;;tl ~,~a" e ~s lC' r llênClla d,e uni mQVíl11~tp revolUClio- ziamos na meUlnlce. depoIS cle ~pa,O SR. Aij,RnpA CA-~-f1-.\~.,'l -.A
ylg.enles punh,a~ nas maG.s (\0 I~~ IR nárlo, el?lho vem ,pregljnd9 ê.esll,e ljue- nhá-las ~fl\ arapucllG; outros dlziam (lerrotrt fJ11, ;realmente tenomenal; 5,
;r~uo9~uJ~~~e~~~~~e~~~\~~;(~ se iniciou esta le,ll'lslatm'a. 11,0 13,rasil, que era ps II agIJ' .contra o CGT: oq-- ~a., ilorém ..., ".o"
i"
I) "nl~ " .
irid!sClnllnas~.AI estl\,o quem pregou qu~ ti J;lra?I1~t~va à tros ,que el'a parn derrUQlIr ,os mlO a,R.. PR:ESIPENTE ~ ,/los/!
d ('5or cns e
" \ ! .0-'1,"' beIra do caçs, quemdl~ II.qui qle nlstros miliLarts; oUtl'lIS pa.ra lm',\11all- nlhiclnl - O t.ecll1lo de V. EXa. esRF';;ul;n;ncnt;o a~ t>lS(l_pllIla _8 F9 d'jj.s está.vam~ e'1J cljn\l de um b~rj-Ij' e Lar dH'tadgra, II muitos outros' motl~ gotou-se.
/Umqâa$ Â1 estã 11. leI de l'e!Ol'ma os pól ." f l'
t"
te a., opos1'- 1
f
J"
, "
"
milHares 'col}lUlllstas óu dlreltJo5ta,s, 111~Ol .. · P exa amen
Ci;lO vos. e qua ~u,er orma, :nen !Uma_
ti Sft. t\RlÜJDi\CAMArtA
,ter,rall~tps. AI eslá a:Le1 de SeguraIl- de~.~ Ca.sa. E.o Sr, ;presi,dellteda dessasralõe.s ela digna, ou plausivel. nho:\' ~esld.ellte, :V" Exa, que,des 'E CoIU os artigos citados Jlo(!eaet" 'RCl>lIbllc~ _entao, dando o,\lvidos lt Nenhuma jUl;tlflcavjl o estadQ de s~· cendL@ f~!l,ia do 11$t 'llon,lflÍcíC\cl!l
,~~h~nJortQ, E muitas outJas quecI~1 messeadldOPaQdecaexocqe~-aeocplaar~~~pPeÇldrlrumqU,ae tI°l contl'a. .. ~sl gWlDt~~ Jonstitucl~- SIJVA., de José n'ohltáclo JlaJlJa'ao.
.,
to
v
~ ~u
na s que a JJÇ ml'lor do P_""s nos atr,. seja. um pOUClI roler-anle com' ''''upla
a 1n<Ja no -meu vp • ."
_,
êsse barril de_ pólvora, exnlocliss-e, "l'Jc bui O estado de liltio era lIbso'uta
'
,...,
Ai está o poder ,li'~d~O que cabe eelodissem os !lllontétJlmebto_,- flue le. t ' · t1
-1
• -, s.ua _hablllcltl'le fi, ,inteligência minei,
, ~r . ne·1M tuclona. - O estado d,e l'ás,' CGm ê6te pobre padre qu~_ açr,eq,UH,L<. sUO 11S grev.e.s< 1Cgals, li, e relvlndj- 'variam 'a'aln'lellte o Bra.s-11 a'o "caos o ten
l
,1
1
d
• •
,
SI o uO f!rl?jeto, e o esta,do de sUJo dito. não 'está importunando 'o' -audicnçUD "e,cl1~~; 9ue ~.gre\'c$, e s~- SI', Pre.~ldp.nte da.República, bnse3do do Sr,_ Ylen'a'de ~elo do 1:'SD, que tório.
"_,,
,
_ ,
ll!laf1e~':i nao. sao,le6a;;. que as J'f./J. em documento também dOf seull Mi.- ficou .n~ssa situaçao como um Bey
O SR. PRESIDENTE _ iJQqA - Bo.
YCS )JlJ_lLICllF; nao sao le"aI5. Que J;o- nlstros mllltarcs sollel/ou o ()~tado ele de TúnlS, ou um: cab~a. de torce;>. t;l!4ciol _ E', quc o, tenip9 d~ ,que
!!\:l".a mtcr~lr 1\08 .slnQlcato~ e .~Iss<,U· sltio.Depot~, Imediatamente depols, porque aSbllmlu a lespon~fl.blliQade 40 V. 1!:xa. diSPõe ja termina e com
'Ver.o CO'! se êle ~e tornnl-pe',lgos(l. mInutos, ~ef-iundos depois dêsse pedi- estado d~ sitio, um estado de sitio in- êle
Ees8fio.
'l'iJ11!a. portanto, o GOV~fI10 to~08 OS do de e.~Uldo !le sIt10, Cl;sa nIesma constitUCional, porque se baseava
" . 'c - , I
inJ;los dp coibI} a cgltc.çao, es,a eSpé.. fonte'de Informações vlllio:..lsslma para sempl'e na. comoção inte,StiulI grav~,
O SR. AR>RUD~ ,C;\M:AR,A ,- Vou'
as
,cie de ,relloluçuO branca 7 aS !lrrllQ9
lUn govêrno que se. preza, que é a qUe estava a 'irromper e qUllnn ver- terminar, Sr. presideJ1~e, ,,,1110S,, não.
pOI' nl ~OTJl, 'l'emlst,!cltl-'. ~lZ qu~ é Oposição, e,.desta trIbuna de onde dade. não existla.. Baseava-se, por. quero faz/!-lo sem antes dizer que D
1J ecliio ,.ue o. comoçf.0 lI, le. (Jna seja clamava por Uma medido enérgica tanto, o estado de ,sitIo num ent-e de Sr. MlguL f\{ral$,,' ,.-,J'a. QCultar as'
"
prDfunda,
s~ja grave . Não hllvlrt t41, para evitar e.,<;sa revoluç§o e essa eon- razão metaflslco, cstri1-tosfér\coJ podla SU38 derr~ta6, está' dMdo _c9mo suas,
porta-nto, nllO havia mot\yos plo\b1vms vulsáo sorla], essas mESmas vozes de- Gef, mlt6 lnconstJtuclonar.
as vitórl..s do P.S,D, ÊS.5e partido,
""'" '
'
_ I elegeu ma!l: de 3<l Prefeitos. e esGa~
par!! subtrair a 80 "1l111lJocs de brasl- clararam, com n ~Ua aut<lrldlide, que
lelrlJ, as liberdades fundamentais .io 'o Brasü est,Rva tranquilo que o Era'H .0 SR. 1?~,ESID""j,~(J"s~,Bo/lIJa- vltórlas est.;<1' sendo ,apontadas pelo
m~_,141. , .
c, ,.
•
, . era um mll-T di' rosas, qlje tuC'o-estaia
c/o) Lel~lbrQ ao nobre -D~PUtllAo Sr. Miguel Arl·als'-como,.su~,!l, Era o
'. Em t.ercclro lug"r, ~o; amor 1l V~I'- sereno e que llão era preciso -mals- o q~e es!á a !lIldar o telu!lo ele que dl~- caso d@ o p,S,P.,repet1r pquêle dldude. Não pOSSD a~eltar que al~llem estado de 05 1110, qU~ nao era pre~lso poe,
. ~ .,'_,
,
~
__
ta(\~ ~atino Patrimonium meU11!- U8urde boa ,rc sutte1'!te qlJe {lá no, ;arnªli, nenhuma a-tltulle ell:cepclonal dO Go- -, O SR. ARRUDi\ CA,'!v\ARA,,,- §Íl-•. pávutt - estáls u8urp\\ndo o meu pu,o!,l llln'H~ ~B 4p,ra,~ 'antes, l:ml1 (0,,:0- vê~o. Então, 0- presI4imk da Iiepá= ~or Pre.sidel1te. lleço /1-, v, .- 1J!:'"t:ll,. liue trilnôll!0,; cometendo um crime de
fi a0 ,l,~,tc"t\n!)- ~!loV~ lt .Irromper. onde bllca. atendendo à. vozautor;~açla qa BeJa. iolerant",wlS, o onder (jue me aproprlaçao 1ndliblta!,
.
'
est~, ~onl(?çno mtestl!1Q a1e a lrroln- Oposlção,atendendq às pondl\~ações Jll'ecedeu falou quase - d.\l~ horas.
Mas, Sr _.Presiden!e. Srs, Depu)I~r , (jUS,ndq dos quartó1,s os Miuls- das mljssa,s populares, fi d;Js_pa,l1lad as Terminarei breve,
- tados, ainda. 80br~ propaganda, COIllUP:Ol; davam :rtut~ dll:endo que I'eina- onde ~~ apol!!', 1'ecvou para, tlcllr com
O Globo de hoje' publica o _ S8- nlsta, corre' po~ a1 o MII'llual, 'Qniver..
;:8, IXlZ p~ l!'n~lgo Imp~i~ Br,llSilelro, o povo. E ~ãQ sl~a~ e,ssa,.s palIlVl'a,s: gulnte·,
'
,
sit!r10 . .:bise livr1nho deve ser- reco!iojeftepub_hca? Ql1e es,tllva tudo ~m "Quem recua para ficar com Q povo
"
~(!ildado ê; leieura. de todos, 0& pepu?rdem,que ls~ era. um seIo dllJAbl'lIj1,o; não se humllha. se,engrannecc".
o:~rais em novo tipo de Ms- t1l.d06. Descreve bem a mffilei~Í1. como
-que não hávla a. menor agitação nps
,' , "
'.
- '
p~"o:. "Dane-se.'
, ~ comUn1,lltas organlZllJlJ célUIa.s nfl~
:restados; que !!. revolllç~o ,dos sarg6nO SR. Alm'QI;>,.\ C,AM-A,:aA ," ElO
.
ltej)IJ~, 11U ,"O Globo) ,I!"" O esco~ nos -colégios., nas",univel'sld~tos em Bl'asUla não teve repercussão não estava ÇOll\,O PPVO lI,i~ri~ó lT'~ndQu"
QqV~l'llldq.t: }4ljll.el JU't'~deu" O- d~, sQpre!udo l~ç&ndo mlíil, de. elen~n,humM? No CO'!, nos sindlc~t08, já a Mensagehi Presidencial do :Est~âo de,
seg!!intjl, ~~aol'\O,E:P,l'equ.l',Im.~- '''t~tjlS. .te~jnl~9s'4'~ra, 'fll::Cl',;,1I sua
apóntél o I'cmédio p.:wa os excessOlI, sltlQ.
_..
..'
to de Murilo COu"'lIho, ~t&1!- OI!- equese. Os grupo.s 'chamados as
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cOllJbate.

11I8ls vlgoro.~os. Impõem- sc.
<tlunçJio tulmlllante e tel'mlnan'm dommando u ambiente, ganllal1do eleições na U.N.!!:. e em outras ~Ol·pOl'ações. qllando dispõem de
e:c",sa maioria.
'" OJ'Opõsllo disLo. lembro li fraoo1'030. derrota dl> Sr. Miguel Arlils
que, se Intrometeu lias elcl~(jes da
Ull!uO dos Estudll,nteJ> de Pemambuco, Ali. l>S elemento!> conse~vadores
l1 omluaram, cl>mpletamente os co~
munlstas.
'
maIs lima derrotn ne1!S~ Vil ,lo
':ludoA'o das derrotas arralslatas dos
ultimas tempos. um sinal dl> repúdJo
do pOVO pemambuc2no àquêle governador e uma confissão do povo de
IjUe caiu num total lôgro quando sufJ"llgoU seu nome nas eleições.
O SI' José Carlos Guerra _ Eu
apenas quero dizer que na recente
elClção da. União de EstUdantes de
Pernambuco. tenho um depoimento.
VélrJos colegas meus partlcJparam dela
inclusive meu Irmão. Não houve umi
'Vl(órln, assim. do elemento conservador, É dlflcU. em quaJquer Esul(lo
do Brasil, hoje em dia, numa dLspula,
pelJS4r-se numa vitória das ola.':.~es
cDnserVadorap,.
O SR. ARRUDA CAMA1M
D
classes democráticas.
ns
p~1:I Sllll

E:

O Sr. José Carlos Guerra _

1"0-

rnn! clasSl's elemocrátJclL~, com ;Jregaçao reformista e avançada ~s não
ext.remL~!a.

'

Q Slt. AR,RUD.'\ OAMARA_
Qller dIzer, os comunlr,tas perderam
1\rrEles IlfJr11eu.
Prà.~lcamente. é ~
mesma coisa. Fôrças democrálJeas
mnJs avançadas, menos'· avançadas .,
O Sr. José Carlog Guerra _ Não
queira, nl>bre deputado. jogar.no~
nos braços do comunismo. AI o ;lran.
de êrro: jogar lIquêl~s que tenham
uma posição avançada e pl'ogres.sis~a
llas braças do comunismo.
O SR. ARRUDA CAMARA _ Niio
cometi &.se êrro. Sei. dentro 1a ~Il.
mam, de lnlÍmel'M correntes da -'eJql!erdaJ inclusive no meu partido, que
Imo sao oomunltsas. V. Exa. eqUl.
VOCOU-F.!!. Eu seria, :.obretudo incaPllZ ele arrolar um homem capItalista
<Jp1l1ento como V. Exa .• entre os co.:
:munlstll,s (riso). Eu não frJa quebr.!lr
um dos laços doJ. nossa -velha. amizade
!J forellalldllde e, principalmente, co.
ll,lcter uma. Injustiça. V. E:xa. pode
:flCRI' cedo de que. a respeito de con11ln15 tas. de esquerdIstas de de,nocrt,as·crlstãos, de peteblstlk'l. de pes
J>edlsllls, jlllllnis éste Padre velho
Inrl,,; nem fará uma injust.lça.
(M!Illo bem: muito bem PalmeoS O
orador é cumprimentado,.
•

O SR, PRESIDENTE:
:&:golnclfl fi lIora. vou levantar a

Be1:,Sao.

o

SR. 1'RESIDEN'rE:
Levanto a sessíio desl~1Qndo para a
de segunda-feira. dia 14. às 13h 30m.
ORD);:M DO DIA
DEIXAl\1 DE CO;\IPARECER OS SENlfoRES:

Runlerl MazzJlll.
Clovis Mata.
Cid Carvalho.
Anlz Badra.
Paulo Mlncar(\ne
Gabriel Hermes.
Clemells Sampaio.

Acre:
AJtJno Machado - 1'TB.
:Marlo Mala - PTB.
Amllz.~nllS

~anuel

Bal'buda - PTB
Parã
Amérlco Silva - PTB.
Armando Carneiro - PTB.
Armando Corrêa - PElO.
13urlamaqul de Miranda - PBD.
Waldemar Gulmarãe$ - PSD.

MaranJlào
Cid Carvalho - paD.
Clodollllr MilJe~ - PSP.
Eurico Ribeiro - paD.
Ivar Saldanha - PSD.
José RJo - PSD,
José Sarney - UDN.
Lister Caldas ~ PSD.
Luiz Coelho - PSD.
Luiz Fernando - PSD.
Renato Aroher - PSD"
Piaul:
Dyrno Pires - PSD.
Eze~uIas CosIa - UDN.
Gayoso e Almendra - PSO.
Souza Santos - UDN
Ceará
AdahU Barreto - PTB.
Alvaro Lins - PSP,
Armando Falcão - PSD.
AudisJo f'Jnllelro - P'rB
Co,ta Lima - UON.
DiasJ1acMo - PSD.
Edilsoll Melo rávora - UDN.
Esmerlno Aruda - P8T.
l''Urtado Le1(c - UDN
QzJrls Pontes - PTE.
Paes de Andrade - PSD
Palha no Sabola - P'l'B
PaUlo.Sara.~ate UDN.
Raul Carneiro - PTB.
Rio Grande do Norte
Aluisio Bezerra - PSD.
Clovis Motta - PTB.
JebSé Freire - PSD.
Odilon RIbeIro Coutinho _ POÇ!.
Paralba
Ernanl Sáth'o - UDN.
Humberto Lucena - PSD.
Ivan .Bicnara - UDN.
Luiz BI'l>nzeado - UDN.
MIlton cabral - PTB.
RaUl de Góes - UDN.
Teotônio Neto - PSO.
pernambuco
Adelmar Carvalho - FSO
Aderbal Jurema - PSD ,
Aurlno ValoJs - PTB.
Bezerra Leite - PTB.
OlodotnJr Leite - PI'B.
COsta CavlIJcantl - UON.
Dias Lins - UDN.
Franc'Isco Jullão - PSB.
Lamartine Tiivora - PTB,
Nilo Coelho - pSD.
Souto. Maior - PTB.
Tabosa de Alml:lda - PTB.
Alagoas
AbraMo Moura - P'I'B.
AJosslo Nonô - PTB.
Henrique Oeste - PSP.
MellO Mourão - PTB.
Seglsmundo Andrade - UDN.
Sergipe
Arlosto Amado _ PTB.
Arnaldo Garc~z - PSO.
Euvaldo Dhll!/: - P'I'B.
FrancIsco Macedo - PTB.
Bahia
AloIsIo de Castro AI.tonlO Carlos Magalhães - UM
Edgard pereIra - PSD.
Edvaldo Flore! - tlDN.
Fernando Santana - PSD,
Gastão Pedreira - PTB.
Hermogenes E'rlnctpe - P8D',
João Dórla - PDC.
Josaphat Borges - PSD
LuIz Viana - PL.
Lllna FrciJ'e - PTB.
Mário Linla - PSB.
EspIrlro' Santo
FlorIano Rubln - PTN.
João Calmon - p'SD.
Rio de Janeiro
Alair Ferreira - PSO.
Augusto De Gregório - PTR.
Bocayuva Cunha - PTB.
Carlos Werneck - PDC.

pan.

(Secão 1)'

Daso Coimbra - PSD.
UDN.
Emmanoel Walssmann - PSP.
Uetúllo Moura - PSD.
José Mal'la José Pedroso - P8D.
Mãrlo Tllmborindeguy - PSD.
Guanabara
Allomar Baleeiro - UDN.
Amaral Neto - ODN.
Cardoso de Menezes - UDN.
Chagas Freitas - P8D.
Eloi Dutra. - P'I'B.
Hllmllton Noguelre - UON.
Jamil Amiden - P'I'B.
Max da Costawntes - Ps:B.
Nelson CarneJro - PSD
Roland Corblsier - PTS.
Sérgio Magalhães - P'I'B.
Minas Gerais
AI!'.:lo Cunha - PR.
Antônio Luciano - PSD.
Austregesilo Mendonça - PTB
Blas Fortes - 1'50.
Celso Passos - UDN.
\
Onar Mendes - UDN'.
FrllncelJno Pe, eira - UDN .
Gilberto Faria - PSD.
Gllilhermlnl> de Oliveira - PSD.
Jaeder AlbergarIa - PSD.
Mauricio de AI.grade - PSD.
Milton Reis - Pl'B.
Olavo Co~ta - PSD.
Ovldlo- de Aoreu - PSD.
OZlIllllm Coelho - PSD.
Pais de AlmeIda - PSD.
Pinheiro Chagas - 1'80.
8enato Azeredo - P8D.
san Tlago Dantas - PTB.
Tancredo Neves - paD.
Ultimo de Carvalho.- PSO
Walter Passos - 1'R.
Slio Paulo
Adlb Chammas - PSI'
Alceu de Carvalho - P!l'B.
Alceu de Carvalhc. - PTB.
AlTlSlaJ Furlan - PSD
AntõnJo de Barros _ Psp.
AntônIo lo'ellclano - PSD.
Arnaldo Cerdeira - PSE' •
Athlé Coury - POC.
Batista Ramos - P'I'B.
Bror.a Filho - PSI'
Campas VergaI - PSP.
Cantldlo Sampaio - PSP
Carvalho Soonnno - PSI'.
Celso .A1llaral - PTlt.
Ounha Bueno - PSD
Dias Menezes _ PTN.
OervJlle Alegl'etLl - MT!t.
Ewaldo Pinto - MTR.
Ferraz Egreja - UON.
Franco Montoro - PDO.
l''ranclSco Scarpa - PDO.
Gpra:dl' Barros' PSP
Hary Normaton PSP.
Hamilton Prado - PTN.
Henrique Tun1er Herbert Levy - UDN.
João AbdaJa - PSD.
José Menck - POO.
José Re.~egue - 1'TB.
LIno Morgantl - PRT.
Luiz Franciseo - PTN.
Mário Covas - PST.
:Mllo Cahmarosano - P'I'B.
Nlcolau Tuma - UDN
Ortlz Monteiro - PRT.
Pacheco Chave.s _ PSO.
Padre GodJnho - UDN
Pedro Marão - PTN. .
Pereira. Lopes - UDN.
llogê PerrE:Jra - P'I'B.
Rubens Palva - PTB.
Ruy Amaral "- PR'I.
Sussumo Hirata - UDN.
Teófllo Andrade - POC.
Tu!:; nassíf - FTN.
Ulysses Guimarães - PSD.
Yuk~hlgue Tamura PSD.
'('j)Uam Salem - PTB.
0c'1s
AulslO Rocha: - 1'SD
BeMdlte Vll:<\ - PSD
Cas(ro Casta. - PiSD.
José Freire _ PSP
Ludovlco de AlmeJ"tt - 1'S••
Edllberto de castro -

