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DE i\llUO DH 100'

..'

-CONGRESSO· NACIONAL
I

PRESIDENCIÁ
Vónvoc:í~ao ae scssãe conjunta para. àp~eciação de vetos llrc~idenclals.
~.

O,P\'c31dentc do Senado Federal. 1108 t~)'1ll0S do artlgo 10, f 3G, da. eons,
_'1.<' c do art. 19, n~ XV, do ·Rcg'llncl"olo Oonum, convoca as duns C!lSitS
congresso NnciulUlI pal"l'., em] sessão cr.njunb a .realízar-se no dia 2 'de
JU4ho do ano em curSQ, às 21,30,horo5; lA) Plenárto di:'. Câmara dos Deputudos, conhecerem dos seguintes vetos pl'csldenclllll;;.
' .' .
~ ao Projeto de' Lei n 9 1,4.71-Ai6',1 na CftlUtlra e n9 26/64 no Sen.'lc1Q.
que instituí o nôvo Código de Vencimentos dos MI~lta.res (veto parcial);

e

. . - ao Projete de Lei n C 1.664/55 Da C/lm'\rll e n" 199/57 no Sénado, que
excluí da Illol"iêncla ·~.impôsto de renda llS Importâncias reluuvas aOS pro;.
ventos da. !!.p '~el\tadoria ou reforma, quando U1oLl\ PMS p~las 1lI()1~,<;tlA8 enu,
moradas nos Itens II e !II do art. 178 da l.cín? 1-,U I, de 28 de outupr(,l
de .'952.(veto oot/11).
Senado Federal, em 12 de. maio de 1961,
Auiw MOl1ltA AlfD~ADli:

----~--~~-"----_......:.._-------

CÂMARA ,DOS DEPUTADOS
REL~Ç~
PEQVBNO

DE ORADoRES
EXPEDJEN~B

Raymuudo Andrade

Albino Zcll.i
Lauro Leítão
Zalrc Nunes
I?crnando (jama
'Elias Carrou
'
Rachid Mamed
Alves de M acedo
Dreno da Silveira
~ujz tlronzeado
1[1\loul'a Santos
Eruta Filho .
Ultimo de Carvalho
Acci..,ly Filho
Pedro Maráo

Derville Al1cgreltt
}\Ilco!aU fuma
J\.dlb ChamlUas
AdrJão Bernurdcs
:ruiy Nassl!

Francisco Adcodato
Ath1e Cou.y
UlJirio Machado
Campos Vergal ~
Armando Correa
UnIria Machado
Rubens AIvca
Abel Ralaeí
Ewaldo PUit6 - 1.5.64
Euchdcs I'richea - 1.~.M
Manoel dcAlmctda - 4.5.64
AnisIo Rocha - 5.5.64
. Antônio Feltcíano - 5.5.61
Pedro )'úni6r - 6.5.,61
Plnhêlro Brízolla - 6.5.~
p.,dre Nobre - 6.5.61
Mário Covas - 6.5,61
Teéítlo Pires --- 6.5.64
Noronha Fllho - 6,5,M
AdylJo Vianna - 7 ".6~
Aurco Mello - 7.5.64

I

Paulo Coêlho
Oscar Correa
João Veiga
Aurec MeJlo
Teófilo Pires
- Castro Costa
JoséCruclano
Fíav'ano Ribeiro·
Wilson Chedid - rz.5.6-!
Ezequlas Costa
Mário Tamborindeguy - 12.5 ,ti'i
Tourinho. Dantas
GeraldoGuedes - 12.S,ói
Daso Coimbra
Brito Velho - 12.5.61
i MUlon Cabral
Antônio Bresolín - 12.5.64
Theodulõ Albuquerljue
I!,miJio Gomes'
. GR"NDE ERPEDIENTE
I . Celso : Passos
Zair> Nunes
( Padre Nobre .
Gil Velozo
•
Haroldo Duarte
.
Luiz Bronzeado i em caráter prefe- ' Dias Macedo
rencíal]
Wilson Chedld
[aíro Brum
Dias Mebezes
.
I Antônio Carlos (Magalhães
José Maria Rib.!iro
Cunha Bueno'
,
Wllson Milrtlns
Geraldo fi relre
Ultlmo de Carvalho
I
Ewaldo Pinto
Valérlo Magalhaes .
Lacrte Vieira
I Athié Coury
1'1 e wton Carnelw
°í, Manoel de Almeida
Carlos Werneck
Amaral Furlan ,
Bívar Olynto
Abel Rafael Pinho
.. Cantldlo Sa1l1palo
Jalles Machado
I Dnar Mendes
.
WillJam SaJém
i José~Rio
P,'trónlo Pernal
Oswaldo Zanéllo
Breno da Sllv.elra
Adrlão Bernardes
i Cardcso da SUveír:l
Gctülío Moura
Machildo RollembErg
peixoto da. Silveira.
Luiz Bronzeado
Celcitino Filho
ArglJano Dario
Mílton Cabral
Arualdo NogllelrIJ
Alves de Macedo
Lourival Baptista
Tufy Nasslf .
[cão Menezes
Ed'Ison Távora
Alfonso Anschtht
Raymundo Brito
Dervrlle ' Allegrettl
Brito Velho
. José Barbosa
I ··Geraldo, Guede.
Anlônll) Aiildbel1l
.

~

o

_

......

.

-

,
Levy Tevares

-

..

Dias Menezes - 7;; ,6'!
José Crucíano - ~.5,6':I
_ Newton Carncíro - 11.5.61
Ezcquls& Costa.- l1.S.M
Benedicto Vaz ~ -11.5.64
Gcrcmlas Ponteg - 12.5,64
--Renato Celldõnío - 12.5.64
Carlos Werneck - 12.5.61 -.
João Veiga - 12.5.'61 .

~

2~, SESSÃO LEGISLATIVA OH.DINAHIA, 'DA 5~ LEGlSLATUHA
-

Peracchí Barcelos,

Jatl.~ry Nunes
Medeiros Netto
.
Nogueira de Resend~~
Bus1amaqUi de Miranda
(Ilegivel)
.
BraDa Ramos

"

AdY:lio VIanna
Aécio Cunha
Aroldo Carvalho
Franco Montoro

-----

Ordem do Dia marcada pelo Sr;
PresIdente para a sessão extraordinária matutina de

I

I
I

I

quarta-feJra, dia 13 de mato'
de 1964.
. ..
Em Prioridade
Díscussãc

I Prolcto de Resolução

,de .1964.

I .

I

li?

16·64 e 41.

..

Para Efeito ele Recebimento
de Emendas-

Projetos. Oriundos" de Mensngens do
"Poder ExecutJvo em Condições de Re~ ceber.Emendas nas Ccmlssões, de Acôr.
d().Com o Artigo 39 :Ia Resolur!lo sa
de 19M.
..
••
Constituição c ]uEtlçn
~ Projetos n's 1. 966·61, 1. 969·64 e
, 1.970.-64 - W dia).
'
Segllrançil Nacional

I,'

Proleto 119 L968.6~ (19 dia)'.,
COlUlssllo de Economla
Projeto 119 '1.969.(j4 (lO dra},

.

~

PinallÇl1s

ProJetolllímerQ!l 1. 967,6i, L 969,64
e l. 968-61 (19 dia).
-

f
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SUMARIO,
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I

OFICIO

N9 1.970.64. do Poder Executlvc, que revoga o art. 4~ da te; n' 3.757.
"ae 28 de março de 1960. que transferiu para o Poder LegislativlJ, e "ujeitos
• sua administração. os caaaís, de ondas curtas e média., da «Rádio Minis·
tério da Educação e Cultura h (As Comissões de Constituição e Justiça,
de Transportes, Comunicações e Obras, Públicas e à Mesa},

'>

.OEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAr..1
DIR.'I'Oft ·O*"ÃI.

ALBERTO DE· BRITO PEREIRA

êH.;;-.

..H.... lfA • •çAo o . . . .DA......~

00 • • "VIÇO " . PU."'CAÇO...

MURILO FERREIRA AL Ve:S

Cassação de mandatos e suspensão de direitos políticos.
COMUNICAÇAO
Dos SoiS. Doute! de Andrade e Roberto SaturnlllO, comunicando que os ....
Partidos Trabalhista Braslleiro e Socialista resolveram constltulr,se em Bloco
da Minoria, escolhendo para seu Líder o Sr. Doutel de Andrade •
. PROJETO A IMPRIMIR

reto""l _

Maio de 1H1t

EXPEDIENTE

51' SES5AO DA 2. SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA DA
~. LEGISLATURA. EM 12 DE MAIO DE 196'1.
"..
"
I - Abertura da sessão.
II - Leitura e ll'Ssinatll."a da Ata da' sessão auterlor ,
UI - Leitura do Expediente.

De n9 88-Sec·64. do Secretário-Geral do Conselho de Segurança .ria·

(Seçlo I)

FLORIANO GUIMARÂf!',

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

ImpreUD n'. ófl.lnll dD D.partamento d. Imp,en.. Nlcl_'
8R" SILIA

.J

.&.SIIJLlTUI.&.S

REPU,TIÇ6ES i P!RTIClJL~l\EI
Capital • Il1terior

'"

PROJETOS APRESENTADOS
_
N9 1.946, de 196'1, do Sr. Anisio Rocha, que regula o a1ugu; 1 de lmó-- Sam.stra .......... •••
, vels em todo o País. - (As Comissões de Constituição e [ustlça, de Eco- in, ........,............
. nomla e de Finanças).
Exterfor
~
N9 1.947, de 1964, do Sr. Pedro Catalão, que considera de utilidade
.
pública 0- Instituto N. S. da Piedade. na Cidade de Ilhéus, Estado da Bahia, 4n. "
e dá outras providências. - (As Comissões de Constituição e Justiça 11 de
J;"inanças) •
- hcetoadas ai

f

\ JUHmOlUJUO,

Cr$

Capital I 1Dt.rior
50.00 S.nt..~rl .......
crt

...ei'

Cr'

96,00

CI1

'1.,01

r....

-iUG

••••••••••••••••

Ext.rfor

......•......• Cr'
~.

IfB.fJt.

par, o ,xterior, que .erlo Itmprt anui••• r.~
I•• inlturas ,od.r"'I-lo tomar••m qualquer época. lor ..fs lDe'iIiiilIIII
oa um ano.
'li
.... A. fim d. llolllhilltar a remISsa clt valor.. aaolDl'Uhaclo.- itt
.solar.oimen&ol quanto t sua apllololo. solCol~o'
Ir.f.r"ol.
Do Projeto n 9 2.038.B-60, que dá a denominação ele ~[.eoberto Leals ao , r.m.ssa por m.fo di oh.(ue ou vaI. postal, Imftfdos a favor a.
T.!loureiro do DlparumlDto di Imprensa lIaolonal.
J
AeropOrto ela cidade de' Crlcluma, no Estado de Santa Catarina.
Os
supl.m.nto.
lU
~4106al
dOI
6rol"
oficiais
urlo
fornsclclol
9
Do Projeto n 2.305-A·60 fue estende ao Munlciplo de Barroso a Ju.
aos assinant.s sbm.nt. mediante soUcittçlo.
I
risdição da Junta de COllcllJação e Julgamento de Barbacena,
- O custo do númlro atruado s.rA ler•• alllo ti. Cr' O,tO I, P'Jr
IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Utrolelo decorrido. eobrar...·lo mais CrI 11.110.
,

fi

N9 1.948.64. do Sr. Dulclno Monteiro, que 'modlfica o Artigo 22 do
Decreto-ler n 9 7.036., de lO de novembro de .1944. (Às Comissões de
Constitulç:io e JWltlça, Legislação Social e de Finanças).
REDAÇOES FINAIS A IMPRIMIR

"'m

O Sr. João Veiga apela a~ Hlnistro da Agricultura. para que leja
mantida n lei que criou a Escola de Agrooomla no Estado do, Ama~nas.

.......
I

O Sr. Dirceu Cardoso dirIge apêlo ao Ministro da Viação, no sentidt!
O Sr. Gere.mias Fontes defende a necessidade de estabelecimento,' pelo
govêmo Iederal, de novos Impostos e conqratula-se cow a Rádio Globo do de que não cancele do planá preferencial li .. ,BR-3!.
Rio de Janeiro. pela sua liderança em popularidade no Brasil.
O Sr. Padre Nobre lolielta ao Minlstro da Víação, a pavimenraçliQl
O, S·r. Cid Furtado discorre sõbre as amargas experíênctas que no mundo da rodovia BR-32. que liga as cidades de Lambari, Cambuquira e Caxambu,
Inteiro se obteve com a estatlzaçiia das emprêsas e propõe ao Governe FeO Sr. Pedroso Júnior. em questão de ordem, Indaga da Mesa a poasloo
deral. sela feito estudo sõbre 11 possibilidade de se entregar il. Ride Ferro- bUldade de apresentação de emenda a prcposíção que aumente despesa, e.
vlárla Federal. o Lóide e a Cía, de Navegação Costeira à Iniciativa privada. face do Ato Institucional.
.
r
O Sr. Geraldo Guedes. em nome do Estado de Pernambuco. presta hoO Sr. Brito Velho defende a necessidade do govêrno federal~ em Iam
meuaqeus
memória do Professor Irlneu Malagueta de Pontes. faleCido re- refolmas amplas e profundas, .porêrn, em têrmos democeátíços e cristãos.
I
centemente ,
"
, O Sr , Anisio Rocha c~ngratula-se com o Presidente da Repübllca, pelti
O Sr. Wilson Chedíd comenta o editorial do jornal ~Diário de Noticias" designação do nome do Marechal Adernar de Quelro~. para a direç~o . .
de hoje, sõbre as influências que acarretarão â bõlsa do povo. as medidas Petrobrás.
'li
ecouõnucas tomadas pelo governo federal, eoen a Instrução .270 da SUMOC.
V - GRANDE EXPEDIENTE
j
O Sr. Oceano Carlelal faz comentários sõbre a recente decis50 do Suo
Os Sra. Medeiros Netto. Newton Carneiro. Antônio Annibelli e JoM
premo Tribunal Federal, considerando Iucenstítuclonal leis que efetivavam
Iunclonãrlos Interínos, nOll1eadQll para o -serviço público da União e das Rtcha rendem homenagéiíi à memória de Lauro SOOrt topes. membro da Atsemblêia
Consti~uinte Nacional de 19~ó.
Autarquias.
VI - ORDEM DO DIA
O Sr. Adolpho Oliveira apela ao Ministro da Viaçdo, para que revela
o alo que suspendeu o trecho de subúrbio da Estrada de Ferro Leopcldína.
O S~. Newton Carneiro. em questão de ordem, indaga da Mesa qual ser'
em Petrópolis. Estado do Rio de }anell'O.
"
a tramitação do anteprojeto do Estatuto Básico do Café.
:'
O Sr, Antônio Bre50lil1 faz apêlo a-o Ministro da Justiça. para qUe nos
Os Srs. Renato Celldõnlo, Pedroso Júnior. Noronha Filho, JOSé Sarae1vários estudos de emenda à C~s\lluiÇão, que eslá procedendo, não esqueça e Gullhermloo de OliveIra. apresentam projetos de lei.
\
" problema da emigração no Brasil.
O Sr. Mário Tambor~deguy apresenta emenda ao Proieto n9 206, de 1963.
,
O Sr. Renato Crlídônio diz du expectativa dos cafeicultores, aguarOs Srs. Gil Veloso. Teólilo Pire~, João Veiga. AntOnio Bresolin e Carlot
Clando as medidas'do govémo fedeial pa1"8 a nOV8 ~aIra.
Wernec:k encaminham A Mesa, requerimentos em que solicitam ínformaçõcl
O Sr: Mário Piva dirige apê!o' 'ao Ministro da Aeronáutica, para que do Poder Executivo:
determine o apressa menta das o,hra~· do Aeropórto da cidade de, Salvador. aa'
O Sr. Dirceu Cardoso reitera requerimento de informações que endereçou
B~~.
'
ao Poder Executivo e que, até a presenle data. esgotados os prazos legall,
O Sr. Carlos Werneck solicita ao Ministro da Edneação • Cultura, o ainda nlo foI respondido.
,,,sludo dó problema de bólsa5 de estudos pata os estudantes do ensino médio.
O Sr. Tourinho Dantas, em questão de ordem. solicita u Mesa prazo
1
O Sr, Mário Ta~borindegltV congratula-se com o govêmo federai e com de 2i horas para proferir parecer sõbre o Projeto 0 9 206-63.
(I Ministro da Salide, pela e.'colha do Dr.
Rinaldi De1amare, para a direçlo
O' Sr. Pedro A1eixo"Iider do govErno na 'Cnmara dos Deputados, define'
do Departamento Nacional da e,\allça.
a linha de aç50 e as finalidades do movimento revoludonàrio vitorioso nOl
O Sr. Braga Ramos apela à Mesa do Senado Federal, para que ~presse Psis.
:i
0& trabalhos referentes ao projeto que regula as allvidades dos representantes
Sr. Clay AraúJo presta depoimento e dá contas de sua atlvldnde poli,
cometciais em todo o Brasil.
tlca, face fi snspensão dos seus direitos p?ll~icos pelC? prnIo de 10 anos. em:
O S-1', Piores Soares faz apêlo no Ministro da Viaç:lo, 11'; ..... fid" de virtude do' decreto do Pre.idente da Repuhl>ca: mamfesta o seu desconheci- I
que as, o~ras da B.R-37 t' da B,R·43. nJu .ejanl paralisad.s.
luC'nto d,u; c~lUsas que motivaram tílt S\Hlpensgo ~nviando solicitação no Coo""
à

O
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N~loiat co~ ~~tâ'
o.S;il~Ma&~
ti
Pala, ao

. -ae

flnalidádo, apresenta • camara ao..
aua -dedaraçlío da' bens; condena o dJma cle intolerância e de
S vígente atualmente DO
mesmo tempo que exige resp,eito de um
lillreitOl ,fundamentals d~ Jl.elSOa humana, o direito de defesa",
'
,
. ' '-.' J iVIl - DESIGNA,ÇÀO DE ORDEM DO DIÁ' "i-J'.
A'"
ME T DA SESSAO
• MIl - ENCERRAMENTO E LEV .,TA N O
[2 ..: Discurso doS:. De1'.utado Pedro Braga que seria publicado opor00.

-

.

, iunamente.)
,
,',
-',DiscursO pronunci~do na sessão Ve.sperlina de -t d~ maio de 1964."
pelo
I
Si. Deputado João :Veiga e que seriapubl!cado oportunaente
f'D .).
'"
.
'Discurso proferido pelo Sr. Deputlldo Castro Costa na sessãc ves·'
"l'ertina de 4 de mala de 1964 e que'- entregue ao orador parll revJslio._
~ :seria ~ublicadQ oportunamente.)
,
M b }
\
:I - Mesa ,(Relaçlio dos, em ros, I,
~ - Blocos Parlamentares lReJações dos Membros).

-~.

,--,

f,S -

I '

•

(Seção I)

Maio de 1
"\f

"

Ralael :Rezende - ps:çr.
a LIDO E VAI A IM
Renato oe!idônlo - PI'B..
SEGUINTE
'santa Caw.rina:
- Projeto nO, 1.970, de 1,964
" • -rte' VIei."a _' 'UDN-..
II
.
-..
Revoga o -art. 49 a Lei numC.
u l ' - o (1.731. de 28 de março de 1960,
Rio Grande do_ S :
que trãnstenu. par~ o Poder trans•
AntónIo aresoun - PT6.
fC'I'ittpara o PoiIer Legislativo, 6
'Oid Furtado - PDC.
I sujeitou à SlU/. administração, os'
FUlres Soares. - UDN.
eanai«, de ondas curtas e médias.
: Jalro Brum _ -MTR.
da f'R.álUo MinisUrio da Educa_
Lauro Leitão - PSD (83).
ção e Cllltura.'~.'
O SR..PRESIDENTE:
(DO PODER EXECUTIVO)

i

': A lista de preseoça acusa o. comPllrosec,.imento de 82_. s_en_~~re._ D
__eputad

I ' ·,
'I

'

Está. aberta. ai, sessão.
SOB

<As COl)1Wsões

c..1 Cbns~ituição

e

J\I~tiça, de TrnnspOr~~s, Comunica.
" , ' " O ccnsresso Nacional decreta:
.

ções e Obras Públicas e ti Mesa).

Art. ],9 Fica. revogado o Art. 49
'da Lei h9- 3:731. de 28 de março de
1960, que, transferir, para o Poder r.eglsla.tlvo,cc sujeito ti 'sua. alimfulstrlt.
ção, 'os canais. de ondas curtas e me.
dias
Edu.
__ -cação da.
.'e ·"Rádio
Çultura",Ministérioo
com os da
respectí;

PROTEÇAO DE DEUS
_ '~1Eã'Õ';?S' .Os ~:!,OSSOS TltA.j\

Lideres e Vlce·Lidere.s.de Partídos (Relações dos Membtosr.:~
_'" ,
" Pcrmaneutes.. 1'1.
,
li _Coml$slles (R elações d os M embrosi das ComIssues
.... -c , ,D' _ O SR. El\n~lO
~OI\IES:
qul!!!to)
~<: pecfals e de ln
~ ~
.
: Suplente de Secretário servindo':de'
I r, '- Atas das Coll1Í&Sões Permanentes.
29, procede ti lêituril. da lLta da sesI 'Jl, ' _ Secretaria da CAmara dos Deputados.
tilio antecedente, a. qual é. sem ob,,,.
..
r
.servaçõe.s, assínada,
.
I - Atos âo Sr. Dlreto~.GeraI.,
, O
PRESIDENTE:
Diretoria lIoPcssoal ..;. Seção de Cll(I!stro.
, ,Passa-Se à leitura do e~ien~e,
B) .Processos despachados pelo Sr. Prmeíro Secretário •• ~' ,
; O SR.' JOAO VEIGA:
, li - Insiituto de Previdência dos Congressistas..,.. Ata da sétima reuníão 'Suplente de SecretáriO; servindo de
ordlnárta: realizada em 1;5 de abril de 1964. (Rcpublícar},
lf, procede à. leitura do seguinte
I.

vos equipamentos e instalações.
• Art. 29 . Esta. lei e~ka.rã. em vigor
na data-, ~~ sua, publícàçâe,
MENSAG""",._ N9 '101-64, DO EODER
I 'EiCECO'I'IVO
, Excelentíssimo$ Senhores Metnb~~
do ,CongresS<l ,NaclonaJ.
Nris têrmos do Art. 4~ do Ato, Ius_
tltucionaldê' 9 de abril de 1964, te,
nho a honra de transmitir a VOll3as
Excelências. '. acompanhado 'de Er.po.
---UI - EXPEDIENTE
síção de Motivos do Senhor MinIstro
,
e•
de
EstadQ dI!! Educação e Cultura, o
SESSÃO·' EM 12 DE MAIO
BahIa.
. Oficios.
Incluso -anteprojeto de lei, destinado à.
An~rilo ~aqo$ Magalhll~- UUN"
PRESIDltNOP DA- REPÚBLIOA l revozação' do Art, 49 da Lei 3.737, de
"
VI; 1964
'
.MlIr1o 'PIVa - PSD.
_
',- pA
_ • .A.
28 ,de mnrço de 1960, que transrenu,
PRESIDf:NCIA ,DO SIt. AFONSO óscar cardOSo - UDN.
CABINETE MILITAR
para o Poder' Legislativo, e sujeitou
. 8 0 , 1· VI<JE-PltES1DENTE.
Ruy Santo.. - UDN.
.
'I '
à. sua admínístração, os canais, de
Tourinho
Dantas
-UDN.
I,
88·Sec.
8.5.964
ondas
curtas' e médias, dIl.."Rádlo ML
IE - AS 13.30 HORAS COMPAVasco- Fllho"- UDN.
Do Secretário Geral do COnselho nístérío da Educação e Cultura''. com
JI,EOEM os SENHORES:
. ito' S an t·
de- Segurança, Nacional. ,
09
respectivos equipamentos e insta- '
o.
íações.
Esplr
,
Mfonso Celso:
José BonifácJo.
':Rayntundo de Andrade --PTN.·. " 'Ao 'Exmo. Sr, Presldeote da OãBra~Ilia..de 1964 _ castelo Branco.,
:, mars, dos, Deputados:
' ..,. ,"
.
Henrique' LlL Roeque.
.Rio de Janeiro:
E. M: N~ 38(L64 DO SERVIÇO DE
.Aniz Badra,
.
"
'Assunto:
'casslição
de
mandatos
RADIODIFUSAO
EXECUTIVA
-,
, ,_
João Veiga.
Adolpho 01lveu'n. - UDN,
" ,e suspensão de direitos politi, '
." Emílio Gomes.
Afo'nsoOelso -.;:.. PTB.
Excelentíssímo Senhor, PreSidente
Amaral peixoto - PSD, ~
'COS. \
dn. Rt;públlca:
"
,_
,ACI'e: ,
B
d Beu
PSP
: Tenho a honra de dlrigif-me 11
'
'.
ernar o
o -.
V' n •• a .... celêncla para comunicar.a
Em 1936. o Govêrno Federal acei.
: Geraldo Mesquita
PSO.
~ s=
tou dil. a.ntigá.- Rádio Sociedade do
Carlos Welneck.
Jorge R:alume - PSD.
Geremias Pontes, - PDC.
e&Sa. Oasa que o Excelent~lml? !s.e- Rio de Jl:m'eil'o a doação da "Rádio
Mor Presidente' -da. República. por Difusora 'PRA..2". assumindo, CODl. o
JoSé Maria RibeIro.
,.Amazonas:
decretos -de ontem. pUbIlcados - no
t
GuanabaJ:a:
Diá.-l
Ofieial di mesma' data. re- teu ilustre fundaa'!r, Edgard Roque_
Leopoldo Peres - PSD.
.~
I I ti
te Pinto. compromulso no sentido oc
Bl'eno
da
Silve!raPTB.
solveu
cassar
OS
mandato.
leg
s
a.·
que·
a
""RádIÓ"
fíCaJ:á.
adstrita
a
sua
Pl\rá:
vo., e' suspender ~ !ilreitos politícos tlnalida'des edúcaclonals e culturais.
ExpedJto ~odngue.s,
l\Inérico 'Silva - PTB.
NorOl1li(l. Fllho- PT!!.
dos seguintes cldadaos:
,2. Ratificanoo o compl'omiSSo, ob~fIogo C'ampos.
""
Minas' Gerais:
: Clay Hard~Rnn de Araujo - leto de ata de, 6 de agõsto. daquele
!\'Valdemar qulmarlles - PSD. ~ilf - .
peputado Federal do PTB (!1S).
ano; _aprovada pela, A~mbléla G.eraI
BlIac Plnto - UDN.
, ,
' ..
da referida entidade e pélo Governo
":Mll1'ànhão:
Oarlos Murllo - PSD.
Floriano Mala. D'Avila - ,Suplen- Federal a. Léi n9 378 de 13 de ja.
~odomir Milet - 1"81".
Dnar Mendes - UDN.
te-Deputado, Federal do PTB (RS). neiro d~ 1937. que deu' nova. organ1za.
J10sé Sarney - UDN.
Ellas'0!lrmo - UDN.
: Sirvo-me do en~ejo, para. apresen-\ÇãO a 'êste Ministério. inst!t~u o Ser.
Francel1l1o Pereira - UDN.
tal" a Vos.~a ExoelenCJa Os meUs pro- viço de )'tadlodifusão Educativa, "des.
Ceará:
Mancel Taveira - UDN.
testos de consideração. - Gen. Bda., tinado a promover. permanentemente.
Milton Reis - PTB.,
ErneSto Geisel, Secretário Geral do 30 irradiação de pI'Ogramas de caráEdilson Melo Távora - ODIJ ..
Nogueira de Rezende PRo
'Conselho de Segurança Nacional.
t.er educat!vo", através da citad,a Di.
Furtado LeIte - UDN.
ui' aç-o recebeu O se- !USOr.l\. ,que Plls;ou a ser conhecida.
Ormeo Botelho - UDN.
'
Leão Sampaio - uolil,
Oscar Cor~'êa - UDN.
. te dc~m~ch~' a
como, ~'Rádio ,Ministério da, Educação .
Martins Rodrigues '- PSD.
Padre Vidtgal - PSD.
.ll'tOO
eP
,
e Oultura".
Osslan' Araripe - UON:
Pedro Aleixo - UON.
J Referindo:se a comunicação a um .3. Pelo Decreto -n9 ,1.491, de 4 de
"Rio Grande do, Norte~ "
Rondon' Pacheco - UDN.'
mernlJro efetivo da Mesa da Câmara. fefereh'o de 1943, -foi aprovaoo o prL
Ultimo de Carvalho - PSD.
submeto-a. previamente. a estll: para meiro Regimento do Serviço, no, qUM
njalma Marinho - uílN_
•
que
a considere em $ua prnnelra !le estabeleceu, de modo ineqUlvoco,
Tàrcf.~io Mala- UDN.
Sao Paulo:
reunião tenllo em vista· a' ausência a' função - essencialmente educaciOnal
Paraiba:
~
do seU' Presidente efetivo.
e cultural' da 'emlSSôra. Çlumprlu-se.
Brocl1 Filho':" PSP.
Henrique Turner, - POVo
Celso 19 portanto" a, cOlldlção contIda. .no ato
Ernany Sátiro - UDN.
MárIo Covas - 4'5T.
Em 12.5.04., ,-, Alonsp f i
'
'tle doação. que se tornou. llSSlm. ato
Plínio Lemo. - UDN.
PedroS{) Junior - pT1:I.
Vlc.e-~~Idente, em exerc c o"
jurídiCO, perfeito e acabadO.
. ,
naul de Góes -:- UDN.
GOiás'
rio SR. DEPUTADO DOUTEL AN- 4 suceiieu porém, que. abrindo, cr~_
Pernambuco:
'
.. "
' DR.AD:E, NÇ)S SEG?IN'!ES T11:R. ditó especial' para custeio de despeAlfr~do Nasser - UDN.
MOS:
". .
sas com a. transferência do ~.(I(\er
Aderl)al JUl'ema - PSD.
AnislO
RocFhla
PSpDS'lJ
. 'senhor Presidente: _
Legislativo .e cuidando dO ServiçO de
Geraldo Guedes - PSD.
lh
t·
Ceies lOO
o -,'
,
__ . Radioclifukão· dos Trabalhos do 0011..
José carlos - UDN.
l\I,lato Grosso:. ,~
,co~uniçamQS a V. Exa, para OS_!\TeBI!O NacIonal. 'a, Lei 11' 3.737, d,e
LUIz Pereira - pST,
Philadelpho GaICIa. - P'l!'.
tinJ;- regimentais. que, os partidas 28 di! março" de 1960" dI$pIlS, no seu
.... . .
Trabalhista Brasileiro e ,Socialista 'art 49 o segUInte:
- ',AJagóas:
• rat ana.
,'resolveram coos.tltuir-se em 13loco da
"Fiéam transferid(),$ para. o Poder
:Abrahão Moura - PTB.
Accioly Filho - ,PDC.
Minoria: escolhendo para' Lider, 'o 1Jettisle;tivo e .l!UJeitos à ~ St14 a.c!1'riL
seg~mundo Andrade ODN
Antônio Annlb,:1Ii - PTB.
Depittad~ Douti!l de Andrade.
nistraçáo os' 'canais da. Rádio 'Minis_
Braga Ramos, -. UD~sala. das Sessões em t1 .de maio. ~rio, da. Eduea.ç~ e Cultura, de ou.sergipe:
Miguel BU!!ara - P U D N ' de' 1964 - _ votitef (J6 Andrade. P. das curta.!! e ,niédia6. cpm. QS re:sp:;c~
lZuvaido DiUlz ,- PTB.
;~~o;~~opio.,·
1'1". B. :.... Roberto saJurnlno, 11.,', T. iUWCI lll1U~toa • ~~.,
iTlIEW1sco ~edo - 1'TB.

n-

SR.

«:

o

o
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Maio de 1964

(Seção t)

11' 1.

de

11 Não obstante &ste Miu1stêrlo ha. apllcaçlo d& presente lei, de acardo prletârl0 ou do seul'epresentante. ~rrQl~\o
~48,
19~4 ~
rver' opinado, sob várlO$ ulllltdll-mentos com as Ílorml16 'd1olJill f1apecifica- f~neçer lI.lI 11l101'maçõ~ & fh!! ob~~~
1110 sentido dó veto dêsse' dispemtlvo, das.
~
. vinc~ 9~te &rUllO.
NOrJ,ifica o art. 22 do üeeretu..
~ol Integralmente saneiCIliado o Pro_ Art 1I~ O valor tabelado IncluI o d I a~ té4adcaSl\S r~ldenCIl!-1s, dl~?:u.F.t·
nO' 'i ;036, de lQ 1111 1I0t't'lnbrQ tu
'jeto que se transformou na. menclo.. ',_
di
I
t- 0as 8S n em-se o UtIe pr~e ..... ..,@
1944."
~
. , ~i
tt1 <li IA!1 o S '13'/
. -' ,
!ÇInpOs..., Pre a1 v gen e nos rça.- artigo ficando' sob a. direta re.spon86 .a Dll1n~ dÍsso; & famllla de Ro. !\lentos de 19640.
,
sabUlaade do proprietâ.rló. o Intetro
(~9 SR. D~fCL"19 l\IOl'.'TEIRO)
dis]Joslço~ - p.el~
l,Iuette Pinto promoveu ação judiclal, Art. 80 Incl!Jllbem ao inquilino a.s cumprilne~to
wi91ndo &ustar 08 efeHos do dlsposl- ~xas de serviços e as despl!St'§ '.lu~ contIdas.
(AS OOM1ISSõES DEI CONSTITUIArt. 12. A alegaç!to do proprletá- 011.0 :Jll .T-US Trç A. :tJDCf1SLAÇAO
(tivo em caus.a, sobretudo tendo em se referirem ao uso do ~?!~I, d,
'l'i5ta qlle. nos térmos do art. 141, § aoõrdo com a Lel do .m~"",i.u'lt-o,,
rIo de que o imóvel se -encontra 1
600lAL E DE FINA.~Ç~).
11°, da Co~stltulÇãD.
Art ,. As taxas de~ servIços e de,- venda, não obstará. a aplicação da
~ "Nenhuma lei tPr~jufJrr~ o l~elto pesas' da habItação deverão ser espe- lei pénaJ, (jue OJjriga' a alugá-lo, gll9.n- 9 - G\lnSjesso Nl\clonal decreta:
l!dqulrldo e o 9.J,? JUI co per el U e clflcadas na recíbo mensst de aluo do de.~dC\lplldo por I11(lIs de ~o días, - Art. 19 O art. 22 do Decreto.le1
coisa
julgada
'havendo pretendentes à, loooçao.
119 7.0,36. de 10 de, novemb"r,ode 11144,
'a '1.
Houve,
na •época, protestos ge.. gltel
1" '
,
eats, pois, a preyalecer tal transíerên,
Art. 69 Tendo o Ing\1ll1no dúvIda
Parâ~afo. üníco. Findo aquêle pra- pBSlla a ter' a -seguinte redaçãO;
oín deixaria de existir a. única emís, sôbra a. "Vel'acidade das tâxas', ou jus- zo, a autortdade po1Jclll.l coru;!aetarA .-' "Art. 23: -~a- ~iz' que exceda
sor~ radiofônica. especialmente deãí, tlça. da. S\ló1. dlvisão entre 08 dlverso.s a alegação de estar o i1nóvel 1 venda
de Cr$ 24.000,00 (vInte e quatro
cada à - eduusçâo em nosso pais.
Ioeatáríos de um mesmo prédio, ou como recusa ao oumprímento -do dísmil cruzeiros) a IndlmlZaçllo a. que
, B. Em vIsta do exposto e consíde- s6bre a veracídade das despesllS efe- pos~ nesta regulamentação.
tiverem dlreJto o acidentado, noS
irnl<do~ que por inte~~dio. de p:o~a. tuaQas, poderá solícltar a yel'lflcaçáo
Art. 14, A solução d~ casos não
casos' de incapacidade permanenmas aproprla'!os, a Bád\? .MinlSté. pela 8UNAB.
previstos na presente regulamentação
te.- 011, na hípótesu de morte, os
rrlo da Eduoaçao e quitara JA trana,
§ 10 A SUNAB íntímarã o locador oorá da alçada do Ministra da Jusseus l1erdelros benellclá.rlCs, 50 %
mite Informat6es sobre todos os Po. a prestar declara~5e$ e comprovar as tiça e Negócios Interiores - ( c i n q ü e n t a pllr cenroj - serão en.
deres dn República. sem' prejutzo de
cet cobradas do inqUilino
•
tregizes i1nedIatamente à instituiGUri pl'Ogrnmnção educatíva e cultu- par
as.
-'
Sala. das Sess6es. em 24 de abril de
ção de prevIdéncln social a qUê
Il'al tenho li honra de propor li. Vos.
f 2" Verificada a inexatidão dos ~964, - Deputado Anisio Rocha.
ele pertencer, 'cabendo a. outra
I;a •Excelêncla a revogação do referL lançamentos; o locador serf!- Processametade à víumn ou 'nos seus banedo dispositivo da Lel nQ 3.737:
do na forma da lei.
-.
flclárlos, diretamente".
s, Certo de que VOE.'!l Excelencla f 39 .As d'l'spesas que 'não tiverem Projeto n'1 1.947, de 1964
Art. ~9 FICa revogada a Lei nd.
aprovará a proposta, desd iogOd ap~~ ligação direta. com os serviçOS pre.sUt~
Cons,dera de ulllldade pillJllca mero 3.245, de 19 de agõsto de 1957
~jmto',cçonsubstancla
o inulusb anbepTo.8 o 1e e dos ao< moradore.'l do prédlo, não sÍlo
o Illstltuto N. S'. da i'ie,_aaa/l, na n.o nU,e rjJz respeito lW art. 22.
Que
a pro\'1dêllc a 511. cobrAv~1s dos Inqullinos.'
.
" ..
g'rlda
' . ,
Cldl1lte' ~ ItlléU3.EBtad~ ela B~
~rt. 30 A pres~nte lei entra em v10
'Aprovello a oportunidade para rei·
Art. 6' Excluem·se do presente tahiIJ, i; <ia outr(jS proVj~e1!CI(j$.· - ~or na da~ de sua publ:cllçâo.
tefur a Vos-"a. Exoelêpcia as expres. be~mento:
(DO SR. PEDRO CATALãO)
JU8tljlcaçlJo
a) as
de aJtoIuxo;
<AS COMtSSOES Dll:' ÓONSTI.
O art. 22 de Decreto--Iel n' 7.036, de
-b) as rwdênclR6 e si tios da.zona
TOIÇAO E JUSTIÇA E~:m
10;q.l~. conhecIdo como Lei de AclSIW LIDAS lo: VÃO 4- nlPllIl\Ua urbana e suburbana;
FIN~ÇASJ
dentes do TrabalhO, antes de ler mQ.<
A!:l sgCllUNl'ES REn.\C(jI'~ flN4'S
c) as mansõ,es',
O COllll're.sso Naclo;al gecrefa'
dl!lca~o pela Le! '11:9 3:24&, de 19-3
.
'" "
, •
d: ~9~7, d!l!PlU!ha. que:
(j)Jis residências de área superior
Art. l' l: considerado de utilidade'
'" 1960
11.' 120 metros quadrados localizadas púbItca'o Instituto' N. S. dll.'r>i~dallé
Art. :aa, Uma vez que exceda
Nió-2" 038-B, de
"
.
ém avenidas à. beira-mar e beneflcia- na: cidade decIlhé'us. Estado' lda"Itah1lt:
de ~ 10.0(10.00. (dez mil cruzeinedarão' FIlial
Projeto 11li- das· cl'm serVi\-,?- de - ~,l!'yli11entaÇão,
Art. 29 São as8~ndos" 'à, . InSt!.
ros) a Indemzaçao a r,:ue tiverem
meto 2.03~-A-60 qtúJd4 â ,~el~o- abastecimento de água. e lalIeamento. tU\9lio, const,ante do artl!;o anter!Dr
direito o acidentado. nos CW;OS de
ao bem- como llS qUe com i. mesma 'me- tod06 os beOeflcios Ineréhtes à'tlreslin~
incapacidade perDían~te. ou, na
7llillação (fi, "Leoberto Le~l
.
,
.t
"d -I'''ad 'de ~Crrclumu
te
d
I
te
lei.
- " '~- c~c '1-, --.".
hipótese de morte. Ci6
herdei.
aeropOr o a c" <'
I "~ ti'!l!{e,f\l, es. ,~al11 ~Itua lLI\ em pra Ill!_
.
1'OS bene!lclátitlS, a J(lfer~ iterá
110 Esfalfo ~o SªT1t~ çut~'11J9 '.
de veraneIo ~ e$I~~clqs ~ldrpWln!l
-Art. 30 Re,·ogam-se I\S dlsptl,slções
entregue Imed!atament'e' 4. 'in.~t1.
O C~greSS9 ~l\~lçml\~ d~çretll::
rais.
enl: contrário."'
tulção de prevldê!cl" llbêla~ ~' !tu.
. Art. 1.~, I:> lleropqrlo 48: cl~~~. d~ Parágrafo únlco. consjdera-se hab!JlUtl H Nt rill (';
fIe pertencer".
. ~,
..
1
CrlCIÚll1á, ÉStaClo 'de Santa C......r1lll\. tQÇlW)-de alto lUXO o in1óvel" cujó lhe_.""....."'Ilf"
denOlumar-'i;e.á. ~'Aéroportó Le~b~.rto tró quadrado de COl1$trução .seja di
~ maL; de ~. anci.'!. ,!UUll'u-6,e ~ fOr:~~~~e:;~el o ~er~~ 2 ~ ~
Leal".
cUs~ "t1t~1 Imperlar Iio 'Preço médiO ~eUB. o Instltut'o~l't. ~. 'l1li ~edll~e 1· 1
'e1 'oa l8to~: 1rlded1~
r
4, t. 2.' ~tB: l~ entl,'~~~ :~o ~~ ~~~!lte1l0 l;omérclq IJUob~I14~10. " . q~e dNdl! eni~Cl vem pr,~~Wh<tl'. 1ri~ I:~~ 9~~, ~: 15~~,80 "(dez '1l1i1. CrU.
g"" J
'11 94,
t:W
zetros) para 011,24.000,00 (Vinte'
cótnU,si<f ~e }{edaçlO, 6 "de maio ~e • 'ao[ ~té{rOll de~~Wox ~"!~~, :6ahJa.
I ql.~tro mil c~l~J.
1~4.c",::;; i.f~eh'os ''N~o; ~eÍl.làeutê: l:\o~$lltJáS' lt\itdrl~qi!e-.-'Poll~~~ -e~c I.
... lei em vigOr adota, çrmo ~~ba-'.lJelt~flJ. ~~~~4?' ~~,~o~. ~~Igr
e,~~'*:e ~:O ~~~g.~e1. ~lf:t,eJml!l?b.~~~aB~~ f!i~~t; mos de v~r, o critério de est&be1ec~
M~ll~e~
hie:phtzd '!\'~" ~ " JÜlndo 1.'D1 importanfe~·flÍ.ton:le -aBSloS. :- Ílos casos ~ h'\~pacdl~:\.~e ~'1P-'"
w
-;::-:•
- I
•.
, •
~Ia ao menor- :ãbà.ndÕiíádo" ~ nenttl 0tI morte do 11(:1 !l1....d o - ~
Redaçao Fmal da ('rajeto
Art. ao p candl~to à Joça~Ao ~ labdo e mantendo"já·ht'~iS di 20 limite m~o pua !l.B t:nçle~za.ço~

da4

1

~%~1fDdOSI:;:I~~U P;~f't:;rJtPe!tc.

habl~ções

Flerlaclio Final elo prp,je!o
do

.mas

ri

:;

~'~Q.~~~ ~b~trârlo~l.

~I,'~.

=,

';"

~dleos

~9:!101lÚnlo., ~:J~:aç~o~:r~W?~~~:~i~
o

eSloEW

'~'!. ?~~Q~,-~~ ~~ W,~!

~~'I~dfcl~& 11\ ~t,~!Jade' :à~,

t:ro:f ~f~::~~lin~Ol~~;~ re~:Sbe~~C~~~é .; "1 ~a,

R~qç4Q Ftn4Z AA l!rojeto n4- cl~, q\l~. regl.$trar4 I!dlln~ç~. ~l?!'. AUgela.

'llero :t.3Q6-A-IIQ 9'!(e

~

_ . .

~te!1d~, ~~

neceMo protocolo l\q

I

!!it!fe.s.!~c;iqrl SI gritn1t06,

um él4l~IQ f~tõ!ra!l1e~te

que nocorJ'ente

~all.a tem

Mun/clpia de Barro~o li ~lPjs,,'Ç,,: 9'1111 !'~~ ]lara, com~roVllr ~ P, o- mâtrlculados 795 ()rlB~~~ ~ JoY_l1!lS.
t!it Junta de COllCll~/Ío e J~lgl! ridª~o n~ 10ca910. ~ª"sn~gh~: Ç qllê de outra fOrma flcarla'U ao com.
J!lcllfo d,e BQrl.lacC1l4".
~ P,tereuado na m~s~ _1\, , ,ç .l!' p~to desamparo', . . ". ~. . .-~
O COn resse Naclona.l <lecre,ta:
em I~~ld'llr~e de cong Ç.~.
li:
r~llDto wna. Institui ã
se

,d

\'11-a c' ,

E:te 11lnlte foi ~ixado em cr$ .....
24:000.00 (Lei n' ~.;45. citada); Quan.
tia gue, ligue logo. se toma' dl~ a. di,!
mais irrisória pela crescente desvalo;
rJzilção da ~oeda nac;ol1aL- ~qulla
que exceder o l~ite superior a grJ
2~, 000.00. no c~cdU10 dda lfjdenIZl\cado.
nao flca.rá f.Ill po er a vh,!rta.ou e
seUs beneficlAr1os: sétá 'reco1hldó ,
Institulçll.o de pr/'!v!dêncJa stmll11' a q~1I!1
estiver flllado o trllbllUtadOJ' qUe 'iSf
Í1c1dcntou.
,
li: contra essa narte da lei qUe nÓl
.,
d
Id

,'
g" Fi' '"', 'te"-d1J~
Munl.-.rt. 9~ Recebida a denúnula, a &u· dedlt:
Irifa~àvE'lInente
' 'ii.9 ;rO~~Clo.
~rt, U
ca. es n .
torldade policIal den(;ro do prazo da
r
I'
1.
"
.<
i:!lplo de' Barr04o. {Ooln\Lrc~ de DqrC4
1M
lntJmará.
Q'
ro"
'rétârlo'
oU
na
~.ma
or
parce
a
d~
sr us r~eurso~
~e Camposl. Es4\d<! de MInas ae1'Ual ls• rePre.santtmte P6~a~~resÜlr' deel&l'à- ~ as:l&:ncl~ das cr1an.as h1l;~là~ e
B jur1sàlçM da Junta. de Oonc &- líe3
' .'
esa o una as.
çao e Ju1g;ame!1to de B!trbacena, nl? ç •
1
c1
It
Todavia, sob Um regime lnfgacjon~.
-'"
d
10 Conf guran o-se a sua.d'
- .' I dli' ,-' . .•
mesmo E9..li o. I
~
"'1l0~"Art • vi
,',. \
A- U" M' "'T d" ..·.1 1'10 que lmllc c a t'J;tabll de e qua·
Art 2 :\ESta le en ar.. em yi • çao pre SLa no :'( "o y' r,·, a...., quer orçamento e de admlrlti: a" cons-:'
l1a dáta 'de sua publlcl'lçli.o. revogaclll-S nO ~.521.' /le 26 de' dez~bro çle ~95' tante prcocl.-pa.:-.. do Instituto N. \lo n~ Ins~rglmos. a.c~eg ~~ aJev:~
l1S disposições em d c~tr~rtg.
aio de o ~r~prl:tfrlo seri V-'i~ê!;sll~o J1a f?t- da Piedade ett1 ampU.u'_ 'ca~ ano que ;e2~b:u ~s%B~~ In~n;açíio e que a
Com1Sl;ão de Be açao,
e'd
tlUI a e.
passa, o número de suas lt\atrlcuUl~,
t a etade sê'a paga- aos Instituto:!
i1964. - MedelT~~ ~~~~t PrO:' ~n~;' Art. 11. O Slndlco do edl{lclo pro· no propósIto de cdrresponl\e~ as' etes: ~~ ~nl~as, para Jmelhorla ele sltas peno
.,.. Renato A-zcrc...., ~e", ar. - .,.. . v1denclarA para que nll "entrada.' do centes necessidades Jda p1lP'Ula~ão m'e- sócs ou aposentlldorll!.
'.
.
frliJ1Ules.
mesmo seja "afixada l'eiaclío dos apar- nos favoreclla.
"llnS tamentos vagos com - e.data da deao- O reconhec'me.sto do InstltutD N.s Projeto ne:te sentido Já foi apresen.
P,RQJETQS AP1\E~~NT "1- ~ cupaçlío, pieço do aluguel. ertder~ço da Piedade, 'como entidade pública ta~o hej leglslftura: passll~a;;ir::~
'1 1 046 " 1°64 do proprietário ou de seu represen- com a aprovação dêste :p-rojek! dará até _ o e. fi De ~ • n o cOnS ,g
rroJ~ O
.!l ~e
~. - tante e tndlcaçll.o da. pessoa e, do 10- margem a. que o Govê~ci Fed~j.al re. \laCno.
Regula o alul1ueZ de fmóveZ em cal oncte se ell.contra. • respectiva coIlhe~ e melhor auxl1le tL sua útll e R&novo-o na esperança de conseg~!r.
todo o paf#.
,. . '
. = (rhave a filn de fac\Uta r ~ ylslta dos benemérita IlliSSão de proporcIonar um na época atual, de tremenda lnfl.açll.O.
pre~ehden~ locatârTos.
sal,utar ambiente de educação e asslS. dar à. vitIma ou seus herdeiros oli 1Je,
f (As comissões de Q.OJUltlt~çlío
. ' . 19 VagO o !m6vel, mtrs. detI111çlío t6ncla à Infã.ncla desamparada no sul hettc!á.riOS, um lenitivo para amelti'
zar as suas lLfllções momentil:nt:ll!l..
JWltlça, de EcODomla e dtI F.i1Umças). de :responsa1l11ldades, o- slll.ll;lco ~l) Ilc/l!'.stado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
edifício co~unjCllrA. por- e6Crlto, 1."
'"
•
...
Art;..j~ A' SUNAB s as Delellulas SUNAB oU delegacias tlQ1tcJals; no
~l& das sessõe.::, :lO, ~ ~ótll tlc l~.
Sala das lsessoes. em 23 de abril \OI!
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-;:~rJ~~:~::
~riePUIAdOS, tornamos cOnhecI.,:te ligados COm a própria, eXlstên~ tanies írldústrlas, reservando a -si par.l
ment<l de que foi enviada ao Congres;.. ordem e paz interna do país, quando ceies ín!lmas do capital da emprtlSa..