PTB:

roa ,

Outubro de 196~~
Mato Grosso
Philadelpho Garcia. - PSD
Saldanha Derzl - UON.
Wilson Martins - UDN,
Paraná I
AntônIo AnnJbelll _ PTB
Elias NllCle - PI'.B
Hermes Macedo - UDN.
Jorge Curl - OON.
Mala Neto _ PTB
Moysés Luplon - PSD
Nt'wton Carneiro - UDN
Paulo Montans _ 1'80
PetrOnio Pernal - PTB
Plínio Costa - PSD.
Rell'lto CelldônJo - PT:B
Santa Calarlm:.
Antônio Almeida - PSD.
Aroldo Carvalho - UDN •
Joaquim Ramos - PSO
Luiz BattlstotM - UDN.,
Orlando BerteU _ PSD
RIO Grande do Sul:
Antônio Bresl>l!n - PTB.
Ar~' Aleãntara - PSD.
FJoriceno Paixão - ['Ta.
Glol'dano Alves - PTB.
Jairo Brllm - BTa.
LucIano Machado - PSO.
Norberto Schmldt - PL.
Peracchi Barceloa - PSD,
Roraima:
Gilberto Mestrlnho - PTB (221).
IX - O SR. I'RESIDENTE:
Levanto a sessão designando para lo
de segunda-feira. dia 14 às 13 30 horas a seguinte:
•
ORDEM: DO DI"
Se.ssãl) de 14 de outubro de 1963
(Segunda·feIra)
EM PRIORIDADE
Votaçãa

1

Votação. em discussão única das
emendas do senado F~deral, ao ProJcte n V '2.645-0, de 1961. que reestru.
tura a Universidade do Pará /} dá
outras providências. Pnrece'res às
emendas do Senado' da Comissão de
Const.itulção e JustJça, peJa comt!.
t'Uc~onalldade, e da COmIssão de Educaça0 e Cultura, pela aprovação dos
arts, 10, parágra!o único do art. 30.
11. 12 e parágrllfo únlcl>, 15 16 17t20 (até a expressão uprofessor éate:'
drátlcol e 21, do sUbsmutlvo do Senado Federal; e, da Comissão de FInanças, favorável ao rcferldo subslJtllt.lvo. Relator: Paãre Nobre.
J

2

Votação. em discussão única do
Projeto número 3.9GB-A-62 que altera·o artigo 19 da Lei número 2.586,
de 1 de setl'mbrc ele 1955, que rees!:rutura o quadro de Oliclais-Intendentcs do Exercito e dá outras provJdê~cJns ; tendo pareceres: da comis~ao de ConstituIção e JllStlÇa. pela constitucionalidade, e, favoráveis
elas Comlssõe.s de Segurança Naclo.
nal e de Finanças. Do Poder Exe.
cuLlvo. ReJatore.s: Senhores Geraldo
Fre!l'e e !'eracehl BlU'celos. (Vo.
t açao secreta).
3
Votação em discussão únlea ,do Projeto n9 3.008-A. de 1961. que reverte
ao Serviço Ativo do Exército o Tenente-Coronel Rubens RIbeiro dos
santos e dã outras providências: tendo ~arecere.s: da Comissão de ConstituJçao e Justiça. com emenda ao ert.,
19, e favoráveis das Comissões de
Segurança NllClonal e de Flnançe".
- Do f;.-. Cunha Bueno. - Relator:
sr. Amlda Câmara. - (Votarão secretal.
'
4
.
..h.!IOUSSAO

OiSCUllSão única do Projeto númer.,
1. OH-A, de 1956 que dIspõe sôbre I)

:-Sábãdo 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

(Seção IJ

Outubr~ de 1963 ,1 ~S5

~

_ icUgo Florestal; tendo pareceres:
vv.';v-,,~ com emendas, da Comissão
I Economia.; e da Comissão de Fl·
Inças, com substitutivo. da Oomiao Especial. Anexos: projetos nÚ.
;1'OS 1.230, de 19iXJ e 1. 751 de 1955.
6
piscussão ll.nica do Projeto número
j197-A, de 1960, que dispõe sÔbre o
,ovimento efetivo em caráter inte.
~o dns cátedras em estabelecimen·
s de ensino superior, federais ou
deraIlzados, tendo llarecer da Co·
lssão de Constituição e Justiça pcconstitucionalidacl), com emendas.
~ Comissão de Educação e cultura.
~lator: sr. Pedro Alelxo.
6
DIscussão única d~: Projeto número
·A, de 1963, que :rtformula a Fol!o do Trigo no Brasll, tendo pare.
, da Comissão de Constituição e
Istiça, pela constitucionalidade. cem
!lendas. Da COmissão de Economia.
~lator: Sr. Tarso Dutra.
'l
Segunda discussão do Projeto nú~ro 3. 3li4-A, de 1961, que modíflca.
normas processuais dos arimes p1 eltos nos artigos 121, § 39 e 129 § 6°,
Código; Penal.

o Rio Grande do Sul. o E~tado do 1!:!ite projeto. que tive oportunidM8
qual sou um elos representantes nes- de manusear e ler por mais de uma.
ta Casa; apenas con«l. com 3% de vez, é daqueles' que sintonizam em
trEla cooerta por floresta.. quando sa- tudo com aquilo que é necessário à.
bemos que há 30 ou M 4() anos. a. nossa Pátria etI1 relação aos superiQ.
Discussão prévia do Projeto núme- grande maioria do nosso Estado era res interêsses do Fals.'
\
1'0 2.334-A. de 1960, que concede aos coberta por magniflcEl$ reservas fIoUm dos pontos que consldero 1Ul1.
militares que exerçam ou tenham restais, de essências florestais da mais damentais neste projeto é aquêle- que
delega podêres aos governadores éfe
exercido cargos em comissão ou fun- unportânte.
ções gratifiaadas
o direito as
de vanta.
incor- .F ara a'luêles
' que
' que. procurem 5'!ntonizar
pararem
aos seus proventos
mo co~hecem o Es m
o.d
pala
gens dêsses cargos ou funções; tendo RIO Gra.nde do Sul. !le um dl(\ tiverem a POlltIca do. c~digo flores.tal de aaOr·
parecer da comissão de Constituição opo~tunldade de visitar o meu Estado d~ com as dlfe.rentes regl~es do PaÚl.
e- Justiça, pela IncomtJtucionalldade, e VIsitar. o municipio de Tenente Por': E natural, emmente PresIdente e Be·
Relator: Sr. Laerle Vieira.
tela, terao o en.~êjo ae conhecer. tm nhores Deputa;ios, qu aqul10 que se
dois redutos daquela comuna. o aue faz em relaçao àfloresta, aqui em
DIA 16, AS 21,00 HORAS
foi a floresta de outrora dentro do Brasília, não é a me!üIls -coisa que se
Votação em segund' discussão d'l Rio Grande do Sul. Refiro-me li. urna verifica no interior do Rio Grande do
Emenda constitucionãl nO 2-A de parte do que aInda resta de floresta Sul. Alnela há 'PQur(lll', dias. quando
1963 que "Dá nova redação ao Pará~ no toldo dos Indios da GuarIta e a em Brasília assistlamos e estamos
grafo 19 do IIrtigo 28 da Constituição outra parte da reserva florestal rIO assistindo até hoje 'a esta sêca. ímpIa.Federal <autonomia dos Municlpios); Distrito de Derrubada. Lá. no m"lo c~vel. por exemplo. a vegetação des.
tendo parecer favorável ,da. comissão daquela floresta ~ecniar, jJlintilham os plda de fôlhas, a relva. crestada pel!)
cabrlul'as, (lS Ang!Jl)s oE graplas as calor de.5S6 sêca interminável. tlvao
Especial!'.
_
cangeranas os lõrus as gua3uV1ra. t> oportunidade de visitar a costa do
19X1LO Levanta-se a, se.ssão lts tantas outras, essências florestais, de Uruguai, lá na divisa com a Repú.
.
singular Importânc'a.. Mas. o que ê bl!aa argentina, e fiq11eí -com os olhos
diante do e..~petáculo
certo é que a m:l.!l (\0 agricultor, llor deslumbrados
falta de a.<;,~istli'lc!a tpcnica dos :lOS- mar~vilhoso, que me oferecIa .t natusos gO'.'crnos, POI' fo-lta -de compre- reza, aquela natureza pródiga que fê:>:
Republíca-se por ter saldo com in- ensão daquilo que signífíram as noc- com que Martius se espllntass~ dIante
correÇões no "Diário do Congres:o sas reservas !Ioresfals, é'evastou to'io da selva braslle:ra.
Nacional" (Seção 1), de 9 de outubro o resto."
'
d 1963 pãg 7 574 2~ coluna'
li: ê natural, por isso, meus _eminenA
•'
..,
"
Desta. tribuna, po~ mal!, de uma ve.". t,es colegas, que aquela politicã flores8
'Requerimento
Informacões
tenho
aflrmadd
que,
nc
meu
Estado.
tal
que ser_ve. digamos aq?i a Bras[·
Segunda disctL"São do projeto núao lado, dnc!ul'l~s plon(,lJ'CJ.S que há 40 lia e ~ regiao da 'Nova Cap,tal do Bra·
Q 1 001 de 1963
era 3.572-A, ele 1961, que autorlz.<t
n
,
•
•
e
50
anos
miclaram
a
co;onização
à
~ll nal. é a mesma que
atende aos
pocler Executivo a abrir. pelo MiSolicita ao Poder Executivo, margem do Rio dos amos, onde I1c- mterêsscs, daquell\ "eglã~. Dal a Im.
stérIo da Fazenda. o crédito extraatravés do Minstérlo da Guerra, sembarcaram os prllnclros enugrantes portãncia do nôvo CÓdI~O Florestal,
dinárlo de Cr$ ,300.000.000,00; para
informaÇÕes sObre /'atos publfcados alemães e. mais t,arde os bravoseml. Código que. tenho ttb-"oJuta certeza,
zer face aos prejuízos causados pe110
jornal "O Estado de São Pau- grantes desccnd~ntC'. de italianos !Iue será aprovado por esta Casa o quanto
s Inundações no Est.ado de Santa
\larina.
"
20", de 6 de Ol~tubro d~ 1983. reje- subiram aos api!linos 110 rn;miCiplO de jante!'" transformand~-se em le!. Mais
rentes a atentados contra o Sr. Caxias do Sul. de Oa."lbaldl. de Bento' do que isso. que oao aconteça como
!J
Governador do Estado da _Guana- Gonçalves e Guapor~ e daquelas re· à maioria das leis que se votam nest.a
,Primeira. discussão do projeto núb(tl'/l..
glões povoadas por .desce.ndentes de Oasa. que êste projeto de le! venha a
lero !J52-A, de 1956, que regula o diltollanos, ao lado dêsses bravos ban~ ser' vorodo, eu tenho absoluta certeza
iHo de repI'esentação e o processo
(Do Sr. Juarez Távora)
deirantes derrubando as florestas: de ,que êste- Código Florestal trnrlí os
! responsabllldade administrativa ci~brindo
piaadas. construIndo pontes.lmaicres beneficios 'Dara todo o flra~l1.
Senhor
Presidente:
1 e penaJ, nos casos de abuso de
19rejas. escolas. semeando povoados Aqui. quando se fala cm refloresta.
ltorillade: tendo parccer favorável .Rcquelro a V. EX?, ror' forma 1'1'- que
se 'transformaram em cldado.." mento, cumpre salientar aue o p:ranComissão de Constituição e Jusn. parecer favorável da Comlssão glmentol. sejam solialtadas no Senhor !loje pontilhadas de chaminés fume- de :Estado bandeirante, sobrepondo-se
~
Constituição e Justiça às emen· Mlnlstrg ~g, GI na as seguintes in- gl\ntcs, testemunhas da capaaiClllde (11. própria Inlalatlva governnmental,
relllizadora. daquela região. hoje, nós já vem reaJlzondo maneiflco b'''ha1ho
elas de PlenárIo. com substitutivo. formnçoes.
19) lIouve atentada planejaõo a perclsamos de outra leva. de outros ne~se setor. E no Estadr' do ParanA,
-." Sr. Bilac Pinto. " .
ser
executado
por
mllltares
da
Divisão
bandeirantes, para que realizem uma a I:,dll.strla KI,!1bin é :uma das orp;~n'
10
Aero-Transportada do Exél'olto lon_ nova. cruzada, uma aruzada no sen- zaçoes que estao realizando obra altaprimeira dL~cussão do projeto nú- tra a liberda<de e a vld do Senhor tido de que seja retlorestuda aquela mente patriótica no Paif. Mas é t'ramero 54-A, de 1~59, que suprime as Governador do R~tado da Guanabara. terra. ao menos na beira dOS rios. nas balho Isolado, Sr. Presidente e Segnrantins do Tesouro Nacional. do conforme fatos publicados em "O Es. val·tentes e nos lugares inclinados; ,nhores Deputados. e o que é Indlspen:,!i1íCiI- Nacional do Desenvolvimento tado de São Paulo" de 6.10.63, pá- uma nova leva de bandeirantes para isável que se faça ê a união de todos
Econômico e demais entidades brnsl- glna 8 do 19 caderno?'
que semeiem sôbre o solo rlogranden- os Estados em tômo de problema t.ão
leiras de crédito públlao e empréstt29) Se teve conheaimento do' refe-, se os llrlnclpios racionais da. agrl- fundamental para sintonizar - dentro
mos créditos e financiamentos ext.er- ridos fatos, antes ou depois de sua. cultura. n1odel'll4. O machatlo dI:' de um dlspositlvo legal aue é o nOvo
nos levantados por ~mprêsas de ca~ consumação, e
agricultor, rep~tindo PClul a expressão Código Plorestal. no sentldo de que
oi taL., estrangeiros; tendo pareceres:
_ no primeiro ca~", se autorizou a do genial Euclides da- Cunha do "fa- multas dM nossas florestas venham a
:ta Comissão de Constituição e Just!- sua exsaucão, e
zedor de dc-"er!os" nl\r. ti o responsã· ser poupada do machado e no senla. pela constitucionalidade; e contrá- - no segundo Clk"o. se, sabe que;-.l vel pela. situação que se passa. deutrn tido de que aquelas: que foram devasrios das comissões de Economia e de M ordenou ou -autorizou?
da nossa Pátl'ls.. em relação a devas~ tadas sejam substituldns por outras:
l"innnaçs. Do sr. Sérgi<l Magalhães.
3~) , Que providêncIas tomou
p:o.ra lação das florestas. OjreJlDonslível·por ollll1t.adas. Independentemente de ouRelatores: Srs. Alde Sampeio e lIa- impedIr a sUa consumação e para êsse fator são nossos Govêrnos que tros fatôres DO que se refere à conseruilton Prado.
'Ouoir os l'eSDon8/ivel~ ur? Fel' n]ane~ por todos os tempos, nUllca vOll'~rllJll vação do (1)10. no que se refere A
11,
iament<l e tentativa de execução.
seus olhos para um' problema de tão conservação da.~ vertentes e na conBrasílla. 'l de outubro de 11963. - singular ímportãnaía. Trouxe nas ml~ scrvac:ão, dos rios, a floresta, exerae
Primeira discussão do projeto nú- Juarez
Tlivora.
nhas estatisticas aqui, nesta -tribuna, função de capital llnportância no eqni.
nero BO-A, de 1959. que sL<tematizlI
os dad'Os alarmantes do que se verl- llbrIo das chuvas- e das próprias el;.I apre.entação dos balanqos das em,
!1C<\
~ nosso Pals._ Não é lIpena~ no- fações. No Rio, Grande do Sul. por
~l'êsns que tenham participação de
oupltais estrangeiros; tendo parece- Discurso lIroferidll pelo Sr. Deput:1I10 Rio Grande; cito aquêle Estado pdr. exemplo. eni outros tempos, sa.bia-se
Rrrsol1n
na
sessão
VMl1erque
sou profundo conheaedor d~~se certo o periodo das chuvas. o período
Anlônl0
res: da Comiss1'io de Constituiç1'io e
tina, dI' 8-10-63 e que entrelroe ao pro~lema, COlllO .anfimte permar,ent!' dn.~ [(eAlias e o período do verão. HOje,
JusL!ça. ,pela consLltuclona1idade. e
or3dor para revisão, seria publicado dentro ~llq\lela região. Sei 9u<, o que lã não '\Se verifica. Isso. Quantas Vêzl'lI
ia ComlsEão ele EconomIa pelo arquloportunamente.
se verifica n? :Estado dD Rio Grande os parreJrais de CaxIas dq Sul, naauelamento, Do sr. Sérgio Magalhães
O SR ANTÔNIO BRESOLlN'
elo SUl é .aquIlo que se passa em San- la região, foram largament.e prejudi.
12
.
.'
, :
ta. _Ca/arma, no Paranã. em Mi~al' cados pellli5 geadas. porque, esta!
Sr. Pre!Jdente. atendendo a saticl- Gerais e outros Est.ados da J.i'ederaçao. caíam fora do tempo. nos me.se. dg
primeira discussão .elo Projeto ná·
acOrdo C01'!1 a. est.atlstica. que "et.pmb~o, outubro e al:é de novembro.
,1'0 lAIa-A. de 19-60, que eleva o lações ,de inúmeras comunas dO) meu de
6ntante do financiamento à Cartei- Estddo e de cllfel'e!.1tes EstaMs da trouxe nesta trIbuna. Meus emmen- Agora, há. pouao. mais de 30% da
, Hipotecária do Clube Nav!ll. e dá Pederacão, S. Paulo, Guanabara, Rio tes COlegas, qt'lllndo tan\:<> se fala. em nllll1tação de trigo no Rio Grande do
nf:ras providências: tendo pareceres: de Janeiro. tive opol·tunidade ?or mal!! .reforma agrárIa e reforma de base,_ é Sul. todos a'l('~les 'r,gais que já esij. G::>mlssão de COnstitUição e Jnsti- de !lma vpz desla trlbunn de requerer d,e.se lamentar que, um pr'!,leto ~e tao tavam ellcnchados. foram -?e;!Íld1'S
I, pela. const l : '
"·"dade. 'e. con- a inclusão na Ordem do Dia, do pro- ~lllgular i:uportíl.ncla. se nao estlVCl1Se porque as· geadas calram 10ra de tem'árlos. das Comissões de Orçamemc jeto ora em-,dlscussão J8- Cl'llnent~1 este, hUm~Jde Deputado, nesta hora. po os castigaram. Outro fenômeno,
de Finanças. Do Podar EXecutivo também. e. llnJ)()"t!tllC1q do nOv~ Códi- passasse c~mc que despercebido. ~es- aquêle que severlflcoll no 'Estado do
datares: Nelson Ca1'neil'o. - Ar- '2;0 F'lorestal, e 'lIbre a neces-~i'!nde de ta Casa, sem que tantos e tão ilus ~eS' Paraná. pode-se atribuir a sêca inter.
Laudo COl'l'êa. - Enunanuel Wais· votarma' o quant.o anrep um Códil'.o parlamel1t~re~ _se Jevantassem para m<llâv~ daquele Estado a muitos ta.
,ann.
que sintonize efetivampDte com a reu- faze,:, seD!lf n<. G<lvel'DO a necessliladp tôres. maa entre êlep não pot'{P EPr ex.
13
I'dade' brasileira Aoresentet tambéll' [d!l' ~ota~ao quanto, antc;~ de um. 06· cluído o do rievastament.o da~ flores.
Pl'lmcirll discu~
do Projeto riü da tribuna Os audos esfl,t.lst!cos da dIg~ fl~I estaI_que smton'ZlIsse com as tas. Josué d~ ('la;tro. no seu mall:lttral
implacável,
da. desastrosa devl1õ!acãc. asplraçoes. nao apenas do Povo bra- livro "Geopolítica da fome" cita. ufua
era 715-A. de 1963, que incorlJor~
Bandeira Nacional !lma estrêla re. d!l·rlore.~ta como vem senelo felto den- sllelro. mas sobret~do pata os int~rês pa.c:sagem. da mais alta ·importâric1ll.
relac:onada CCll1l os principais Estl\dos
.'esentativa do ,ll,<lll(ll) do Acrej ten· tro da nossa Pá~rla. Basta dlZ"l que, ses da nOSSa PátrIa. ,
do parecer da Comissão de .eonstituição e Justiça, com substltuivo. Do
J~rg.ili~alume. Relator: sr. Al·
o a a o. 14

:i

;;;s

ERRATA

de

!