nos
'.
,
"" do §, 2° do artigo 59 da Re~
I soíucão nl' 50 de 1964

11

so mensagem contendo emendas cons- o risco da. má administração, é um mal, _Na, Inglaterra, quando o" Patt!dG i
tltuclonals, 'propondo uma delas a menor do que o risco de ceder" pre- Trabalhista aSSu.'11iu o govêmo foram
,.
•
suspensão dos eleitos do dUpositivo domínío aos ínterêsses privados.,
e!etullda.s muitas nncicnanaações, <:Jll1
~,'
qUe 'veda a cobrança de im'PÔSto nl\o
Os chamadas naeiona.Ilstas. .não ~Q. lesUJ~a(jOS, entre.anro, não foram 53.Será' publicada em suplemen, ínctuído no Orçamento. Entendemos, dem neg;tr a trágica e::(llerlencla dUq tlSlató'Ucs e, alguns anos mais w.tCle.
'
d' ~
assim, que o Go\'êmo necessítará, aín- estatizMoes ao ~ongo da história.
- C1Estacados lldtr-es trabl1lhista3 Hve-,
to a. presente e lç.ao.
ela neste periodO,- de estabeteces noNum e,."lI;me rápido,' ressaltam três ram a coragem de hfirmar que as navos impmtos para que o Brasil possa cpll!eq!!,êuc"ll!S c.uase matemáticas, vâ- cionaliz.a,õe.o foxam 10nhCS e que !IÍ
sair dessa. situação diflcil em qUe se !Idas nao -ó, no Brasll como ~ qual. realidade trouzera amargllB desJ!usões
IV - O SR. l'RESIDENTE:
encontra.
quer pais, dIante das intervençoes es' , '
iEstá fL;da a leitura (\0 eJ!.pedienté.
LembramOJlos. Sr. PIesit1ente, de, tatais: 'aumento extraordínáríc de
Em verdade, as Intervenções estaTem ri. pola.vra o Sr. JOão Veiga que, logo após o inicio do período re- empregados, al.'11lento vertiginoso nç lais não melhoram: a situação dos trll1Pl1-I'll. uma com-znteação,
volucionáno, as-classes ccnservadoraa custo da produção. decréscimo ela qUII. balhat.!lres, nem conduzem, a l.'11la ,reprometeram ao govêmo emprésnmc lídade do produto e dOs Lerv:.ç~s:.
forma estrutural da emprésa. Mult~
I O SR. J01\O VEIGA:
01: doação de cêrea \ie um trllhão <te
',
menos realizam a comunidade de tl'ai ...( para uma comunicação _ ~t:m, Te. cruzeiros; Não sabemos se tal doação
O aumento exagerado-de emprega. balho tão neeersãrfn quanto urgenl,~
tOI' etrettvadn ou nao, Entretanto, en, dos na emprêsa estatizada decorre d o '
,
_.
VISua elo ora~or) Sr. Presíuente, cammhamo; ontem telegrama ao Se- tllhotlsmo polttíco,
A reaüdade, cJoJOl',sa
indiscutível,
--uma lei errou uma escola de agrcnod R úbll
I
Em regra, as nomeações e at1ml$. é o tremendo dr;j.ca qué as etnprl!!l\ll.
mia no EStado do Amazonas. Em de- nl10r Prelll.dente a
ep
ca pe o sões de pessoal se proces.am' em mas. Je maneira geral. acarretam aos paI,te.límlnadn. época, essa. escola chegou llUlll firemos a. S. Ex& a sugestão de
cU'
t
'-n
t ti
d
'
criar um ímnõsto quê venha a incidir sa. Os rigen es de empresa es a • seSI agravan :I os orçamentos e per.
n runcionar e alguns agrônomos f od"'~
b
li I
sôb
zada, homens de gcvêrno, polltlcos, mitindo os ~urtos ln!1ac:Onários qUe
:ram diplomados; em determinada épo., sõbre os €pOSltoS anc r os,
re a. criam um nÚl:nera incrível cle cargOs:, geram as crlSeL; eeoaõmícas, sooials e
I
Id' I
lltl
ca, tambem, por CUlpa. las ,autoridades moeda escriturai, na base de meio por
máximas do Amazonas naquela aítu- cento ao mês ou quanto l) oovemo a. fim de co cearem .part ar os seus, po cas, ameaçando a própria estara, a r<l!erlda escola f O] fechada: Não entender de estabelecer. Is:o impor- atenderem a. muítissímos pedidos de billdade das regimes.
'
No Brasil 'o Lôlde a. costeira.. e & '
!p ossui o maior Estado A.. Federação ,tarla 'em I) % ao ano e dessa rorma correügtonãríos, sofrendo- tôda a s.orta
""
>- •
-,t
ê
d
200·1
de
pressões
e
'buscando,
munas
vezes.
"
_~ '<A •
cI'
•
até hoje uma, esecía de agronomia""': ""na anuaimen e c rea e u · através de' mlJhare< de nomeações .. ' .de .,.~~vv...r.a Fe !ral trazem pam
apesar da e::(istêncla de lei nesse seno lhôes de cruzeiros.
, - d d ~taq
lá I o orçamento da Unial) um de/iclt.,. da.
Queremos a.l.!lda aproveitllr a opor. uma poslcao e' es Ue no cel I' Q ordem de qulnhéntos bilhões de crut1do. .ll: tr:ste dl%é-lO, sr. Presidente,
mns é uma realidade._ O Amazonas, ,tuntClMe para congratular.nos com a. politlco,_ natu~rlmcnte à custa do d~· zelros.
(lom 2S3- municlpios, sem que quaJquer Rádio- Olobo, Infolma. hoje os Jornais aheiro do E" ado, cal'l'enUo para "
A qualidade dos servIços prestaltes
oagronomo do BrasU queira ~i ser lo- qUe o IBOP not!ciJl, a expansiio e a emprí!sa. €stahz.ada, naciCnallzaela, ou
callzado ou 10tad'O, até hOje não cum. POJlUlallclade da Rádio Globo no Bra. encampada. "
por essas emprêsas, são do conheci~
priu a lei, com funcionamento a ple- sll, coiocanao..a em lD~g1\V~1 lideraDE.'dstem exce-ções. mas estas can. lrtento do pOvo: em geral, scrviços pé~·
:no, da criação da EEcola de, Agrono- ça. Destacou {) fato slgnl~lcativo de firmam a regra geraL
elmos,
':mIa.que, varias programas; prmclpaimen, Emprêsas -desmanteladas. desorga.
C_
te os noticiosos: - "O Seu RedatorO aument,o de empregados acarrt>: nl;jMIWl ineficientes def'citAr as In
' E não é só, ar. l?l'esldenR, EXiste Chefe" e "O, Globo It!? A;r" - sào OS ta, neces.:ltrra.meJ.1te" o aumento ~o fiaciontrias, arl'ast.ando-s~ aos' peda~ ,
a 'un:ca. O5ooia de llliclação Agrl- que têm muar aud:encla ne rádIO eus!'O, de produç,ao. Alnd,a ha POI.'CO, ços e' ponao em risco até a vida dos
coia em Mamius, mas nenhUm outro crasllelro. ReSSaltou ainda mais ,u\'! most.ava I:U Ilustre deputado de que tãm a ClesVpntura c1' utilizarem
munlciplo do InteriOr do Amazonas a g~ande audiência da R.'ldio GlobCl Goiás o pe/lelt de alguo.s mJlhêles de seus serviços
'
cruzeiros de Um põ.sto da Petrobr1s.
"
•
conta. ~cm uma segunda. EsciJla. de deve-se às transmissões esportivas.
:Fazemos êste registro e UOIl congrl\' aqui em Brastlla.. enquanto, outros
E, aquI, Sr, Presidente e SrS, DepuInJcJ.açao Agrícola. Não possui o
.Amazonas nenhuma E>cola Agrotéc· tulamOli!' com a Rádio Globo' pela. 'sua. postos auferlam razOáveis lucrOs. ~ tados, faço um apêlo ao PresiC\ente
iIllca, No entanto tOdos os demais ES- incontestávelllderança., (MUlto bem)" que, informava o,parlamentar, o p~! Oastelo Brl!:Dco, para que con.stitua.
,
to da. Petrobrás tmha CIUMenta e OIto< uma. com!sEao qUe estude, a fundo, o
melos da. Federação, acredito, têm Es,
COla AgrotécnJca, EsCOla. le AgronoO SR, CID .t~URrADO:
I
emp'regados. 'enquanto Os outros pos. problema destas três~emprêsas, 11 fim
mla, Escola de Iniciação Agricolll às
(Lê a seguinte' co1llunicação) - Se- tos varia.vam entJ:e dez a quinze E!m- de E'Iltregâ-las li Iniciativa partleuJar-.
d€Zcnas, o que $Oherei dentr\)' em bre· nhor ?l'esioente. é 6bvio que preIllÚ-sas pregados. Os serviços executados, 1'1.
Sei das: dificuldades lmensas~pal'a.
'Ve com o reqUer~mfllto de lnformaçOe.s: erradas condu-"em fatalmOlte _a con. 1l'00000'amente,' os, mesmos. ,
Utrlljl medida. de:ta ordem,
'
que envlarei ,)je ao, Sr. -Ministro da cJ:.sóes errada-s.
'~, a,penas, um pequeno eJiempla em
do'
tr
é
'I
nI
.t\,grlcultura, a. flm de que r~POll(la,
O govêrno anterior integrado por melO à t-:áglca realid\lde da. admil'lJ5. gUémm~es~~co~alan;; •• ctero:"':e :.
nos têrmos l'eJlmentals, obServados fÔ1ças. sull....erSLvas. blC1cava .soluçôes tração eStatli!.
Ma '
a.
... e~n e "", g •
também os prazos reglment;-:us. Quan· ara!!ll problemas eCOlJOmlco<, sociais
a decréscimo da qUn.!:d..de aa pr~ s, se as emprêSas {olem escolma-,
'to a escola de nível superior, lJOSSUl
pollr.rcos baSeado enr pr;nclplcs_fun- uuçâQ e outra constante, ,~,geral, da~~ pelo menos ~m parte, de suas d.!!-o meu EStado sOmente a antiga, hoje damentalmente errado. que levarIam pouqo ou quase nenhum cuidado se h:,encla"s•. atra.ves de uma adllllnls1edcraJIZJlcta.::. Faculdade de Dlre!to,
caos'
,
tem para tudo o" que é do gov~no tração .érla. certs.mellte hão de suJ".,
, do Amr:zonas e também, de três anas: o xalre!JJ:CI~, evutente do gOVêrno Infelizmente, " material utlllzadD nã~ glr interessadQS: do âmbito privado et?
parll( cá, a Facuidade de Ciências Eco- depOSto. i:ta a de er:glr o E5tado em é cuidado. EltLste, mu1!as vê~es, uma pais.
"
O Brasil nã.o pode sUf:l0rtar 'lna41'
nõmlcllS, que não foi secluer reglstrll- SUJeito de direlw, Estado que absor- tendênCIa de destruiçao crlln!nosa.
-da., dai ~eus aiunos não poderem vaU· vel'ia pauco a PQ).;'Co Q corpo pDlItl~o Há,' um d!slelxa caracterizado
ad. êsse terl'ivel de//clt em seu orçamento,
dar seus iliplomas, E nã.o .e,diga.que do palS, tran..formnndo o homem ~m m!nlstraçao do E;tado,
A revolução t'?i relta. pa.ra resoLver
não tenho agido a êSJ!e re&peitll. Por mero il...strument<:: de seus caprichos.' O Hospital DJstrltil de Brasnta, obra problema,.; do nO\'o.
\ ,
(llversas vêzes txatel ào ,assunto COlJI
"
Q
homem não existe para' o do govêrno. administrado' pelo gover.
o SI", Diretor do Ens:no SüperiQr; por EstadO. O EstMo é que eXlSte, para no. repleta de,funcianárlos 'do gover.' A revolução d,eve resolver arcalc~'
diversas vezes prOCI.'Tei' vários titula- () 1l0mei!1l.
'
no, o Hospital lmportou de diferentes obsoletas e permciosas estrutllras. di;.
~ do MInlbt.ério da EciucaçâQ e CUJ· A mtromissiío crescente e ,indébIta palses In.strmnentos cirúrgicos dos ante da... quais nos temos acomodado;
lfúra. e, até nole, não fOi ~luC1nnaao dQ Estado nos Ól'gi\os do corpo poli- mais mOdernos, €qu:pagem fabulosa Ir" lon~o dos anos.,
O L6lde, a Cost~lra e a "Rêde Ferr~
'o easo tta !i'aculdaCle de Cién,c1 as Eco. ticu' selam eco:l,mllcos, comerc:aIs ou qce cusr.au bilhões de crut:eil'a.s à.
nõm!cas do Amazonas, Mas . assllii cUlti.uaÍll. no sentido de- nbsorver as ção, já qUe peia SUa dimensão êle Vl!Ífia J:'ederal e!tao a desafiar a. In·
mesmo, 11-11 tl1dQ é dlflci!, tudo é e,s. atribulÇ.~ que nOfmalmenfe' lhes correspond<) a clnc~ hospitais.
I te!lgênc:a a paragem e o espirito pl1corregaCll<l, Mas estarei se.'1lpre nesta competem, sjgnillca caminbo para ldi- Pois bem, segundo o der ' lment~ de r bllco dos homens que cCmanoom os
tdbuna relVlnrhcanda, para que' um taduca ooclallsta ou com nistl\, '
médicos. 'que lá exercem SUIO profl8são, destinos do P!!iS, dill;nt.. dos quaia a.
dia o Am,uzontt.> poosa falar bem alto,
O número creScente de naCIonaliza· apeull<; trinta. por cento" do. material naçao brll.\ll1eira C<1nfln, (Muito beml,.
para que. um dia se equipa.re qual- çôe; qUe, tia verdade, são esta.tlzaç5es ,cirúrglcQ_ está em cond!ções de USl1, O
O SR. GERA.LDO GUEDES:
quer uniçlllde !cderat\va das mais evo. 'efetuadas pelo govêrno I deposto era resto se cOnstitui num montão de: fel".
, ,
ltlldas, para que um dia, melhormen. prenúncl{) certo do' flm do regime de- ro.; Imprestáveis, -a. e:tlglr consertos,
(!'ara uma comunzeagão. sem 1'ete l'alanClC, tJossa ser o verdadeiro ce- lllocrá,tlco,'
t:tJ..q o descaso. to incompetência & o visao do orGllo!') , - Sr. Presidente,
,
detleixo das funeíonârl\ls perpetrlmlm
Deputados, ~lYe notleJ.a. ,do- ia.
lelrQ d\l.ml."l1do,
RecapitulaI\(io, sr, ,presidente. 1IeO E:>clltlc tem, é ~erdade, o dIreito c>se crime COnt.:a a população brasl- le,clmento. no Rio de Janeiro, em
sejo que a IN que criou a Escola -te ol o dever d~ Intel 'VII'. 'sse principIo UenCD
, •
dIa da semana. passada, <lo Professor
AgrOnomia. no Es.tado do AmaZOnas tol proclamado por' Leão XlII, em
~.
"
Irineu Ma.lagueta. de Pontes, QU.
sela OU\nlWlda e ~ sr. MinIstro O~car 1891, alra~'és da 'Encicllca #eFum N~
Diga·se de J)RSSll\lem que as diâ1'llUl simplesmente,· Professor Malllguero.
ThOll\p8OlJ, Hlo zeloso, tão OI1)SO tte Larum.
são car~S1titn.s e que a, suje'lr$ tnvade conforrp.e era cOnhecJdo nos clrculas
suas ob,riga.çõ,es. taç-a com que aQ,uela
Mas, a tntcrvenÇãc do, ~ tado nos q~e lôd\ls as, dopendências, A l~un. ~~dloos dI>' País.
ESoola funciOne pal':l qUe agrônomO$! ,1rglln'fffios ,d" corpo ~ol·t\eo da, na.. dfde, já tantas, vêi;es denunclllda ,51,,- Ptesidente desejo fazer (I 1'eo<,
sUl'jam no meu Estado O Sr, Tl,loUl~ ção há de se],' leita cDm extrema cnU. desta tril~l\na, ~Q\flca, é clarô 'que gistro dei meu pÚar do pesar de to<son, ilustre. ~1inHr(} da Agt'icultul'~,lela, em caráter e1(c epci<innl, tendo as religiosas não tnl Jham no H03- dos os habitantes da cidade de> Cana.o estará' sen\o cumpr:ndo, uma :ei em vista' os supremos lnt;rêSSes. do Pltal Dlsmtltl.
,
ruaru, do ]ilesar do po:yO do nosso.
que há ~als ,de uma dezena de, anos r ll~m c!>mun:L
-,'
.~.
1\
As caracterÍSticas apontadas na In- Estado. que, tinha '" Professor Maeltlste, Nao dl!o qUe o fa~a de aroga. j _A regra ge. Ij de lj\;e (l, fitado n o ~ervencilo e-"tatal são fatos experlmen. la,o;ueta como um,a dll.\l Sl;I!lS figurllS
dlUlo, mas p,.eríl. dOS l!lóX1mos me- ,d~ve realizar o -que, norma mente, CS tados em todos os pai~
i! um dos seus iIlhos mal,S, ilustres;,
S€s, coloca.r Em ex ecl1ção uma. lei que\JilartlCUlares podem deserp.p('nhar,
.
'
Filho de Caruaru mo 'cêdo veto patem mais de ile~ anos, a da In' taJal.;ão.
O '1<1-. dO., H~mpre loi um mau adl!11'
Daí porque, 'entre, povos acU9Ut,alt08 .ra o RIo de JaneirO~ onde se matr!dI\. Escola de Agré'nomla do E.,ta~o. do nlstCl\dor. nãl) só no Brasil. mas. em da Europa:, OS ~QY 'Oll, estão. entro- cuIou na FIIcuIdade de Medicina, flt.Al!l.!l.zonas, <Multo bem).
teria o mundo. onde quer se tenJ:1a gando l\ inlclatwa partzUlal' setores ~endo_lá um excepcional e brUhante
, '.
• •
introm~ndo nos setores pri'ladcs.
outrora ' mono~)1zados pelo> Estado. curso, que mais tarde seria com.o q,ue
O SR. G!',REJUIAS- FONTES.
:;: tão. ce.'la c.~t\ e,xperiência que um Na Alemanha Ocidental, o gOVê!ll() a base para a gra.nde j,ornada qu~
(para' ulJla cOlJlun.,fêaç(to, ~ sem re- F':tor mode.rno. ju··til'ca a inter)1en~lI.o. e.stá. transferlncto aos próprios eril:Pto- l!kl cumpriu nesta. terra. ASSim. de..
Vi8iÍO do orartor) presftltnte e estl\ta~ eô11lente nos casos lutiml\Plt~·_ gLl4Qa li- m.l\-!or!~ 5lM Jl~ i!~ ~por·W~ ~~Q"J.QrJ)o~ ~,"
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cho de subúrbio da Estrada de Ferro Ileiros' do "que muitos
daqueles que
Assim, Senhor 'Presidente, esperaDe modo geral, todos' êsses alunos,
,Leopoldlna, entr \ co Alto da ' Sel'm, nasceram dentro da noss-a pãtrla., da- mos qUe as autoridades, o mais breve tõdas essas tamlllas qUe pleitearam
Casca tinha e pedro do Rio, 'Era um queIes homens que tra10aIham e pro- possível, convoquem esta reunião' da bôlsas são pessoas desprovidas de reserviço que atendía.. dlàr:alllente, a duzem, que são país de famllia exem- Junta Administrativa, '~ apresentem cursos, que não podem ser atenulliM
mais de seis mil operários residente" piares e que deram ao' Brasil mílhares tQdo o panorama da sua nova. poli- por uma deficlen4 rede pública de
naquela zona el efetivamente, esta- de filhos- q'le trzbaíham pa: a a pros- tim cambial, inclusive sôbre o satoi ensíno ,' Tráta-s6 de alunos que neva oompreendnndo esta- medida uma peridade e grandeza de nossa Pátria. do café, com relação ao 'valor ao d9- cessttam de ajullQ e que se valeram
série _de providências ligadas, à. com- Nestll> h,ora, também êles .devem, '~ lar.' A convenção que serll. estipulada da ,Interferência de deputados e de
pressao de despesas e supressão UE suas Iegítímas e Justas asplraçl'es sa- nejta políttce, segundo pudemos àmigos para 'pleitear junto ao M_u:s.
ramais ferroviários,
tísreíta-,
observar, busca a verdade cambial. térío, na. gestão passada, .essa, bói.
QU'cro, no entanto, dirig;r ê,-te apê
~alo sôbre,"êste PF,!blema COm nu- A cafeicultura, neste ano, terá uma, sas de estudo.
Urge sejam todos
no tonda~e, Quando. vIvIa na cidade de safra pequena, mas o Governo pOde-I ate~B03,' mesmo que haja um conlo ao Ministro Juarez Távora,
sentído de que S. 'Exa. determ ne es· IjUl l tive oportunidade, com a coope- rá contar com elevado índíce de V1'o· trôle, ou um inquérito para. verificar
tudo da consequêncías da eJjmi!la.~açao de emine'11pe advoóQ&'f1o meu dução de divisas pelo café, e, tam- os realmente necessítados,
ção de~e percursb sõbre a econo- amigo, .d~ .encam!~\1ar\ e de obter a bém, com sensível contribuição na
mia' petropolítana e sõbre atranqui- naturalízação e tItulo
declaratório sua receita, mesmo em c1'u'll:11"05
Mas e .preclso se fixe ~em um ponlidade de milhares de conterrünete Jl!ll'a centenas de estrangeiros que para o orçamento, com a venda de -to. se -~ao tiverem as boJs~, teremos
meus qUe se utliizavam dêsses serví- blV~I:1 ç~ tôda a costa da Argentina. grande volume de estoques do I.B, C" um exercito de alguns ml1hal'es de
ços &1quel~ estrada de ferro. E~toü ..:entl, Vivi de perto o li'1'oblema da. para exportação.
a~~les~enteB completamente fora lia
certo de que a solução dada pel!} S1' quela gente, !3ao cldadaos' que Vle·
Assim, senhor presidente. ansiosa, esc a,
.
•
Ministro Juarez Távora e pela Rêde .rarr;... mUIto;; deles, amda" Cl'lanl}l\S pa. espera a carelculrura as medidas do r';~ Bra~l1 nao, pode. continuar oIeFerrov:ál'ia F'ederal será a, solução ra o .B.I'asl1, aqui se' fl~eram homens, ,Govêrno Federal para a nova safra. ee n~o, esse tnste espetáctno ;Ie ser
\J!)3ta, Desejo, apenas endossar o ccnstdulram -eu lar, crIaram seus fi- .-(Muito bem .)
um p..lfs em que apenas 10 por cenapelo de todos quantos se serviam lhos e trabalham para o progre~so e '
to . da S\U adolescencla,. dessa ratxa
~ke onze e deze~ove anos, tenha die se benencíavam' daquele ramal. pa- glan4e7,S de nossa Pátria. No entan- , W SR. MARIO PI\'A:
ra que sé abra uma oportunidade 'ao lo. tem um tratal.lento inferior .ao l' (Para uma comunicacão _ Sein r~l!~ à escola, E necessarlo qUe enMinistério da Viação, e ao Mmistrc- COnfel'ld? àqueles que, nasceram qui re!'lSt'o do orado/') _ Senhor pres l • Camlllhe~O!l para a, escola. muito
Juarez Távora especialmente, nc n9 BrasJ1 ~ que, muitas vêzes, repito, dente, eu. não Iria repelil' aqui a Im- maior !lUl~ero de adolescentes, ~.es
sentido de que S, Exa. dê uma pala- sao. brasllelros Inferíores 00<, esu an- portãncín que ose aeroportos: repre- 1 ml1hao e ,5g0 mll jovens brasil~lros
vra tranqutllzadora ao povo petroh- geit os que, com tanto carinho, amor sentam na vida de qual((uer cidade qu~ cursam '7;s~las de n~vel médio,
tano, seja no sentido, de restabeleci- e de,vo;amento, atuam para o desen- 'ou Estado, Acontece que o Aeropor- lelo~ ou relígíosas, pal'tlcuiares ou
,
:to Dois de Julho, na Cidade do Sf>1- oficlal~, constituem wna. gôt~ dagua,
manto do trecho seja no sentido de volvlm,:nto do I\oss,? :>nís.·
defin'r -em palavras claras e verdaEspelO, Sr" PreSlder.te e senhores 'vador, está, Inciuldo entre os mais ~ ~ecimo de u!,Ua populaçao. de 15
deiras a razão peJa qual êsse ramal Dneeputados, pOl Is·o tudo, que o emi- ,importantes do Pais, Mas,' por In- ,~oes de adoleslcentes que tem !lenão poderia subsistir. (P,lu~o bemI se~!e I~e~aelor lI!!l1ton Campos volva .crivel que parel}a, e embora se rcs- cesslde.de de escp.a.
O SI'.. ANTÔNIO BRESOLIN:
me~t~1 ~_gara ~t~ ~r?blr""a funda- :salte o significado especial daquele
Ora, llIlualmente se renovam êssoS,
d~s estra11. campo de pouso; desde slIà constru- pedidos de bôlsas e no início e1ó corIIt;(Pára uma comunica'çãO, Sem re- geiros 'qu: J~e~
IJbáo do orador) SI'; Pre<.ldellte e se- mas no Int - "d t'n o ?;S1 asll, ção até hoje, ,várIos fatos têm ocor- rente amo tivemos mais uma vez
nhores Deputados, ,tomei conheclmell- bret.uelo
eres··e e nossa Patrla, so- I'ido para tornar aquêole aeroporto um uma multidão, cérca deSO mil llCióto hoje, através da imprensa, de quo,! Multo' obrig'!ldo (M ,., b
dos mais co~clenados do Brasil. ,~á l~cent~, pleiteando diretamente 'ao
o eminente Senao:lor Milton Campos,
" ' I. o ~m).
cêrca de dOlo llIlOS, todo o mobllla- Mmil;té1'lo da. Educação bôlsas pa.ra
Ministro da Jústiça do Brasli, está ' O Slt, ltENATO CElADa~~IO:
1'10 daquele à:I:'oporta sofreu trem9n- poderem re(llizar ou prosseguir seus
estudando várias emendas à Consti.'
(Para 111ll
com '
damente e, ,por mais de wn ano, es- cursos de nfvel médio.
'
Daqui fazemos um apêlo caloroso
tuição da R\Públlca, objetIvando o -reviSão do o~ad r) umcação - Sem peramos que o Departomento de
término d"e aiguns privilégio<, que es- dente, Srs De o tad-: senhor 1'1'<'51- Aeronáutica Civil concedeSSe as ver. ao ~enhor Mlnistro da. Vlaç.'!o e Edutão dentro da Cart« Magna do B!aSll gre~sa1' do "'inte~~r d~" ~fa~g de re- bas necessárias aos r~~ar(l$: Agora, caça0 - qUe .se tem mostrado, tão
Quero aproveitar esta oportunida:- rnná, onde partlCI ei n
do pa- a pista do aeroporto cl~il f 01 interdi- sensiV~l ao, p~obl~ do estudante,
de, 'Sr. Presidente e Brs. Deputados, Martngá, das testfvidadea. ~I:ad~ de tada para qu.e se !ea.!lzassem obras necessitado, haja. V1sta até o caso de·
p,rrra fazer apéioa S, :Ex,ª, conhece- moração de sru 179 ltnlv;rSárlo c me- de recl\perllÇl\IO, J;:stes trabalhos se ,ter êle combinado co~ os.,Reltores
dor que sou do prll'b'ema da emi"'ra- sa oportunidade <:'nnh
p id Nes. prolongam há quase um ano e aquê- das Unfversidades brasileiras qUe o
ção no Brasil de eiementos est:'an. <lbso:-vm';;os
~xt~~ord~~ár' resd ente, los que chegam a 5alvador são obri- decreto .que pennlttu a duplicação de
gell'Os que vivem dentto de dossa volvl~ento daquele Im orta~~ ese~- gados.a. descer no ,aer~p?rt() milita!, matriculas fõ~ m,a.ntido ~ executàPátria., das tremenda& dificuldade" cípio,
P
e mum· q~e na~ . oferece as mllllmag condi- do, e que o MinistérJ,o da.rlQo recursos
que têm aquêles elementos, muitos
Entre&mto, Senhor presidente
ç?es eXIgIdas para' receber aeronaves para .Isso - daqui fazemos' um apelo.
dêles que 'há largos anos vivem dell- tivemos oportunidade d
i 'I • ~: clviS e comerCltlis,
,cal<!roso a S. Ex~, no que tange ao
'n
- '1
.
t·
e
ass
50
r
es""
' viajam para Salvador e to- - en;;mo de . Uivel médio . E' neeessar
, Io
d
t 1'0 o .orasl para conseguu' seu 1- grande festividade nei Municlp' d
Os que
t~10 declaratório ou SUa naturaliza- Maringá, pudemos, também, co~~ive;' dos os Deputados do Norte ,que -tl'an- 9a~ ê~s .milhlllre,s .de estu~antes .eli ao .
'.'
com Os cafeicultores e Com os comer- sitam por aquê1e aeroportv conhecem ~
~ ndidos e vejam, enta~, na re·
"
Apelo pala S. Ex' no sent'do de Clantes de eafé daquela. regtã
a. extensão dos prejuizos caUSadOS a olU~o vitoriosa, uma oPOltunldade
que volva os ·eus, olhos, no que Se observar, a rntranqüiJJdade que ~Oj~ nossa terra, porque até hoje o Mi. ::t~i'i/~ ue abr~u para êles a pos.
refere, ao p~'oble:na da emigHlçáD domina o meio rUl'al nOl'te-paraense nlstro da Aeronáutica, através de seu
e re~za.rem o sonho de
I
para: o Brasil, !IM só para a. Consti. em deoorrêoncla da quaSe paralisação Departamento competente, não se suas VI as. --<MUito õem.) _
tUlfa~ ~da. Republlca, mas para ~ô.da da ?omercializaçã!J do café. ,_,
d~gn~u fornecer as verbas indispenO SR, 1\IAR[() TAl\mORINDE..
a eol,s açao que trata desS(1. matel!:l,
Ja tive opO!'tunldade de advertir savels' ao apressamento daquelas GUY:
'
t
No ala Grande do 8ul, por exemplo, esta Casa, bem como as autorIdades obras,
("
<
,. tôda a falxa dll> costa da. Argen- do Govêrno, sôbre a crise
e.
'
p'ara UlIltt comUllicação) Sr.,'
na, residrm centenas de filhos da pectiva, com rela ã ao ca ~m p rsAsslm~ Senhor Ptesldente, nesta Presl.dente, 81'S. Deputados, qU6!O co.
rande Alemanha, da Itális, da RúsSenhor Preslde~t~ volto C , "
oportumdade quero lançar O meu mUlllcar li Casa e à Nação o !Icê!'~
sia, da Au•.t ria e de outros paises eu- informal' que real 'e te ,aOto~a lia veemcnte apêlo ao Senhor Ministro com que se hOuve O Ministro da Saú.
ropem. ,l!:sses elementos aportaram' tura no interior 'está ~ntr:n ~~l:lC e - da. Aeroná'!tica, para. que determine de, DI'. R~imundo de ..drito, ~.scolhem.
ao BrasIl há longos anos, aqui oons- decorrência d
aralLoa'
Cj
,
'11 maior
rapIdez no andamento das d,o para Dlr~tor,do Departamento Na.
trUlram' seu la1', aqui criaram seus fi- cÍlIli7Alcão do a.cfte c~ ça~ da; cf~le~- o.bras do, Aeroporto Dois. de Julho, a clona.l da Ol'lanl;a. o Professor RlnaldQ
lhos que pa:·saram pelas fileiras do xa. no 'preço dos 'rod"l enSlve la - fim de quc a Ballla continui coloc~ Delamare.
'J;
nosso Exél'Clto, das nossas ~loriosas
p u os.
entre as cidades qUe apresentamos
E'
I
édi
t
"}
Fôrça-s Armadas, nE pelo simplel; fa- " Por outro lado, Sênhor Presidente, mel~ores campos de pouso do Brasil. lha. n:h~ana.f' no á~e~! q~e :.x.ai:lt-:_
to de. serem e<,tra~geiros e viverem Ja ,!1gorll., também, ,o setor de expor- (MUlto 'bem.)
sua vida em :Jra de ;iaC0 1 ••~da lli,
na fallta da. frontelra. dentro do Rio t~ao está tapreenslvo 'em, deoor~ênO SR. CARLOS WERNECK:
homem mocle!to el~Ue at:Jii ~_ul1t!
Grande do Sul, como deve acontecer c .da. poH ica. esclarecida, de ehml~
conhecido de tôd a N _
ao•
com OS Estados de sanl.a. Catarina, naçao dos subsídios para o trigo ,e
(Para uma comunicação Sell~ lo-á de . da. a
agao, .Dl.RS 6 ê,
;.
Paraná, Mato Grosso e outras unida- o petr6leo e que, entretanto, fêz per. revisão do orador) - sennor presi- um ror;::: r SUi!. admlnistraçao. E,
des da. Federação êles mesmo para ma.necerem as-normas cambiais com dente, as nomeações ultimamente id p
,50 que dedicou tôda, a sua'
trabalhar i! prodÚz!l' d~tro da nos· relação ao café. E' coml1reensfvel, e ocorridas no Ministério da. ~ucação, ~asad~~n~~bit,T~~:~a~~~"'lãO sã
sa. pátria lutam com as maiores dl- atê mesmo justo. prossiga esta mes. enchem-nos de alegria e otimismo. doenças do espírito
ta ,_m d~
ficuldader..
. ".ta. política. Cl1mblal, lltê que a poli. Na realidade; o' Mlllistro l"1ãvio SUo, l a '
,que
n"" ar;.w~
Numa hora. como esta quando tr.In- tlCa. cMeeira. da nova safra seja. es. pliey, de Lacerda andou bem no es- m a. Juve'11tude.
J.
to ,se fala. em remodelár a 8.'dminis· truturada. Mas é importante que as colher para a Diretoria do Ensino E' um homem -quê se oom1Jl~ta e"
tração pública e criar' novas coridi-' autoridades monetálr'lall, desde, já, SeclIl1dário o Professor GiltidsIO·4nt a- pelo seu saber, peJa .sua dedicuçãn aó"
çõcs de vida para .lquêles que tra. dêem essa noticia, ta~m êste escla- po; para. o Departamento NaCional problema, já ê proCessor honoris cau.
balham e produzem, o Govêl:no deve recimento à llwoura e ao comércio de Educação, O Senhor Leônidas 60- sa em grandes oidades e pa'ses do'
atentar. para êste problemlll funda- de café: de que os desajustes havidos brinho Pôrto, e para o INEP, o pro- mundo, como em-Nova. York, ~'rança"
mental. que, 'por certo. não residirá com estas a]teraçães serão corrigidos fesso~ ~rlos !"asquall. E eSfias, ~o- Inglaterra. onde seus eonhechneiitOS','
naqueles Estados que tem, a sua cir- na elaboraçao da nOVa safra qUe é meaçoes, nos dao, também, uma Ideia serlS conselh(\S e sual, Jonferên~ias sã\)
cunscrição ,nocentl'o, do Pais. ma c, esperada nnsiosamente por tõela a. C'1- dos prop6sit;o.z que ~imam as auto- ouvidas e acatadas pelO<; maiores sã.que se faz sentir, com'e"trema gra· . felcUltul'a brasileira. Conforme' pro· rldades que ora rege os d".j;tioos da bfos da atualidade.
"idade, em todos Os Estados da. cos- mesSa que tivemos das _llutoridades, Educação n,o pais.
A ês.se homem se aliam essas qua_ ta. meridional do··Pa.fs.
. eJa, deverá ,ser elaborada. ainda neste
E' necessario, porém, qUe S. Exª vá lIdades que lhe dlio uma J!\ol1ura de
Deixo aqui êste lI-pêlo, não em meu mês de maio, lIJIPs e'11tendlmentos. en- um pouco maia além. que compl-een- grande personalidade; E' .so\lrett:c\a,
iI'\me, mas no de_milhares de estran- tre os órgãos competentes do Govêr. da a. situação de milhares e mllhares profundamente humano, Em ,eu ~"n_
(l'e1:ro•• que vivem dentro do Brasil e no e a Junta Administrativa do Im- de alunos que se candidataram a bói· sult6rJo, n3 GIAlabt:lta, desfibm pC80
~~ ~lvez 1J,1,1Iif brasl. t~ Br~i.lflr9 do ·Oafé.
- {C/, <te l!stl!do por êste pais af~ra, -soas das mais. humildes condições $O<>
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o t1:áll'icot.ci". trngados pel8. voragem devóráacií'a. e t1l9i\o ora. preStada. ao, grande brasí- caber jliriaiCo se'trala. na. perPlexléla.
em que o .,pelego-nia.rxlsmo de tou inclemente da, morte, Foi'-se para. il. leir;o_(\ue ,toi LÍlui'õ SÕClr~ Lppe8, tan- de de sermáls a.ãtogado cue acusa __