-

DIM~!O

'Sábado 12

DO CONGRESSO NACIONAL

(Seção I)

Outubro de 1963

7757

I

homens do. campo. uma meutalidade das origens, dos ,.melos e· fi~ d~ssn e das próprias Classes Armadas. ''-1M, outros militares intgralistas. fundou a
florestal, uma mentalidade em que o ~onstruo~a máquma de pre<ôf<110 po- nem por isso, deixou de atuar, ;lSl16 ADEP, Em companhia do Coronél
homem sinta verdadeira admlracdo IItloa; desse pC'i\eroso, super..rpart.ldo meIOs ao seu alcance, em favor da. Jurandir Palma Cabral. foi '0 a.rregL
, pela beleza das árvores e compre~n- que, se intrometeu na vida pública conversão do sistema inter-americano mentador do di.<;positivo militar qUI
da sUa significação e sua imporlân- brasIleira. pelas portas do fund~ ela de cefesa em instrumento de p,UM 3m- funcionava, em tênnos de plane;a·
DeJ:!10cracla sem. .ncenç~ do Codigo biçôes anti-patrióticas e antl-damo- mento de Estado-Maior, nas operações
cia. O Sr, Luís Batistoti - PUl'l"O lem- -Elelto;a,l da Re>!ubltca; qesse estl'anho crátlca.~, Estas se voltavam a,parcn- dêsse organismo, A quem entregou o,
bral' ao nobre colega que o Institl!- e espú-ho orgaléll'-",mo caj:-Ita~eado <llo temente para a defesa do Hemísférlo, postos de direção da Ação Democrátito Nacional do Pinho aplica. 4.0% dt), In;'íf.!.tuto Braslleu'q de Açao Dell;o- mas em verdade para G. completa nli- ca. Popular nos Estados? A mílltares
sua arrecadação nos parques de re- cra tica. .0 ~AD,.. e preciso remomar enação de no5.."{) País a interêSSes .,1'i- da. reserva, escolhidoll à dedo por êle
tlorestamento do pinho E o pinho ao conflIto ldeologwo do !llu~do con- vatistas Internos e externos, conve. próprio, G_eneml Barbato e o Ooro,lel
_- _ ,
' . ' lemporãneo entre o capltallsmo
e nientemente protegidos por uma dita- Ju,randlr, E qual o critério prevaJe.
:;e nao for mdILStrializado, pml~o nn- COmunIsmo: as pressões de que são dura de extrema direita.
cente na. escolha? Evidentemente a
tlvo, dentro ?e certo _tempo. atl~~:
objeto, de um lado' e lI'outro, as naEis como a teoria. a' 'doutrina, que identidade íeológlc!l!, Senão vejaciclo ve~etatlvo" ~ntão, o reflol_~~a- ções não alinhada no sentido de optar, lem, na Escola Superior de Guerra a. mos:
menlo e necessano, Mas, como avo- sem que se lhes ofereça alterna Liva, sua 'mivcrsidade ,o seu foco princIpal No Amazo1las a. dlreção da ADEP
bou de dizer o nobre c01ega. o~ j~- por um dos' dois sistemas, uma C:ús de irradiação ideológica. serviu de r..!. foi confiada ao Coronel Adrulberto
l'OS dos bancos para outras fmah~ dUas lideranças, um dos dois campos ma inspirador da criação do IBAD por Albuquerque Cavalcanti e ao Coroiniciativa de alguns instrutores ou nel da Polícia ·Militar JOlKluim José
rlades são tão altos que não penlll· de luta.
,
ex-instrutores, alunos OU ex-,.'unos de Carvalho Cascais. com sede à. rua.
tem ao, particular reflorestar. Além
de ficar o sola imobilizado dm'llnie
Pa~tamos dÇl prln~fplO de q:t e 19 ) 0 0 dêsse notabilíssimo Instituto de altos M
h 1 D d
nrr.'
9
d
cinqllenla anos para a indústria do conflito é radICal e lrreco?clliaveJ; 2 I estudos militares, tendo como co,)J'. Ma;~gU:,
eo 01'0, ~ .... 3 an ar,
pInho. há também o empr&go de ca- t,:ava-se uma, b~~al~a, nao en~e ~a- denador-mór o SI', Ivan Hasslocher No Pará ao COronel ArtUl' Frecleri•.
pilal nesse reflorestamento \' que ~ô- çoes tnc1S entt~ ,,1st,,;lllas que aorull"m o c.onhecido "fuehrer" da maior .mi- rico de Gullher Kemp e ao MaJ'or
·to 1
'êr'
1 blocos de naçoes comprometidas pOI
â
t
..- d
f
t
d
men e pc e ~er el pe o ÇJOV _.10 ~J inlerêsses sociais. politlcos e econÔml. qmoo e corr~pçao para a oma"", 0_ Raimundo Cavalcanti da Silva. à rua
pelo, indllstIlnl da mad~lra. f1trav~~! cos afins; e 39 ) niio há- lugar ;lata pcder que se lmplantou ne.<;se paIS em Gama Abreu. 12 em Belém
de, f~nnncial!1ento, do Gov~rn~, a jnros uma terceira, alternaUva, Partmdo to:ios ~s ten~~~tánto, SI', presldent! e ~o ,MaranlLáO, ' ao Gener~l Artur
O I A~, d
não passa de um des_1 TelXel1"lt de C~valh,?, à. rua. Oswaldo
modlCos, So assIm podelemos reflo· dêsse principio, ganh~. corpo no mUllrestar o que abatemos para a Indu:- do ocidental novo conceito de filo. 0- ~l"~' Pct:~ó~ic';;:' de uma contrafação Cruz 66 em Sao' Lmz,
tria1ízacão. A regeneração natlll'fll não fia polltica no que ,tange à:, sabera- golpistll do sistema Inter-americano .No Piau! 810 General Franci.!"co As!lcompn,nl~a o. abate ~e ~rvores para a nias nacionais, à Independência po- de defesa; de sua aplicação, mal tl'g- Sl~ Almeida, Souza, à. rua Monsenhor
mdl1stnahzaçao, prmclpalmente as lítica das Nações.
duzia. as esfera l'ragma'+ismo politl- Gil,!. 796 em Terezlna.
,.
" . d
madeiras _ preciosas, madeiras de lei.
madeiras duras, Somente o GO'Jêrno
Segungo êle as sobaramas naCIO' ço, I:artlndo dessa deformaçao e ,No deará ao General Humberto
poderá re.olver êsse problema
com nal.s estil.O sup.erarlas pela doutrina concel,to. dessa falsa premissa ,Inter- Ferreira EJery e ao Coronel sablno
,
.
'd '
superior do SIstema de Defesa' Oi)- pretatlVa. os menlores do Instituto Guimarães ~ rtl" Gener"' B
ri!
fmancialllento a Juros mo icos ,e a mum do bloco de 11ações alinhadas. Brasileiro de Ação Democrática cu!- ii92. 19 andar~ sala~ 1, em :F;rtaf;ze:, '
íonl!o prazo.
ou a 0e alinharem A Independência -I tlvam o l'aclocinio de que: o organlsE p!ta b
G
I
i
~ O SR. ANT~NIO BRESOLIN - dos pô~os é secundária quando se tra. ,/LO democrático não diRpõe de meios t m er 111 uco ao
enera Wl1'_:l'.radeço ao ~mll1?llte, coleg;a o apar: ta de pl'eservar à sobe"ania .upedol própri~s áe ataque e defesa contra o er Masson, que após desentendimen~e,' mas devo mfo;mar que o, Illstll~ da Nação líder do bloco e dentro oe c071wm~mo. Para êsses c,!ltrateglstas tos com o representante do Senhor
1:,;. Nacional do .Pm,ho, na mll1ha l,e- cuja ó;'bita devem gra.vltar aS nações do anil-comunismo, em têrmos Sl11- Ivhan lIasslocher t;t~ .n~rdeste, Se- .
glao pelo menos. so tem estado ,pre- lideradas
dosisros de Hitler e Mussolínl o cOm. n 01' Frutuoso OsorlO Filho, regressente para estorquir taxas, Até h o j e . .
bale it Ideoiogia Marxista reclama o sou. ao RIo sendo substituído pelo Ca.·
t1ão existe uma árvore plantada pelo Tal doutrina ora ~'1lirada' da OTAN, emprégo de mêtodos totalltálios opa:;- pilao Emanoel Pereira Lima. à rua
Instituto no. região do Rio Grande do na Europa .. e do sIstema ele segur"n_1 tos mas equivalente.~ São os sln:il- Benfica. 881, ~m Recife,
da Libe~'dade, os fa1encistas da
Na Bahia. ao General Epaminondas
Sul que represento. por sinal uma ça que orlnE:tl3. li Organização dos F..f·
~as que tanto contribuem para essa tado." Americanos, presi:ie as confe· De.mocracla os pioneiros do terror _Moncorvo,
auto.rquia,
rênclal; poJltlcas Int,ernacionaJs b~m, ideológico, cio macar(.ismo e do neo·
No paraná a<l General Hermelindo
Sr. Presidente, há necessidade da co.mo as missões e ueôrdos de a)'l:ia racismo no Brasil, Arautos <ta enga- Ramos Filho e ao Coronel Carlos Alcriaçiio de uma nova melltalldade militar e econômica que 3e reallz,Jm n(l.~ll teorls. ilo mal neC~"l1[io: ressus- melda Ar,~umpção, à rua 15 de Noflorestal. O Govêrno não precisaria no bloco OCIdental em geral e '111. Amé. citar o~ Inimigos mortais de ontem vpmbro; 586, 49 andar, Curitiba,
: - para derrotar os mortais inÍlnlgoa de Em Sonta Catarina ao General
financiar o reflorestamento se o nos- rlca Latina em particular.
"
Pll4ulo 'Vieira da Rosa, à rua Conse.
so agricultor tivesse outra mental!· cíonals e como fundameniQ do slste- hoje,
daqe, Onde aba~ uma lÍrvore planEm eontraposlção iL' sobel'anias naDl!-i os planos ~~cretos ,!!ara o ,;~,. lheil'o Mafl'a. 51, em Florianópolis,
tarla outra ou mUltas outras. Eu, que ma inter-americano de defe-a para surgimento da pxt.ntn Açao rnie",ll'Conheço muito bem a. região colonial impedir. a infiltração 'c'omunlsf,a !'la !i,sta Bl"asíl~ir!t .sob o di:!fllrce de I~Filra d~ post,?s de comando na
do Rio Grande do SuI_ posso illfor- Amél'ica Latina, e. tese da "soberania tü.uto BraSllell'O de Ação Democrátl· cJ"DE~, OUtlos ml!ltares executavam
mar: quantos lugares inclinados. onde hemisférica" tem II Sll~ i.trande uena C9, Para, a real'tieulaçlío Ae todOs OS missoes relevantes __e cspecial", como
llão se plallta, em banhados. por de deootes na }~cola . Superior de seu.~ antigo.; líderes e nulItantes. os é o ~nso do Coronel Al'dovino Barexemplo. em terras erodidas, pode- Guerra:
quais nome~damente ocu}Ylm, !lu. b?sa. encarregAdo do cp~las~ro dos
'riam ser fàcllmente recuperados a t r a - .
_.
ocupavam até ontem. .os postos-c!J.qve nlllitaree, pessoa que ~raIll !el'lu pam
vês do reflorestamento, Além disso.
AlI, altas pnte~t:; ml!ltlll'es compar- de. comando da Ac,ao pemocratica 1-0 IBAD todo o flchárlo de endel'eç~s
quem planla uma árvore planta uma tílham com repleo.nlullles civis das Popular (ADEP) , o olgaIUllmo de lltl- do Clube Militar e organizou o mOV1riqueza que se multipllca. por sI. O c!asses dirigentes d~ !,nálls~ e discas· vismo poJí~ICO
vin~,ula...'!o ao IBAD, mento de "sargentos democratas":
plantio digamos de uma meia colô. Sil.O dos aspectos teormos e das resUl- tanto no 'colep;lado" nacional, como OA Generais Faustlno, SM'mento e
uia de' terra de' louros ou de cedros, tanles de C?rdem p~átlcl !'ics"a, dou~rl- nos "~Iegl(ldos': regIOnais. E ~b3er. Juvênclo. estreitamente ligados ao esV, Exas já imaginaram oc,que sig- na na cO\1Junture. Orasl.elrp., E';' tur- vem, ,,~s, Detlu[ad~, ,!!st.a coinCl~~n. q,uema estratégico do General Joãn
nlflcaria dentro de 10 anos? Não ha- mas que se reno~am ele ~"O. ~a,!a ano, cla: ,en,l Wg~i d,!! Açao In~gralJJ;t!ls Barbato; o General Muniz de Aragão.
hom~IlI! de empI~a da Jndu~llla, 'lo Bl'asllell'a. Açao Democrática Po- também comprometido pelas suas In.
vel'á P01' cedo maior l'ecompens n
•
a p ra comercIo. da agrlcuJt.Ul'a e (lOS sert'l- pular" Em vell de "Câmara dos QUl1' • r
r"
, I' 'I ~
't,queles ~ue, cultivam a. terra, O qt;e dores. ao lado de dentlslas, pl·tlfessO- l'ente:'; "colegiado Nacional". Mas lmas IgaçoeS, com o ,s.ecre ar o . ~e
falta pata ISSO é malo~ compl'eens,!-o res unlvel'sáritos, jornalist.r.s parla- t~to é 11m nonada lIe comparaMIlOll. ral da ADE~: '? capltao !,amal tl!1l
)lor parle ~o nosso Gov~rno no sentl- mentares e altas figuras da admlil1s- como veremos adiante, a identidade e o Tenente .ose Ama~onJ., &t~ \11.
d?, de mln!8trar os ensmamentos, In- tração pública seguem n chllmatio das pessoas. a simílítude dos mêt-:los tlmo homem de confmnça ~o Ge.
dlsp~nsáyels aos homens que ;'vlvem "cUl"rlculum da defesa uacional", "Ir· e a prefeito correspondência na on;a neral Masson na
coordena,cao .da
.
-,culo de altos estuda~ em que necei'll· nlr.ll'l<'\o fasclst.a de uma e outn en- can~ld.att1fa do General . MagC;'i~1 i
no mtel'lO':,
Nós aqUi. nesta Casa. temos Sido riamente o sistema illter.omer:eano ~ tídades pol!!Jcas,
presldencla do Clube Mibtar, fman.,
Vj(\mos' A quem tOram confi4dós. o clada pelo IFAD.
e colltínuaremo.s sendo elementos que tratado como matéria relevante,
defendem aqueles que trabalham e
•
nlanelamento ,a organlzaçúo e os (10Recebiam êles altas re!1lUllpr~põr.!
produzem: o homem do interior, apeO curso .des?obl"(\-se em duas (\,11.- mandos -nprémos, do poderosfr.sin,o da ADEP, que nriavam de 80 11 18(
nas lembrado as vésperas das cam- pas: na pflmeu'a, Jnetada, do al1~ e..~- mente It !igura,~ de l'clêvo, civis e ml. mil cruzeiros mensais, spm coma-r (
panhas eleitorais. mas que representa, tuda-se e debl)-te-se. entre ontro. 111- organi::mo - político?
prcdoml11anie- pagamento das despesas ext1'aol'clln"efetivamente, aquêle que trabalha, e
a nt{orl~at1i~ils~go c~n~i~~Kf;: lUares, da. extinta Ação Inte;.:r!lllsta· rias COm viagens, estadla~, ajnel's di
produz, que faz a grandeza da Na- mo~~ln~~i~, na segunda metade B!asil"il'll. A cOl1le~,r pelo 81', [vali custo e automóveis à disposição,
lntegralír,t:l\, COtl~es.so "e O ,Sr. lIenrique. Oe.st - Quero deção, Mas- poderemos multlplícar seu analisam-se a; implicação!! d~l'Se C011- He.sslocher
trabalho e os frutos da sua produ- flíto na realidade braslletrn e-os metes me-mbro de l}ml1 lil.;niha .t.Ma el", clarar a V, Ex~ e à Casa qup' todOJ
Cão se fizermos com' qUl1 o Govêrno, ob 'etlvos de defesa I' segurar.r;n P,W\ composta é!e mtegrp.}lstns por sta"ls- êsses milítares fÚJ integralistas. per.
num pa18 subdesenvolVido como o o ~ombate eficaz e sisl~lllátlc(\u ideo- n: o , 11!vest!gUe-se l\ ld~ntidade Ideoló- t~nceram à ,Açao Integral1sta e COtl,
,110SS0, nao çontlnue com a mentalí- logia comunlsta
<;lca de$t<CI: .mlllt.nrp••. llltei!.rllnt,CS da tmuanl faSCIstas e nazJstas e 'lutan.' dade-dE!-asfalto.
' . "
.
direção naclonp,J e da.< reglou<u/i nos de contra 11 Democrl1.ela no Brasil.
'"
,Acontece q1!e ume. ativa mmorl4. de E.:;tf\do.~, Apur9-se t\ dOI! p~.rlame[1tl1..
O SR, JOÃO D6RIA
'Multo
Ml}llo obl'lgaqo, Sr. PreSidente, formação nltida e comprovadamente rea ma.fs afoitos
defesa elo IBAD obrigado pelo aparte elucidativo de
(MuIto bem, mUlto bem, Palmas).
fa~clsta Infiltrou-se na escola Sltpe- no COIl"res~o e
cherlll,l'-se-á a. "&ta V Exn
- _ _ - _ _ rior de' Guerra para. cOlwertt;r &se única _conelUI!ã6: tl1I'lf,lS, ou lllla..~e t.e)Hé~ 'dessa cúpula milltar dlrlgm.
Discurso proferido pelo Sr. Deputado princípio, das autonomias continentais, dOI!, S/>O antigos mlllt.antes ou .~lnI- te. constituída ~e militares lU mlJoão Dória na sessão vespertina de em pretexto de ação- subnrslva .e<>m p6lí3un:~,; do IiIlttterSl!En!o-1 ' - DEP lltares da Re~erva (pois des-o lnstl.
vistas a. resta.urar plan().;'. rotalítarlos
Qu~m p o Secretál'lo Ger8 as A
tm'ção palítíc
-'
o
r4-~-113 e que, entregue ao orador no Brasil, "t,'.se pequello gru"o. lide- e proem!nente rr.r,mbro c''''lIetl colegla. cerem 1unçõ~ ~:oc=~d~ :e;hxUem
para -revisão, seria publicado opor- rado pelointelITallsta Marechal [nfv. do lloc!onal? O General de Re5erva
iU" d
ti
'I
tunamenle.
cio l"rei!:e.s Rollím. ainda hoje <n.li~'I(~ntn Jo~o Blll'bnto. e;t-memh1"<'I dq
L"r a li va) .CI ou-se uma orga,,
tante da extrema di'·clta. sempt'e en- Climllra (l,li Quarenll da Açiio Il\te- IUzação militar clandestina e p.!lr~leO SR, jOA9 DóRIA:
controu. no que t.anie 1 ln!litl'açãn l'!~ ~rn11;;tn ~r8.,~ileira. Ao lodo do -cu
ao ~,:/jrclto brasileiro_ com aqenfes
Para. 'qúe esta. Casa e a Nação bra· suas Idéias ,a mais formlll 7epuL~a ela ('omnahhel1'n ic'eo'órr:ro e colc"r de e !,P"l e.-ent,ante.. do mAD c t'ht
sUelra poss-am tomar conhecimento maioria. da Escola Superior de Gtlerrl1 •farda, Gener:.l Vic:<>r MO!'eira MlI~a e ,AD"P, t11l1ClOlllllldo em todos os es-.
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estendeu a sua rêde de tnfluêncla àS apUJ:ação des.sas lrl'egularldadei llra~~' mar~ e dI' ~;3lanclamento do IBAD. êles '\,,,reseutaclo era, de fato. o pro.