!O PaJS-»erdeu,,_duran~

elo

mais

IlS _s,-~,lJa,e. g{l.1!JI{{ sôbre EI qignldade!iti, lltetillàQ(1e
oütros dós meus .me- to maIS quant[lêsse emlliente homem
1
'
'1
~açaoh,.I\' ~p.\-_ffI1Sal~àorps, direi. lllot~ e,mlgos ,aos· iilosde 111411. ~úbllco traZIa..e liome do lli'aride n, dor. O seu.---iperlilnentb tinha inAls

, zamente _eBw.uUi'a.uas..J>01' um Presí- .Além de todos os vínciilos po1flicO$ e éter paraense Lauro Sodré, como ho- o sabor do perdão dos con!islonárlbs
dente le:viã.tio que converteu ã
~ocialS, que nos prendiam, n~' exa- menágem de, seu genitór li. êsse meu do que o das tértÓllas acdsatôrlas dos
ja do 'forto ou a. Estância. de, Caj;iiii tas dimensões da. vlda, a minha cbn. emihente conterrâneo li nosso
tribunaIs. Para.êlé, -se o IUnor não
:Melado em centros' de cOnsP1raçáil ii1çãO de sacerdOte me deíeríra o prI- de patrIcio., Oofnpanhéíro de Lauró c1leg~SS!l, â írucurs dê tudo êsquecer;
contra. a. lIemocracla represclltaliva, vilégio de ser também o seu eapetão, Sodré auranté dtiãs legiSlaturas, na nào devia ser amor. 1'111'_ êle .até c),
'utiliZou-se de tõdas eiS prerrOgativas Récordo-fue, emctívarhente, datjuelá qualidade de membro da. Comissão de matar quando lôsse érlhie do amor I
da Repúb1!M, trlpuiuanClo sObre ri tarde clará do verão carioca, quando· Finanças, tarhbém élctejo agúl jlin~ n!l~ poderla se,r átentiUlo à honra d~1
flue, nes,ie PaiS', havia de decente e celebrei o casamento de sua ill1llnlla.1 tal" o meu depoimetiÚ!, debaixo de Justfl;s. H~r$lelro esplrUual do gênío,
A opinião públlca brasílelra. já Wi'à. um grande momento delnsplra. Incontida emoção. porque fuI teste- de Cândido Lopes. !Unaador e pro.!
conhece. em linluis gérll!s, o desatre cão, - Proferl para. os -nuoentes uma munha de sue dedIcação li MUsa pü- prleiárlo do primeiro joinâl, que SEI
quo passou a Petrobrás. -CioJh!nllWjsaudaÇão exortiva, que figura. 110 es- bUM quando Relator da R~celta, de- pubIlcou 110 Pàranã. era êle um fru.'
,por comtinlStas recalcítrantes, que tílo rlgido da prát-ica_litúrglca .apro- fendia êle os interesses da Nação co- tt<J Bllzonaélo e Saboroso'da. granClezo,
itransformaram o erárlo desta emprê- prlada, Por ísso, o .agradâvel e sen- mó, estou certo, não defeliilerla os do espirlto dos seus àncestrais._
-I
sn estatal em Instrumentos de t!Jian- slvel espírito de Lauro Lop!!.; sempre seus próprios. .Apesar de- sua. perLl- clamento de. baderna, de subversão, se preocupava. .em repetir dUM rmses nác;la.nee.sa -deresa, não ficou o emíNo des~mpenho 1:10 mandato -dê
ou mesmo da desordem social. !l:; dnquela mlnI1a. oração· nupcial. En- nents paranaense alheio li grande 00- PepuladQ Federal, na Legislatura de .
novas gerações ja.ma.ls poderiam tns- chia-sê de en,tusiasmoi quant'lo as pro- tá ..trofe qne se, abateu sôbre a Amn- 1~35 !lo 1937. os que o coh1leceram
pirar-se no negr9 exemplo dado pelo clamava asslfu: "O sacamento não é ?lônia., em I9~4 qu.ándo., da tribuna da alj.!1 e1a época, já o dislingulam oonl~
janguismoao Brasil. PoiS, êsse jM- Ull16.- jiJ$poslção de dofs corpo..; é Câ!llaxa"dlrlg1 veelI!ente '.lPélo .para ~ ~Q'l ma,1s doutos Membros da. co.'
guismo deletério gll.llliou,lastimâvel- um encontro de duas almas. O amor que 9S~seu.~ emlnent.e~ -P,!rel! 4a.qu~!a tnleso.o de ConstltuJ:-o' e Justiça deil.imente, a conflguraçiío de ,UIM. e.scola é a raiz de j;(jdas as pal,!,ôe.s _- dr:le -C0!llISSUO foss~ à .A:mnzoniã :p'resen- ~ Casa. Posterlol'l1tente. na evHiêrl.'.
cm que se ensinou a roubar· o Bra.- nasce a tristeza, o gôzo, a alegria. e o cla.r ,a. -~t~nsao. da.,-grahl!e ~nc.heute Cla e curso de seu mandato na.'Ai!.'
sIl, em que se doutrinou, o desenca- déSespêro.~',.·
,
daquele ~o. Lajlro S'q!lré,. e outrps selllblélo, Na-clollá1 - COl1stltllinte de
deamento de um conruto !raticida. em
Logo dePo!B daqueJa. - da!efestIva I1usj;res lntegrlL\1tes -~á, Com1S~l\o ~HO 1946, ~o brilhó de sua. Inlellg@l1cla e ai
gue se postulOU ~a. entrega., pura. e para o cM~ndárlo (lrlstão .d4 seu lar, se furtaram a ~s.>e dey~r e vIll.jaam segurança do seU éljtl!llbrlo 1m ressl •
6lmp le.s, '. desta, PátrJa. cristã. e livre ero. O bacharel iluStre Latl~o Lopes emn\lnh~ ,comilalJliia. r;ão_ só al,l Es- nFam li. tOdos os se\ls colegas~ Atr~-:.
ao ,cOmunismo Internacional."
, _ nomeado Desembarglldor do, Tribunal tàdo do. Pará,. cOm~, ao .~tl:ldq . do Veg, f1llalm~nte. das SeSsões re"isla" ~
_O Mare~l Adema.r de.Queh:oz. ho- 1'tegibnal de JustIça
Estado do p(!- Ama.zonas. e. da. caJ>ltal. ao pA\á. o .tivas e Leglslàturas ' ....ihá i' -4 ~
mem de, bem" clda.dão respelt4vel que raná. DeIXara. e -ineltiocrií:lade 1Iísu- eminente par~e~e, ,gi'ancfe brllSi.·
I"
_Om
r as, qUe ~Il
slmbollZ!lo, a dlgnldllçle,.9 _8, soberanill perável da. polítIca.. brllliUeira para Imo, dirlglU ao então Presidelite. Ge. segu rem. até 19~4, a. presenga. /18,
d? n~as ,lõ'6r~Armadãs" está, ~ vestir a. toga. Incóilstltut do juiz hon- túlio Vargas um jl~êlo veemente no Lauro Lopes era o reflexo pei"elie ~o
bÓll"hQ}:a,Lf,l!!l'lri:docos negóci~,d~,no.s- 1'lldo e categorizado. tRetomou defini. sentid0.de que !ôSsem coheedldos' lIu- 1.'~1 grande esp1rilio ê a, ação lJoinurtt<
sa, co~paliliút. espã:a.l ._depew:óleo. tlvamente PlU'a a terra natal onde l'e;- illlos lniedfatdil às PoPlllaÇões 'ribeJri,- cativa de um ~!lXgO coraçjio( Ooine.
slnto-me, ' Sr ' Pi'll8ldente, no in,aecli- encontrarlá o retrato ol'lglnal c fieI nhas. Em 24 horas, o Sr. Presidente çou-e,tlele terminou a hIstória da
ve1 dever de cllngratrua.r-níe com a dli. sua. _vocação de juriSta. Vive!',pll.- da. República decretava um créaito Vitla. de um homem. que SOUbe ·SUP!\.
ação e co\tÍ "o GoveÍ'Ilõ do ;Preclaro ra. o ideal é ulna, rIqueza que se não extraordinário ,de ,2Q milhões de cru- ra.ras sJlás orlg'efis, e escrev~r OOhT
~esideritEi Castelo :Branco., pelA de. vende nem se comprl\. O l1pail'onndo ze:iros. De forma que, por êsse e -por ll,onras os seM, exehl\JIa.~ B'eberãa
~lgllação do nõme lio l\!a'rechal, Ade- das letras jurldlcas t~nl1a ~ seu lugar outros motlvos, é que ~uso Intllrrom- seus fiI~os lias ~ohtes dU~ádôl'ras dãs
mar dê Qttelroz iJa.ra a -direção da reservado nas barras do trlbuhal, 00- per a pr!\çao de V. EX~,. Jll1ra. jun~r. suas ~ic;oes o' incItamentos _da 'vlrtli.
Petrobrás. :Só \.tm homem de farM de ,nada o impediria dl' ser gr~de. aqui! 'I.l1nll p(t±ayra. _sentid!l, e, mll1to de Cl'ladorll.' <:Ia gl'andeza -sem a dii.
da envergadura.. dêste eminente Chefe A llollti~ ,não: se cOlpprllzla. c~m -ll, s~~~qa, do, ESi;p.do ,dQPara. elllr e~e- Jãncla sequer da. huhilIda'de t,aúra
ml1itar poderia. exercer rigorosa nils- destlnaçao dê-Sse homem, que rOL tudo r. Clll. à memorla daquele emmente 1.LJpes eran simplicIdade de 'seu P I
são de sane:\mento na lulP.ortaI1te em.- na vida ~meno:s. um naufragado 'Pela. b,r o!!,SJ1se};o. ·.~",;.,'OS' """;':';0' .::. N-o-bre tlAretudr ~~rtins T~opes tinlda._ à _bond:.
'" ,Vlll<U..,....
m"~'
e sua !li
Gtilll ~
j)rêsa de modo a. restaurá-Ia., salvan- temp!jStaâe da.sdesordens da pOllt!do~a dos males que (01)-tratra.iu, com o cagem. ' c .
.~
. ,
Deputado, nOÍll'aãó 'estou com o a'pár- Cunha LOpes- ao
lermina. da
contágio pernicioSo do ma.i'xI.Smo-leO~Sr. ~eàro$QJúnzor,,... ,Sou. ,cÇln10 te que V. EX~ 'me ·colicederll. Real..'
.
- '
nin!smó A Petrobráll; logo maIS, €'S- V., :Ex~, _um,remanescente, dá Q<ínstl- mente, r:eogi'áflca. e., ~isJ;õriçâmente, ;J., DIzIa.me ·êle sempre êss~ estfm uro
fará se' desihcumbi:ado normalmente tulnte, p:e 1'946., ~.est!l- oportlUilàade. se me depar!t m dUáll corncldênclas ,das no~estico: "MInha mãe era. a. âlm~ ,
-de suas-alta.s atrlbu!çõeSno âmbitO da deseJªl'la inclUir no dISCurSo dt'.Vossll mals relev{l.nte.s e"el'presslvas.entre o di\:má ,que mJ inspirava o amor deeconomIa nacloriâl. A palavie. do Ma- EXçel,ê~cle Ó testem~l!ho, é!Ó,zelo, dO. Estado do ~ará e o Estadó.do Parana: treus .. Me!! pai ,era o coração .!lUIU:>.
:rechaI Adenu:ir de Queiroz é um fator dedlc~ão,.,_ da, lionr~dez c01l1- que dduss ,EOrrentes e d~as cauaals 9ue ,se ntr~'aq.~e me lnstrula no amor da Pâ.~
<le garantIa lJara o ,paIS E' a NllÇão Lauro LOpep: exerch IIB sua.s funçoes erramam llela .ex,e!lsão telúrrca. do ,
l11tcifli. q,ue o, aplaude. <Muito bem),. de, Mlatqr ~a. eqniissão dê FI~an\llls~ PaIs,: duas vOcaçõesqu, ese del,e:t~m oi 0l?..* o seu riso, qUe jamais "erdor'"
i
" - LL - . •
,
Lenibra-se. V. Ex~ do êmpenlio com no teatro llac!onal, ao ensejo dos mo- .. SOurledad
" '<lo
V - () SR • PRESIDENTE:
'que ô 1lrMlJ Últeiro ,clamava pela mentôs hl.stói'ICOS d.a vida. do, Pais _
'. e, e Mm a. sua afablllda_
Lallr S d é
P li
La '
d é de, que JamaIs deseera à Vulgaridade
uro So, r era Lallro Lopes ..- "eter-Inado Pfl:"
-'paSM ;e--a.o ""railde expedie11te
IlPl'ova'ção da. lei .Il'rlgidaTilloco• ...:. Lo o ,o r, no ar,_ e
,
- ' " , " ,- " .
'" Relator 'dessâ. propos:ção na Com!ssâo
peso ~o Paraná. Tr0\ix'e y, .:Ex- o
b
~.. U
m
O
PRESirl'tNTE:
dê F'ihanÇl1S, Só vencendo tôda.s as tE'.stemunho pará bem ca.racterlzar e
se~_,.?m lmpertubàvelmênte. Não
_,,',
' , - h - 'resl.st'ênclás no atendendo realmente ,definir quanto' se entrclSà. q'U4I"to se
Op.ul!lO - em. contrário; todos o
(Afol/So celso) _\_Es°gotada 11 ora' i'03 cálclUÓs 1rl.uarial.s.foi possivel o ~me e quan,to se harmoniza a vocação cOIislderavam Ulh obstinA110 no -ervl
(]est!nl1àa ,1:\0 • Pequeno_ Expedlen~, . arecer favorável de Lauro LOllfs,, déste,q !lo!s Estados., Por ISt,o•.se ter- co do bem comUllí. GuardareI se\npr;
,passa-se M, Glande &"Pédiente., qtle orque IUe não, transigia na, decênCIa" /lal'a cOp1um,-êss~ trabalho entre Vossa llêle. dUà~ 0lilniões: era u~ escravo
se destina a homenage_ar a memórià não tramlgla 1Úl dlgnldacle. Era o tes- Excelência e Lauro, Lop8ll, P\lra que 00 dever. era um pressIonado pela.
de Lauro Sodré Lopes. membro da AS- temunho que ,desejava dar a V.
c~ncre~as.se 1lJll, l!enefícJo, tão <;ig- COllScJêncla.. Na. árVore dlt ,l'á'trla foi
,embléla ~tftulnte Nac10nalde
O SR. MEDEffipS NET,O ,... pi- , fiç.ativ~ ,parq a terra ,de V. Ex~ (Iue, 'dum ratmo, qUe c,alu, prejuâle'ando ô
~i16,
,
_
Iece válida, a conti'lbulÇ'ão de V: Ex' na. .:f!,ºpt~ir{l. ~etellt~iopal dó Rati, , é espon ar de outro, ql:ze 1be e' '
Ó SR. I\n:nÉmós !\l!.TÔ:
'
$.1êste,dJsP111'sO que eS~U"á prqteri~, ~ va.nguardá: permanente da naciona- Irmal. Não é fácll sllbstitülr oS b~;2"
ViV~I1lÇlS lliria. hor\lr qas mais dificelS lidade,
.~ quer sêJàm "'I t
Jr'
''''I
(Sem revlsãq do orador) - Senhor do P,ais Quando Querji:\mos ihgi'eÚltr
I'r i
" d "t
~,
y an as 'dos.t Jardins d;r
Presidente, nobi'es Deputados, .repre- ~ í~é,t~a.illi\llliz:ldO~a da. rMerilo,oss ~o, ~~J.-pr~l: eu ,~.
"narra. quer .sl!iértt ll~é!l das floresta'p
scntando os remanescentell da ,Assem,- cra~lzabão. e aatui\Ç!io de V. Ex~ • . Nasceu denmdo para um s6 rim: I ~manas, ,Perdeu, poIs. ó Parãná ce'
bléia NaciOnal constituintE:, da~ 19~6. oomp li M i;ãtirp. Lopes. llustl'es ~e:, a.,:seliede.ge.,'VlV,eu il\\p~~ionapÓpOr t~~~bõ~~ ~~s~. ti~á à~s prl:pc;pa~ .
tivera. por 1:>s0. aOl?Ortuni adl! , e presentanres ,60 'Estado de São Páillo um 1;6 obJetlYo: à. dildildaa.e. lrQ\ftertl IrIa' Se tnu ~ ~asL~O ,"c~~elr~ da I?á.
Bubme~er à 'llonsld~raçao de ,V. Ex~ a e 'do Pâ!'ailii P'ôsro teste11l1\fthar hoje fasc1nado por uma I1blc(\ full'í\:i;eIn': o I1J •
rq
jJêIl ,Dao torn o gêproposição" que ,postula:ra, ~sta. h,!'i!~- para a ·postérldade. rôrá, dail inals de,V~l'." ~as" p ~IÇ9es,,!l Càl/gÇIIJ~. ,qUe ti I~.
se-, lllí eCl,llou ao século em
nag~m "ren!Í~dlj. à, 1l}~m6flQ ,do ,no,f}r,.~ signifleatlV'ü 'e expres.sllrlts. tàhto ali- ~xeF.ce~apela VJdà .e,ihbohll.1 nã,9 íl\1via. n~oe J}~P' [,l0l'll. ~llvlâ o bom. que
Deputado Law;q Sodré !Jopes, que ~ sim qUe não mbrl'ehim tia IDstória. quem o c'astlgl1SSe pelo epltei'ó aes• UOmer,g It no S~culll eqt
,
int~rfilra •.~om J~çldcz de espírIto. com viver~ pal'a a História.. DIz v; Ex' eiI!alin.Mdo ,de ,,~dbâite1'W, ,W~lgn~'dd, ~~~i.,~o, l'E:POUS<! fe~ci;,ado ..da q~~a
llec!!!iar ,~qUlllbr19"
' " . -' ,,' coni o testelhuhho \íue a'caba. de dar acofu9t1ado ou s~Yl1. :Er'~, uma. ,Ye;I'. ': ."":" ~erl1m, 0,5 liue n,.~o se !ech'"
ParUclpo.as.sun, 81',. t;'feS\o8it e;, com atll;'entlcidade Íle$oal do seu ca- golllia ·lJ.ue se ablUava iJtla ~ffi~. ~ eS\I!r1t A f i '
,.
destl} solenldad~, l\u~ . li ~~1111 está a ráter, o qtmnt<> valeu a presença. de dé, porém nl'ió càla PeIô apodÍ'eci: itl~E'Í!3i~e1 'r~ I"e~~dm~~lí~~tl~rl\r~
seg
mover com ií L ).trI\'flCXI e li serleC\jl- LoUro Lopes na. tramitação' pela ,vi- mellto. - ,
,l,1-irJl~\'el li, fe~lcldade àlhela. (O 'o"r'""_
d~, de qli.eriiU,!1~\l em nO'ta,r daCl,llelhee,~ da t:1\Íblica,. máxime nestes ditlt4 meNo .seU, EStádo, tl. cbl1!iá~Çã dos 'gó. IfOr ê 'ab'r;'~{lr1o )
..
-qu~, pereg, ,~\\rf1tp pqr es, ,,~as...,. o moráveis da '"
.
, vern'ahtes lhe coi1f1i'a a oi\-Ortunldll.dê
, ..
hrst:&ri~(), lho'1\entodelll-ansl'ergm~ o Sr. J:osá PedrosÇl .,-, Erâ Iun ~e ocupar áS UlrefU ~dU!IS ile chefe- O SR. 1\lE\\1TÓN ~ÂnNEi:n'O. no exulno nau pO~~~I1' ade a a
guardião da dignidade parll1111entar. âe PoIlcla.. Nessê lillstel', lllze!li Os 'si- PresÚf' t'
;- ~
• ,_"
Màgba VigeIHe nO pa s;
_........ - .•_ ,,..
setls. contemporllneils, a agudeza de "~
,en e ê Sr,. .DeptttlflloS,
,
."
'"
.. , <'"
,~. stt,. MJ!;UEmOS ~ETv -:- Ba.Il- espírito 'de L1l.tlro ,L~ pareea 1'Il- 01.:t , _ el!L~rÇlUX~ !t. cs~ Cdsa lt oolilU.
Poderia ,Sr. Presraenoe. lllollll'.ft- êIita tiimb,~H1 V. ,EX~ qUe, LllUi'c Lo-- ciciQclnar adlant$ndo-se 6 qUa.lquer h!c cp.o 'dolorosa.,- do lxtssttl11élilb e11i
me. derqqtar-me p,o., exam~ ex.aus 7 pés erll. UH1 l!1lá1'dliUI da dignldá.i.le iDllubordiAs&iio.. ' Etti- uni ateniense Cul1tlba. ,do I'x-netltitado be~embãr:;'
vo e alentado da vina. e da açaQ. dp pal·lllméntdr-. fiao.só d.o homem públl- liem que deixasse de ser um .lonllrltto r.-adol' táUI'O Sodré Lopes e por cblrl '
nobr.E! ]?epljtado ,Laulnrq, LOãPCS ~ls ..a co, como tut ítlissãO tlô ho1nllin púlJl1- A iiusteí'ldli.cli> - q'y:e "'ft"'ft ra.lze.s n:i. ckli!nc!G ....... ta bara. 11l1lh ....,.' li' d~
angustIa. do t~rtipo . e 11 b ü
ver", te. co.
' , ' ,
",;.;- "ê
",'L'd' ,
.~"e Q., o
Por isso; resolvi ~crever esla »ãgina
Agradeço sens!bill~ado o ltparte, que ~~,a ~!..!!ei smgl1 r 1 ,j)~ranaense. êra ~ er da 1.ttltll1d bahc~a-a .h.ll1êlu,mMíi.
da cOração qUe-vlhcUlo 'comb llome- V. Ex~ me defere.'
.
""fIa I"'~.• ~"E\ . par!!, JaVa.:r_ culpas e".J,a-. éU 1e. !lIh 210m!!, ill!. UlilAo_ pefu~crll
nllgem lL lnemórla de Lauro-LOpes.
o Sr~ Epílogo de (Campos _ Pel'ml- lnals um,b~~ pa.r$l;U.sfarçar o. ódl-o. tfOé 1tttCi!)nlil, tUze!' ILl1011sa l1oltl~.
"-,'.li
", -. , ,
d"·' te-v Ex~ um aparte?, , .
. :Nq.exercíc~Q, t' ~arvo,~de.,Clll'~or de :da<\'em. a nossa J?'-Üa.vra de saudndé
,Sr·I,P!=~llflte. "~'fu-~51D~~á,,\l-'í O BR MEDEIROS NETO - Com ,6rfãos.Áll$ente;J t.. Interditos tomou~ 11 A§se J10btélrl éxceJ)clbtbl, qUe. sllbllt
peS4>elUs"a~q\ie com~ er:fi{.a.,
~~ )Jrazer • ,_
, . -" -, ,
' .. ~. um. autêntico apóstolo dÁ. Sl:ICleda- às ·!liais: lilt~ CUllhibÁlibl~g ãli vl<lli
~~~ ~ ~~~~o~~~Pdt;e~e llü~ OS;, Ep11ogQ, 4g Cifm!!s~ -:,0 ES. li!), \/\lidI1OfI;1l ~l!e d,eserdà ~Iso da ll11blfcli bHtsllêlrlt ...: foI coiJ:Wtulhtê
1'0 Sodré Lopes, R<lS 611 anos de Idade, lado do Pal'~, Pela
iii!IUlll. VOZ" nl\o fe1J~i11 '"~. Quando da tua. . slo de de ;J4.. 8 de 46, Secretáro' da Assem-
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bancadas desta Casa, Lauro Lopes esta. homenagem póstuma. Era eu um
tinha. seus olhos marejados de IA- jovem inexperiente que' nunca. tôrll
JrImM. Representava, Lauro Lopes no ante.s guindado a. qualquer cargo ele·
li eu Estado, em curItiba, êsse senti- (Ivo. Dirlgia,-me êre palaVt'll8 de es,D1ento de solidariedade humana. Por tlmulo. para. que eu pudesse desem,:Isto. êle foi PreSIdente da organi~~âo penhar com honradez o mandado que
,na luta. contra o cãncer em OUrltlba. o povo do Paraná me confilw:& Infi.' presidente do oonse.ho Delibera- dagou então, como me senuâ. t~
~Ivo do D1Stituto Paranaense dos oe- moço. eleito deputado federal
Rell,gos, e Já, l?r. Presidente, c~igo na pandi-lhe que, dada s. tr1l4tÇãO de
:iVlce-Presidencia, nas reuníõea que homens que. como êle. passavam por
faz/amos naquela lnst1tuJçao, quando êste parlamento eu me sentia até
,os cegos se nos ap~esentavam, IAm'o atemorizado em vJr representar o meu
'Lopes sentia e sofrl!1 por êles. Sinto Elstado. E disse-me Lauro lopes, enque esta casa não tívesse tido a ven- tre O\lIiras cOÍS3.ll: "Meu rapaz, o setura e a felicidade de ouvir as suas grMo daquilo é llÓ trabalhar. I&to
,palavras, • quando fazia. re!erên,clR você, como todos os para.naenses, tão