unidades da trupa onde, em cada um:! Mcadas pClO lB,\D contl'a a verdarlel- O fato aqui ebln p/w-o assIm: o D~P1J· grama verdat1elru des;,us entidades.
,delas, lll!\htém repre.<entalJies ou ra demOCI'RCla em ,DL'OS1l. tena. Que tado lUla por nma idéia que o IEAD
0ll<lrtunamente, serão lHes 00 maio.
agentes, Nilo e segrduo que a sua rMe- Deus l1JSj:lll e 11, !!:xa, para que po~.a simboliza, nào quer ser \ndiferlnte res revoltadas conin êsscs illstltutos
de 'espionag2Jn nas classes armadas, continuar aes'>a JlJ1a dJgmflCJ:mte em ao triunfo da idéJa que êle está sim. ao ver1fic~rem as ,vrrdarleJrllS Musas
no !l:Xército, lJll Marlllha e 'na ~ero- defesa daquele. qUe como eU e tantos balizando e o triunfo da Idéia (1t~ os obJet'vos é a origem dos billlõeS
náuticÍl., conllt:ce o mecanismo seereto ouU'os D\êputarJos que arjUJ têm n~en- slmboJi~ () JBAD COlJ~jste ~p~lÍas nis- que o I~AD e A.JEPs derramaram
dos cõdigos-mllll.ares e e"Lá a par das to lluma Juta desllluaJ p:'lra conqUls- so: contra a JnJdade e.\tatal" contra neste Pais.'
.
I
ocol'r0ricias no.' r,caJôes superiores e hll esta cadeIra viram-se a enfrentai n encampacão da Bond and ahare, . Mas, Srs. Deputado", o que pre.
inferiores da trllpa.
as mais sérIas dl1lcu~dade;, que um cant.ra a enclimpação da TTT, contra !e:l(ila t mAD - Ol al11[l« pletelld9
. Nos meios e.studantls, Insinuaram-se homem pUblico pode enfrentar ~~ra á'lei que regula a remesSa de lttcros agora sob a nova denominação em
os agentes da ADEP para comprar con9ulstá.Ja, l'lob!e Deputado João para o e:lterlOf, contra a le] que, f 1'- qUe aCllba de transformar-se. para
"lideres" unlverEltárlos a pê.~o de ouro Dóna. que V, c.XfL e os demws DeDU- gula a entrada de capitais esira;:lO'ei- frnudar a lei, de Liga de Defesa Nae dividir li c!C-'.se u.eJ! introml.ssao de tados que pl'Ocm-aln mQ1'!lllzar as elel. rOl; no arasll. contra medlélns anti- cIonal Contra o ::,omun smo ou que
€lltldade~ epurlns como o "M,avlmenuJ ções em Dossa"Lerea continuem se' oa- IlltJ~Un[!lItrlas. contra a autodetermi. óutro nome POSSua? O que tlretendla..
Estudantil Drmvcl'ático", (MED)' a, tendo com esta .dlgllldade, repl!O, pa· oaçao, contra pafít~ca independente. ou p'retende com ~ SUa insólita ,e 1Il.
Frente ela Juvenrude 1'cmocríi.tlca e.Ta que .amanha, na. renOVaçao d<;>s contra reforma agrária e reformas de débl~a Interfer@nCJ4 na vic!. publ;r.a
outrus a.ssoclH,ues agitadoras e pro- pleitos eleliorlllS em nossa terra, nos base e contra as reivindicações aU- braSileira? Quat J objetivo ou objet!.
vocadoros, rpspllnsávei.s por vários e possamos e~tar, no campo raso {la tPlltlcnn'lPlltp ,nacinnaHstas.
Ai é o .vos tqo S€"1. vasto e' poderoso. impi'no
lamentáveis Incldcnte.:! .nos últimos disputlt ele.ltornl, em sltua~ão lie l;tllai- ponto de parlida da idéia 8imbollul,- (ªOll Ico? .<=)I1Ul a verdadeira flUálidade
Congressng dn Unllw NaCIonal dos Es. dade. Porque UJll hOmem como V.' da p~lo IBAD que n!in po~e .er Jndi. ~ e ,s~us tMtud~ e prdcfS!!os de cortlldnntes, Farn cindir e frogmentar a Exa., como eu e c.omo, ~Igun~ outrús. f.renl.;> ao triunfe (Ia Idéia que s'm- UP~ao de. pllrJa1Jlenlare.~, ml,electllals,
União dos Tranalhador.es e a Frente qUe dISp\lt~r!lm l1.' elelçoes em t 11"1- hQJJ7.a contrários a Isto estão V.. l!ll:a'lf!!~CJOlJárl~s 'p.Úbl!t'() , agentes, do 00-"
Nacional do Trehalho TlH h1tn peLl bro dé 1962 a enfrentaI' o poctel eCQ- e muit.os (>utro~. p.orql1P, o mAD i' p~_ Ú~I~O, rro e..OS?l'e.s. estudant.es, trabo.
emancipacáo econômlCa do Brasil fi- nômlco, como 116s, Jã no E,sl,udtJ do la lnielat.lva prtv~da, base dos trustes. tJ~ea
or~~ e'la~ ~nesmo ~ famfiia aa.'
nan'cinraJ1; tlivnrsos movimentos'sln Esptnto Sanio, sentindo P(ll' todos os Inter€".5Sa que 'domInem OS trustes que
rosi e ra
,
dlcais como 0- "Movltnent{) 8ml\ll'al lados, -a açl\o dP.ste tr~b~lho que' V. estiio llquidando com a iniciativa pri. ocu1t~~l a~::..nge
os gbjetJvos
• ' áti"
"M'
t SI di' 1 EJuI., com multa precLSlIo, está ex- vallll no Brasil, isto é com a Inicia.
". . ,os....
IS arca os
sob
D e,ltocr co,, o
oVlme:;t o "n ca pondo à. Casa e li ttit;f\o. tiveran;t só. Uva aut~nUcampnte b~asílelra, com a uma umcl! e aparelJt~ razão: a defesa.
dos Trabalhadores I,.lvres .. '! ~\10VI' mente' li. sorLe. ou a elevaçãO' oU li po- -concorrência que fazem para.' acabar da DemoC!!lcl.J ooptTa a inflltraçno
,m_€"!Jto de R~nova~ao. smdlcnl em litlzaçãq, dos ftabalhadores, daqueles com ,a indlÍStria brasileira, Isso bdo comuu sta ,pest-e Piús .. O . se~ "anti_
Sn,'1 Paulo, e a Re,~slencla Drmocr~- que sentiram, n"líre DelJutado João porq le tem função eleitoreJra nos mu- ~~unJsmo, Ill~m de IUd!J-StTl~ alta.
tiro dos Tlabalbadol~, na Gull.nabara Dória. @Sie trabalho de compra dI! niclpios, que são IIS bases polltlcas 00 es e;f ~!1doS,a para a meIa dózia de
N~ COlJgre!,<;o, ~legeram 145 par. DêputádOs para esta Casa, sôm'~nte sistema, porque não ajuda a r.sI1dl- trEle ~ ~~t~ue participam do con·
lalUentar€"s fInanciados 'Pela própria êstes homens sabem e podem Rqul- datos a Governador ou a c;;ove.rnaeto. pa' QADE1' ma, c para o ntAD 9
AD~, e sôbre êle.s pas..sou a ex~tcer lat!),r. da nJtn glglllttcaçflo, do alto VIl'- '€"s com programa óacionallsta. ,de In. d/fu~a Ir
u~ lUer!l pretextd, véu
pressao. direta ~pl0 seu Instrllmento 101' moral e polltj~o dllS palavras de terêsses autenticamente brasileiros e llaquear Ça 'bo CO~~I1IJ dlçleológlCa p~ra
legislatIVO, a Açao Democrática Par· V, Exa. e da' açao-cln Comtssiío de porqlle' Interfere. na polftlc.a elttema ceras e escod'a~1 a{ emocra~s s.mlamentor.
Inquérito CjlJr estll.apurando essn.s Ir- €" porque, concent".a sua. principal ajiJ- conspiração da -extfe?n m~~ ftlave, a
Nem meS'1'r, o, G)p,'" p. o;: oI 'C'!'O~ .regularidades,
I '
da a certos Governadores autentlca.- 11 conqUista do poder c~m ~étodPara,
ca.tóllcos do Pai. escap~lam no es
O SR JOãO DÓRlA
A d
mente vlnculRllos ao pentagonal. L'1- objetivos nazl-fa i t
os e
volvJtn~1110 €" " lnflltrncn) !- A ' 1 l ' - '
grn eçO g: a Câmara está numa 'It ri ~t
A uJ
á
se s IIS.
li!\' Eleitora" (':!. Faml'la'
nãc e~oc~~a1~gf!~n~a~~~f: ~eQ~e ~~~s o~ fica ~om o IBAD o:;" '~~n~l~gva; de ~u~estlnt~fõ~~vaa~~':~~~~5~~6
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~~~~:g!lr'iêa:;C1\'A:;m~nEI~~~~ihêrt;~i~
~~~taD~~~ta~~b~:teg~~~~
%m .ri~ ~'~~S ~1:~~€"sco::~ao °B~ft~a~l~~ :fá o u~Sf~:~~~~tl~~l1~~, :1~
emocrac
l']ue se vem 'Com'lISP la
t
d 1 é 'it ma n€".Bta hora' fIcando com o IBAD quase nn integra
quàJ d'
/1

" ,.,

promovendo nA G}mnabn~n tJ~ra ex- e tainbaé~ c~~o;~~ :legÇan~Ucl~s~é fica vlnculda ~os trustes, que mOno- íl. sacledade, a me~tYra, a sol~r:~~~
Ploraãr a boa fI> e as conv'cro p-" de- Pl€"nár!o, chegarmos tecla /1 bom loêr- P<'ll7.am essas,rlquez.as tôdas-e s1,l.o - tlra. ideológica des.~a. organIzação
mOcr ticRa õa famtlln brss!l~lrn '.
m
r
"b
d s
com algumas exceçoe.q - no ftmdo. Trata.se de uma 'cart
I dI'
TOrta a col['f,lvlnndp at,!unte. fnfml tôda.~ac~mse~ea~~l_e~t~aco~ze~~~ grondemenl€" restl<'n,~"pjs pelo e;upo- Çfener.u João Gentil lar~:t2ll_a!tt'h~
tornou-se Dlvo de f)rl':rtT"~mos falsa· Orl"anJ7a cno qllP é todo
aI
n 'w"clml'nto dpGm~Ssall.
- ca é demals repetir-se' Ir.tegroUsta e
mente repr€"sentattv,,< dI' seu~ r:rupas t
'êj"
~
m ·n.. .
eX-llIembro da eâma'!" d Q
ou classes sociais, nrll'!lnl~mos êF~CS ra aqu es 9ue querem vir para esta
O SR. JOAO DORlA Nobre do extinto
ti
,a os Uare~ta
g€"ralment€" lrlcnt.lficávp.-Í!' pela slst.e- Casa mllS na,.o podl'm porqlle o !>Oder Deputado, o aparte de V. Exa. é _ dlrigidaPO:, C!&n~asclsta bras\JelI'O
mátlclI '\nchl.;;o de pnlílVrns ctl1111l0<- econOmlco .nao deixa, Quero, no f\-Ioport~no, Enquadra-se na linha de "fuehrer" ..o IBAD
Ha4o~her. o
tas: "Aqão DemÍlcrfJUca" ou "MllVi- n~J d!lste lIpn r l? que ~. Exa. mi! tx'.r- raclomnl0 qU~ e.~t,ou desenvolven.do. e senhor, EIs o teor ~eu pa rao, amo
mentos llvr€"s". Pnr 'uma de..<saa Iro- DIltlU dar, congratular-me com o Pre- V: Exa. exp\Jca melhor o que dIria I'ndereçada ao seu chaf carta por êle
nlas nadl1- tém 'de democrafas e nml- ,s dente da RepúlJlica que em boa hora,. sobre o ll!lSunto.,
- allenador de s
!l~ jsupremo e
to menos /illl'CS
' b e m as.~es.qora, tendo em vista 16 0.8
O Sr..c Tenório Cal,alcanti _ Rá
ua COnsCI c a:
E a pr~va doijlíe 'afirmo aqui está. bons resultados desta Comissão de que honlens de boa. fé que, receberam di·
"Em respo,!;ta,ê, carta de V. 5a'
Srs~ Deputados. tenho eJll mãru; eô- V. Exa, fOJ, emin€"lJt€" trabalhador.... nhelro do IBAD...
•
~atada de 16-8-62._ com a qual
plà das Instl'llçõeS qUe a ÂDJ!lP enO SR, JOAO DoRlA - Vou cbe- 'O &~ JoÃO DólUA :..,. ú;tb V. Exa,
~n!cia U.ma série de pedidos de incaminhava aos', colegiados regIonais glU ,lá.
'
ouvirá de mim dentro de Poucos mi.
.ormaçp€"b silbre ~ I1:stadoó, trasObre os promH1r1amentos que os can- l ) 8r. Ar'gllano Dario - ... val eU- n u t o s , .
gg;lhe as primelr!l$ informaçõea
didates pOr elll fipanclados deVl;lfiam minar .de uma vez por tOdas êste ma.!,
O Sr. Tenório Cavalcanti _ . . .
s ~e!, Pa:raná.
:faz€"~ ·em_públlro.
para podermor. chega~ a esta Casa homens honrados que recéberam diSltuagúl polltlca~ a atualidade
, Nénhum dêles -poderia sair da ,bl- com dllr1nldade
" n h e i r o de seus partidos, na Ilusão de
POlitlCll paranaense divide-se ar
tola. Nos~ progrllmns a,. rÁdio e"' dI'
O SR. JOAO oóRlA - Agradeço que estavam - financiados pela 'sua
duas tendências tdeológlcas, 'IlDO
televisão, pago.!' 'Pelo IBAD oU peja a V. Exa. a ollortunldade de -seu agremiação e cujos nom~ são cataum lado, o t'TB, aliado ao Par.
A\,EP, Os canrlldatos, obrigavam 'S€" a aparte. Multo obrigado. MIIS, Sr. logados na lista áosvei:Jdldo8 110
tido De.mocrato Crlstâ CJ , partidos
um roteiro prévio de perguntas'e res_-Presldente, acabei de. demonslil'ar que IBAD. Aqui mesmo vimos manIfesta_
q~~ estao perfeitamente jdentjfJ~
]Iostas elaboro das no litlo tie Janeiro êsses movimentos nada têm de Jl vre.s ções de colegas nossos qUe receberam,
C....08, ;defendendo o mov1men tO
pelo SI', Ivan Rassloc'ller, que 'hes nem de. democrat"ls, Na verdade, as C0tr0 qualquer Deputado recebe. auesquerdi.stll., De outro lado, os de.
roubava anteCipadamente o direito à SIl'S slg ali, ação disso ou ação daqul- xl1lo de sua agremiação, peros servlmais partidos, que apesar de nem
livre manlfeslJt.ção do pensamento, lO, nos relembram, Iste sIm, a Ação ços que prestam 'aOS seus partidos,
sempre unidos são filrçllS qUe de~
$ubmetiam-nos a uma verdadeira la- Inlegrallsta Brasileira: Ação Integra- pela :Sua coerência partldárl,a pela
fenddem o programa do centro e
vagem de cérebro .. De tal ordem se lJAta BraslIelra, Ação .Democl'át!ca sua lisura, em resumo. pela SUl! capa.
Q,
emocracla. O PSD apresenta
bltôlava o candidato ao roteiro que Parlamentar: Ação Integrallsta. B"a. cidade d~ servir ao Brasil, ltsses preem seUE quadros elementos apro.
nem mesmo a IIberdade da con'stru- sil:1ra. Ação Democrâtlca populàr: c,~am 'ser a~alisados, com severidade,
r:ltéável~, por~m~ uma grande par.
~f\O da sua frase' lhe era concedida, Açao Integralm1.ll Brasileira. Açilo Sno hO)llens-t.onradoo, qUe passaram
oorHprometlda pela presldên.
Não havia um só candIdato, flnancla- D€"mocrát!cil E..tud,antll, Ação Demo.. na. lama s€"m ll~lr sujos, porque 8 po·
'~Is~(l Ilart\tlo, entre!rOe no Sr.
do l>ela ADE? e subscritor da p1nta. çráttCll SindIcal:' Ação Intellrl\1l~t~" Ilhc", .está'chegnndo a.um ponto no
o s L?Plon. Apesar de tudo
~orma tdeoló:;tica do IBAD, qUe escac Braslleirlf. TUdo !$so não passa, SI' BrasIl que 'podemos dizer que ela é
e aqu vem a ressalva, que
pallSe ê, censnra prévia e que ,pudesse Presidente, de UDJa sô açáo _ uma a !lrte de lld,~ co1l'l a lama sem sair
Mw;r~o IBAD - o que se dIsse de
llvrémente defender o seu prOll'rama: !!~ão "entre amIgos'" "
' sUJo dela.
dOS
LUPlon, êle é elemente
t~tia que se contlngenclar, teria que . O Sr, TeTlór;o Cavillcanti _ V'.
O Bce. JOAO, DóRIA Nobre
emocrata e está COtado pal'a ele.
se limitar estr!tament~ a 50 Instru- Exa. permite?
Deputado,~acredlto quS' a major par·
~~ie. Os peqUenos ;>artldo.s P.RP
çôes, o. 50, PBrt:(UIJWS e l'espo.qtasque'
_
~ te dos. 140 ou 145 DeputMos que te, PTN e PSP integram acha':
.0 IBAU pri"lfamente lhe 1nIpunha.
~ SR. JOAO DÓRIJ!.- N~o pa- rJem sldo.a.jUdBctos pelo 'IBAD, e pela,
~ada Frente Trabalhista. Cristã.
:ru Mdas sl'am perguntas e respostas [lerIa negar o ~Pl1rte a V,, Exa,
ADEP, nao seriam capazes de alieEst-a Frente apela a candidài,ura
C Sr. TenóTlo CaiJalcantz - Ape; nar suil- consclêncla democrática" seu
do SI', Bente Munhoz da .'Rocha
reuclonário.-, contm l1S Teforml(B can_
Im. o regilne presidencialista contra nas desejaria incluir no dfEcurõO de llatrJot.JsllJo, em troca de tostões, de
para o Senado. ".' ."
•oliti
I
d
II li
V. Exa. qUe a Câmara está no llonto migalhas, algumas cédulas faixas ou
D 'I d
-',
f
p
ca_ ex eJ'lJ!I \! Bras
e man- de duas a'ternativJls e terá de ootar alguns ca,\"tazes,,:tste, 81's, 'Deputados
,ep,o s, e relacionar nomes de paI'er relaçoes ,eohl toiloa os pnlse,<; do por uma Dentro dessa altemá.tiva é um dos muitos equJvocos em que ~ ~~Jle1lta~es que ~eyJum ser ou forom
1l'l,undo.
estão colocados os partidos polítteos tBAD ineorreu ao tentar COJ1btl'uW n~~~dcS, o~ quaIS vou omitir, terml.
O Sr, Arrlilf.'1l0 Dario _ Nobre que orl€"ntam o sistema démocráUco neste País a sua monstrUOsa. m6qulna.
li car~ nesti!s lêrmo.s:
Dcputlldo João Dória. venho acc>:npa- braslIe1ro, Com relação à Câmara e de opressão. ESta. Casll, dar-lhe-é. res"Funcion,zmclllo da Seção
A
nhando o trabalho hercúleo, dlgnlfi- pm face do discurso de V. Exa, posta. inclusIve atrovés da palavra.
~iíO eslo.dual tem funcio;;'do
Djl.nte, de um grupo de Deputados que ocul?arei a tribuna multo breve, In: di:..osCl' 'Jlarl~mentare.s, ilaClueados na
1lO1'Jn!tl!'l;crnte. reunindo-se .0 Cot1lÚl ll.SSento nesta CaSá e dentre éles cluslVe comentalldo-o e anallsando' os sua, convlcç!l{) democrát:ca, poiS mul_
leglad;; ls j;oxt"-felras eventual
se destacando V. Exa. no exame, na. aspectos da questã'o política na/Cã- tos I1.credlt~vam qUe o pr-ograma -a
íí\l!'nte'l j,orém, quando"necessário~
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qU~l' runna. negativa é raaa de subs- câmara: 'encampar a. ação do mAD pela nos.sll Com'í.sIião de Inqucrlto o
o CoJefHldo resolveu em princJplo, tunda., e falta de positividade. Tenho,'eolLo leg/t.lma. ,la ponto de deixar noo'e Dllputaclo Jose APllllIC,do 'de
\lCtur IjlVllljuer candlduto dos par- a'.blm, uma. suspeita e uma de~conll-Iaquelr.s pessoas que. por "usão, roram Oliveml julguu por bem encaminhar
tidos P'rB e PDO, pois é do conhe-Iança ÓP. tudo nquUo que e negallvo. larrll~tadllll nas malhn., désse ól'gão de
nossa Oomissão uma reprej,entl1ção