iàqueles oortados que passam por este bem sabe desempenhar. Feleeidades.
mundo para sofrer.
& tenho certeza de que você honrará
Por ísso, Br. Presidente, CI meu o povo do pal·aná".
~
~sta~o, o Paraná, se levanta orguEstas p_aJavras ~ ean!ôrt;:J e eslhoso, ao cair, ao tombar um dos seus tlmulo hão de fIcar ln~eleve1mente
~ filhos mais eméritos, se Iavanta de ma1'(ladlll! no meu coraçao. durante
Orgul,ho da Nação brasileira, ao lado minha vm nesta casa. E conserva·
(lo auríverde pen~ÍlO da nossa pá- r~1 pertlla~entemente na mem6rl~ a
trla, para dizer que ê1e. q Paraná, tlgura dêsse gr~nde homem púb1Jco.
através de Lauro Lopes. deu tudo de (O orador é aõr çmlO).
si pela grandeza da pátria bra.sllelra.
O SR. l'RESIDENTE:
.<o orador li abrl!çaào.l
Está findo o tempo destinado ao
O SR. JOSÉ RICHA:
e:cpedJente,
, (Lê o seguInte cliscurllo' _ Senhor
Vai-se passar à ordem do Dla.
presldenle. há homens que marcam
COIUPARECEM MAIS OS
tão protundamen.:e o panorama social
SENHORES
da. coletlvldad-e em que vivem que Jl,
ctal' Araujo
morte dêles ta:~ notar ainda mais a
Dirceu Cardo.'Q
altura de sua vida. O ex-constituinte
Oabriel Hermés
e ex-desembargador Lauro Lope~, um
dos mais ilustres paranaenses. foi um
Acre:
dêsses homens. not,ablJízado em todos
Arn\ando Leite - rbJJ
os setores doas atividades humanes
Márl Ma i
PTB
em que militou. Membro do Mini,;téRUY tmo
rio Público par!!,nnell,Se grajeou fama
Valéria Magalhães - 1- D
pelas suas tntervenções como Promoe AmazoIULS:
, tor no Tribunal de J11rl de ea.pllal
do Paraná, N~!;,sa época já. o seu'
nome se I!SJl'rllJaVa pór todo o Esta<lo, Djalma Pa.s.kls - !"'m
porque repercutia em tada a. parte 11
JOIlé Esteves - 1>50
suu conduta infiexivel e hOnrlli:Ui no
Manoel Barbuda.
e.,xercicio do cargo, Por isso "rnesme,
pa.rti:
a rec(JIJ.SUluclona1l~ão do Pais -velo
lJOS.<'ibilltar que êle recolhesse. r.o pIeiArmando Carneiro - PT~
to de 1945, o reconhecimento do povo
Armando corrêa - PSD
de meu E'tado c6m a sua. eleição para
fiLé lo Maroja - PSP
a Assembléia. Naclon«l constltu!nte. e
Mara.nhão:
posterlonnen.-e a sua reelelç.'1O em
1950, Bem t"mí:largo do exercicio dllS
Aiexandre Costa - PS'f'
Il,t!vldades 'PollticM e parlamentares,
Eurico Ribeiro - P'I'B
nllS quais l!rlou novos e devotadCD
Ivar Saldanlla - P'IB
amigo', que lomoram conhecimento - -Lister Caldas - PTB
das exce!~lIs tj1l.'J,Udacles de Lauro LoLuiz Coelho - PTB
'
pes manteve-se êle fl~l às suas preoMattos ClLrvallio - PsD
cup'açõel; jurldicas, Dal. indicado pelo
pedro Braga' - P'fB
Tribunal de Justll;a. do paraná, "ir
piau!'
êle a aceJlar a investidura. de De'
sembarglldor daquele 'l'rlbUtlal. 'AIl.
Chagas' RC{lrigues - P"l'3
não demorou êle em ver reconheeld:!r.
l1:Zequlas Cesta - UDN
Laurentino pereIra - PSD
as suas Exccprlt:JIl11ls condições de jUr1sta e julgador, vindo a. ser eleito
Moura santos ~ 1'50

i
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",envolveu tI" blllho profundcmen, e
humano em lavor dos de~pl'ote!1idos
e dos inleHz~.s. e graças a seR' csforÇ.o5 a cap~llll do meu E5'tll.do já cantil
com um :m\5plt.al de Câncer coMerul<lo pela LIga e.e Defesa contra o Câncer, que ê:e presld:u. Honrado. s<,m
Vll'Óades. acn'8h'eJ. Lauro LiJpes serve
bem de paârão do homem parUl111ense
e o seu nome mereCe as hom~nngen.s
desta Caza que êle soube digniflcar.
e ll. velleracào de meu Estado, 9' 11' lUe
conseguIU honrar e elevar,. Nao poe.~Jl, .por 1si10. o partld<;, D,em?Cmta
Oristao d~lx!\r de SOllQnl'lzal-SC 11
estas monlle.stações de homenagem ao
grande pa.rrmllense La.uro Bodré Lopes.
•
.
Sr. pre"ldente. um di\<; traçD.' m!U5
llla.rcaní~ ali. persooalldllde do De;;rmbnrgrc{Jl' Lauro I,op2S. sem dúvida
al~uma em l'. compreensão, Nos pouCOS conlacto. Que mantive ecm Lauro
Lope~. rercbl ~.empre dêle pa'l\VrllS de
estimulo, C:c conlôrto. Jamais poderei esqucc~r nll m'nha vida, princlpaIm ente durante o exercic:o da 011oha vida 'Pública, "S palaVl'Rs de encor~jcmenlo que dé1e tive n homa de
receber. Dí7Ja-me êle. logo ~)l6~ aos
el~lções, a. mim:que ora lhe pre.s lo.

m

Ceará~

Alvaro Lins - PTB
Esmerino Arruda - PS'l'
~ancl<co Adeodato PT16
:Moreira da Rocha - PT'd
Paes de Andrade - PSO
Wilson Roriz - PSD
Rio Grl1llde do Norte:
Jessé Freire - PSD
,
Paralba:
Humberto Lucena - PSJ,;
Jandul ,carneiro - PSD
Jo~o Fernandes - PSD
Luiz Bronzeado _ UDN
Teotônio Neto - P8D'
Pernambuco~

Alde Sampaio - UDN'
Aurino VII. os - PTB
Herácllo Rêgo - PTB
M,Jlvemes Lima - na
Nilo COellio - PSD
Oswaldo Lima Filho - PTI'
SOuto Maior - PTB
Tabosa de Almeida - P'1'B
Alagoas'
•
~ry Pltombo - PTB
1 ~~~del1'06 Neto PSD

oceano Oarlela1 - UDN
Qséss ClLrdoso - PTN
;pereira. Lúcio - UDN
SergIPe:
JOSé Oarlos Teixeira - P::>U
!Bahia:
Alves Macedo - UDN
ctceeo Dantn.~ - PSP
Edgard Pereira - PSO
oastão' pedreira - PTB
Henrique Lima - PSD
JOáo Alves - PTB
João Mendes - UDN
Josaphat l30lges - PSL
Luna Freire - PTB
Manoel Novaes - PTB
Manso cabral - PTB
Oliveira Brito - PBD
Raimundo Brito - na
Regis pachc~ - PSD
Teórlu~o de Albuqueque P'lV
Vieira de Melo - ' PSD
Espírito Santo:
Argllano Dario - PT!
Ol! veicso - UDN
RIo de Janeiro:
Mio Theodoro - Pn
DMO Coimbra - PSI>
Edésio Nunes - P'IB
Fontes Torres - PSB
G<!t(l!io Moura - PSD
Mado Tamborindeguy - PSD
:Roberto satumíno - PSB . J
auanabara:
Aliomar BaleeIro - UDN
.Arnaldo :Nogueira - UDN
Aureo Melo - PTB
Baeta Neves - PTB
Ha.mtton Nogueira.. - oJDN
Jamil Aroiden - P'IS
.Mendes de Morais
Walcllr Simões - PTB
.Minas oerals-:
Abel Rafael - PRP
Bias Fortes - pSD
celso Murta. - PSD
celso Passos - UDN
Geraldo Freire - UDN ~
Gul!herme Machado - UDN'
Ouilhel'mlno de o.iveria - PSI>
Gustavo Capanema - PSD
Jaedet' Albergaria - PSD
João Herculino - PTB
Manoel de Almeida - PSI)
Ozs.nam Coelho - PSD
Padre Nobre - PTB
PinheirO Chagas - 1'80
Teófilo pires - PR
W!llter passos -

tu.

São Paulo:
Adrlão Bcmardes - f!'ST
A:ceu de Carvalho - PTB
Antonio Feliciano - 1'51)
Athié ooury - POO
Campos Vergal - PSP
Cantldio Sampaio - PSP
celso Amaral - PTB
Dia.s Menezes - PTN
Dervl1le Alegretti - MTll.
EWl1ldo PInto - MTR
Bar}' Normaton - PSI'
HamUton prado - PTN
Be cio MaghenzanJ - PTB
Herbert Levy - UDN
José Menclt - PDC
Jo&é Rcsegue - na
Lauro oruz - UDN
MauricIo Goulart - P'l'H
Nicolau Tuma - UDN
Padre Oodtnho - UDN
pedro MarAo - PTN
Pinheiro Brlsola - PS.•
Teôfllo Andrade - PDC
Tury Nassit - PTN
Ulysses-Guimarães - PSD
Goiás:
Benedito Vaz - PSD~
Ostro Costa - PSD
Gel'aldo de Plna - PS!.
Hs..l'oldo Duarte - PTB
Jo!'otl Cruclano - PSD
Ludovieo de Almeida - PSP
Peixoto da. Silveira. - :PSD

.Mato G1'OIlllO:
Correia da costa - UDN
P01lce de Arruda - PSD
Rachid Mamei!. - PSD
Saldanha Der?! - UDN
Paraná:
Antônio Baby - PTB
Ivan LUZ - pRP
Jorge Curl - UDN
" J<lSé Richa. - POO
Lyrio Bertolli - PSD
Wilson chedk1 - PTB
santa Catarina ~
Albino Zen! - UDN'
Alvaro Catão - UDN'
Antônio Almeida - PSD
Aroldo oarva.no - UDN'
Carneiro de Loyola - UDN
Doutel de Andrade - P'I'B
Orlando Bertoll - PSD
osnt Regls - PSD
,Paulo Macarinl - Pl1B
Rio Grande do Sul:
AdUio Viana - PTB
Ary Alcântara - PSD
Brito Ve.ho - PL
Cesar Prieto - PTB
Clovis pestana - PSD
Oroacy de OllvelnJ.
-Euclides Triches - PDO
Glordano Alves - PTB
Lino Braun - PTB
Raul Plla - pL
Ruben Alves - PTB
Tal'so Dutra - PSD
UnIrio Machado - PT8
:Rondônia:
Renato Medeiros - P'I'B 081\.'
VI - OCDEl\1 DO DIA
O SR. PRESIDENTE,
A llsta de presença acusa. o com·
psreeímento de 244 senhores Qepu·
tados.
'
Os Senhores DepuOOdos que desej...
rem apresentar projetos, poderilo t....
Zé-lo.
Sr, Presidente. peço a palavra peU
ordem,
Tem a palavra o nobre'-Deputado. '
O SR, NEWUTON CARNEIRO
(Para v/na quest/lo ele ordelll - Sem
revIslla do, orador) - Sr. Presidente.
ouvi que foi dl8trlbuldo hoje tliJ Pie..

nárJo o anieprojeto dos Estatuto Há..
recer do Re1atot da ComisSão de In·
quérito, Deputado Herbert Levy. :MJIlII
o ProjetQ de Resolução 46, que eu·
"olve todo o parecer. nAo está aloo.
na Ordem do Dia. poderia V. l!:lI:ll.
Informar qual será a tramitação dêSte
pl'Ojeto?
O SR, PRESIDENTE (Afonso CfJl.
se) _ Está ~endo solicitada pela CO.
mts.são competente que deu parecer
sôbre a projeto lima &eSSão especial
para cuidar dêste llSSunto. A PresI.
dêncla, possivelmente, uma vez J'eCl<).
nhecendo a existência de _número.
convocará uma se.'lSão extraordinAirI$.
para discutir e votar a mat~rla.
O SR, NEWUTON CARNEIRO
_ Pode Informar V, Exa. IIproxlma.~
damente quando será essa sessllo? Se
alnda esta semana?
O SR, PRESIDENTE (Ajamo CeJ.
ao) _ Havendo nÚ1Ilero, poderá se<'
até am!lnhã.
O SR. NEWTON CARNEIRO
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SU. RENATO CELIDÔNIO..

Sr. presidente, p.."<ll a palavra pata.
apresentar projeto que trata d>l partt.
cipação de lepresentantes da produção e do comércio em delegações bra.~
sl1elra·s para reuniões internacionais
rererentes a produtos de nossa .agrl..
cultura. pecuária ou indt:iStría.

o

SR. GIL VELOSO;

SI'. presidente, pedi a palavra po1.N.
apre~ent.ar um l'l!f1uerimento de in.
1~I:maçõe~ ao M1nIstér)o da Fazenda-,
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O SR. ,PRESlDE1\"TE:
da votação das le~. Á legal1dade. p<>t

500 funcionár1<ls de
oonvênl08 s6bre or4dito rural 1\01! t6àas as eategorías,
I
Dou conhecimento i. eMa do.se tanto, se forma, se constitUi pelo con'~' tAdot d. S&l'gipt t ~1I1b\lcq.
~ 110 dia 30 de novembro do ano guinte ofício:,. '
-, junto de normas que de modo geral. i
lO sa. !EE6FILO PIBE.fi
" ,I
pasoado e até esta da.ta não tivemos
,:f'
reeebern a aprovação dos membros da
CN/.15 - urgente
Câilílara dos. Deputados e elo Senaelo
Br. Prê.Sldenté, e.preento requerL; resposw' àquele pecUdo de informaFMeral, .
'.
/
' ento de Informag6el ao Poder Exe. ÇÓes a respeito d&se enxêrto que
~ 12 de maio de 1964
,Ver1ficadia: a 1mpraticabrndade dã
I
WA
"""" <-<--édto.4'
DiASP d
sempre reputo oneroso B,O nosso PaiS, Senhor Presidente, .
denomtnada. \femocracla róireta. tIS
1- "" "V_, .....,.... . ..0
, ..... l!l tenho CiênciQ, de que l!eBe requeN õ
d tar
h
d
Irn
~
.. 81buaçiO dioIl .concursados de rlmento jâ se ·encontrs. no DePllrta-- Tenho a. honra. de comunicar A re1fr~nfagvo:a% °q~l~a ~~~ega ~
o ir,lé
s.tendentea da Pr~ mnto de Portos e
Navegáveis, V~ Excélênc1!t, para conhecimento mesmo governa, por intermédio d-e de,
Cli
• , ......
, no lUo de Janeiro.' se nãO responde da. Câmara. ,dOI! Deputados, que esta 1egadoa de sua vontade, feitos seus
, .0 SR. MA1UO TA.M:BPR.I:NDEOUY li porque, de fato, há tanta lrreg'<1. Pre.sldêncis. delibercu convocar ILS representantes. São êlltes, são os rc''
larldade cometida. nesse enxêrto' dOi duas. Casas do congresso Nacional presentantes. que têm a Incumbência
~. PresIdente, ~df a pala.vra. praa 500 funciolláriOB, a.través do atO ql).e' para reunião conjunta. a res.JJzar-se de fazer e lKIecuta.r' as l e i s . ,
~entar emenda ao projeto n~
ri erteu O Departamento que êle hoje, As 21 horas e 30 minutos; a fim, oríam-se órgãns ólversoa, a. IClI<i'a.
19~!tl' dD1C!dua.se'donbde ~uber: f~- :'ovse sente com coragem' de aten- de tomarem conhecimento de Projetos um dos qua.ls se l\ll;ribuem funções esaoa as, a,ren a ru ...., para e
dld Q
itera soUci de Emendas, Il. constltulção encsmí- pecífiCllS OU 'cumulativas. Mas exataf
de lmpôalio sôbre a renda, as. des_ ~!!- ao pe o. ~f~sta. ~o vre; nhados pelo Excelentí&slnío senhor mente porque a origem do mandato
sas relativas a anUidades escola. ........ão porque, se
r
- brl. Presidente da República. nos têrmos está. na seberanía popular, os órgãos
"flS, Inclusive de transport<e e ll!lmen. dentro de pouco tempo, ser:3t~~ de do art, 39 do Ato Institucional.
criados hão de ter I?resente sempre,
hÇão do aluno."
,
,gados a reco:;e~a:m~::tar ede In. Aproveito a' oportunidade para re- que o poder que lhes e conferido emalt O SR. l"EDROSO JúNIOR:
umUérla•.90~~sã apurar as lrregU14rlda.- nCvar.a VOSSa Exoelêncla os protestos na do 1JOvo e 1m que ser- exercido em
'
q
w P a
Presld te nor- da mínha alta. estima. e mais dJstlnta nome do povo.
\
Sr. presidente, pedi Q palavra para des gravfss;lll1as, ar.Ir ._ en 't~ndo consideração, '_ Auro Jl-lqura -An- 'De um lado, nos têrmos e nos li_presentar projeto sUibOrdinando as que, inclUSIve, o D etor, n ão
drada.
_
. ." mltes do mandato,
enquanto êste
..posentadorilUl e pensões às oscila... a quem nomear,' êle mesmo se ~
•
." '
mandato existir; não tem o ou.
i!1ões do llalãr1o·mmimo regional. De. meou Diretor-Geral.
'
O SR. PRESIDENTE,
_
torgaI1lte a !acUidade de por si mes~Ina. a proposição que sempre que ISSO no tempo do Ministro Hélio . O Congresso Nacioool estll. convo-" mo agir, âe fazer diretamente ou de
bouver a.tualização do salárlo.mlnimo de Alnlelda, no Govêrno p!lSS~~' a eado para hoje, às 21,30, para leitura, executar djretamente as leis: de, ou- \
llUaJq.uer que seja., devem ser majora,
E'--a reclamação que encam o
das Emendas à. constituição ofereci- t1'a parte, o manda.tá.rlo há, de ta.~r
dos peroentuaímente,
.
V. Exa.. (Mu!t~ '''etIlo)
das pelo Poder Executivo,
. e executar as leis certo de que 1140
"E 'lDENTE'
é pessoal o poder que detém e usa,
t' O SR, JoAo VEIGA: _,
O SR. P.. ti
_.
ORDEM DO DIA
e :de que deve ser -em ben~flclo do
, Sr, Presidente, pedi 'a pallWra para
(Afonso oelso) - A l.{eal& QOOIUe
!llAIl<\ato .que se exercerá. o pod,!\l' ·OU~
1lpresenter requerimento de Informa,.' a reclamaçáo do nobre' Deputado e
DÚlCUSJão ánlca. do p;"ofeto nl!- targado.
'.
',,'
lÇões ao Mlnlstérlo da Agricultura. sôo providenciará a respeito, Lembra, no
1nero 206, de '1963, que M/ine o
Porque é aaslm, quando numa C01?S- ,
Ilre o não funclomtmento da Escola entanto; que, uma~ v~z não atendido
crime de sonegação fiscal, e' dá tltulção. como a" n~, se orgllJllza
Agronômica no' Amazonas. _
pedido de lnformaçoes, V .Exa. tem
outras provldéncias. Do POder um' regime, deJ!loc:rã.t1co, co~ttuna. ser
Executivo, fendo parecer da Co- ln.scrlta uma. ~ recomendação que. é Il
eglmentaJ. podendo tr... 'O SR, ANTÔNIO nRES'OLIN:
o recbuJ~ r Ministro pela omiss§.O,
mis'do de ,Co/lstituição e Justiça, afirmação do &lsten1a representativo:
,"
ponsa
ar o
' f a v o r á v e l , 'cOm emendas. Penden~, todo poder emAlla do povo e em seu
Sr. Presidente, apresenoo requer!O 8R PRESIDENTE'
tes de pareoer das ComlBJÕes de nClme será exercido porque é a.~jm .'
Inento de lnJlol'maQÕes ao M1nlstérto
.
""
, ,
F " 1 In..
'G'"
R 'úbli .. do
'
dAs MlnM e Energia. sôbre as JlE!8Vou submeter lt VO~OIl, redações fiEconomia e de Inanças .....e C!,"WI, o" ov""no, na ep
coa, c . povo,_
,ulzas da.~ jazidas de cobre no Rio naIs. já, Impressas,
Sr. Ulisses Gulmarlip,l.·
p~a o povo e pelo pov .
.
Grande do Sul, conforme' rooUl'SOs
•.
bgervaç&lS
O SIto PRESIDENTE:
·A Ignor~cia e a. violitgãQ dêsse.s
eonstantc& do orçamento da União.
Sao }!&.~. ~ ed~çl~_.O finais d~' Deslano A. clr"" Depu"A<!"- Tô':-'- prlnc>piOB" cujaS' nOÇões.. rudhnejttares
,
aprova.....s as r
u=
..
"" Qi,,! •
... ,,,",
un, estamoa'l"epetlndo, pôem em rIsco a
, O SR. OARLOS WERNECK,
aegul.'ltes p\,ojelos.
Ilho Dantaa e :t'ufy Nassif a :fim,de, legalidade ou criam O ambiente pro.
, SI'. P!·eo.sidente, encammM 1\ Mesa
Projéto nO L419.B- de 1960, qUe P! ferirem 0Il ~ll1'ecercs em su~t1tui- plcio para anarquia,
:etôls rcquerimelloos de informações ao
t um parágrafo ao Artigo, 9" çao às Comlssoc& de Economia e de
Inlmlgos jurados da' democracJa ,
:MInistério da Fazenda e ao Minis. ~~r~~et.lei nO 3.198, de 14 de abril Finanças. ,
ante{lçam as Instltl).ições e querem que
téno da Agricultura fôbre o cumpri., de 1941,
O SR. TOURINHO DANTAS:'ôste ou aquêle ou todos oS Podê:r~"
1nento elo Deereto n9 32,889, de 29 de Projeto n9 'I. 075-B. de 1960, q\le
,
,,
. Oonstltueionais ,.se ~ubmetam :a exl,'
maio de Ul53, qUe dispõe sóbre assls_ concede - lloa servidores das Estradas SI', Pr!JSldente, peço a pauma pela g~nc1as 9,\\e' são fev,as sob a lUVOCll-'
iência. financeira aos pt!quenos e mé- de Ferro santos a Jundiai e Loopol- ordem.
çao do lUterêsse .do .povo ou ~om a
diaS produtores agropecuários em todo dina. a. faculdade de optarem' pela
O SR, PR.,SIDENTE:
Jll'omessa. da reaJizaçao' do bem-estar
o ten'ltólio nacional.
,. ~
qualidade. c!e funcionáriO!!!, ~ dá ou· Tem li palavra /J 'nobre Deputádo- " pOPNurar: tV d
ntlit
' I '
'
,"
, o ver.e o co
'O. o pnme 1'0
tras, proVldencia.s,
O 8ft: NORONIU FILIIO:
. . '"
".
_ O SR. ,TOURINHO DANTAS, - do.s I,'odêres Con.sti~uclonaL~ ,a S91).tir
Presidente enaámlnho projeto
Projeto nO 2,021-E,óà~ 1960. ~ue aJ Sr, PresKiente, peçO o prazo d~ 24 o eCelto das 'rajadas subvel'slvas e o
4e iel: que dá v~lidade ao -titUlo de tera. d'ispOBitlvo do o 19o de r~es. h!>ras para. reiatar a matéria.
,_ congresso" é o Parlamento, é a CuSll.
eleitor 'como documento de ldent:da- so penal.
O SIto PRESIDENTE:
'
Inçumblda ~e aprovar as leLs. .
de pessoal,
'
' - Projeto n9 4A04-B, de. 196.2, que ( '
. '
Era o que vinha aconteeenclo ae
0
,"
,- ~ ,"
" •
revoga artigo da con.solldaçao dali
Af?fU. Cel8~), - Defendo, no.. Ur- ('m'to tem~ a .esta. parte, entre nós,
O SR, JO",Ê SARNEY.
Leis do Trabalho.
moa lcglmenta,ll.,
Não tivesse, o curso de uma p,égaçáo _
Sr, PI'esldente! encal}llnho projeto
Projeto n.-118-B, de .1963, que reO SR. PRESIDEl'."TE:, ,
criminosa. sid~ interromp:do ou ·logra·
'que al~ra' o CódIgo Eleltot:al. tornnn. gula a declaração de inconstituclona- Não mais Imvendo matéria em ~e- se êxito, li aç,ao demolidora ç.;:e esta·
do obrIgatória a declll.I'llçaO de .bens lIdade para os efeitos do,art. 7°" nú- glme de urgência -dou conhecimento va sendo plogramada. ,che ..,arl~m~s
para registro de qualquer candidato
VII da constituição Federa.l, ã. C
d
··te
a~elerad~menteao caos e a~ InstIIUImero", .
!lS«
o seguln
çoes nae:onals entre as quaIs o Con• ca~go público,
'O SR GtJ[LI'[E'RII[I~'O DO? OLI
projete n~ 1.197·B, de 1963. -que m·
REQUERIIIIENTO ' çresso, seriam dLs.soIvldas. "
,
."
n'
•
elui no Artigo 14 da Lei n9. 2,976-56,
. .
'
,
VElItA:
os Municípios de pelotas e' Rio Gran- Sr. Pt'esidente,
, ....Fol. ,para -l;mped~ o caos,. f~l ,p~l'a
.
d
"'-tad d Ri drande do Sul
'.
I , '
ImpedIr a diSS:lluçao das II1stlLulçoea
SI', Pl"e&lde;tte, aprese';lto proJli!to e, no "'" o o o
. ,SoliCIto a palayra. na fOrma do ar- naconais, que se preparou o 1110V.que assegura a esposa ~ fIlhos menoO SR, ,PRESIDENTE:
tlgO 12 do RegImento, Interno, 'du- mento: cuja ~VÍtórla_não pertence aoS
res das parlamentares cUJos manda."
l'ante a "Ordem do Dia' da sessão de que o deflagraram mas !>Im ao pró.
toií foram ,cassádos, face o Ato In",- Há sô~re ~ mesa e vou submeter a amanhã, dia.12 do corrente..
\11'10 povo. que a aplaudiu, que a prestituclonal de 9 de abril de 19õ4; o votos o segumte:
Sala das sessões, 11 de maIO de t,igiou. que para 'ela. contribuiu, deci41relt o à parte fixa d06 subsidlos.
REQUERIMENTO
1904. - Ped1'O :.4lei3:o, • dida. e deeislvamente, em manifesta, d'
O SR. PR~IDENTg:
.
ções inequívocas, Para que essa vi·
O-SR DIRCEU CARDOSO'
•
.•
•
I?9:, COmJ&:1o
Parlamentat .e II1l- 7'em a palavra o Sr, Pedro Alelxu tÓria. não se perca. impresclndívellé
Sr. Presidente, peço a, pala.VI'a pm'a querL.o ~e~tJ.?ada a. pl'Ossegulr. nos (PaU$a)
c'
I '
que nos devl);emos à. grande tareia Ide
uina reclamação.
traba.lhos, lOlCllldos pela CPI s6,bre peNão eatá presente.'
consolidá-Ia.
~
, '
O SR. l'RESIDEN.".rE:
tróleo.
',Tenl1amoa desde logo benr pres2nte
'Senhor Presidente:
O Slt. PED~O ALElXO:
no esplrll:o ,que o alvo ~ado pelo
Tem 'a palavra I) nob:e Deputado,
'
S,. P 'd t S' 'De' tad
ll1ovimento !\l'a: li. pre.servaçao da IeDe acôrdo com o art, 21, da Reso;. resl en e, IS.
pu os, no galidade e a. manutenção da ordem
O SR, DIRCEU CARDObO;
lução nO 71"62 e copsoante. deliberação perlodo durante o qual estavam sendo. jurídica.. Assim, não tlnhamos por
. : '(para uma reclamação'_ 'Sem 1e- desta CPI em reuOláo realizada, em 29 ~!l!bortadOS os· t;xtraor~nárlos aC01lJte- objetivo imp!!dlr que refórmas Se fi',L'
de abril p. P.. requéiro a Vossa. Ex- clmen.os que all,!da VIVemos. uma i,n~ zes.sem. comó objetivo não temos ele
visão ...,.. orador) - Sr. PresIdente. celência seja concedida a. mesma uma. dagaçao ,se.faZla e insl&entemente que l'efOl'!na.s não venham ,a faZer: '
l!,o dia. 30'lie novembl'~ do ano pa.s- O1Toaaçáo de prazo por mal.s 180 era repetllHt, que é, a legalidade?, A8
"..,' , ,
o
·te t dias
resp,oSf.as variavam segundo a. dlver- Não nos deixamos intimidar ante
llado, e,;tderecei reql!erlmento de 11:- pr
fpl;maço('-s ,com 14 Itens 110 ga,binete (cento e OI n a) "
'sidade doa pontos de yj,sta nos Qua.!s o "slogan" reforma ,ou . revolução,
da Presidência. da República. llorln. Sala. das Oomlssõea. em 7 de maio se punham lnterrogantes e interroga- Mas se com ..ã.nimo forte resistimos
termédio do Ministério de Vla~ão e ele 1964, - Nelson carneiro.
'
dos.
-.
.:",' "
às ameaças, foi preclsa.mente porque
Obras públicas. Q respeito do ato que
Ó BR PRESIDENTE'
Pelo espil'ito e 'pela Ietra. da. 'Cons- entendíamos que .. revolução com que
converteu o Departamento de Pol"tos,'
' ~r ,tltuição vigente, entre os podêras da. éramoa ameaçados há. de seI' evitàda.
RiOS- e Oanais -em Departament,o de Os Srs, que ap.rovam ql1elr~ ficar União, o Legislativo tem, como uma pelarea.lizaçfiD' das, mais justas e neportos e Vias Navegáveis. tendo a como estão. (PClllSfi) ,
de suas mais .importantes' atribuições oe.9Sárias reformas, E as l'etormas u..
direção aquele' D~partamento no m€.sAprovactu, ,
a de participar, preponderantemente, tão vindo, as reforma. vJr~ ~f ~~
~'Vêf do Banco do 1kll<91l, • WIpêlto mo ato enxerÚ\do
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com a sua preferência, vale fIxadas na Capital

Fe~eral,

que'I«:am

e lão juStãlnente llUl\ ae dizer, com a. tua eonnançs, i)ata. apanhadas de surpresa, com os fi1hOll
jor eallzá-1lIs
hlsloria3õr v:~:·_ldêD:t1.Jléái ~ noiSó ocupar. pGl' elelçAp. ali fUnções de'~ cursando escolas ou com dlficuldo.de9
IrnDv;m~te com úma aullllitlca. rero- secretárlo àa Camara Fedel'a\ d06 Ilnance1ru, que 1108 permitem prélUS:lD. ~~e p~d€f!t J.tltniar Clu~ sê JU Deputados. .
.
.
conflgulltr a. exIStência que viío arrasuma l'evo1uçao plU'a. se fazer a re- Não poderia, por COfi.tl!gulntl!, reil- tar ~or multo WUpG arcra.
_

. iO'11111

,.

rar-me em 111l6.nclo• .sem que,.pelo me.
\ D:zemos hoje, dIremos ~ nCs. o dever elementar de étlca e o
Icemo no nhorecer na vida í1e nQ:!:S8, tmperaüvo categórico \lo conscll!nela
1'Ph.Lr.ia, disse B~-nar~_ ~ VaScoDee- me obrigassem a p1e!J!ar o depoimmf:1?
\105: "Soa iunlgo de rero~ neces- que vou fazer. solicito tolerância _
;sár'as a1) ~raiJ1!,_o.lleriidãS pfJ!I. títz!io p~cla pará me ouirem.
e com ca!l11a, n!ip i'efonnas il~. ém Dividirei esta exp-:ISlç/io em iJ'êll
dols dil'.s tornem êSSe nome od-Ioso ao pattes: uma Ill'es~io de conlafl de
Brasil"."
.
49 secretã:do; uma decJaJ'açiio de bens
1: as reformas vírão, depoÍ./l. de êll· e as mlltlvlIEi peloa .,luais a ilIço; e uma
tUrJnd",;, dtba~ e aproV!laas pe1Q.s jllstlJ'icatllla de uma petição llue !11re-prrcs<'l)lantes do povo. cuja Jei1tJml- QueceJ lIO Conselbo de €egurano;a
dcde não ficará sujeite lt benevo105 N&e1onaJ. Cjue fOI o t:rgAt> Cjue premor reconhecímentos ou 8. IDl.empestlvas Teu á IndicariÍo da penlllidade llue 1M
cuntestações formuladas ao sabor de atJnglu
.'
']Jl"el.eD:sões I!lltisíeJtas ou de lnlei'êSses A 4.~ Seerel.1!r;a. além das p,ldl1ul<:onb'ariMk!s.
çâell de rot!na tb C':ll:1becllnento ítt'
: l'ro~n. competência _plll'a ·&libel1lr todD9, tem 11 ~u. cargo ~ ellc.9.nllnha;
não 111'1 ü" ser pnsta -em liÚYUUl t! 1I:l1- menw e 1l. SOlUça0 do problema l1abl'ies há. de" ser proclllm1Uia, 'Como o fo! tao10nal dos Sl'S. Deputados e dO!!
~1i:l dlEclll'EO do S'enhor PnsJdenre da
sr. :M-arecbal B:wnbel'Ja
dê A1ehcar castéi'o Branc(1 ao dtzer
que 11 vontllde ds. Nll!;ft.tI
aflnn<lu
l.través do Congresso, legUllno l1!'])re-

:Rl'P\ÍbUeà. o

se

-_

15Eu:ltnnte dos ideais e aspirações do
:DDE~o pevo.
.
I
sr. Presidente. 81'S. J)elpútilUos, tett'b! do Sr. Chefe ~ Nl!~o a deslg~Inr;fio honro.sa. de exprimir seli p<'..n-

'tmmlmto nesÍ'1\. 'Cass- do CtmgteSllO Na·
clonal. Os nobns Lideres dll Pltrlitll'S
Que cOnstituem ~iva maioria.
parlamentar declm1lm que 11. mim taber1 a destacada. :funÇão dI! enUltCiaT
'Ieu votO nas trabalhbs legislativos.
ft
......".~ Pá
Apres el1t0- ni'"<, h'
0J'" avo ... ,~ . ~ ~:e~~UPlJt. autorltlatle que
A. tarefa qUe me ct.be ~ está
:tora do AIDbJto de 'ec:znpr1lll.l1l.ssotJ pa.rtidários. Por isso metmó. $\Ía ree,u.
zaçAo não deverá eneonbta.r I:ill~ul'da.ó'es facciosas oriundas de Al;\versA~
rios nem ressalvas OU l'estrlçõ!lII da
parte :$!!i tllll't'e!lgiontrkl6.
.
VêlhllIs • l10vas prDjetoB jlel'j\o apt'O-,.a.doI; tendo .em. Tlsta ea-cl\ll!!ivllmente
tnter&r.se ti8eIGDêl

o
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,-O trovl.rno quer e m1am3.- com~
o

Stí3lAj>éii1;llte\ ai Ml.âlXJi'IlÇll) lia el~ dos De1?~.adOll. A CAmarA dos
~UtaaOS itIO está. _lIetl.c1d ltIeSlttl.ac1u
pif& to~ ~t4 bit IIq~,pt~~o,
e alm ~ ~ p1l4't\ ouoe'vltlUl:l' ~

_11

éfi<lélíl JufldIai • M~ f.
lld~kJ ..~~ . ' ~o hotitá

dfI°haver iído--~
Vêmo

Esta ..satJsf~ão eu a deYla por conslàeração. aealamento e respeito aos
eOlegas llU!' depo;;!tâl'am H!U voto na
4. Bf'Cr~tárlo da Mesa da Câmara dos

DeJlUtarlog,
_
ar. í're~ldenle, passareí Às mtlos di!
]:lIR'i dentro de algunS mlhutos,
rnlJíha declaracão de bens, qttt! devo
fazer porqUe a vlll1~n~11I. qUll me át1l1riu não foi exlire~I\, no aloqUe 110
ccncretteou, qUlll1to 1I0"l l11otl'VllS. Eu
mesmo 11"0 se! Si! flll atingido p8!"
suspeIta. de que e'ltlves!:l! ~o homam pOll1lco 1i'a Unha dC6 OOITUptúS
e ãOf1 lal1l1iE'~. Clt se 111I linha 00s
agente!! subTersl\'tl!l lila elIÚ'ema elquerdll, razão pela qUfll, àet<e!>tlbecendo o meti"" d~o fll_' ~sa deélara.
ção de bem, piceedel1do-a da enumeração dos earg<llS que e.lerel de;;:I!' que
en~1 tla \'idit públka. t.oo06' do E1{e·
eutlvo, até ter eleJLo Deputatlo Fedel1ll, e tod<!:5 ttOr ll:lIlJca~ão .do meu
Partido. o F'attl.dtl Trfll<alhista Brasllelf", ao llUa-1 taftl\.lélll devo estlJ, sati"-

V.

funcIonários. desta ClI.:!8, problema de
dlficU soluça0, porqUl!, 'dIa a d!ll, l!~ll1Ql tl)l!eitades a dlstl'ibulr o que nall
eX:s1e. salmo". ~tAo. pal'a um planejamento que pudease, em dfJlnItlv9,
resolver o problem6 habitacional. da fação.
Càmara. dos Deputados, de parlamenFui Diretor do Serv'ço Educac'onal
lares e :seus funclo!lãrlo~.
/
da Comissão de Inl~to Sindical do
c
Pl!!'neJam 5, Sr. _preSidente, a con~- Msolcnl~'f..é.r1o dIOpTrr{)~~rro ee i;iieV{dorênrj~
tl'UÇIlO e orgllnl!:tt!;!lO de uma. comuu·-... Fu
><c
dade ~rllU!lelltar. PaUl t...n!Q, demos Curso de Cultura Sodal do Mlhlst{l03 llrime.!tul! p _ de entend'mentos rJo do TraMlho !' ~revldêncla Socllt1.
eom o ol'g1t11lsl1!o mUlllc!Jlfl.1 '!tO qUal Lecionei, durante alllum temllo, no
estA entt'egue li Ulstlibuíção Ms !llIa- Elemlnárlo Latino·AmerlcanO de EdUaras e rE!!!pecHvll:S ~jeções, multas cnçlío Obreira, rcunlilo em Mol1tel'ldaS qltl\l.!l fcY.1lm ~oelldllll fi di.spus~w déu. em 1954, por convocnção da 01'·
çlíó dá cAmal'á a~ Deputl1t\os como ganlzação Regional lntel'tUllerlcana
d9llçfiO, eom ft, eondlçll.o i1eqUe {aJs, de Trabalhadores, romocontlnentlll
áreas como I! óbvio nVa'll!etseH1 ao da. Ccnfederaç§.o lntemackmal de orpatriIÍ10nlo da Unlãc". Seria uma CI)- ganizações Sindicais Livres.' que tem
munldade parlamentar com IlpÍ'oxl. sede em Bl1Ixelas. ol'ganlzaçlio que .se
l1uulemi!l1te qUlt1hent&<'reMdênclas de opõe IlOIl mét.o~oo e lla ~outrJna li FeIllttlf.rtl e de tr& qllBl'tOS, &rgs.nizadá deração Mundial :dOs SlndlcatOll, que
no I!Il!!1tido rlgol'O$O i1a UC!llca de1)r- lem .sede em Praga, dentro da Cort l gll!l!zitçã0 de -eemunlda.cl!lfl, «Iirt todos
de Ferro. FuI Diretor da nl"l1ll\o
os req:ul.slt<ls indL'1'ensável.~ ll. ul11 b9ll1 de :Recursos e da D1VlEãtl de F4seallé excelente funcionamento, com 8eu rJlçl\O do bellartilment<J Naelonal <la
clube, ãu~ IgreJá, seu templo, !lUi!. elI· Prevld/lne1a Social do MlnlstérlG do
cola.. teu 4l&lo mêdJco, eomun!d4dll Trabalho é Pre~nclll Boelal. :P'U.I
àdmJilUltrada. dIretamente por um ser- Dlret:ür.Asslstente dI);! Bemlnãrles ~
viço :;oclal, Objeto de outro planeja- LrJIllE1l1.ÇlIo Trltbe.lhl.sia, da ·Com.illsllti
mento, a ser l:rIi\aó puií à Cã.fuara T~ca. lil! Orl.enta~o Blndicll1 ~
tios Í)el'utad08, .. QUI! "uaellllé, àelllró M,lfüslirlo do TrlIbalho e 1'reTldên.cll!
lia 'téCn\I:R modl!rtla -4e rimço loclBol, Soc1a1. Fui Dele~dO ~ona1 do
~reveJílr ~ I!eu]ust&mentos. -l!otrIglr Trabalho no Jtlo Grande do SUl•.~
u dét~. Wllr e entt-~ t&w gNtIo P.U.tIfll1 ,BatrClllO,. !'ui, ,secre~
lIll peUoM que paulUU .. maior parte Urlo de EstMo ttoc Neg6CIos,00 "'IT&~
ao seu tempo t\ lto seu mil. <Ia.n1fõ sua baJho. Habl~l\o 110 GOvfrno a~Rlo

na

ao- eett.1z!bU1çIl'l}ll.Í'a tjlll! eeta
lun* " alto .ap~ .Hrl~que~'tl!!nbO
clone•.1unclon!rlos e 1*1'1Nlle.ntuéS.
(lISa

li. tlonra. de bll,er ~ elevado .. -.I..
Pua tanto. dO ... dependeria li!
nente funçáo -de Lid~ de 1I~ )b.lo.. áémarcnu posteriores Junto ,ao Poder
ttli tJàr1llmentar, nfio me !azem 5Upor J;:iécut1l'o, IlCflllle 11. ~A
que eu esUjll. recebendo prêm10ll ~ Deputado!! l,imárh'l. um Projeto aI! felft6f1f.o.s ):IIOSIIOIlis. Slnto QpenSS que SOlução ou romarJa 8. lrtl!dldli. adequ!Iestão aerescld.a$ e uu1tedas as mi" dll., de ordem flna.ncelra, pua pl'OmO-

aD*

=: ~:ftit.~~~~d:
boMe1h() FJacal do IMtltutO lIe Apo.
1IeDtadOda. li PeD86el1 P Maritiln.Otl •

depols PresútenU do CoiíseJb6 Admt~
hlltra.tlTo dt. lItesmA lnsUtulçao de

.
Pm:o 11. D~ qlle \lU nllo deeepclo~
quan'.o'll em tnlltl ~~am -e ljUI!.
M CllOO dll. mmM lrtls.'l!loó Jl'lll9!llt eu
dizer: tenho CJllUlho _de hln'~r sit!o
llill!mbl'O de umll. ctful\[JI., i1~ ~pUtàl:ttls que conqulS1:Ult o l11:!Ipeno IIIl!n1l
ft

_!IM.

f<:lS) I!

usumldo o

coll1prcml~"so

de pagar o restante em 60 prestaml!n~at.s de C1"$ 4,750,00
(qUatro núl setecentos II ethqllenm chlZetrosl; E! 11m Wt'reno em.
Tr~ Mtltlllt, MII1:\.q oeta!a, no
"1I10,' de Cr$ 269.0'J0.OO (duzentOs
e elnqüenta mil erl12e1tosl _ ad~ulrJl1O do lolellrnenlo particular
do Sr. Fortllnato Campos Palva.
~5es

~u a f"flt-!'8dll de Cr$ •.
2~ .<l9ll,OO \ vinte e elRtO ~lll cru2eJrosl e !ll!Soolldo o eomprcmls..
eo de plIf,ilr C· !ilUdo eM 82 pres-

tendo

taçõe.!!.

\n t'o,,slll o s1gnittãrio doIs automõveís: um, marca GORDINI,
modélo 1963. adqulrido llf-nlvés de
flnanellUnento dll. calso. Eeonõm'ca Federal de BraBnta, para
pagamento em 49 1'restaçõelI ds

tJ~ 48. OUtl,UlJO lljlUtrenl:a e alto
nltl tl'uzeh1:sI. incluindo ~Ilurt>:
o nutro, ma!"efl DKW - BELCAR
- mod@lo 1~. lIdqtlhldo por fltl(1nelllmento. att'11.l'és da firma
CENEL, ile Bl'asllia, pelo prazo

de 18 meses, oom enü'lldlt de .•
Cl'$ 800.000,00 (oitocentos mU
cruzelrcs), desdobrada em duas
pal'Celfl9 de Cr$ 4Illl.000,oo (llUIItrocenl<lfl nUI eruzelrosl cada.
uma, e j3testações inen.."l\.Ul de ••
crf; 129.000,00 (cel1ta e "lnte e
nove mil erUlIt'lrosl. Amb1lS os
automóveis foram adquiridos em
ml!ados do ano de 1963, cCm reserVil de domlnio.
.31 o s;gnatál"io tem, na dal&
de hojel a seguint.e poolçllo nc)
que .se N!ere

K

transaç6es ban-

cA.rlas:
lU .Banoo du Brasil S.A. -

Agênc!a do parlamento Nacional:
dep6sltos -et$ 144.000,00 (cento e
e quaero .IIl11 Cl'uzelr~l .'
. Titulos 11. pagllr como emitente:
6UlUC letras j)l'omisSÔrJall de , •.•'

tjUjl,reu/;4

Cr$ 3(lO.000.OO <lreuntOs mll cru~
cada uxna<
_

~~os)_

") Ba.nco do Estado do RiG
GraneM! do SlI1 S.A.: .
- d~to clr$ 3Sll,k . (tre.zen.

tQ; fi Jnqüenta
fi cinqUenta

e

11O\'l! enUlel,1'05

centavos).

'1'Ittlkls • pll.glll': um ~ ••
Ctt 50.000.00 (emqüenta mil crU..
~eiroi), Como aVl\lls~\ ,.POr 1&1ta
de pagamento ~. ~ do einl.
tente• .:.:; li butro íle dti ~.ooo,oG
(qulnhentos 111\1 eruzêl~b!I) , ....;
Que téve de tlmll:ir para 8lI1dar,
Como .âfaliSta, débito do emitente.
in :Blt.nco Uaâ, S. A. ..;;. de
-

Bw!1llt
lltUidêncIa rocI8J. Fui membro. go.
~ ~éllõiIlto: C11 -4.400,110 (qua.
vema.mentoJlÍ do COn$c1ho suPêrlor 31
tro ml! e Q'ulI.tl'oeenlOs eruzfirl'tl);
Prevld6ncl& Social. nll Gov&-no Jlnlo
- um titulo como eminente, nC)
da SilVil; ~uadt'Oll. E em 1962 eleitO
~alor de Ct$ 100.000,00 (cem 1nJ1
Deputado Federal ~o RIo Grande dO
cruzeiros) :
Sul l~da. do PAl1-1do Trabalhista
4l caiu Eoontlm1ca Federe.l
BrMl1elro.
",.
dó RIo Grande do Sul:
J
Em t<:dOJl as ca.rgos execut1VO$, á~·
- dePóSIto (COnta popull1r): ••
~11!lJ lH!r Inve:stldo, !ltn'esente1 como
Cr$ e.ooo,OO (cinco mil cruzei..
de praxe a minha declIlr~IlD de bens,
rlJ:!).
1l.tttude que tomo agorll. ao deIxar esta
Bra..'rlII11, 111 de mato de toll4. Cus. para ir lutar pelos meus direitos
Claj/ H. ÁraÚJo".
.de p~M hums.na, com Mdu llS STw
PllESO I) documento às mãos de V.
mu lega!!! de que po!;sa dispor.
Eml., Sr. Presidente, pedindo conste
do meu discurso.
',;' "DEOLAltAÇAO DE BENS
Deputadoo. minha conscIêncIa
Sr. Presidente dll. Cl\ntarl1 deI! deSM.
nada me faz lembrar qUe me perlleputados
.

ver a erl~ão d~sa comunidade parIa.menl,ar que, ccnclttlda, l'ecebet1a
cêmOds. e I:ontortbelmente todOl8 as
Brs. Deputados, flc«bdo uma sobra
plU'a OS suplentes Que eTentualmente
assumissem o mlltldato. ÁJJ resldên.
c!8a, /l.ue atualmente se encontram
dà Nac;!o .e lê:! a tl'emoera.c11l. 'eflll1- ocupacJss pêr parlamentares, .serIam