cimentn gernl que o Governador' O SR. JOAO D6RlA - Permlta- corrupção, lDmllre~ conla.to com o com a proposla de que eU! emlJ VJsla.s
do Estado, elemenlo do PDO aIJa- me uma eó observação. De ruto, no- problema do levantamento da rerdldn- Iao plenarlo da Câmara, ~e w'uJu,for.
do do PTB. scgUt doutrino. do Sr, 1m, Deputado Tmupelanl P~lelra. se a de. Membro deMA V:ua lembra uma lmasoe em concllLSíío palclal de resa1,eollel Brl~ola. com o agravante democrnoJr. se su,;;l,enlaEse na base do: lJl1all Pm lIterária :lo "r'ho Shnkespea_ JtIçllo II 11m de que as autorJdades
de seu.. asse.'-,lIrr.s serem elemou- lIuLlcomunismo, seria. de supor que a re em MaclJelh, quando Looy Mnb- cOll1pelclJ(CS do SuperIor Ttibunal
10s • reco\ú,rcldamente comuD's. democracia. náo exlSllrJa se o comu-,bel,h lavava eOl1fln'1nmente as mãos, Eleitoral agissem lmedlallllne,lf,c no
t{l.<
r"lllO Jebllpluee~""'e.
,
Ilniltllmentc. para tirar EI_ IDllJ'Ichas de ISenIJdO de ca.s.;Br as .UvHlnLJe.r tlês.se
NOI€IIl, 81'. ""psldente e Srs, De u.
O S~, Temparant P.erelra - Uma sal'gue do crime que ool11eter~. Depu. órgão, prmclpalmcnte leva nilo-se em
t.~clm': () lllLStre Govemallor :.0 pa~a. tias 100mM de ser llInt'bratllclro c ser ta do, não "el qunnt.o l,fm'K' t<!rel para conta que comprovado. .!Stuva sua Jnf]
~ um democrata auU!ntfco entre anti qualquer coisa dentro do PaiS. m' pr".II\':JJ)llr com o t'l1lWo lustral da tel'ven~ão corruptoro. .a vlda eleito·
qur!nlos maJs o sejam Pauta-se /lua porque, acima de tudo, o dever c de m~nha 91ma, para dMfMll!l'-me do fa- ral da PUIS, Pnnclpalmente cOll$ldecOlllll1/.a polltlea na llnha democral.a I1flrmaçâo, é de ser p,?~lt1 ..o. e de 101' to n~ pl!rtencer a U~'" Câmara que rando que e.,távamos em vi-.sj]eI'os de
",)'Ift. NJuJdlstilnte de extremismos a I a tuvor de alguma eOl8&. pobre de t4!vp a lnc.riloncla dc Um lllAD.
pleitos l11unJC,pal./lll não-'se jlLS[,fleo.vo.
111wl ernli(ll'a na vanguarda dtlS relvln I uma democracllll qUe. já .11'~nlol'tada O Sr. Arnaldo 'Jeluelra - Permite que se aguardol.lse" térrnlno do pl'llZO
dJ,'neões soclnh náo se conlund Jl~' d... llbStilncla para afl1111t.... I' aJevan- V. Ex'?
àa COmJ.."-5ÍlO a 18 de nU"embro, Islo
SP IIJenW C!l 'êom <I IJnha mirldsta lar &l'US princlplos, prccklU'.~_ pa.rtir
O SR. JOAO Dr'Jl'tTA - Terei mul- é, um mês após as elelQÕcs que 68
l""'.n, ,a, Nn" há nem nunca houve pal'lI o combate de oulras ld~lllR, sem tu p r a7.t't em ouvl·lo dC\lQ\.s de res- rcallzarão em outubro. paro que em
un,' <li rCJl111J!!I .. ln l>.trtlclpnnle do ao-' ler aq suas próprJlI6 !deJas a Fuslen- pol'der l\oO 1""',1< do nobre Deputlldo ICODseqUêDCla. do rela.tórlo, e da, con"PlJ10 (l" flr, Ney Brs a. No nta _I lur. ~"te ~ um aspedo (j e hll de vel- ,Temprrllt11 "'e:Hrs
clusão pudessem lliJ autoridades agir
t<1, o lBAD, 100o podfroso
emA'::> lar n eHa CllFoll por milito t<!mpo
O Sr. Áfl,I'I1do Cerdr'ra. Quero contra ó>.se lnsÍltuto.
E;j~reWnl~, o
o I 'f'I, llte, o lBAD onipres~ISr arr
.o SR. JOAO 1)ó.. l!. - 1'Iiir lenho dplxar mult.a genl.e selll máos ne.'tll que OOOlreu é que o SL Pcracchi Barp'n.'[ li ~'Ij(llção de ,Iulz supremo 3nldu"ldl1'
len-a.
IcelOS' eXuJ'l.lIUUldo na., Slla.~ atribulo, "''11 po/H.lca e soelal- ora dn t
O SI', Te1llperanl peYelra - outro O aR C>flESIDE:N'm (('lór'fR Mot· çOes de Pre~jdeute da COIUi.s.!'ão, a'entodo de J~eIlJof':l<l ('omu~lsta li; rd:~ problema que Miá no foC<J dJlll dls· tal - O nobre orador (Jspõe de Irês mndo comra o regimento, encamlcr"jH~ ver,1:lrl,~lrOIJ, E vetam mAD c ,ellMÕ~ é ,li> mnneirn de subverter li Mlnuto~ para ('oncluir Sua ofl\C;ão. v.lnhou a matéria ao Relator lil>te, no
,/\1'\1'P, o Governador N~y B r a"4
g!cllncelto ele reprculltação pdft,·dárla. ~a. I'stã falando exntamente há., 51 dia. seguInte. apreseotou reÚltórlo
"['11m o.~ cilnclldlltos do' (JúvenJàdor1i&ll0 que cstrutUla a orde!la~úo jurldl. mlnut"",.
opt>lldo-se a que e.s:;a .repre~en!açl\"
:Ne" Il':H~lL l!: Vl'tom o Parl1do d Q .Icll. e poHtlca do Pais, q'~ tem como O SR. JOAO DÓRJA - Lamento tOsse encnmlnhadll . . plenário da
vc-n',.,!,,,- N~,'" Br"~n. E vet<tm ~ t:lllondutos do povo para o poder Ilrecl- "'90 maIs oooeederapRrt('s. pois que Climara dos DepukíJos. E quando
<lo, n,,,,, como lrwlrlJmenfoo OU nba somente 010 oam1nbos partldár'os A .~mpnte. me re.<tnm três m!nuoos e membros da OOlll\ssão pedh'am que a
llll\'lllnr do Pnrlldo Comllul>:te II
exl;'l.êncls. de Ul11ll -entidade esLI'anha aJndn nao entrei na nlll'te prlnclpol do matéria rÕMe. _met.ld:l â tllsCllMlío
Er,t,~ li uma da~ provas das 'multas ali LlOnduto Pltrt,!dárJO é lIutro pollt<J me'PI dls~!1~so. Rl'l~!'.o, incJw;lve, a ge- e volação. - a.idente impugnou o
pt/l"us que dl!"~ml1Scaram 4 clUtnln Ine~atlvo que ~m nada pode a' na! a :P."'t1do nll\no A Inll:11To. de trechos da~ pt'dillo aehllDllo .r. o pJ"e~cr do Re·
[i'f'm. ar ntlstlflcaçúo. li. Intlíl5trJa do exleténela de&'lll entidade, E, ass!m,ln~trnclíe. que li A.DEP remetia pnra Intor era sU!J<:lellLe para enccl'rar o
fIIll.JcDmUl'lI~m" como rnziío de cxlstll pedarfllD1!l!1 levar longe o rn'Ciocln'o loue 'PQ~ elJndl~alo!l se I'I'ODunclaSo°em lIii~ul1to. }. matéria foi R.'sil11, .nder_~.
clr.'ft~ enMd~dea.·
que serâ levRdo. O probl~,np do rBAD 1c\llr~"te ll. eam"onhll eleitoral, em ta". rida,
11l11lnnrmente, ,sem dlJ>cnssao
VoJt~m<l~, por~m, áos objet.lvos di/vai longe, nln~uém se Uudn, , Mas. o ,'11'1 (l~ tj'ma lÚ?9Iório. nnt.ídemocráf,lr., nem volaçAI,), contrariando " regiADE:P c do !BAD. Aqui esMo éIes' Iqu~ eu queria 3.c:sínlllar como IncldêlJ- I ",:lll'~el(l"n!. J<;.<c pasarel Ao Taq~ll. menl },
1 rl.d d
.
1 _ oll.ylrl ~
. cla no dlseuri\O de V, EY~
é aquela l'"nfla 1l8r~ que flr.:ure como peça InE.< t a. Jrregu a a e rl':llmenln1 IDOf{)"It1,,~ de I' 'i~ do proCl'SSC das re-, Pll<rt p que me 1<lc8: a lesa0 1'I'ofunh ,1·u"r~"/1' .-lo men dlscurw.
tl."ou, Sr. Presidente, a representavllr~' a S rbll'l~a. ~Ue p()der~(l lc-,Que eu sentl DO meu M'lceltiJ de' o Sr. Arnaldo Cerdelra _ Pe=lt~ ~ao, em cS;ilter pe.<soal, em'amlnhada
emlln~IPn~§'l! r.udeh'! "eompl<'ta D.putndo quando velo A In,t"'1lJc10 a V F,x'?
ao rrlbtma, Eleitora.! pelo nobre Depu~6bre p. Óa,i... rp;Jr lDeJo d~. pressão!! ,que eu llerten~o. l1uma parcela de ' 13 o Em. .10110 DóRJA _ Nobre lado Jo..é APllreeida de Olive;ra. be.m
LJ1M,p,oa
"esso, o Oo~crno, M' tlê"~e eoJe!lilldo levalla por um 1'0- 11etltltndo A6 me r4',slam tTêll mlnutOll eomo a miDha declarllQfio formal de
11~ cl~s.,~j:at~~~ ~~ cal"';'lSes dlrllll!Jltell,l ebl10 das Í1deránçns, II 'buscar. na rÓi'- "~ra eonduil". t.nMMlto nf" poder I'ncamlnpnr outll!l ao Sr. PresIdente
l"1!"1\lq e o'
vo J 1a ~Ia.< labanal! e l11u1a mais .mUjurldica. na fórmula f""~~tll'r-Ih" o ."nrte,
<la Republlea. l!'Ito teor aqui está e
Pri1)~JJ)lll-'l'po em l:(Cla\, Duns armlJ.lllmlloi b eJ;qI11111t.n emailolmll ••.)ri;:noI081..A1.lla1doCerdei1.a-E.la. 1ll!SS() li. l'aqulgra.flo., repre:sl'n~ae8
(pr";alllln~ln ~ ec1 l'ro";llaeãil • Ideológica In'i'N; de afMtar Qualquer llttocão dês. ""nMvl'l 'llU um Mm1:tanhelTO dc Co. 1!8~1l ~m que se terIa fundamentado
(Wh!lrnn e alJe :t ;Orrdlflçll. o pnlltlca se cSrll'lio COIU a Cll.marn, buscar, bem "1llr~~" vft "llrA I:,rlhnna anunciar uma ?ti
rno Fl'deral para "ll~p['nder lia
llM.lonall'
nnç"o a cousclêncla ali ronLrá.rlo, & defesa ua lustllulç,'w, .,t'l~,I~no, 1111".h-1a, ~em que lhe possa- a
s~dl'~ da ~AD e da ADEP.
'
2
Mnn te
confeMnndo-!\e li, CaFll em lar"a uar- "1lOf. dAI" nnar!l's A Casa está cheia L
',l'raC d Blórcl!/os - Fui cf.
nnlc;;" em Cl~1' ~~ão cio Ustntus quo ~laltd~dl'. sl/~íWlda
linn1JrR'I. dlre- -lI' Ilbl'raJldndp ~ "l'I '111l! outros mlnu- ado nominalmente pejo Deputado
jm""rlnli"ln.q Jntl!T~rjbamtjnter~s.'C>l tas 011 índ\rclna "0I' ..... ta entidade. t<l~ Ih" .prftn dntlM, A$(ora, lI' nlo Jolío Oórla. Sr. PNsldente, e peço li.
J·ft qubnrr!lnnr lU! na Õ e ex crn.?'. pa- Can;,e! de ver na mInha terr,. IIS eao- ~on'~ntp Mn "pnrte; I !lena.
llD.rqtte oença. para. apartear,
'
"Jrlft"~ (p.Jmoft'ltlorns <;c1~~ ~~~eCcnV()I-1 '11;r,"r'ln~, tllll' lA eram amarelar. com '1 11e ll cortar a m!lO ti, muita. ;"enu- O SR. PRESIDENTE IcrO/'ls Mo'·
tn~. n I>ol~'r, ~ptvc~' o Im.,ortn r ~s,pl'l_ "'OiA nllo·fnlnntes. CanseI de ver Cll1l.'- MU .
lal - A Mesa poderia u~r[Ntument~
ml1n'lf"'llrM n n!tí) re o' dor~ de tn7eq'de ~Ma noo poot,p.s. eom 00 noO SR PRE-OlmmN'1'l!l (CI6/1/. Mot- dar a V. n:xa. a palavra para expllSUl)rr ele.t,em·oIVldns' Jl ç
às nnções mps dos candldatOll. Nobre colega, te_'
-I Nobre Clenutlldo, a. MI!!U' debl· cação pl'.'Isoal. porém o nobre DepuS _
,_
'
nhn eam l'pla'l!ío no!! dl'tlutndos quv a a ~ li. nel!nf:.lva do lI.lllllTte, pllsto tado que egtá na tribuna 1ft PSllotou
In ri
de nl0vlmcnto "01]118- llreltOTll11l I!!lte l1p6io n lloa vontade da qUrd lá havia ehamado atençlío do lseu
. .>\ Mesa. no entllnf<J. ,
r, o C". 10 r"l!11ln, nle, com a ulJllza.' Mml1r~en~~o. Acho ,ue ll.q dlrlmen ,01'n n1' pnra o ~pu 1.elT1tlO 41111' estA.8 $en'lvvl a êA._e ~to. Ca<o o orador
i~e()l!o rll·<PI"lllvo m'lltnr nróprlo, emle n' ju.~MflcnUvM deve"lam ser bUl!- findar. Em se!!'u'dn 1'lm0.l lfl.'IIlur.sao consinto no aparte "de V. ElCa. e ape.
_r Ih r"trl'mll dll'elta l<ltalllárlal cndn« "cima d.. f,udo. Há o crime, Não oJe mnttlnl'l nnra '4 "lIal 11 M~~a terA o nn.q pelo foto de bover sido V. Exa.
q~lP I1n'"a fl!n"'Ol1nr IlLQtDntânpamen_ M o n.lmln~o, talvez.
~'~'1l1(J rl!!'n"l<mo ·~'mcnt.a·, ~rqlle c!tn-do. evIdentemente a Meso. nada
fl;,n; 01l1<l "JlprnAtlva cnso 0.. f:ljSIJO'oI_1 o AR.•10AO 06ttIA _ Crmlnosos. .,1 :(Im~nte rllntrovp~tJdl1.
tetl1 a opor n que V, !;xa. dê o aparte.
~111l;'I;:h"n cg",df19, nli" PO!\!íam ~er há Sr. Ol'plItndo. Mas n:t, é Juslsoo !':'R 30.'0 D6RIA _ f!". Pre.<;fO SR JOAO D61UA - Com multa
pIo tt ~~ pnr Im' 0.' "~cíflclJ5. n cxem- mel'1le a qun~e totalidade dos que têm (l"ntt', Ao:t,e I1ncl1mento Im que o Se· honr!l" se Ir. ba.. llermlte, Sr. Pre""0' ~ ; I~ ' . to",t"'l f,7cr nos último.' 0'·.1'1/0 l'1e.<lla Cll.'Itl.
nhor r"on llM.lnrbl'1' dá InstrUcões sldrnt<l.
'\lo
,o TI 0;.1"'," \'Ofn/n. qlll1 ll'varnm I O Sr, Te'!Zpl'ranl pereira - Com o. nere mnMr1nq b AOEl' e.staduals 6 a
O Sr.' Pcraechf lhLrcelos - Sr. Pore,1,,, "~;;",,~:' <"I~I"'ln ao ImO"ilil11ctlin l~riio ll. esta, CMA, meu prlmeh:o jul. maior prOVt1 de Intromissão Ind~ltn si dente e Srs. Deputados, lamento
teJ']" ' }~,!R e .Ir:." ",I'O"'i','elfl'j.nl~I"ompl1f., lo. nF!ilm, de comn.eensuo pa. I'1/1...e orl!'no!~mo nll vida partldAr.., nR tlrolund-.tg que o nobre Deputo.do
In 11) I"" li renrmela de JQ.
\". no '"'r!",• .,fE'~ e 9S lu QtJtJcAtlvM.
"do n"1fU~R. nlJ, vIda pt,bl1ca. brJU'l!el• .Tofi"
~a na tribuna, mom.. _ '"lnr1'llf':kfio dr Oluo)
I""
O C:R. JOII.O DóRIA - PerfeIta· ra !'l6 b.."-ê dllllum~nto k&ta ped'a In. ~ro flue' da éomL""i'lo de Inquérito
I'Xi,I"nn Jl1rl""en<ll'll!~
d ' l)O. Cri Il1Pn1v
dlc~-l(! r(lmo 1'éu de crltt1e conte!' a o. Qual sou Presldentt', falseando a
b:n<JJI'!f'll ~ ft 1""'1,0;0 d~ 1~1 .Clo.ve,'n,o, o .~r. 'J'r'll1'eranr prrcJr~ - A~ora. ~·I',,~qn('n ""~I""nl e dI' crime prnvlz. vcrfln.cle, O Detlllllld... JoÍlo Dóris iltbe
illnlnn','1lrno l' 'I c"'m·"c" os {< j''<' h,' um rorhllo que não lJerdll-o. Fa,ç'l tn ntt CMI"n li'1.ltllral lXIls Io~" "('.r~ /omenu> qu<' fui vIsl1ar o Depu.
J"']l'bror!nn f;' ún;f1r dn eQ o ~ . I'"terl"r nnrl~ de nmn ['ntldade dI' mlnhll ter- oUP o~ ""'1'/1"". nrlnl'illal. dê ADF.'P tndn ,1"<~ Al)e"peldo nll hO"l)Il,al lUl
lr'""nrl,, n Rpr)~n ,'el(lrl1fi;n; '~ll('h JQ, rn O n"h"e OeP'ltadt'l J'I"lto Velho a nllli. ~ll elecõeg de 1962, serllo Os te· 11n1 SI' etlMntra ~p'ol"ldo hâ vtírlGll
r-nr'1"fl"O'HPfltn no ~\'I ;"". n a <lJ r(ll to.pp E' o 4Q Di~tril", entidade de l r u l n f e s : ,
(~n;; bn~tante doente e qtle nessa
m-t; r,. 11" O"gnnl?n~Íi~e,
Jlr~cionJ-, n... lq.~"'cln o. um bnlrro, Se bOllVI!.'!.SC
lil nr".tlll'lar. por todo.q os meló~ :"'0.111" IIImel '(mhechopn l" da repre_0\ ..'""'"'"".
,<1llb F.s lad.... \l."l 11'NIlPrlt" nara ll!lll1ro.r ~ benem~- ,poMfvels. li A~Ílr Do;nocrátlca PaTln- ·"t.oro" rll'/' " 11t1.~lrp dvnntado dellO ,<;r Trmnryallf T'rrc'ra
' ,r,"r1n flaaueln entIdade. 1'11 nno \lll- íl11pnl4l1' e ns·ell'urnr·lhe o apolo !IR hvrll~a, mllnf~ 111I4 P Jnll·npndenten~pllf,~fio nu'; s rI
'
- Nüllrc ,l·'·ln tMe- nr,rtl! da Com;...~ão InveS-1 11ft !l.Qa d" elelteres:
....·nt" oJe ,unltlUp~ rnn"'''''nr.fit'l da
npm tll' intt~~'$P e a de. meu deFejo
~ole a meu ver, 101 o grn.n- b, ~qtnbP.lecer Acõell Democ1'á.f,lcM t"!(Iml...nn c1e íNWr'1I0, r"?-er 'Jtrnnte
rnnn..... r n <r"
rnchl10 dl'; ClIsa. de pré.julgar d
nall Assem'llélns
TrlhlJnal E'eltoral Todnvla. dlzlafltlv'(lO(I'" do IBAD ;0 ·ve:~'to das ' ... ferfo"~nelll p a IncIdêncIa da ação .~.)t1\1a>l do. FM,ndo~ e n~s CAmarll$ de ll'" fi "pnlltado Jost>. .t,"n.~("llo: uPe_
I1tmvé8 Itr'
. qJe , "x~. vem, Ido m,4,n ramo ~cndo ll~ullo que deve.\yp,rrSdnrM dos Mlm!cllllos:
r" .....• 0</(11' rom 11..... tly"mn 111' cans·
VOC" ",,, n um p-"f.udo meticuloso e ~.l, ' '1' "pfp"dld" pela CMa e pr~clsa· el tortalvccT ll~ organizações polltl·
C:""dn Intell'l'lln1p dn Coml.s1/lIpl'm ffl~ (10, • c1esc1obrrmdo. APel1~s ment.t' ndmlLlnrl0 lIue np llP1Jfll.çáo e lC'o-nnrudârlas, que, ldeolõglcament~, 'fi" .lr Tt10l1P.It", oon.o "111' n50' deJlnrl],fI r11~d~r a P.~ 11 J'e~lJenn Incldêl1c'a no levont,nmento :1a '('Prdade estlves- ". Id~nt.lflcnm conosco)
vrrln Pl1r"""'nhn.r ...,SI1 .~l)r~senlaçfi.o
x, -que multos as-, '~m J)es.~flM qu!'. comI! pê~o, não e.sdI forta.lecer e ~po ar o~ polfl:.cos , .lu.V,'. F.1~lf(1-.l srm dor ronhecl~pc~. podem. s~rf f"CdlldOS, devem ser It'verem ncumlJllciados com o. rraude, "dvdllalmente, que, deolõgcllmenl.e, ~e "'"111" '1.19"M
nar<'s naquele
,ocn.~. I' <,("'D() oca os, com rela~iío ,eojU a. Eirnulr.cáo, com & corrup<;ão j-lentlflcam conosco:
I\·... ~h ,I~ 'nve~t111'llCAO ;; l"!"nc-nrdeJ com
,t r"tlv.dnde dêsSe In.<Ututo. Por exem. I11'hll. ao contrário. loram viMmas dee} prl'pnrar
f.erreno paTa 8 nos.·a C:( 'P.\"q p", NUI' rrft,1/11pn1p nfic serlR
»10. de InIcIo no~ fere a eenslbll!d!lde h
~<sa9 jJessOllll lamo.ls terIam capa.,. ntervenrJio de forma. mals decisiva O'p""rr'~ "~n seria d~ bo- ~tlC.'l. com_
"prohlema da bnndelra. negatIvista l"dr.'C1v llara fazel' s1la própria di>!esa, 11"~ lJr6xlmllA e'pí(6es.
" •. ",,,~I,,,,,., "'PAmo " h"'" o"""elto do
{;<l anflcoll1unlsmo. Ser nntlcomllnls. fnpr llll'lr!'camente. qu!'r p.~lcolõgjcl1Sr. Presldcnte, com o, ,"0111me de D~nl1lo"" Tnoé l\t1ql'~rlrl" ";. Co'mlS8l1l!
ta, anUeal6l1co, aTlt.l·~emltl\', s<'r qual- menle. E lo! we o êrro bá~lco óa prOva- "",1'l,,,,,.uIMllJl eolhidas Il.l/ fl1tão prOI'M'lnl'nto de,.ta: natureza, E traEm reunlüo, ultlmamente versada"
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DIAr-(iO DO CONGRESSO NACIONAL

'Sábado 12.

(S~ção I)

memól'in e recordar.se de que, a\JÓSldo a imedIata- aplicaç~o de medidaS\ os falos gravi~slmos que a\i ~·d~nun.
leitura do documento. quem sage- acauteladoras dos interêSses naClo- c~«m.e outros nI!!lS em fase e ve;·
riu ao Deputado José Apnrecído
nais, (jue, por fIm, foram adotadas \ tlg~çao. o~ qUaIS, tenho a certe7.a.,
à leitura _ quc t"ran1ferlSSI' a leitura pelo .ExecutIvo. Mas, admJ.tlndo, pa- vimo contll'mar na ~ufl'. totalldade" ~ c'
ar ue sentl o seu cansaço em melo ,'a argument41T, que o Reg ment? desta justa e oportull,! dCClSao "o SI', P,,' P q obre Doputad Elól Dutra foi o' Cam não assegUrasse à Comlssao ~.s.s:J. sldenle da Rcpubl!ca, fechandu e'~llS
~~'~delllc da Com9s3áo
"
faculdaóe niio a previsse nllb 6U,,>, enÜrlndes, Walnl,a.l
~~~e d~o~:w~n~lv~~isnà~uelh~';:ru O SR JOPO DÓRll _ Matér:a normas. é de presumir-se ._que um O sr. peruccllll Burcolo.s - Q!.l~J'O
mitlsse terminar, 'uma ve2, Iniciada. Imp~rtinel1te '~ão é relatade., nem en- dever superior, qual-o de preser~::lr o dizer, a V, Exa. que... f~I·lda -Q dÊJ~I~ ••
~olno realmente l\conleceu. Mas " caminhada
ao relal!)r- para dar pa- pleHo
se flvizinha
dn influencll.
da Casa
fOI qW1l.ldO
, ~.L,
re er nociVa que
do poder
econômico,
jll8t,lflcllb. dade
Deputado,
11llegrunte
(? uma Com~lJepula?o Jo.'é Aparecido afirnutri<
~ SI' Peraccl12 Barcelo' _ Estou SL um comportan.ento ext,ra-regímell- s~o de Inqdérito. à. rc,\,clla da (",'ml~.
sempre, "Aceite ou não a Comiss~o
•
t
• ,
, d 1 tal Evidentemente a LeI está acima sao. reunIu, elemenlos e o.~ encam·
o meu por'ta de vista; quei!a ou nao com o aplLr.e, V. E..a. mo conee e doS regulmnentos, '11: li lei rôrp 1"on- nhou a Ol~tro poder. para que pIO",~
em ~ran.'óf<!.rrrmr em dem' '10 ~UI1 li
o ER, JOAO DóRIA _ Oom multo talmente ofendidA. em tnultos ns!>~e- I dencl!ls,~ aquilo que so pode" a ~ ..r
repr~.sentDç!10 que vou fazer pemnte a prazer,
-,
tos, Já. comprovados, p'ela,~ entidudes feito 1 apo.> o termino da.~ trulJ:1lho" da
Jtllltlça ElelLoral. eu 11 ellcamJnharel
O SI' Peracclll Barcelos -- Nobre objeto de nossa Investigação
'Com s.são Pm'iamenlar, d~ ~Ylqu"rlto.
de qualquer forma." Logn. I:ào sei Demtüdo. V. Exa, deve lembl.ar-se\,
' " I O SH. JOAO DóRIA. - ,SI'. Depupor que o nobre Deputado JOao Dó- dc I ue em se"uida o presidente da
Se os flltns' IIPuradüs. os crlm~ lIndo, Perachl Barcelos. ass,m agi coria vem dcclai'ar perantl' êSte_ Ple- \cor2lssão deGlãrou 'que, aquela leltu- const.'1tados InclUSlvc pel<l. conflb~hu ,mo cidadão bra..ileiJ'o no p.e.no exercIn~rlo que Deputado José ...pa!'ecldo ra era sUficiente para um Julgamento dos seus. próprios aut<!re.~, .Ja lie dO-1 do de um direIto que a l:onstJluÍ\'&()
S() encammhou a. representaçao 1\0 OU decisão e que. além do mais. ha. mlnlo puolfco, e_ que seriamente com
me l\SSe")lr!t:· o de l'cpre..,entur c men.
Tribunal E:leltoraJ, com ,a sua assina- viamo.~ já marcndo depoimentos para prometem a açao d.allu ia." enl:~dadcs todo Ol'g'anl.smú. pe.""oa ris C(l. ou ~u
tUl'A. a do D~putado Elól e; do.D:pu- a tarde. e 'o tempo já ta longo, F.JI- bastaram para ju.~t1flcll~ a açno cio rldlca Que alente ('.(lntra, e wherrJ;ado CerquCll'!l, porque a Conll~ao li tiío pa.ra capacitar melhor o 'mero- li:XecIlUvo. pór que não 'haveriam de nln nacional. .IH;! como ClMd1lo bl'u~
recU5Ou, ~ubte Deputado ~oilo D~- bros da comissão e' o próprio Presl- !J«st,ar à nossa Comlssllo JlG.ra rept'e- III'lelro Já que como m('mi)ro da ;u-l
rilt, gOs(,anli que V. Exa. fosse mms dente. na decisão sôbre a matéria, eu senta~ ,contra._, _êles? D~tendendo o mi&1io V, E?'!', e o Sr. Relator ,S'I)
ti!!l no relato dos fatos, E também a pas.!1arla. ao rel&tar, para que a exa. !='o<lug'J e"S~ e nao o I;,BAD. agindo c~m me 1111 \l<lo",. IbllIta1'll1l1 ,
nao aceito a critica que, I'elteradamcn minasse e 11 trouxesse no dia ~egu'll- unll!tre'a,ldade e. nau com fUCClOS1S- I O SI', Laerte VieIra - Há Jom.o
to, V, Exa. vem .fa~endo d~ que o te. 11 fim de que o Pre.sidenl. pllde~ mo.. ~ilSIm devêl'la ~r pr~ecIJdo a tc-mpil ClUl:OV, !!:Xll ~ém RPIlt'icur. cie.
Presidente <ja_ Conu.ssao exorbItou das se decidir. E' humnname.nte ImpOE" malO~la doo l!1embl'os da CI r. ,ap",- mon<;tre.nd( aqllNn >lu,'nlli ,dp qlle V.suas atrlbul~oes e que decidiu cu~- sfvel numa leitura rtl.phla de mlu.!' vaI'. o CllCaDll1lhallJen~o da r~pr(!l-~n. ~xn, por ,'ell{l i f , está hdbJttlado a
tràrla:n entf a 1:1. Não, Deputado Joao ou. menos 3íl OU 40 lmldas de papel t~çno .do nob~e Dei>..utudo JOSé Apa.:- ,"cr nll no.",'ia condutn no." t."llbllUll1.~
D6l}<i. A materla erQ l~pertinelltc. naquele Instante deddll com corn;o CJOO li cOllSltlerllçao -dê.~s~ plenâng da Com :<-'fie. Ma~ quero dÚ,UI re.~J'~
lISS1l11 consl.derada no parecer do Re- ciência e com seguran~a. FOI 1.'1$0. para q~~, clest.a augmta c:u.a. par I LI'a,Io qlle. sóbre a lIecl~~(] da Com ."lator. e ell concorde!. porque, de for. Dep,l1tado João Dórla. foi isS<l, 81'. t~sse oflCUllml'.nt-e a recoJnt'ndi1.ç!w ao IS,áO. d'lrem.o.' Ilmplas u.c/nl·~,·)rni'n·,"';
ma ali)'unJll, nossa Coml8.Sl'lo poderia PresIdentc e grs. Dcputados, o que ExecutIvo pare. o fcehantelllll do do pJrnõl'jo, E e.<lime, n, ,o'qnp. 00
conelu1l 06 seus trabalhos por uma realmente aconteceu.
rBil- D e dn, ADEl". Isto ~ l) que de· ,flllai do .seu diBcuN>jJ d~"l.,:'a~~ .. 'l.le
repre.sellta~ão perante (} Judlciárló, _ O SR. JOAO DóRIA _ Sem prl.'- vcrla ter SIdo _r!:li.o, E ~llllO e."ln-<lIlS"
EXa, Deputado Jntp, anil' d~ C.,8egun~r 9 Regimento, tel'íamo.s nós juizo do alto nprêço que-tenho por V, por uma Ileclsão arbitrárIa e a,nl,l-, mtsHlo retirou dali "I"m~l1lo.s e ,~oj
de, I!.pOS o ~rabalho do Relator, che- Exa,'e da Im!»J'clallcI8de com que. regimental. a mlnorJa de qua,ro Plll~, forneceu ao Pode, E~~'Llln, 1>"',1 que
gar a OOIIc!tlllões qUe nos levassem via de :egra, nll maiorIa da~ vézt!S. lamentares ,que luta.m lJeln pJ'CSel'V".~ tll:L"'SC re""e 'f'I,l1Çi;1l COlH'~ R~ "1)1'certamen~ a um projeto de re.,olu, se ver. conduzindo na diJ'el,lão dos ção do Re,~,me, pela litnpldez e,a nJ- dMCS que eSlavillll 'x'nelo lHe~"g"~
ção ou a outras conclll8ões' submet'- trabalhos da Oomlssão. "
tldez do sIStcma democrático, E não I do~.
.
das à deliberação da Casa. para que
',ob..,trulr, di!leultar, entravar a mar. ,
,
e.sta. .'lltão decidisse o qUc -terlIlmos ' Vou. concluir. Sr. <:re.slden~e, d.- cha de nos.'l(I.~ trab<llhoo com vJs:Qs i>. \ o SR. JOJ\.O v6nr;l. - ~1l1M v;
de tazf'r. E pOr con1;l<lcrar incompe. ZCIldo que o Sr. PreSIdente da Re'l apul'~c~o Lotnl da verllade' e,m tõ'no )?XII. qnc está fallan(jo (·om n ,"";''':':
tente a Comi.<;.sâo para uma' repre.~el1- Pública., longe de alentar cOlt!ra o dos talos delltúosOll lnvesMgncl.:-s. de. '!',rall\V\Lm-~e de' !J(Wlll\IL'llt<!~ plltaçáo perante o' Tribunal' é que o CongrCbllo Nacional. longe de tenlar
"
b!ICQS- e nolol'lO$, Já pl:b,lcldo' m\
Presidente - da Comissão 'nem -e uer desmoraIl7.á-Jo, .11lsUlfá-lo. - desre.<;pelSr. Plesldpnle. 'de.seioalnda lanar jornalll.
:
.admitIu a discussão da ntatél'l~ e ~â-Jo ou m!nJminzá-lo com O' decreto' <I mel; I'f'f'ni<,n~e pro,t~m 'contra' o:' O SI'. Laer/e Vieira - E."~,a', arltu(l&
IlCeitlLIldoL parecer do relatór man~ POr éle baixado, na reaJldadl' prnCJ, 'Ulv, ("m!Jélll al'bltl~rJo., e -antI regi-I oão condIZ com o Re ',,,,enio JntPl'dou Grqul"á-!a, Esta. Sr. ?tc$idente cou ato de aprêço ail Congresso, ato mental de sm-p~sao (ll'lll' f;I'abn1hos ,no da Casa. V. EJ;;a,. na quaHdad~ de
e 51's,' Deputados, e. verdade dos fa paralelo, qUt não Interfere, absolll- da nossa Comlssao, a pret.o:tto ele r~ jDePutlUlo, não poderia' IN PJ"~C{ll,rlo,
tos. Em breve na quaildade 'de Pre- tamente, com a autonomia de 1)()de- orest'~t.1r um Insulte à Casa do Le~ eOll1o dl;; que ptooedeu, ne uso de dl~
sldellte da' ec;mJs.são de Inquér to re.s. a.to 'que lbe cabia praticar dentlv gislatt~,? o IItO emanado do Poc1t'j' reito de cidadão. bras""j"1' ~'qll('.
aPóS a Comissão encaminhar o expe. de sua esfera de atribuições.
,E::x~ruwvo ,que, detelmlnou o feellll- na qUIl;i'dade de cldsdli.o V. '?lxa, nl\,)
dlente II d
1nhn'"'
.
mento dns, e.nt.id<ade..' Ilq1Ú Illl'e..tlga-I teliu a~e."8', aos documelO'O$ q~e, UI'
dêncí • ~ c~ve jnc~m , tI à PrCS1O E::resldenf.e da nepublica agiu em da· .,\NE"J houv~ insuno alglllll e nno qual!dadc de jJepl,ledo 'M:ve e ICTOU ~
els- a das
,a an, o ~ 41 d as de, atençuo a apelos contidos em reD!'c- ha fl1l1ão alguma. dentro 011 f(JI';j 00 lIO pode! Executivo
da-temI úléunll, ocupa Rcnlações enclUDmhadas PVl .mlm ao n(\s'<o Reg: ;!l1cnto. que> jUlltl~jque ~que. O SR,. JpAQ D6RIA - ÊSses doreio:tae tlib~
tunidnu d rI
e terell:tão ,opor. Procurador deral. da R~plÍDllca, !' la SU$pen$ao, Vejo l1l~tt l>l'oced,mpn cumentos el'am públlco.. e notórJos.
tambrm€ à e co~~~t~ ma.' Cl !tlea.' pc o D.'.putaqo Jo,se ApareCido li!? 'rrJ· lo apNllls, m~dlda prelunlnar oom vis- Eslavnm em poder da ImpriJl1Sf·. j:i.
mento de certa'
I:;~ e fu;'!r On.1- bUllal 8\!perlOr EleJtolaJ, Aglu a Vl~- t:t.~ a eJl:tlUçao da OPI êníeJ:! do 'prllzo pu\Jllcados divuJ~ad('s l!:r~m '~"9 'ó
"'li sobretudo
~~s1°~ n~bt~ Ce.- k. qe prova" esmAgaoorss; vúllilca~ ~ que a. ~lZI Re.~oluçãoconsf.ltUíjva es· dos e folócóplas "já etn poder ele' .i<~r:
nddo.' Intl'
o d U -li C (e,ermJ- notorlas, C;<Jlhldas em dua. Comls.soe" tlibeleeol'a e que é 18 de novembro· nalistas. Não SUl'1'ipit'1 dOéumentos ri!\:
gr
as me.n1ft$;, que de Inquel'lfo e que ofereceram ao G(t
C 'ã Nã
' b
li J
f
ao Inve,s de se colocarem na cOmfF~ã(l vilmo elementos sUffcientes pale. náe
O Sr, Relator ,Só não encaminhou on~ss o. • o al!'! su -rep, e IInWll, e,
oomo .JUIZ~E, com isençÍ1o, -fazem &~ ,ermltír 111' êste ór '~o e. ário (j~ propo&'a nesse $elfUdO" 110 contr:il'ÍIJ ,E, amda que o flze$se terl't feio 110
partes uns e outros, .pl'rtlll'bllndo 1.''1'1. ~rocedêneii duvldOEa:" de '~nteriçr,êS do SI', Allislo Rocha, que propôs ~bl'r-IPleno direito dI! patlam~l1l.ar sao'lta.
de~~emente 8" serenJdadc e a- t,ran- subversivas cOlltlnuaúe clnicalllenLe tamente encermr .11 ,nossa ComlS.~ão diy-p-ela Cosms/ao. incJLL~!Ve pelo r~,'
qUllldade Colll que devt'r'arnos condu, afrontando"a Nação c.Qm slla hnpuo'- os 8eus trabalhos na último reumRo, elo.<;lsmo dc V •• Exa. <Palmas) qne
m 1JO.'l."O" trabalhos parfl chenar à rl I
d
- po"que sabJ: S. EX«. nmito bcm, C(]w tem sido- dos melho<'cs e Ulais eloapUl'R{:iio da verdade'. Al'almasí ~
,,~:' ~~~a~hae~jeW~~~lsem:~Xl~~~ mo cr,>ahecedor do Regimento, quc se~ quentes_ advogados. do llTAD naqul'la
,
. "
' 't
r a a!J8{Jlutamente antI.regimeotal ex", Comlssao.
,O SR, JOAO DóErA _ S,'. Pre. ca~pllnha enue a.~ mtll as que o til1gul.la \)01' ato próprio, 'PCI' clrJlbe· '
slde.u(c, o nobre Drpurado Pcrncehi lB.. D lnterterlll inde!)i!9mel1lc paru rm'jjo d(,~ ~cus membro
E
t'
O SR. PRES:tD!I:N'l'E
<ClOvis
, Barcelos afjrm~' que t;U falheel a ver. Cono:llpel', deformar e dt'4~truil o sls, para a proposta de SUs~Fão ~~~;l~ Mottal - A M~a imagIna qUe V.
dade, e lslv nRO condlz C01l1 a real
tema democrát~co nesLe Pais.
sórla dos f!'abnlhos até que o Plenário rnJ?<a, concluIU slIa oraç80, Deptltlcia
_dade do! fatos. Eu não tome, conhc~r. Pl'csldl'nLe., chegou o m<lmenlo l1a cttmara decidisse. em face do de- Jo~O D6rlll.,~ a ~esa pergupta a V.
cimente, cios
dlálogoe que S EJ;;a de fazer um apelo à Nação e a esla ereto ,,(wern!Unenta! se a n(),.';'la C
EXIl. se conclUiu sua oraçllo. porque
ma.nteve no hospital com o Deillltádo CMa. ~cn.tou·se desferi!', um Igolp /- mi.....ào devcria continua;' ou extl~- I há vinte minuto.<; o seu tempo e~goJosé Allarl'('Jdo. Sel. sim que De _ na Comlssao de IlIquér to de IBAD guir-se,
I toa.
" ,
tudo José áparecido 'RPrl!;l~ntm~Ua para OiJstllcular 8 lllquil'H;ào do SI'
- .
C! SR. JOAO DóRlA, - Vou conOomlsslio ~ua representaçãO leu-a Iyan Ha.s.slocher, a tcsl~munha decl.
Estou certo, Sr~ Presidente. d~ que cllm'. SI', Presidente, dl?.endo que até
em granae parte e por cam;aç.o .d' ';;lva que no (!la segUinte Iria etlVo!- esta Ca~lI, resolvendo de tOr/lIa, ri!!("1 atentados à minha ltite!f\'id€lde tl.sJca
legou' ao Depu' ldo 'Elol Dutra a'co;: ver-se nl\S malhas de dOCU.'"~tC$ 11'- rente no rp..s:nul;rdo da tno>ralida'!c e no estilo das poJ!clas de choque do
tlnUllçito da leItura. O P"l'Rld 'UI rctorqUlvelsf !1 serem CXlbidos pelo da,sobemn 'I. dest~ qongl'eE,<o, s'ber,; nazismo. foram assestados contra
Conslderou pertinente a mà.tll I' oeputll'ílo Elo! Dut!'!!. e outrOf, compa-I m&,1t~r ~ta C.om's.~llQ em .funeJ<lna-lmi\n. - Tentaram agredir-me flsiCllAcolheu.a,' t-!lnto ql1e a e:lCamjn~a. nheiros e provàveln1~nt~ o Irõ'<lriam a menle ate o tCJ'11lino -dos tlabalhoa, ,mente só porque, no cumprimento ao
ao Relutor pal'a óPlnar' se' ~ m t. ~'l rO,1íessar a origem das est.ranhos di· Iem d~fe;;a 'ainda da dJgnldude 'dos 'meu dever, defendo uma poslção qUll
fô.."Sc imp<l!:tll'ente o p,.esldcnt a ~~a nelros com que e.~pa)hou. a COl'l'Up- s~us membros e da própria ~obl'evl-' me parece patrlót:ClI, Defendo Cl P()~
ter4J, acolhido ab in/afio Não at' t~ 'i? çlio neste Pais.
I venal a ~.o /listema democratlco I1l'Ste: vo brllslleiro ludibriado, tra1do, exploencaminhado ao Relato:
d.l
Sr. Pre..~ldcnte o lBAD e a ADEPI Pal.~: NilO é passlve; que, suspunW"1 Irado, esmagaelo par manobras de OI'·
r
clá-b, O Pl'csldente cons;d~r~a lIp e- tlnhnn',nece.ssArlamente quP ce.~sar,l1l> ínopnJrln e lnjl\llt-tlcltvelnlente. 08' g!Ulízações como o IBAD, que agentéria pertInente pnra q~,C
ln~}nin. RU1!S atlvidade.s ilegais. l,~1iO seria pru- sell~ t!·.1balbos, se estenda a torlos oS i clam lnterêsses anti-populares e antia relatM<;e e. ~,!~(leferls..e .lI~a n; OI dente, não ser~a licito esperar, para PtlI J(1)l1l1lte:, de.sta Com~sf,o -a ,!;w'-I na(uonals. Não 08 tememos. Nllo nos
oollSiderou pel'finellti' .,
s ~ o <l l'iSo., a.conclll8ao dos nabnJho!!_ de-"ta ~.e JIn de cllmplle,lrlll'!c ou translgên." amed;'ontam os seua arregaMOS, hs
Regimento o P~;'l"lltlfal'~e cllm p .. r,"~ ComlSEao. previstos ainda pa.-a }8 de, ela .cnm !\S or:>:an·2nçoc.s indkjli:!!1S ou suas. -atneaças, os sell8 revólveres. l1:leil
do Relator fÔfl'C (nSCUt.id~ r ?J P:I)"1' novembro Pl'óx,lmo.
Dados os falos' a p.r,h~-de 11).<trume.:ltos de uma cam-\ par.el:l agora para a ação dlrela, A
meute ,Pt'los m~lllbros da ~. Ill';:' n•. gra1'CS até aqm aPurado, e con,<;Ol'\,nte panha di' d~s!l1oral;zação do COn_lllgre.ssao,; O atentado,' E' o dese.spê.
1>01' êll's votado
om.!.ao e disppsJção regimental, .poder a a nõs- gresso. A COmissão que pross «a. de 1'0 final dos de.srnascarados na Iral.
.
~a Comi5são ter encaminhaõo ao pie, portas abertas. na tarefa quI' lhe ro; ç/ía à. Piltrla, O desespêro que eClode
O SI', Peracclti Barcelos _ Depll- náríg da C~mara. efn,'f0rma de con- come~Jda pe1í! ~leJ.lãrjo da Câmal'e.. i da última çarfada. da tentativa últl·
tado João Dóría, V. EXa. deve ler boa .t clusr.o ~arCla1. rClatÓl'lO recomendan- E apUre até as UltlUHls conseal.l.ên.ç)as I ma de 1108 Im,billzar, de nos .sllenciu