preendldll.. e llm!ldn pelD 1lO\'O. (Mu/to objeto de uma redistrlbUlçfto, para o
vem: tlllllto bllm. Palmll-SL)
atendimento pleno das sollc.lfa96t'$,
O SR. l'RESIDENTl::
que sobem à ca~a de 200 ou mais, de
Tem a palavra o Sr, Cllly JI.mulil. ~~~r~r~~e ~r~lIe~w;~~~Il~:~
O sn. CLAY A1U.(IIO:
mais precárJas, v\rentio drames hu•_ _
.
mll.nos o.~ m!lls delor010s e pungentes,
(PUlIIWJ. Sem rel'M1o do orador) - multes dêles ell",tltlileri!ft'ilas rtO! se1lll·
l!il'. Presidenlé. l3rs:.b~utapos"s~U- efello!l ~ te'l'rlft'4s deaenrenàlmentos
me no .!lever," de •~mearp"er a. e.~~ dM1torn de s~ fsmt\l!lll. porqUe. eomo
tribuno. para prestar o meu. depcimen- di!lll um antlgo fi~ frad'e1llnlll,
to e dar eGnt,as <la. iitlnh~ atividade "1I~ mellmo " elterelell1 _fta virtude
llolJt!ca encerrada, ou mell1or, sus- e:tlge um bem-elItar m'\lêl'lál".
\H'usa l1elo prazo de ?O ~as por deFleMão &t1!!l fl1'o.ft!to!l pMa lII;uêle
creio do Exmo. Sr. l're$\E1ente dlt Rê- !lU1! me suceda. à te8tlt da •• SecTe~
públlcll dos Estlldt'S tJnldGS lio Bra~II, f,9;tia.
PrestamOS, juntamente com o titu_
Quero dlr!#lr·me. Iltrt.vés desta lrl.
buna, àllueles que dêpD!!HarMl\ a !lU1!. là.r da :p. Becl'clarla II.SSlsMncl", dl!oonflttnça no tnelt 12ome. lA no R!lJ ria. aOlJ er-parlllml!!ltitres, lJ,Ue tlTetam
Grande do SUl, e _
intest!-nles (fê g~ l't'Ia!Ufl.teI latislattvos clSSádO$, .:-~
. , ~,óI parti_ llue. nesta cua, me M IIuM
tIlUitM _ quel:l 160,... '-

Mas re.sponsabJH<lades.

1959. na v810r de Cr$ 300.000.(1)
(trezentos mil ~ruzelros) - tendo
'PlIio JlelO mo~ino i!. enh'ada da
Cr$ 11l.UUO,ao (quinze mIl crUzeI-

M delxar a Câmara Federal tnlta aceitar, calado, umll. violêncIa.
dOs DeIl\lt.e.das, - parA a /lU!}) tlellta' natureza.
fU! eondU!ldo, na Jeganda d.o PT.B
DIzia., com out.rM palaVl'IlS, Bene- Sliccli.:> Relllon8J do Rio Grãn- dIto gj>lrlnqa no seU "Trata"o PolltJde tio Sul _ entrego a. ,\'os~ E."l:- cô": QUê fazer frente (I, uma lei 1'11.cel~ncla. a. presente lIecJII.fac§O de 1uAta? Rtsptnde êle !tue, mesmo senben.~, que pe«l seja conSldera<la

do Injllsta, $e a. ll!1 permite a lJber·
dllde de plllavra. que se U$e elIta 11.
benlat:le ):lllrll. reivindicar contra a In\tlstlça lia leI. PetlSllndo nisto, nl!!ltas
plllavrM saldas da _pena. de um dos
mfl.lores lu)tllnllrt!ll dI. tllmofla, autot I
dI' U1I\1l ,t!eê. que marcou profuntt&;eM jU'll&o ~ mti\ti! • hiêt6ria do l'é~Mento fllO'-

como parte do meu dlscurEO:

1) n !1lgna.tAriD nunce possuiu
nem possUI bens !móveis. em seu
nome ou em nOMe de membros
~e sua tanlflia - !<Alvo um til%'tem! "t'IqUll'ldo .. NOVACAP, nc
.~~ _ ~l101,
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O s~. Chagas Rodrigues _ pmni- é o homem capaz diJ tôdas as gran- desde e primeiro día, percebi' pro';
lófico da ,humanidade. que eu """g
wl8l d
beirg
dezas e de 1ôdas as misérias.
. fundas c1ivergêncllls entre a. atitude
e mandei entregar no paliçlo do Pia- ta, O Trib
e Nurem:
Nlío sou eu. Senhor :Plresidente. 9 a conduta de Vossa Excelência e 11·
:oalto. o seguinte documen\O:
O SR. OLAY ARA'aJO ~ Ninguêm quem 'vai responder a uma .vlolência de determínados correligionários seus,
....., :- ~Exmo. Sr; Secretário GemI do foi jamais condenado sem saber por- desta natureza perdendo o CC/tülfu;:lo. que eram os empreiteiros ela mazozCCDselho de Segurança Nacionll1. que - na Grécia, no Direito Roma. a serenidade e a tranquilldaáe'j não' ca, da dissolução, da destruição ,1t'.sClay 'Ard1nan de JI.raú.!o brasíleí- no. nós cédigos das visigodos. que sou eu quem vai apaixonar com esta te Pafs. Eu 1IC0mP3nhei Vossa
Zl'O casado, Deputado Féderal pelo ,eral11-. bárbaros. Entre os angfo-saxô- vlolêncUl., e passar e ser o que êIes ceIêncla e devo dIzer que o connret
l'TB do Rio Gi'Rnde do Sul, rest- nícee, até nas formaS mais bârbaras pensem que eu sou•. deixando de ser a<1\11 e a primeira palavra que lhe di.'
dente nesta\CaJlltal, surpreendido de julgamento, como o ordâIio. se aqullo que eu realmente .fUi. sou e r!gf.
exatamente
neste corredor'l
cem ti. publlcaçá'o üe aro do Be· apelav/!. pllra um juiz, Nas monar- sereí, (Jl.flllto bem,)
do Plenário. :foi, até certo ponto. mll.-,
O Sr. Brito Velho -" Nobre colega, nítestando as mínhas suspeitas com
11Mr :p.residente da República no quías absolutas, alguém julgava. al1)/drlo Oficial de '7 do corrente, guém r »alguém ouvindo alguém' e al· hii uma pM;:agem no PrOfeto U.ailU., refe,rêneia à. futura conduta de Vos·comparece perante V. 'Eli:a.• tun- guém respondendo A alguém. Só uma se não me falha a memória.-no ca- .'1\ Excelência. que me respondeu com
dsmentedo no MI. 141, {i 36, itens 1J1terpretação odienta e cruel do mo- pítulo V _ o nobre Padre Gcdlnho um sorríso, Imagino que em tenha.
nem dI\, constituição FéderaJ, demo maquiavelismo é que pode le- poderá I:orrlglr Se estou eng61lado - dito: VoÇê verá quem eu, sou
'Vigente, }1fll'l\. solicitar eert1.dfio de var as modernos princlpes a se agar~ em que se encontra. esta terrível ex- como vou proceder. E é cxatameninteiro teor -dá. represl!ntllção con- rarein ,s. razões de Estado para em- pressão: "Ai de mim. por que calei," te Isto que eu tenha obrigação de dltra ~le oferecida. moUvadorl'l. do purmr uma condenação sõbre um In- E' o ramoso uVae' mi1tl qula tacuí", ter e mais do que uízer, de procicreferido ata presidencial, na eon- dividuo, sem lhe dlz.er nada. A revo- Eu. graças ao bom Deus, sou homem mar; jamais percebi em VooSa Exceftlrmidllde do diqlos!:o no art. !lo lução francesa, que: decretou a lei do qual e.."Pero jamais.fIe possa dízer lêncís, qualguer intenção m e. s m o
<'lo Decreto -no &3.8il'i, de 27 de dos suspeitos. simUlava num trlbunrtl qUe calou, quando devia falar, Vos- oculta, mesmo sorrateira, de abalar
abr'l de 1964. que regulamenta, os sumârío, m(l,g era um trlbU002 púbIi"l so. Excelêncla é, hoje, atingido. Des- os fundamentos : da democracia nlr~
I\rt~ . .,~ e l091:!o Ato Instltuciona.I CO onde jacobinas jUlgavam -gtrondí- de os primellns dias da RevOlução, cíona; ou de contribuir de quaíquetle 9 de abril de 1904 para fln9 de nos. Iam para a guIlhotina ma,S·sa- da. qual fui parte. fiz ouvir Q minha forma ·para a ímp~ntaçlío do comudJrelto. ,
" b l a m por quê, Gullhotlnadore.s de voz nesta Oasa e fora desta Casa •. nísmo neste Pais, Vassa Excel~nClEl,
nestes tilrmo.s,
hoje eram Os guilhotinados de ama- exatamente defendendo a tese de qUe' procedeu assim. Não posso ajuizar,
nh..inas todos tiveram o direito de jlimais se pode rostign.r sem que o veraz
que
procura" s e r,
não
Espero defei!mento·'..
t\efesa, mesmo nas revoluções mais réu seja informado do crime eome- posso ajuizar do passado de Vos.~3.
O protccolo não QUis receber. Mas sangrentas. As revoluções Instítuído- tido e sem que se dê a êle ll. 1lOSS!- ~celênCia. ma,.; posso depor, e depor
o portador deixou o oficio entregue a ras de regimes totalitários e materia- billtiade de defesa, DeVO dizer a Vos. com tôda autoridade 'COm a auto.
um oficlll1 da Casa M::~tar. Se me listas, até eIa.s tiveram o pudor de sa Exct1ência que recebi aplauSos de ridade flue vem de um homem que
'
i
d d
respeitar esta tradição dA cultura da alguns, no Jneu EstadO, InIlS recebi. tem procedIdo sempre de llcôrdo com
derem. f Icare
respon
sa eno
ê que 1'.~a. humana..A união Soviética :fez também. al"Hno protest.... de de'er. sua p.......rio. consciência, insp·irado em
sou acu.sado
para depois
pcder lançar
....
,
.. ~..,"
'V>'
mão de outro direito, ,que é o da re- expurgossangrento.s e viOLentos. ;"ru- minados correligionâlrlos' meus,os ditames que proVém do Evangelho.,
pr~entação ao sr. ):>residente da Re. tais. m!ll!i shnulou um julgamento 00- quais diziam f,.ue. com minha. aUtu- POSSO declarar n. Vossa ExcelêncIa:
pública, a quem eu não posso recorrer bllco, tão bem feito que até abalou de. estAva eu a aUXiliar os adV'Ci'Sá- nem de longe lembra aquêle.s mA\lS
pCTque não sei de flue iul acusado, tle ceno modo o conceito que sôbre rios. ora. a cO'll.SC1êncfa tenho tran- brasileiros que tiveram tlIreito/i po·
porque me parece que temos todos os a Ellula tinha o EIl1balxador' Joseph qüila, certo de que,· Quando procedi lltlcos cassados,' êles sim. merecida.
dire'to de defesa, .Pllra que eu me bavis. autor de "Missão em Mas- ilaqueIa forma, estava ~ verdade, mente, porque sOnMvam, e mais do
defenda é condição 'sine lJug .non >seja ~~u'~d~Jk c~e;~.o :uedi~lld;,u-~e;~~~ não auxiliando OS adversárlO6, mas ~~e s~~:a~~~~tiel~~~:~m, ::~
formulado o {lbelD acu~at rio,_ dejij- d(l "paredón", julga os- acusalk>s de defendendo a-revOlução. delemlendo deitrulr pk-a degradar éste Pais A
me dit<:, o mo ivo de uma p-ena1li a e "l\blico. "'6 nonheço, 6_ Inatérl'a de a grandeza da revolução e. ma1s do oplnia'o' rlue tenho de ,,~.. "':ce
que me Igualou numa lnde""rm nação >'
".~..
qUe '''0, defenden"-' dete-'-''''n.
..
'V=Q
to'" •
.. pessoas t"d
be L p
A
importância
na' história,
me llem"
"". n"'n. "'uaIs
U1J
"
..,
ue
o
qmomento,
lk
pUm
r-julgamento
i qUe
ne
p
~.tou dl
oto.
lênefa é esta'. .E sinto neste, .instante
T
. tav as .sem
-o saar r
Pre 'clt' t
brer no
se- ' l o s ...-"'......
~~>'~
, omel es po$lça.
.
s n lO, o1'eto, jlOl' Isto meSmo <ldioso, seguido evidel1teln!!nte,
dar tudo de n11m, que me estaria llCovartlado, que :n9
posi não posso abrir mlio de um direi- t l .
até lt ''','õ·"ria vldG., Q".ndo me tiz i!.staria sobretudo dimlnuido diante
to u
Id
In
te à pe,s<;oa e lUIla execuç..o 8\ln\árla, mandadQ
"" ..
.......
I
q e cons ero
eren i 't . Jj' L_ fazer "elo àé..pot.a ~ano'\}eão Bona- OUVir nesta Clll!ia. não estava pro- de m m mesmo se n!\o vIesse agul
h umann, porque, como esp nua s " " "
..jlrlamente a atacar' \) atual Go"êrno: depor e diZêr o que penso a respeito
- conv:cfo. cons'dero.me apenas porta- parte - Vitllnli: o DuqUe D'Enghieti. estava, como co.responsáveLpela obra de Vossa Excelêncfa. ,Estas, nobre
dor rli'-sses direitos que me foram c<mE~ póis•. um nireltQ \mIversal, vá" revolucionària,.a cbllmllr. a ntel1ção colega. são M plllavros que, por .teferidcs ao ser·me -dada a exlstt'ncla lido \1nivers'lim~nre, emMrmos a.bs~ ele meUs compa.nheiro.s e de meus ver, eu pronuncio. Não sei se agra·
pelo criador de tôdas w.; col.!as -Wão lUtos. E qUerG tll2C1'"lhes qUe nãb a.migos p!lll'a algo que me 1>arcclll dam não sei se alegram. não sei se
me pOMO 'corvadar nem l)<l.'lS0 '11{en- l1l"fentllJ \) m"ell mll.lldat'o. O que està funClanlental para que a revolução sen.slbl1izam. não llei se despertarão
clar. enquanto não me seja dite - em jÔ!ro i\ ·mn direito l:Ie'Pessea hu- pudesSe. na plenItude, realizar .,:reu :ullmOSidades ou antipatias, oU ,hoje, am(ll)hã, depOis cu ~aqu' a tan- mana. do qual eu não abro mão, du.re desUno. Não flll l1U ferido. nobre quem sabe? ~ simpatias lJll.ra com,
tos
anos ele
queacu;a~ão,
peja - 'O
(l'ue pesa.
durar
a uL que vou cc1t'ga, d esd e I) PUL"'""o,
",~,~,
h em fuI minh~ n''''.oa
porque, em . -rdatle
matéria
cOnt.ra
a m-em
i n~h tenl"o
a > ' '"ue
'
>r_'"
>'~ ,
n'
"e§oa. para ""'<ler <lefender-me de Mni\;çãt legalmen",.
Um dia tem ferido anteontem, quando a penal!- esto'l diSposto a ficar. como dizilll
públlçO. Não p';~o cJem"ncia. No mó- ~ Mil ror tilto o\lilêqUero saber, dade - justa. ou llljusta - Mo tlfs- l\.qllêle person~m de ,um e.scritnr<,
mente-. nôo peÇo revisão.
Não tJ co ·e UIn \fia <óel'e! jillgadO,uin dia. po- c,!lro ~ora- atingiu 11! Vossa Exce- :portugUês. "mal cmn o rei e OOm:o
nada, "enão Que me, a~e'<IlrPOl o ~i. ~ l%lar 'e 6t!fMlder-me.
jlen~la.. Não fui !erjdo, mas sinoo.;me :relu!", ~as bem com a tllgnidàde e
.Estamos -num dtado revoluclonl\- fendo. ,porque tôda vez que algUé!m comIgo. (Palmas.) ~ ,
reito rle ~.fe.G - IMll'tn bem) .
Que as acusadores. que OS delarores r.io E' uma. realidade hIstórica nb ~ I\tlngld? ·por lIma ~alidade tl ;núO
O ~r, .álceu C<J.'nXllhb - Permite
,ou denunciadores ou o.s Informantes Brasll, vlgen~. uma revb~ução com ,..se dá ~ êle a p~ibll1dade tle tormu- '\T. );;X~ um aparbe?
r
me d;ll'~m, com responsabilidade :n. 'dois ob,jetlvOE, seabar com a con'up- i't e fonnallzar !1 <SUa tlefesa, b'eStê 'O SR, CtAY ARAUJO _ :Oe~Ja
clivid\lal. onde. como ,I'> ;quando ~erla ção e liquidar 'Com a subversão.. Dê' lOstl!nte 'eU me sm~ também :teJ!.do, U& ~nder \1.1> holll'o.so .aparte <:a
i'rauelado op cofres oúbllcO" ou teoria pleno ncôrdo. QUe metam todos oS' (?'I-ulfo bem~, em Virtude lia .101Ida~ Depul;Mio 'C:mos ~to Ve!hl>, agratlgi!lo ~(lntra \) regime <lemocmtico 4ll.drões e corr~ros dfu!e pais na rledade imuzto be7!l-' palm~), lltle ~,tleecndo-lhe l1l; reterência.s ti. mlnha
do Brasil.
caàela. E' um gm:nde $Crvlço que dos ~ homens nao dê manta' l>'à1'a ttlnduta })OI'que a conduta de um
,
" pre t.am c"
I M:as
.se conservarem a'UtênUcamente ho- .. ~
'" :o-~<. el lo
if'"z I
Não pO-'so s\len'clar, porque tenhll' ~
..., iJO s,
com processo. mens. E exa.tãmente, :nobre coleg'J. llVmem" 'Ih".....'V "ver 1"",,,e por
de pl'cstar ·conta., a Deus dêeses 'dl- ,C~ll~, c_pmprovaàll: ass~gÚrando-se o .llarque não sou hilmen1 'l'jue 'll.lgoanÍ qualquer ~tro hom~m. Quanto _à
teltas que 1l:le me deu.
'
r!lr'dto ae 'defesa. ~lle 'Se 'el1'CRr~er~n\ dia _ espero em bem;, ~ l:enhà ele Quesíão 1deo1óg',oo , eu, por lIuestao
O Sr, Paare Vldlgal _ Muito bem. todos Os culpados de 'subvel'tth' II Or" exc1emar Como 'O Profeta. I8llas _ ik toerênci,a. 'em~orn 1'coClllhecendo a
DejJuUido
dem neste país, mas com proce;so,- V
'hi
. t
a f 1 grande ~Izade 'que ,informa as pa..
o sn.' bÚl"l -ARAÚJO ..: Tenho a.lwegurando-se o direito de Cle!esa, n:~em:IlS~fr:~~ ,pal<C: ;aii~\~'~I:: lavras do Deputado Brito Velho,',nlio
ll~~, ao, chegl1;r, à, outra vldil, 'como
A vloiêncla Que me at1ng~u, aLin. Ias 1l0Slções 'Que fo'rsm por inim to- posso del~ .'Sem lU1l(I, ressalva ilohr~
dlZIR o poeta "ao desembarcar no si- giu um homem 'qUe tem ,principias m!ldas desde o pnmeiro dls da re. a Id~ologla! tlu. por tj'\ll!Stão de coe
~,éreo 'pfll-to" dar contas do USo que esplrituaJlsros 'definidos. que acrEÕ.l- volução, 'qUe nàtla mais eram do que r1!nCla.,mlllto -embom., sinta a grlln·
:fIZ dQ~ 'orerrogatlvll,S de pessoa ilU- ta que 'o homem é 'Ulllll unlêlade .ubs. à 'posição coerênte que 'eu '~;;ilia ten. de RnJZ!lde, 'e sinllerldlide da.s :SUl\S
Ihanfl, F. não, é CO<.n ódio ou ressen- tall'cia! de corpo 'e alma, com desedos do 'deSde 'meus 16 01'1 l'1 >anas éle 'Idll-! OOlf~rs.~. lIIJ1llmém pode abon!,!r a
tlmento que eu reivindico êsse dlrei- 'e flsp1roções que m-ànwendem a.; ;ele, l)'uarrtlo ,acàdllmico 'de llle'diclna "Ja~(),ogla 'de 1l1gou~; ~rque calmos
tb de, deJ~slL A minha 'doutrina não ~frontej~as 'do mundo 'e 'da erclem ,sen- 4ntegrava a :prllheira. revolução, \'rue num terren'o ;:"tl'itQ diri~lI, 'é uma.
permIte ~dlos. porque o ódio, como 1Ilvels, de vooação marcada 'e proIun- '8Q ~e$'peMva S'alvarfa- o 1?nis, 'em 1930l,questãO Ide lfô.o 1ntlmo que lá_'Só
dizia alguém, se 'alllll'l!lIt-n da certe?" ~damelltc melMisR.a, potta<lor de l1Ln JMas quis 'tllmbém Talar para Il!ll 'ife- Deus :p.,de raJeança;r: A 'COnduta, n~o.
de que é l'et,ribuldo'l He exi-te al!l'unl dest,ino pess(la/ tnallf'llá:vel 'e intmoos- lJl'oimeon'tó à 'Calia. ]:' que con\'iv ,A co~dutà ê "71UflClÍVe1 através li e
Mio ll.trá<. ete.'Sfl denúncia. ao porta. feriVel pefo ouaJ 'éle 'é l'e"4'OIlSál'eJ com VbUl1. E:l\:oeJ~l'/cia durante malS ato.=J, gestos e atftrrdes. 'lI.S Idéias '*0
dor dê~ '(Jdio quero dizer de públlcd 'diante de si 'm'emno e 'dia'n'te tde Deus, 'lIe U'm 1<11'0 'aqUI ([ent1'o, 'V()Ssa Ex.I:"qtr~ônlo 'd~ 'Pbes~oa ..'el'rflclns ou "c:;;,que não é e não será retribuldo.
Iillevado, pela llua ipO$içáo na ord"I11 celêndla foi ineu 'c'ompll'nhooro 'na CJo- ta;s. ~ 'DI1m fCa ena uizer 'e me .... c~ ••
Gllaro o dlrelfo de defesa, que ,é o da criação, à OOt.~OI1a de 'co-aut.of ilnls.sao 'de Educação 'e 'Otlitura
11: ror rcWo}1Jlli~ente, =Ri~cebo ·esta,
mlnimo ético que Se lncorpor!!U no do unIverso, com... 'dl7.la 'bela oxp~es. JjQ!(~o diier 11 todos, 'ile coraçlio ~ber. Te~O~a como d!!'Oorrente à~ umn popatrimônio da oultlllra humana em são de um fiI~ófo 'medieval, 'co!/l'llo- to, 'que Vossa E:l\:celênêifl s6 'ileu bOn.<; ~<;lgao ,coerente 'Que~semppeSlgo na :ni.
todo.s o,, povos e em. f{ldos os tempos, ra<lor 'de Deus., Providência lpa.l'a 101 [eXemplos, que )o?1!a'!s 'no'tei je ~njte ,Ilha ,'VltIa; AgradeQo-'lh,e ~~ ,paladeSde n promulgaçao do código de 'mesmo e p(1ra 'os seus 'S'emelliatltp.' de' 'Vossa E'':ce!~ncja qlialqtyer '!Iti~u- 'V'rlLS !lue :me !hOl1tn~ ; senslbi1Jz!lm.
,Hamn-úhl. 2 300 aJ1s ante,; de CrIsto que,.. pela SUá própria natureza, ll'lra rife. 'q'ualquer 'geito oU mesmo '~u,l1['(~ o a.'PII-rte V, 'Ex .