endo-o em automóvel. que nos fora
edido do HospItal ao Palácio 'rim•
.
C
dentes, pertaltl li S. Exa.. fmesse a
comunicaç[1O de sua declsao à Coml&Sfit- de Inquérito, PNllra-me' S
Exa. ate que eu procedesse à leitura
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(Seção I)

Outubro de 1963

;pelo-medo !Js ~UJlS Ilmeaças, .sabidO/ elo Peulllp ua InIormações n.O 801, de
N.O SOG.165-65-GM 1.442-R, de 3ll-9 légrafos, em Bl'asilJa, a seguinte coflue o seu dlnhelrc todo poderoso não 1963. do Sr. Deputado Lisandro Pai. de 1963 - Encaminhando informações municação:
1los smluz. nem nos ,·"trompe. Da po xáo.
, p r e s t a d a s pelo I.P A.S.E. a respeito
"comunlco a Vossa Excelência que,
sj~fio que assumimo;., os ccmjlllnhelros
Aviso n,o GB-2J4, de 4~10~63 - En- do Pedido de InfOJ'mações n.o 147. de
melhor atendimento do público,
:Elcy Dutrll, José Apa"ccldl" Rubells caminhando Informações pre~ladas 1963. do Sr. Deputado Armando Rol- para
esta Delegllcia Regional estabeleeou
l'aíva, Benedito Cerqucira ~ eu, não velo Banco do B1'llsU S.A., l! res- lemberg.
novo horáriO para 11 Agência Por.tal
arrednremos pé. Cont.nuaremos de peito do Pedielo de Informações nú, MINIsttRIO DA JUSTIÇA
Telegráfica in.stalada nessa Oasa, decubeçll
erguida, enfrelJt~nl1o tlida Incro 755, dc 1063 do Sr. Dtputlld"
E NEGóCIOS INTE"IORES
vendo funcionar das 7,00 às 19.00 ho~
sorte de prea,sóes para b~m cumprir. Marco AlItónio. •
,~
ras, exceto aos êiomlngos, feriados e
com dignidade e independência, o
0-1. 792-B, de 7-1ll-63 - Encami- pontos faaultatlvos quando não hamandato que o povo no~ conferiu e
A~1so n.o GB-Z35, de ,4--10-63 - En- nhando informações a 1'espeito do
verá expediente;'.
O plmál'lo desta: Vasa nos conflOU c:ammhando informaçoes a respc.to Plojeto de Lei n." 2.641-GO.
nesta Comissão de'IJl(juérlto.
do I?rojeto de Lei n.o 401, de 1~G3, do
Brasllla, 10 de outubro de 1963.
"
Bríl
Sr. Deputado l'linlo Lemos.
MINISttRIO DA MAFmmA
José Bonifácio 1,0 Secretário.
O "r.
o Vemo - Pediria que
'
•
V, Exa. indicasse quem o ameaçl\
Aviso n." GE-286, de :l-1O-63 - EnGI"M-JMB (GM-9l nO 1.090, de 8-10
{Jue {~~l(lu disposto li d~fender VoS&~ camlnhando lnfor~lIçoes prestaQas de 1963 - Encam~nhando Informações
Atos do Diretor Geral
Exa. e a sua Inlegridade.
pelo Banco do BraSIl S:A., a re&pclto a re~pelto do Projeto de Lei 11.° 3.701,
tio Pedido de Informaçoes nO 821, de de 19fi8.
PORTARIA N." 229
O SR. JOJI.O D6:fl:lA Nobre 1963, do Sr. Deputado Wilson Rerlz.
O Dl·retor-Ge·ral da Secretarln d
Deputado, a ProvidênCIa me deu melos
OFM-JM.B (GM-Dl, de 8-1ll-63 W
inteJtctuals e 11slcos para dl'IenderAvisa n." GB-237. de 4-1ll-63 - En- 1.991 - Elle.altunlJul1do infomlações Câmara dos Deputados resolve, de
me to mIm mesmo Se contudo llS caminhamlo Informa~ões prél;llldas a respeltG do Peu'u" de Informações acOrdo com o artIgo 200, Item II,
llm:'n~1lS exorbitArem d~ minha' ea- lJelo 1'I.N.D E. a respeito do ReljUe- n.O 7fS, de 1968. LIo Sr. Deputado ~ 3.', da Resolução n." O'l, ele 9 de
pacidade 115lca e Intelectual de re. rimento de Informações 11." llJO, de Geremlas ~ontes.
, Inalo de 1962, lepleellder os Awul1ares
llrl1~Ia.s, não tenha duvida V. Exa 19b3. do 5r. Deputado Armando FatOFM-J'MG IGI\1· 91 nO U93, de 8-10 de Garagem, SlllluuJo PL-16, Wilson
UI' !JlH;. ,com multo agrlU:lo, recorrerei cão.
de lDfl3 - Enea.tn!nhW1do ínfurmaçiíes dos Sãntos Boa Mort,.e e José Manoel
~llOlllfmamentc a êsse oferecimento AvJso n." GB-328 de 4-10-63 _ En_lprestau!1S a r~SlleJto do. Ped1do de. In- Dlniz, e os AUxU,al'es de Limpeza,
\Spontllneo de V. Exa:.
caminhando Informações preótadas Mmnçoes n 661, ~e 1968, do Se- t~~~~lg ~~~l~õ,R~~i~~:~~~~~:;aVrcl:
CJ Sr. Bríto Velho _ Tanto V. Ex" pela Oontadorla Geral da RelJública ;~h;Ja Deputado BUllamaqul d~ MI- ra Gomes e José Rodrigues Lacerda
como qualquer Deputao:lo desta CMII e pela piretoria das Rendas l~t~I'llrls Gl"M-JMB (OM~91 de 8~10.63 _ Fllho, por falta de cumprimento do
~ue se sinta a~eaçado pode socorrer- a respeito do Projeto de Lel~. 1.505, Encamlnhalldo informações 11 respeito devcr, uma vez que no dia 2 do core da mlr.ha aJuda.
de 1963. o
do Pedido de InfonllaçôeS n.o 218, de rente taIturam ao serviço, prejudlO SR. JOAO DóR!A _ Prefiro,
A,:lso n. G~-239, de.~IO-63. '7 En- 1963, do Sr. D~putfido Pereira Nunes. O'<llldo a lavagem dos \elculos na senobre Dppllllldo antes de recorrer à uamlnhamlo Informaçoes plestndas
.
ção de I'ransportes, acrcsceudo a clr"
njll11n prs~na dê v. Exa. reC01'l'er à pela Diretoria das Rendas Internas a
GFM-JMB (G~-91, 1 997, de 8:10 constância de serem os únlcus desl,rJ no regime democrático em que l'e~peJto cio Pedido de Infurmações de 1963.- Encammhalldo Inf(Jrmalll..'es tacadas para cssa atividade.
vJvemos que me oferece tMas s ga- n.o 895, de 10&3, do Sr. Deputado Pel- a respeito do Ped.do de Infol'maçoes
Diretoria-Gemi, em 10 de outubro
ran/'Ias.' A hção Inlegralista ~rasl l;oto da Silveira.
n.o 564--63, do Sr. Deputado Oséas de 1963. - Flor'ano Augusto flamos.
lC~fl) ,Oll 11 ~.ção Democrática Popula~
MINlSTl!:RIO DA INDúSTRIA
Cardoso.
DiXetor-Geral.
HO
j .. mpluntou nfst~ Pais l'eglme to.
E DO COMÉRCIO
OFM-JMB (GM-DI nO 1.999. de 8-l0
APOSTILA
,1 tMID, O mAD 11ao detém o Poc1er
de 1963 - Encamiunando ínf01'mações
p~,l) pnvar-me do uso pleno dlUl mí.
N.O AP-1l7, cle 4-10-63 - Encaml- 11 respeito do Projeto de Lél n,o 2.881,
No titulo, datado de 7' de julho de
nhas prerrogativas cOn.stit1J~lonaís A nhando Iníormações prestadas pelo de 1981.
1962, de nomeução, ('Illjuadl'ando JuaJJ.em'lClacla assegura-me, como "Ida- Instituto do Açúcar e do Alcool a .
rez de Cas~ro Leite no cargo de Audao e parlomentar, meios de àffen- respeito do Ped'do de Informações
MINIST:8RIO DA EDUOAÇAO
x.i1ar de Limpeza slmbolo Plrlõ, do
c:1er-mp. e defender a Pátria brasllel. n." 561-63, do Sr. Deputado Oc.é3S
E COLTORA
QUfldro TemporárIo. críado pela Re.l'~ de fjl1'1lltn~ COIlRp;rf1t;õc:, como ellSll. Cardoso.
Aviso n.o 1.603, de 9~10-63 _ Enea- splução Jl9 67 de 9 de maio de 1962,
ql';lP~~l'~f~JabCao~?ellcldenunclllllr à N'lÇ1íO, MWlSnRIo DA AGRIOULTURA mlnhvndo 1ntormações a rc,pe;to Cfo foi lavrada n seguinte apostila:
b'
.- - "":.0 ar pr v léglos e ro~
Projeto de Lei n,o 4.:i91,·de 1962.
A élata de 26 de junhO de 1961, relJ~trpPl' ltJ!pJ'("l;rs externos com o
GM, 127-AP-Br.. de 3~10~63 - EllBrasília 10 de outubro de ',l9S3 _ ferida no texto do pre.qente titulo,
~~.1et.lvll de estrangular a emanclpa- caminhando informações a respe'to Jo~é Dun;fáclo 1.0 SceretárIli.
'
fica ret.ificada. pela presente apostl~
Çl~.l\ PIJ{lunmirn (j ~u1ocar a Inõpl:Jen. do Projeto de ÚlI n." 407, de 1963. do
_'
10.1, para 29 de junho de 1961.
~(?rlu d" PboVO brasileiro, IMltitCl Sr. Drputado Plinlo Lemos.
COI\IUNICAÇAO
Secretar a da C'â 1
"
D
"t'm; lJJ!1l1a em Palmas O orado
, .
J
fi iU'11 uOS
epu~
ri ('lITl1pril1//,JJtddo)
•
I
MINlSnRIO DAS RELAÇõES
A Prunelra Secretaria .da Câmara lados, em II de uulubro de !96B. .
EXTERIORES
dos Deputados re~ebeu da lJelegacla \ I"'orlano Au;;ul>to C.J.mos Olretor-Ge-D.AI _ DAJ _ SRe _ DAS _ CNA'I'. do Oepol·tamento dos Oorre(os e Te- ralo
ti
215--550.0(22) de 8-10-63 - EncamiSECRETARIA
nhando lnforma"õe;>- }ll'ehtadas a resDiretoria do Patrimônio
peito do Pedido de Informações de
DA CÂMARA DOS
autoria do Sr. Deputado Artur L;nrll,
"VISO
objeto do Oficio n" 1 130, de 30-7- ôd
rllO(:HSO N~ 189
da Oâmara dos Deputados.
DP-47-310, de 7-10-63 - EnemnlC:onc:or r el/C1lI Adml7ltstratiua
Gabinete do Primeiro Secret~rio nhamlo Informações a respeito do PeA DJrctorl1l do Pnl.wlIoalo da Câmara dos Deputados avisa 90S 'nteres··
dido
cle
Informações
n,o
91,
de
1963,
f~Ei:JPOSTAS A PEDIDOS
ele autoria do Sr. Deputado Gabriel sa:tos que Iara aDrl: a til do conellte, ás 15 tIoras. no ree1n!o 1\1 Dlretori.
DE lNFORMAÇOES
:IY aneJar du EíJ1tlclU'Anexo a Ooncorrêncla Aamlulótrativa pllra arll.,slçãa
Hermes.
PRESrnltNcIA
REPÚBLICA
O-SRC-AOI-48-563.80(22l, de 9~10 ~e Móv8J.' (J" Aço.
EspeCllICllçoes do material e Gc'mals detalhes serão encontra1~s na Se:
de 1963 - Encaminhando jnform~díes
(Gabinete Clvíll
de IJOll1plas no enjeré~o r.c!ma.
a respeito da Men.sllgem n.o 388; de çào Brn~U1a,
11 de olllubro de 1963. - João ROdTlgues Leal. Olret'Jr Jnterl
-P.R. n." 47.487, de 4-10-63 - In- 1057, da Comissão de ReJações Ex- no .du patrimóniO,
!~rmando haver encamInhado a eslll teriores.
Cnm, através do P .R. nf' 47.487-63, MINlSnRIO DA VIAÇAO E OBRAS
escllUcciméntos prestados pela SUPúBLICAS
Concurso .Público para Almoxqrife
OENE a respeito do Pedido de lnformoções n.o 393-63, do Sr. Deputado
Aviso n.o B~243. de 8-10-63 -cEnResultado dlI proVll de P(,'Lull'.!l!..o por ordem de cla;SSlflcação:
Joc{' Rio.
camJnhando informações pres! adas
P.R n." 58,369, de 1-10-63 pelo Departamento d6.s CorreIos e TeclIminhando Informações preslndas légrafos a respeito do Pedido de IlI- ---~I- - - NOME
pelo La.O.E. 11 respeito do Pedido formações nf' 749, de 1963, do Se.
C1Jls. I !me.
,
~I
ele Ihformações n." 582, de 1063. do Ilhor Deputado Adolfo Oliveira.
Aviso n,O B-244, de 7-10-63 - En-'I ---'-----,---------Sr. Deputado José Rio.
I
I
P.R. 0. 0 64.324-63, do 8-10-63 - caminhando ln!ormações prestadas
~~ I
3~2
EEllIerlpo de Oliv' lrll M~galhãe.s Júnior .) 99,390
Encaminhando informações prestadas pelo Departamento do sCorrelos 'e Teo
Máfia Magn{ de Oliveira
' I 97 b62
pejo D,A,S.P a respeito do Projeto légrafos a respeito do Pedido de In96.:143
,. av
437 I Ad;~son Florênclo de A:Jrncar
- ..
de Lei n,o 268, de 1963, da Comissão lormações n,o 147, de 1959, do Se95,734
nhor Deputado Sérgio Magalhães.
49
472 I ClovJs na queJI'oz Sena
..
de Constituição e Justiça,
6V
15 J Agu~t.1nho Piores • .
.
93,296
v
92.a86
MINISTERlO DO TRABALHO
6 Ii~
83
úlmcnndll ftuy Caporal
"
"
.
MINIS'I'l1JRIO DA FAZENDA
92,686
E PREVIDa:NCIA SOCIAL
6V
477 I Ely SantúS l\U1gaJhàes Freire ••••••••••••
Aviso n." OB~230, de 3-10-63 - En92,077
o MTP"L31~,.. ~0-63-GM-912 _ """"_
~9
1'17, R!'1lmunrl0 ~lIn~.s ROrJrlgues ••••••••••••
cominhondo, Informações li reS])ell,o
~. - 0."..
89
322 I Geraldo n~ Ollvetra. e Silva
..
91,467
N
do Projeto de Lei n,o 3.G56. de 1958. caminhando informações prestadas
89
ti5 I lves de Freitas .•••••••••••.•••••••••••••
914fl7
AVISO ri.. 232, de 4-10-63-GB - En- pela Fundaçlio da Casa Popular a 1'es89
251' Celso Joüo Peratto .•.•......••••••••••..
91.487
eamJnhando Informações 11 respeito peito do Pedido de Informações nú9V
268, Itamar Co~h • . ....•....••...•••••• , •••• I 90,858
99
2511 I. Geley Clelllerlte BatIsta .......•......••.. , 90,858
do Pf(llc1o de Informações n,o 634, de mero 659, de 1963, do Sr. Deputado
99
133 I Jo,,<; Dmc.rt BarbOSa Mennndro ....••.•• '
90.888
3063, elo Sr. Deputado CanUdio S:!.m- Breno da SilveIra.
MTPS-30l1.256-G3-GM 913. dll 8-10
10V
223 i Mooel'aldo ArIStóteles de Maynart R:lm:J!'
90.248
paio
.
109
81 I RlIlmllncJo de Menezes Vieira
,' 00218
Aviso n.o 013-233, de 4-10-63 - En- de 1963 - Encaminhando Informações
119
18 1 Waldlno Mn~alhãe~ MármOre ••...•...•..
89,("39
caminhando Informações prestadas !()lIc1tatlas pm' esta Secretaria. COllS119
100 I JclIson Rocha Dant,as·
1 89,639
lleJO :Banco elo Bt-llSl1 !!.A., a respeito tantçs do oficio n.O 203, de 16-7-63.
ft
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DEPUTADOS

DA

En-

I
I

I

Sábado

Clas.

•I
\

DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL

~2

1noo.

l

'I!

NOME

(

I

--~~~-....:.---

143 \ R~phl;ei~dl. Silva P~jágio
394 ,I AmUar fwdrlgues Dias
12 I Joóe Leitão Matas

,.

89029
'l!9,020
83,420
'
182 I ,Tarcislo ,JoSa :França ,
1 .l\ll,42íJ
88,420
12" I Mmoel Eluos Ribeiro
1
27 I .fEI'nest.o HClberg . ..
1 87,810 "
17 I Ary f'ôrto lIIunes
..
87,810
463 I Jovlluano Jo~~ dos Santos '
. -87,810
286 1 Antônio Neuber Rlba!õ
:
1 87,201
8'/201
16~
E'lllCldo tlel'rLnO FernaMes
174
Orlando Ribeiro de Moraes
.
87.201
872(11
225 I Jose, Vídlgill de OlIveira
.
,349 I GU.wo lre~,naldo ReIS da SIlva
\ 37201'
87,201'
16, I Salvador . emus !Fllho
..
8B,591
39 I Carly Nogueira de Araujo
8li,Da2
241 I LUIZ X,oves
:
'
1
Jofio Ribeiro da Silva SobrJnho •••••••••• \ 85,37a,
244
Wiltmr Mesquita
; •• ; .. ~'
'•. 85,372
323
85,372
I
'Bemclo Mendes reixelra. •••••••••••••••••
85,372
19 I Lui'l. SUv!: Lima
..
83 :'172
310 ! b!l'll'lvaJ Machado Rezende
,
: ..
·84/63
197 I radl1.<!i rt1l'amlchi
:
..
84;153
317
EdSOn Fen..andes dos HIlntos ': •••: •••••••
466
AIUJblO Rt'lmgues Lóbato
;
.
84.153
413 I Sebllstllio 'Ferr~i:l·a. de ..zevedo ••••••••.. 1 ,84.153
73 I Mauro íJarnelro de Castro
1 83,544
115 \,SYHO Renato Fernundeô Campos
\ 83,544
83,544
128
Joinllr Maillel Pil'es
,
'
..
83,544
453 I' Alul~IO E~.er. ra de Ollvelra ,
~
83544
176
ftômulo !:-t!l'lrne ,
; ..
38 .. Hélio dr'sSaDlas MaCll11do
1 112.1134
242 J Nell;on Santa Cruz Qui1'Jno ••••.••••.••• 1 '. 82,325
82325 "
428 I ~doon ,Jarlo~ Mata
,
,'
.
81.715
158 / "ctslll 'rle E'l,ula e Souza
' ..
81,715
213
Carltls Grm6.~ da Silva ,
; .
81.715
23
MU/loel Tote de Moura Oarvalho
..
93 " Aodlas BISpo de ,OliveIra
..
'lU 115
, 238
Joã" Re;~na Rema
,
.
81lU6
Alclr FerreIra --e Silva .,,, .. ,,
1 81,106
32
419, I MárCJ.o JórJo Velgil. de 'L.emos ••,' •.•.••.• , '00.496
711.887
255 !'JoséHa)mVIldc ReiS da Silva
.
136 I Suetomo E:!oares ,Vlllença
1 '7V'887
59 I F'ranctval ae Campos Telxelreme •••••••• 1' 79637
353 rAtaJiba Luiz' Mata Teixeira
1 7~.887 "
74 ' i Odlmar dl: Araujo SOU211 .'
1 '10,887
70277
331 I RogerIO FI'eltas Portal 'c Silva ..•• ; •.•.. /
282 J SllI\lo M.lrUns de Souza
.
711.m7
64 ,Flcic.Jis Gt,r,çalves Nepomuceno'
,~
79.277
73.668
265 I D1MU MaMl! SClxas
.
78,668
'
~
.
427 ! RobertoSalerno
239 I Jose de Vu~concellos
..
78 tiG8
78,058
342 I R.oÍlerto LWlImul'R'
'
.
77 I Waltel' Gonçalves • ..
.
78,058
'17,449
236
Raimundo soares de Oarva;tho .••••••••.
77,449
2íJ0 ,JOSé de R.lbamar Pereira Ribeiro,
..
21 -I Hélio, de Mello Vianna
:
. 7'/4411
77At9
369 I Pedro Al\'es
.
76.839
11 I Jose Neves Menaes .. ,
.
',6,839
415 I Walrlemar VIII?,!; Boas iFilho ••••.•••••••••

..
.

37

H

38

39~

31W

I

#

'1

J.

r

259

~42

79
350

i'

I

i Elimar ~illSe T~ixelra

..
.

,Olavo Silvell8 Medeiros
I'Jalr (;oncalvCi da Cunha
I' Sy;vll, de" SI,UZP Feneira

..
,.

I
I

49~

50~

5tlV ,
50~

I
I

WI

509 I
51? 'I
51" I
52'1
529
,,52'1
• 53'1

I

,51W

53'!
539

54~

54"
54?'
55'1

'm~30

5:>"

76.230
75,230
75.620
'15.t20
75,011
75,011
74401
74.401
7l.401
7;I'1fl2

-"----"-,--'-----,--

I

39?
399
, 39~
39~
409
409
409
419
419 I
42? I
43'1
43"
439
44?
44"
44Y
449 .
449 I
44? \
449
449
459 'I'
459
499 11
4/)\1
469 "
47? ,I
479 11
48V
489
489
489
, 499
499
-49V

I

3 I Otucllio QLlezado de Araujo •.•••••••••••
I ·rasso CIL"1mlro Costa Jacobma ••••••••••
JallDc Llmp d~ Azevedo
Roml1atilo AI\'es Pereira
.
Ag08!lnho Llma >dos Santos·
.
44 I Jan n F.Jgllfu·eclo
:
.
424 'José Antnôlo Facia Vl1nÇA •• : •••••••••••••

\I '

I'

••••

j

463
433
305
432

911

~1~9

··············1

I

Outubro de 1963

Cl~\ ""~o ,

Nota

IJ

(Seçã.o I)

5(l9
56"
56"

li~

&5
284

I

I
1I

.

L"Oir

. .

Silvio Miranda da. Silva

\

r~~ngo:a:;:~a~~~rl~~:-:.::::::::::::::

I

I ElIta.s Lopes Martms
; .. .. .. .
i Hylo Gomes de Almeida •••••••••••••••..•

73.792

~~:l~;)

73,1820
72,5'131
72,573 :
72,673
'12573
'12,573
347 \.OdUVAldO Garcia
72.673
146 - Celllo do NJsclmento Santos •••••••••••.••
71.963
60 I -Jrla!ldo ll.uciéslo Berrl ~....
71 963
391
GJaueo Vaz 'Torre<!
;.............
71,963
134
Arldlo OO~telh do Paço
71,364
187 I Aracy Tavares da Silva
1 71,364
125.' Acáclo 'Neium .Fernandes '!'ernleden •••• ;.
70744
~2~ j Amáro Miguel Leite
70.135
396. j !\lUtinO DIn' Couto .,.....................
'10;135
14'1, EutétJO .lJalJHa GU!lml1O
'10,135
1911 ! AUlldes PílHlelro Martin.~ •.•••••••••••••.•
68916
402" Valdemar Pereira Rocha
i.
68,9J6 •
,399
CupertJno Dalmacio Cnstello
:i18.l116
443 I Dalarrjva Í/f'drlll'Ues de Il.morlm
68,U,6
68, I !znl8.S J.'ell)( Te.txelra Barbosa.
lJ~ !/la
26 I -Jose lIgaml'1JOn Ocll 'a de Carvalho ....•.
6t.!Jt6
;!l0 I "1Jllarany Ba'tlsta Caldas :...............
6b"J!6
!l30'1 Durval h'al,cISco Coelho :....... ••..•.••.
O',m5
a88 I Miguel 'I'elxeira SO!'lres Filha
:....
08.~C5
• 4J I João d~ Dl~ VlZioll .'.. ;....
6UJD6
409 j José Antônio de 011gelra
1 65,259
102 I .!l'Clcles de Souza Barrcto
6'i:697
!t8 I Il:manoel Rii>elro de OIJvelra
6',6!J7
341 I :rase RlllÍ1lro .8enevWes
67.087
151 I' l;;dtsoil'GrOl'S" de Andrade"................
"C? (W7
249 ' Josue '1.'ononn 1 Netto
65848, '
277 I João SebaM~rtc. de Fárla
~: .
flfi MHc
,In I Dante, Peh'(Jfu ;
; .. • .. .. • ..
65.846
309
EIJwards ct~ Ulna' Rodrigues
65,64fl
38~ I l:'toseucry Sc'ares . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
65.259
294 I !Iéllo I\!lellde. ~LéaJ
65 259
414 "1'l?aiJlO "Xavlel' Fernandes
.-......
65.259
409.3050 Amnlllv de Oliveira.
'65.259'
185' I ROberto WlIl;T,er Monteiro ••••••••••• ,....
'64.tl49
2B.~ i. Eduàrdo Dia;; •. ;
;
) 64 649
'!l9 !~Iaor Pites Pere.tra
(14:649

I Adélio SonrE.' de Lima ..... ;............
434 I Wolmer .F1"l'E! ••• ,........................
150 I carlos Augustc Pires
34 I Ello fluam :
'
:.

411

'I

r.........

r

124

I 'PAulo RobeJ/{' W!Jlig '. :..................

21'1

I E:dgll"d lÚlt11nes VJlabolm

,52) Eléuterío de SOUZà ....... ,...............

·1
:........

393 T'Pá:JJó El'U€ito Ministério
264 'I 1':neas' 'M!n1oei 'Pereira •..•••••••.•'•• '......
344 I WllSon Ferrélra. dá S!lva
49! ~lItõnlo .l!:nDé~ Oérquelra Plres de Lima ••.
·237 T Slmeào ::lo.~ Reis Ribeiro .••••...•..••••••

;1

'64:619

M.649
84,040
34,(,40

63,430

63,4S0
63 4~O
62.821
4'15 " 'Luiz Falls!:Q' JlInquelra Filho ........••••
62,821
267' : Luiz GÓtlZllg;l Pereira do Nascimento .. ;.
52.821
/ 8 0 I Luiz 'AU!l'ustb de BaTl'os e Vasconcellos .. 1 '62,821
156, E. tlUanó Motelra da 811va
-...
52.Jl1
193 - Jone sanlos da Silva
;.;........
62.211
142,', Gerllldl' JoM Cyrlno
82,211
280· ~ 'Arellvaldo F!'anoo ,Borges -. ~........ . . .•••
Iil,662
I
J:lS' i 1.Ulz' CeSl1r .ArUol! .'
"..
61./;[12
I
172: r(zló Victor Pimenta
;..
6M92
I
224" ,\laW GC'IIl!!~' til! Barros
60992
\
406'
Jose do NllS~JmE!nto reles de Lima
,50,992

j'

56V

I

-lI!

66"'1

--

169

r~ aME

7763'

500

I

57V

I

r

+ Antõnlo

B~tbUS!l

de Carvalho

222, Lulz ~~rnl!tJCfo Prado ••..•..••••. ',' • • • • • •
232: 'Rll.ltmmdó' Bra~ dos 'Santos ..'.. .,........
28~ 1 Nelson Rlrall10 Rlllz .,..................

___
, _J~__
. __ I
.Brnsll:a. 'I!nt :ll de oulubrú de,1963. -

80,9112

60,992
60 1I92
60,383

_I_~_~~

Floriano Ramos. Diretor-Gemi.
(Dias 14, 15 e 16-10-63)

lJIRETOHU DO PESSOAL
TEMPO DE SERY1ÇO ATll: 31-7-1D62 (para preenchimento de um cargo do slmbolo PL-7, sllaac pel,a R~solllção 57-62).
, Fle(1fl,aa s,mb% PL-8

INOMES

,
I

(Olas.~e

O~Vllldo Lancellola .
Arnaldo dos Santas
Mtlt1Jn flodrigues Mnurào

JoSé Cavalcanti Fllho

"
;

.

1-·------'"'------------·---I

011 '

cargo

Servlço Públicr
'.Fcd~rl\l·

I.

Dl,la 'do l"~rc~c I Faltas, Llcem;as
lia" l:lnese' ou no 10U' afas·l.,melJtt ,na
,.
cargo
ClasM OU no
Cargo'

I

Serviço
Publico

.

- - - . ' - ---'----:'--"--:-;---'-7-~---..-,._;_--'-~~2.024' .
·31"
2.024
.
1 817·
1.871
31
.
1,;833
31
1.633
..
''922
. 922
31
,i

j..........

I

j[-

'''EMPO DE SERVIÇO

4

I

,j

I
I

----- ---

19 • 7-62
1·· 7·62

1·· 7·62

l V _ 7.62

...:.---~- - - - - - - - - - -_._-'---'-._--'I'-----=-_~
Observações: Pllb1ica-~e em vlrlude da decl~ão da Mesa de 24 de jl1lho de 1963, determinon?o que scj;lleltp. li promoçáo para o referido slmbolo
cam efeito retroativo:
"
Seção AdministratIva em H de' outubro de ID63. - Paulo Brl/l -, Auxiliar Legislativo, PL-l0. ,- lIJimo Camilo 116 OlIVeIra
OficIai Legislativo
PL-5. ~ Zely de Castro Gulmariles Chefe da·'S. A.
'
.
Obscrvacões: As rec1amacõesdeverãe'ser !elta dentro do prazo estabelecido no § 29 do Art. 125, da Reto.Lção n~ 67·62.

JIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

•

(Seção I)

Outubro de 1963

DIRETORIA DO PESSOAL
TENfPO DE SERVIÇO ATe 31-7-1963 (para preen cimento de cargo criado pela. Resolução n.' 7-(3)
Auxiliar Legislativo, PL-lO

·1l
(
I

Il'fuW Plath peter.\
,
I
Wnmlerley Gregorl~llo de Caslro ••••••....••.•••••••.•••
Maria de Lourdes D'Angelo
•
..

Ouaracy Pereira .

•

.

AmnllrJ Lopes da $J]va
Duke M~da Rocha Azercd!l
Tza Wlllltlerley Paes Bnl'1·e.lo
MnrllJ. Luizll Paf;;l)S Cnrdcso .,
1",;[('1 Alnteida Valndm'es
Mnro1Jlu Bergallo • .
MlItOll Gualberto da SllvlI
Cora Ml11'fl7.ll. On"telJo l'nrurker
O,waldo SchmlrWI de A!e!lcru!IO
Onumn PereJra FrullLD •....• .
Bl'llllo Lúcio Scala MUI1.01111o
".H.'no Ferreira dll Cruz
_
t:Dlaa Pl~trcV;lty de Oliveli'n
il,1.1I'jp' LUlza M{)USnlc'f

..

.
..
..
.
.
.

..
.

.
.

..
..

••••• , .•••••••••••••••••••• O I '

Sr/lnp Ddllgclo F~rrelrfl

AC)gnll Bekt't PImentel
Lenll CC are , ",

:

, •..•••••.•.•••• ~ ••

••• ,

.

..

I ••••••••••••• ó •

UWUII' Barcla Rorll'lgl1e~
..
:'.tI!llllCIO Moreltn do? Ol~vclra
..
J!llll!f> F'lt.aóunry . . ..... ~""""
~]f!!r Pei'e.n'fl BarboRil
•••••••••• ~ •••••• , ••••••••••••••••••
JO.'r Fl'l'l'elra de Aqlltno ., .. , '
..
DOIllPl MaChilllo da Costa e Silva
..
1.11';1 Gon~agl\ Teixeira !lul'ba •• .
.
lO • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • l o

Hp,llr,(jllc Edual'dll 'Ferrei!''! 111J'1rr~&ves
"l,C'ojptn Couto FaWls
.. .
Llomo .Bl'andllo Ouen'R '.. . .• ..
!lJnYile Ramos de Lucena
Oilm~l' Rodrigues de Carvalho .,

..
.

Alvnro Inocênmo do ESp1r1to Santo

..

.
.
.

NnljoJf':]O Pjrc..~ Sflbol.9. " " " . ' ;

f'oI.110 Brlll • •

.

_

.

Albel'LlOa Cnl'vnlhn Belm
O:iI11Hf

AI;I'IJ

.

Lima RtblJu'o ••••••••
Rodngue" COM'lia

Jo'!é Af'lnulLé-a de Oliveira.

II

" , . <I

.

..

• •••••••••••••••••••••••••••• ,.

1\.'-1Lr.f'J de' Morn('s ~ Castro •• '

' •••• ,

U i\\luldo itlerel'rrn . ., ..•. ~ •..•• , ~ ••••••• , ••••••••••••• ,. "
\VlliJc!ll Laura LeHe
•. ~ ..•.•.• , •• 11
.
~JIHrH.L Aptu'ecidn. AJ1,'f"'!-; 1\1:.J.[·hud~ ••••••••••••••••••••••••••
N lJeVO Jo:,;e Baby • • .•..•• ; .•• ' •••••••• 0#'
'Mada de Jc5UR SQuza
..
I ••• ,

•••• , l I •• " .

Alr1ernir Grunes Llma. , .....••••••••••••••••••••••••••••••
!),llloJl }ranclsC'o·de Oliveira.
..
Om'nJUJ G(\vina da Silva
.
Het'aldo Gonçalve..c; de Souzu . 1 • • • • • • • • • • • ,.. • • • • • • • • • • • • • • • •
Anrlcl'son Fernandes Dotll'ado
..
B.ylvlO 0'11'105 KnRPP Dldler
..
LUIZ C:lrlos Amol'a Núguclra. .,
.
51.1urln(J[I Nlnn Perro " .•... , •• , ••
MOj'la de Lourdes Macedo Ekardt
..
f ••••••••••• " ••••••••••••

TEMPO

Classe
ou
Cargo

&

-

•

DE SERVIÇO

Serviço

Federal

Públlco

I""""
L""'...
I

I"",
"",~,
J
d,

Serviço Público

r na Classe
carg-o

!
J

OU 110 ou a.fastamento na

Classe ou no
Cargo

I
356
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
29&
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
290
290
289
279
275
211
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

4.320
295

3.433

I
I

\

II
I

\
1I

2.253
li.712
914
295
2.828
295
295
295
2937
1.508
295
295
6456
295

295
295
3.647
295
./, 750
li 459
587
2.692
6.467
4.1&':"
~95

3 123

2.071
289
6.952
1.453
211
321&
6i)
" 3. B!!J
722
65
6ã
1.101)

I
I

I

2.852
65
65

448
65
65

5.848
65
2.807

.b
446
85
4.233

6:>

~,

4.320
2.681
3.433
2.253
6.411
914
295
2,828
2.203
295
295
2.937
2 301
295
295
6.458
295
295
295
3.647
295
7.'150
3.459
2.239
3.378
5.467
4.197
295
3.123
2.071'
289
6.952
2.357
211
3 215

J.392
3.883

72Z
65
65
1.109
2.852

G5
65
448
1.786
65
&.84.8
65
2.807
65
446
65
'r.315
65

I

30- 4-62
10-10-62
10-lU-62
10-10-62
10-lU-62
10-11/-62
10-10-62
10-lU-62
10-10-62
19-10.6.'
10-10-62

102

10-lJ·~

10-10-62
10-}O-62
10-lU-62
10-10 -62
10-10-62
10-10-62
10-lU-62
10-10-62
10-10-62
10-10-62
10-10"52
lO-IL-62
10-IU-62

1~·10-62

10-lU-62
10-10-62
10-10-62
10-1U-62
lO-lO 62
18-10-62
25-10-62
2- 1-113
28- 5-63
28- 5-63
28- 5-63
.l8- 5 63
28- .; 63
28· 5-63
28- .; 63
28" 5 63
28- 583
28- 5-63
28- 5·,:3
28... 5· '1
28· 563
28- 5·63
28- li 63
28- .; 63
28- li 63
28· ,; 63
28- 5 63
28- 563
28- 5-63

6
5
tl
8

5

,)IÁRIO DO CONCRESSO NAqlONAL

. Sábado 12

(Seção')

Outubro _de 1063
____

l"EMPO DE :1i:faVJçO

NOMES

l

'i

-i

I

>I • • • • • • f t f • • • • • • • • • • • • • • • •

'-.•••••••••••••••••• ;

Carlos I'adllha. Vida.l
Rouéde Betnandes
Therezmha Nóbregl' Araujo - da Cunha
Briluao Brasileiro do Valle
;

M~gda

DaIDa.. Vinnnn.

l>ucy Stump) Alves de Souza

[,uJz Roberio Bastos Berejo
.MJ.ury Teixeira Fel·reira

~
P

;

GeOrglnn. Nasser ela. Veiga

;.

Joanlr Ferreira de Oliveira,
MttrJlI <le Lourdes de Castro Gonçalves

,

Os

.

1
.

.
..

. 65

65
65
65
65
65
65
65
65
65
·65
65

65

65
65
65
6li
65
65
65
65

65

.
.

..

J

65

4' • • •

\.V?-!'hlngton Romualdo SUva

Milton de AlmeIda Montenegro
Marln Therezlnha Leite de AlmE'J(J1\

;

I'

I
I

65
65
66

.

~ •••••

..
..

-..

,. f.,. .. ;

.

,

JOSé

7765
I"

idS: _

- - - - " ' - - - - - - - - - - - - - - - - - D"ta do Ingre.-so I Faltos, Licençns
na Cla.s.se ,.u DO ,~u ataHamél1t~ na
Classe
Servíço
carg0
'j
01'tà~p ou nQ
ou
I
Cargo
_
I
Cargo
Público

Roberto dos Santos Duarte
1
'Abelardo Frota e Cysne
~ .. .. .. .. ..
.. •
,
[vone Marta. Euricio Alvaro
..
t\rlette de Souza ~'i!llho
:
.
Gllka Moysés Santos •• ~ ••• ,
A.irton Pôrto Nunes • .
;
.
Mal'lo Honól'io Filho
.
rheobaldo da Cos&a AlvéS
;
; ..
mdna ROsa Martins. .. .. ,
;
;
..
Hsroldo Pereira de Alcãntam Costa
..
Dagmar Telles Costa
..
..
Domingos Advincula Marques ., .••••••••••• ~ •••••••••••••
3Ulleta. Feitosa.·. •
:
.
;José Lyra Barroso Ortegal
..
Maria. José da Sllva
~
.
Dea Maria Beleza da CUllha
.
Delalr de Mattos Rezende
•
;
;
.
.
NJcanor Soucasaux de Noronha
. Maria Luizll Ono!r Nóbrega
_
.
[Wth Lima Ribeiro Silva.
..
S1l1VílÓOr Ribeiro Mayrinck

_

,

I

65
65
65
61
60

39
38
28

!.lO

i

1
I

{

1
I

I1

2.598
65
1. 9 l7'
7.148
3.559
2.336
65
1.393
65
65
'1.975
2.78S
65
2.240
65
3.901
2.587
65
6,005
4.368'
65
'1.841
65
65

t
I

~
I'

I

t

:2B-

'1.'841

38

65
65
65
5.834
65
65
2.750
61
60
39
38

371

311

65

5.834
65

65

2.75il
61
60
39

28282828-

2.598
65
1.91'7
7.148
4.221
2.336
65
1.393
65
65 .'
7.975 '
2.785
65'
2.240
6.
3.901
2.587
65
6.005
4.368
65

"

28

28

,.

I
j

5·63
5·63
563
563
5 63
li 63
a 63
5·63
5 63
ti 63
5 63
563

2828' 2828262828·
28- 5,t3
26- 5.63
28- 5-63
28- 5 63
26· 5·63
28· 5-63
28- 5·63
28· 5·63
28- '5·63
28- 5.63
28- 5·63
28· 5-63
28- 5.63
28- 5·63
28- 5-63
28- 5·63
28- 5·63
28- 5-63
28- 5.63
28- 63
28- 5-63
24- 6·63
4· 7·63
12· 7-63

Õ

26

ObservaçÕes:
desempatf:S ferram feitas segundo o que determIna o 'I! li Art
.
:
DIretoria l;lo P~ssool. em 11 de Dutubro de .1963. _ Paulo BrllZ _ AuxJl1ar Le ~s) t" ·12! da ResoluçAn uq 6'1-t12.
slmbo!o I'L-5. - Zely de Castro GuImarães, Chefe dll S A . .
g - a IVO, PL-IO. - Mário Cam/lo de' Oliveira _ Oficljl) Leglçlllt1vo
Obsel'vaçõeó: As recilllUu.ões deverão ser felta.s dentro do prazo ~~l1el!lç!çlo no § 2c ão Art lali
I:> 'J
_
•
. .

. ".,.

_.

"

6.~"OcUçIlO

n9 6'H12.

PRE~'O

DO NlJMEHO DE nOJE: CR$

o,to