Nem D,eus ,condenou Caim 'em flnte." 'entre 'dols mundos, o 'munlio do' ,tjitc 'quer p!ll!lVl'a 'qu~ slgrilfíca~se :nLen·
O Sr, jflcezl "Car.valIIO _ Nobr.e
,ouvi-lo -e perll:!!,ntar-lbe: "Que flze.s-' 'é-e·o 'mundo do 'Cfue 'deve 's9r: Pirr-l' :ç/io ·subversiva oU tevollíclcmnl'la., :A~ DeÇutado ela.y ..Ar.aújo. l!Stive ,ruté
,te dp ~eu ,trmao
A ,Le,1 Mosaica. 't1mpn 'd,O mundo da .>matéria ,~ 'ela '01'- 'Pelo 'con'tl'á'rlo,' com a 'aut,ori,dlTde ql1e 'êste .Instante :Silente, ab>:Ol'to, ,prêso
O CÓdIgo do,<hl.lt:ls. NJnl':uém ,fOI riam. das esuírlto,-. ,livre, '~npaz de as- 'eu espero todos encon'trem 'ou l'er,o- \.80 .sereno ,aflp~imento ,pr-estado JPor
jamais ,condenado sem se delc.llder, SUll1lr o seu destino, .por 1.."80 lJne.smD. nhecam'em :mlm. ·eu 1>QSsl} <llzer qtre, VOSS!l El/;;el<!ncla. E· Llm SÓ 11ensa.
f
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ó almu vírglnals, 6 grandes corações,
OUVi lt voz da Justiça. que brame nos espaço!!
Mais forte do que o mar, mais rude que o trovóe91
Eu vi morrer CatA0 cingido nos meus braços,
E entrei com Daniel nas furnas dos leões. ,
Mineiros do !'Uturc. artistas da verdade!
H(\ seis mil anos que o Sol da. liberdade
'Vai descrevendo a. curva, a eclíptica glcantl.',
CUjas constelações são Prometeu e Dilnte
E Cristo. GaJileu. Washington. pl'I$C!ll

E Newton e Volla1re - zodíaco ímortat .
DJ. consciência humana.
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CAP no Distrito Federal, em junho
Amazonas:
' Chagas Freitas - PSD
V!I - O SR, PRESIDENTE:
) .EurIco Oliveira - P'lIB
de 1959. no valor de Cr$ 300.000.00
AbraMo
Sabbá
PSD
Levanto
a. sessão designando llar" . '
Nelson carneiro - PSD
-(trezentos mil eruzeíros); tendo paogo
Paulo .Coelho - .PTB
extracrdínãr;c matutina, amanhã, ll.I
:Rubens Berardo - PTB
pelo mesmo a entrada de Cr$ •••.••
9
horas
a
segui~:
.'
.
Fará:
15.000,00 (quinze mil cruzeírosj e asMina s Gerais:
ORDE:ll
DO
DIA
sumido o compromisso de pagar o
Burlamaqul de l'Yliranda - PSD ·
ORDEM DO DIA
restante em 60 prestações mensais
( Aécio CUnha - PR
João Menezes - PiaD
Amlntas de Barros - ?SD
de Cr$ 4.750,00 (quatro mil e seteLopo castro - PdP
sessão de 13 de mate de 196!
centos ti cínqüenta, cruzeírosj j e um
Antilmo Luciano - PSD
(Quarta-feira) .
Maranhão:
Austregesllo de Mendonça. - PTB
terreno em . Trê" Marias, Minas GeBento Go.!,;alves - PBP
(Extraordinária matutina)
rais, no valor de Cr$ 250.000,00 (duAlberto Aboud - PTB'
Gllbe\'to FarIa - PSD
Em Priorldade
zentos eclnq\iente mil cruzeiros) adCid oarva ho - PTB
Horácio Bethõn!eo - UDN
quírldo do loteamento partícular do
.Discussão
Josê Burnett - PSD
J3eder
Albergal'ia
PSD
Sr. Fortunato Campos paív.~, tendo
JOSé Rio - PSD
1
JilSê Humberto - UDN
pago a entrada de Cr$ 25.000,00 (vinLuiz Fernando - PSD
Maurlcia ele Andrade - P~D
Discussão úrüca do proJ2to de Resote e cinco mil cruzeiros) e assumido
1
Renato Archer --PoSO
.' Olavo Costa -' PSD lução nv 46 de 1964,'qUe aprova as COI1_
o. eompromísso de pagar o saldo em
I ovldío de Abreu' - PSD
Plaul:
· ciusões da comresão Par!<lmentar de
12 prestações.
pals de Almeida - PSD
·
Inquérito, criada pelJa Resolução 119, 24.
Dymo .Pires - ' PSD
2) Possui o signatário doi" automõPaulo i"relre - PTB
· de 1963. RelatoI': Sl'. Herbert Levy.
GaYOSa e Almendra' - PSD
.veis: um, marce, aordlnl, modêlo 1963,
Renato Azeredo - PSD
He,tor Oavalcante - ODN
:l
adquirido wtravés de tinsnelamento
Slfil Tiago Dantas - PTB,
êouza santos :- ODN
.
.1
'
.
d'a Caixa Econômica Federal de
·
SImão' da Cunha - UDN
Iscussão
única
do projeto de Re·
D
Brl1sUia. para. pagamento em 48 preso
Tancredo Neves - PSD
Ceará:
solução nQ 41, de 1964•. que aprova aS
tacões de Cr$ 48,000,00 (quarel"a e
conclusões da. oomíssão Parlamentar
.[
São .Pau.o:
Armando Falcão - PSD
oito míl cruzeiros) .. incluindo seguro;
de II1quérllo d~tlnada a apurar 'as
COSta Lima - UDN
o outro, marca, DKW, Bel~r, modêi
Adib Chamrnes - pSP
condições de funcionamento da "Rádio
lo 1963, adquirido por flnamciamento, - Dias Macêáa - PSD
11' Afrânio -de olíve.rs - ODN
e TV Nacional de Brasilía , Relator,
EuclÍdesw,car Pessôa - PSD
a~ravés da firma CENl'lL. de Brasilia,
Amaral Furlan - PSD
Sr.
Augusto Novais.
Expedito Machado - PSD .
Antonio de Barros - PSP
pelo prazo de 18 meses, com entrada
Fla\'io MarCllio. - PTB
de CrS 800.000 00 . (oitocentos mil
I'
Arnaldo C€rdeira - PSI?
Para efeito d" reccbímcnto
OSJl'is Pontes - PTB
eruzeíro-ô, desdobradas em duas par: . !Batista Ramos - PTB
Pallre Palhano - P'l'B
I Oarvalho Sobrinho. - PSP
de emendas
celas de crs 400.000,00 rquatrocentos
Paulo
Sa;rasate
UDN
Ounha Bueno ~ PSD
mil cruzeiros) cada uma. e prestaPROJETOS 0fl,IUNOUS DE MENSAoarneíro
PTB
.
RaUl
Fer~az
EgTeja
UON
ções mensaís de Cr$ 129.00000 (ceno
GENS DO PODER. EXEUll'I'IVO EM
:Franco Montom - PDO
to e vinte e. nove, ml! cruzeiros),
RIo Grande do Norte:
CONDIÇÕES DE EE.JEBER EMENFrancisco Soorpa - PSD
Arnbn« os automóveis fD1"am adquiriD.'\S NAS COMISSOES. DE ACORDO
A-ui".o Bezerra - 'PSD
Hugo Borghi - pRT
dos .", meados d... aro de 1963, com
COM
O ARTIGO 39 DA RESOLUÇAO
Al'LS<OI!Uleil I"ernandes _ PSP
João Abdala - PSO
re,erva de domínío ,
50-64
GlOV1:' Mu"ta..- PTB I
3) O •.ilt11atárlo tem na d&U;, de
odnon !lJoell'O counnhc - POO · '-1
Comissão de constitUição e Justiça
hote. a sezuínta posloâo "no que se
Líno Mc'rgallti - PRT
Pal'aibs: '
l~ Projeto no L968-64 Oria l)
refere a transações bancá rins; •.
Luiz Fl'ancl:co - PTN
servíco Nac,onal de Informações, ReArnaldo
LaLaiete
PTB
Ortlz Mome,lo - PRT
31 o si\l;natário~ tem. na ,I){.. de
lator: D~p', Laerte Vieira - (Dlstri-,
Blvar'Olmulo - PSD .
Otávio Muna - PR .
ho le, a .,ec:ulnte posição no que 'se
buldo em 12 de'maio d~ 1964) (I Q• Dia)
l'Jav.ano ,R'o<;iro - 'UDN
Paaheco chaves - PElO
refere a transaeões bancárias:
M.Jt.(Jli Cal/lal '- PTB
Paulo Mal1EUr - . PTB
21 Projeto nO I 969-64 - Autoriza.
Vital do tlego - UDN
Pereira Lopes - UDN
ai Banco' do
Brasil S. A.
a emlssâo :ie Obrigações do Tesouro
Agênci:!. do parlamento Nacional
Plínio Salgado - PRP
Nac.onal, altera a leglsl~ção do imPernamuuco:
depó'lto:
Cr;; 144.00000 (cento c
Ruy, Amaral - PRT
P!iSED. sôbre a renda, e dá 'outras proAde mar Oarvalho - l:'SD
SILSl\uma Hiraia - UDN .
quarenta e ClUll..tro mil cruzei os) .
\·ldeIIcla~.! Relator: Dep , T·lrso Dutra
Anurade Lnua E'llho - f'TB
Yuk.~hlgue Tamura PSO-,'
(AvcC~l1o em 12 de maio de 19641.
I
Titulos a pagar como' omítente., AI'l'U"a camara - PDC'
WIlliam Balem - PTB.,
(19
D'al
duas leLras pr<>m;ssórias de CrS ....
-AUgusro l\OVaes - ODN
Goiás;
300.000.00 (trezentos mil cru~dl'osl
Cioadmlr Leite - PTB
31 Projeto !lO J.!li0-64 - Revoga o
cada uma.
al'tlgo 4° da Lcll1 Y 3 73'1, d~ 28 de mar.
Emival .Caindo - tTI:iN
OOhta Lavalcanti - UDN.-'
ço de 1960 qlle" transferiu para o Po.
DlliS Lms aDN
Jaies Machado - 'J'DN
b\ Banco do El'ado do Rio Gran·
Edgar Bczel'l'a
der .Legis!atl\'O, e sujeHoll à su« ad- Rezende .Monteiro - PTB.
de do Bul B. A.:
Jose Meu'a - U'DN
m,l1Istl:açao, 05 canais, de ondas curtas
Mato Grosso:
deuósiro de ·C~S 35950 (f.re7.eritos e
Mag'aIllaes Meio - àDN
c med1a.<,. da Rádio "~IlIlistêrio da
·cinqilenta e nove cruzeiros' e clnqilenNey Mllranh~(} - PT6
Edu~a~ão e. Cultura". R,r~atol'; Dep.
Ed!son Garcia - UDN
ta cen ta vos) .
Cr!t'->tJllO FI~o .O'stribuido ·em 12 de
WilsOn Fadul - PTB
~agDas:
malO de 1964), (19 D.a)
Wilson Martins - UDN
Título' a paga'!'; um de Cr$ . o" ••
AlilYhlo ~"onô - P'l'B
50.000.00 (cinqllen La mil cT'u>leiros \ ,
Paraná:
Comissão de, Segurança NacIonal
como avalista, por falta de pa~amen.
Sel'g.lJe:
. . Ellas Nac:e - PTB
to um' parte do emitente, e Otlt·o de
.11 projeto n9 1.968-64 - Cria o Ser.
Ar10s.0
Amado
.P-...
.s
Cr.~ ;oo.ooo.no (qllinhentos mi' cruPartl.~'ba:
VIÇ~' Na~onal d!l InfOrtliações, .Rela.
Aluawo Gu!cez - PSD
zeiros' que teve de emitir p~rJ S<Ioltor. Euclides Trlches, (Distrlbuido em
Mm:!Jado Rol mnlJerg - UDN
Fernado Gama' - pT.a
el~" como avalista, débito do emi12 de maio de 1964). (lQ Dia)
Hermes. Macedo - UDN
tente,
B,ah~a:
.
João Ribeiro - PSD
ComiSsão de Ecollomia
Cl Banco 11.<,·;1, S. A. ~ de Bl'llSÍAU).3!o ae Castro - PSD .. I
Mala Neto - PTB
lia:
CIem€ns sampaio - PTB
Mário Gomes - PSD
1} Projeto n' L96!f·64 - Autorlza\t
Heitor DJa-s - ODN
'I Minoro Miyamoro - Ii'DO
Depósito: Cr$ 4 40000 Iqua,lro mil
eml$SaO de Obrigações do Tesouro NaHernlO;:cnes prmcipe - PSD
i Octavlo Cesário - UDN
cional, altera a legislaçlio do ImpOsto
e qual: cccn!o& cl'1lzelros\:
Paulo Montans - "BD
J')suphát. Azevedo - PTN
8~bre a renda e dá outras providên_
Um título como emitente, no vaPetrônio Ferual -:. P'I'B
ManOel Novaes - PTB
Clas. Relator: Sf.éllo Maroj/!. (Distri"
lor de cr$ 100.00000 (cem mil cruNecy Novaes - PTB
bOl!ld)o em' 12 de maio de 1964) .. (19
zeiro...<:) ;
Ia
.
Nonato Marques .,... PSD
Santa catarina:
do
..
Pedro
Catalão
PTB
d\ Caixi Eccmômica
Federal
Dlomlcio
de
Freitas
UDN
ComiSSão
de
Finanças
Wilson PaleilO - UDN
Rio Grande dO.Sul:
Joaquim ,Ramos - PSD
•
1) PI'ojeto n9 1. 967-64 AutOl'!za
.
Espirito Santo:
P~o .Zimmremann p,sU
deuósi to . t con la popularl: Cr$
o Poder Executivo a -abrir ao Poder
5 OO(},OO (cinco mil cruze;ros).
••• . DulclllO Monteiro - Ul.JN'
Judiéiário
.JUstiça
Eleitol'a1
do E,s.Rio GÍ'ande do eul:
Floriano Rublu - P'I'N
Bra~í1ia. 12 de' maio de 19<;4.
lado de Minas Gerais - o crédito suAfonso.
Anschau
_
PRp
João
Ca..mon
PSD
. plemental' qUe especifica. Relator, _
C1all H. Amújo.
Oswaldo Zanello - PRP
Floriceno paixão ..:... P'I'B
Dep. Wilson OhediC\, (D!litribuido' em
o SR. PRESIDENTE:
José Mardelll -.; PT;B .
12 de mala de 1964); (10 Dia)
.
RIo ge Janeiro:
Luciano Machado - PSD
Dado o adiAntado aa hom. vou Je·
2) pr<;!jeto n9 1.969-64 _ Autoriza'
Marcial
Terra
_
PSD
Alair
Ferre.ra.
PSD
vantar n ~eSfão.'
'" emlSsao de Obrigações do Tesouro
Augusto De Gregório -, PTB
Norberto ~Schmidt - PL
N.acIon~l. alJera 11. legis!Qçáo do imOsmar Grafulha - PTB
Edllberto cTetrastl'O - UDN
DEIXAM DE COi\IP,\RECER OS
posto sobre a renda. e dá 'outras pro.
Plmmanoel
wai.smann
PTB
Peracchi
Barce:os
PSD
.
3KNIIORES
vldencias, Relator: Dep. Wl!son Clle.
Heli Ribeiro - PTB
Zalre Nunes - PTB
did. <Distribuído em 12 de maio de
Raymundo Padllha - ODN,
Ralllerl MaZ7.i'li
1964). (10 Oia).
.
. Tenórir Cavalcanti - PST,'
. Amapá~
Leno!r Vargas
. 3) . Projeto h9 1,968-64 - Crla ~
Guanabara:
Jaria.ry Nunes
PsP
Serviço Nacional de lli!ormações. Re.·
'-\C\·C:
Adauto"Oardoso - UDN
la!=<>r: Oep. carvalho :::obrinho, (Ois.
Roraima:
Altm'l Machado - PT3
Amaral' Neto - ' ODN
tr!buido em f2 de maio de 1964)' (1'
ValérlG Magalhães - PSD
cardOSo de Menezes: - UDN
Fellx valois ~ (165).
Dla)'-
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Quero e sereí fiel às minhas erí- \ E' para esta divisão do B~asil em lntiLula ·Cnta MClLsal", n9 10a dI
gens e dai a razão do meu pro~tol duas classes, que não cootriblÚrel março de 1964, relt.í.iolll. e.s.sã que tOdOO
Quer como mé , co, tntle de cüní- com o meu sUêoC:ol
os nooras colega!! devem ter recebido.
ca de um ho.spltal Infantil no meu
S!li,1hor Presidente
Senhores COntém ela um primeiro' artJgo sob
Estado; quer como membro da Dele- Deputado.s:
o título "Problemas Atuais do aragação do Brasil ao VUI c c < , ; g r e ' s o ,
sll", elo hJ~toriador e homem de le-o
Inlernaclonal de Pé'dlalr;a em CoJohn QU,ncy Ad~m. conta-nos tras Arthur, Cesar Feneira Reis,
penhague; quer como Deputato Es· I~en~~dy em seu 17;Ul10-0.!O
livro
ar. Presldénte, comeca o Dr. Ar~
O llR. PEDRO BRAGA:
tadual, como Ohefe de Serviço no Pohhca e Coragem
.
cscr~veu íhur Cesar Fel'reira. Re:s co:n o se(Lê o seguinte discul'Eo) _ Serlhor NordeHe; cuer ccmn II:UIIO do oemro certa noite em seu DiáriO: - , 1I~1. guínte periodo:
P ..csidenre e ·Sr3. Deputadas, acne Internacional de Estudos das. Nações nhas perspectivas polltlcas se estão
que o meu 'diSCUrso se
enquadra'lunídas em Paris, COllll) aluno da Es- relJuzlndo e. à Illediàa que meu 1113n~
·S'OIIlO5 um pais com areil conperreítamente, no projeto que o a cola Superior de Guerra, como mem- dato se aproxima do fim, vejo-me
~,aig, 'l'lywe a,OOJ'..çallo sudiscutimos, po: se tratar de uma Co- ';ro da Academ.a Ml!J':tnh~n.se de Le- cada. ve.z maí, p~rto .da. certeza. ~e ,
=ão? a p~n~r~g~~tr~~ :~:
mlssão de Inquér,to
destinada
a tras, cama Cadetra:! co d3 Facu dade 'e~ reshtuloo à. SltUlIÇao d~ eídadâo
upurar respansnbíndades do rádio e de C:ênc as Médicll.~ do Maranhão; privado, Para es'a even,tUtl1Idad~. tollna;;~:kr:r~,:,~~~t~ ~v~~
da tclevLõiío nacíonaís
quer como simples cídadão brasn~i- davía, espero ter o eep1rJfo suücíenlÚl.ca não se conlinal',a, aos llmi~
.
lOS' como Deputado Federal no temo ite preparado. Entrementes. ímtes atuaís, representaria uw.a dl~
senhor Pi·~.welll.e Senho.-e.s I:x~rc'clo ele função na Mesa Dlreto- ploro àquele EspillLo da, Qu,,) desce
mensão muito maior. Seríamos
Deputadosra de..~ta C3fll, ou e:lercltando o meu todo, date bom e pe1'feltil, que me
~o plat.na, como somos atlan~
Antes que seja tarde, antes que mandato no plen;lrJo, em nenhum \perm.t a p~ez,tar um ssrv.co ao meu!
tJea, t(llV9 também uma nação
seja dC2neC~JO, veM:! 110je· a t.;ltn momento, deixei de ter presente uma paIs e que jama1s po:sa eu ser ~o- i
andina, Embora êsse plano tle 11:3tr.nuna 113 cumprnnanto de um de- IÚnlcJ preocupacão: - a de ser dig- vernado em minha conduta pú.'Jllca 1ta.. o não' se tivesse coroado d'e
ver inueclJná'Vel, .p~l'a advertrr aos
d·~ m-m
maamo, pa a mNa.'er, por qualquer outra consíderação que
sucesso nem PC! ls.!:o delnmos
meus pares quanto nos rumos que por Isso, a estima e o respeito dos jnãO seja o meu dever" I
' e i e PCSBl:JU aquela. mal'ca de coaeMá. tomando ésle Congresso!
meu concJcbião~ ..
E' um scrvíco que q:'ero' presta1' e I
lIinel';ltaljrlade".
, Niio, é a po~iUca: uma ciÊ':c'a que
S:' hor presidente _
Senhores que presto ne~~e tn~ta'l'Ite ,110 me~' Ora, sr. presidente, I1ã;) somas, $
ce aplptJ[]a UlllCllmeIlle nos llVICS ou IDe utades:
Pais no' de díaer, como digo, que. 11 eU' Ilcli-o qUe em momento mLll:UWco.
110 Interíor d~ grob netes, E' ela, so- _ P ' .
'
I~u o ceneres-o
~aclorral' retjlma ne~ nação platina, nem na;ão andl.breLudo, a Ciência do mundo O,l~c
Sanlo Temas de Alju '10 enumo-a . gora a SU:l! po<lt;t:o ee gU3'fdia~ e na, po~quc, .endo o que .somos as dlcumpre esLudar os homens p~rR re- c!.Ulltro ítBI.L~' q.ne jU!tJ!!c:lln s.s re"Jo- defemor dns ,Cll,nqu'Et-s democl'át:~s
apal'ecem e smgem 'a cada.
colher a lição da SUll extierlêncla e :uções. Sf~ êles:, II qualufu o bem do povo brn~'lelr~ ~u. sem n minha jmomento, a. cada instante, em todo
llprencle.r a conuecá.los e 11 julgJ-:~mum esdl .,.."lõr.1:J.J.C all1ol:a.ça..il; conlvf.:cla ou' OllllS!eo. pe'derá a ~a- lngar, em' qualquer lugar.
los,
'
2) quanCo a, rebel':ão é tldai como zão de ser como entld"'de DOrque já
' .
.
" .
nrccc,,:nn prL"" h',,"-JL. p..ud"n"e3, deixou de exJsthl como' iuSUnição!
sr, l?resldente, desejo pre~lpua.~
~,lllll:tor Presldcnloe Senllores! c pc'os rcpl'e::cntan":s do, povo em' (Palmas) .
meJ1te me ~eferir ao PIa.no Rowv,áPDPutadbs;
\,
'•
I : ' . ,I '
rio do- E;:tado do Amazonas• .l!sta s.~
_
,u~ ~.gan zaçao, ~~Cl?naJ., 3~ qu~ndo
Sou, dos que pensam e dos que pto- d,ado em ManaUll" ca.p1tal do meu,
Nnsc;do. ('m l'ulliuo~ sertaneja, . eles- lhO?" r forte \l- ~", ti. dada oe. 6l1. e clamam qeu ~s Inlqll~.!l IloUbudes, dos ~tado, o 19 D!strito Rodoviário, en.
de a !JwmCIll a)!, ~nUJ que "a Vla'l é quando ~ pro~avel ~a'.1o feito p.la Ique queriam. desmorallza.. o' mon~es- tufada esta; que tem a incumbência
cOl~"al.e / que Oil fracOll ,abate / que Irel'Vltll nuo SeJ!JJ ~alOl' que o pro: so Nacional parll fechá-lo eram, tão de ~(mstru:r ~ l3R-17, rodovia de vl~
El"o fO.rtes ao.> bravc" su pode exa.;- v{;vel d3no f~.to' p.la ausência. dela, inlqull.. Quanto R~ alilu.de. do. que .aI lfijKU',anc.Q para o Amazons.s, já.
tar". Por l~to não me é pllSSlvel 4) quando 11>10 houver outro remédio se de.o;mollllllz,1rnm para coW"el'vá-lo que .rodov'a de cunho nacional, !i~
leD st.lr <lem prot.::Sl:I~, aa de.smo;on:l- que conjure o perigo que amcaça., o labcrto
'
I~do Manaus aBoli; Vlsta, no Ter.
menta moral dé'Le C-,nqresso, do qual bem com~m .. ,
~ltoHo de Roraima,. passando por Ca.
cou um dos memJj·os. Núo aceito as
Orelo poder enquadrar a' Revolução
Aberto para qUe uns pouco..~ se cacaml. Quando d:go, SI'. Pres1dentll'
imput:tçõLS CjU.e foI!. lhe fazem de pus:- BraSileira nos quatro principias de' abroque1em na majetade de seu pas- Irã n~bres Deputados.• de vital imp01'~
JanJmldade, Ullil e de pl'udénc:a, ou- Santo Tomá. de Aqulno Mas, creio Isado e nas locerte2as de seu futu~o • ~~ a é por$:l!.. _ l1ã.O possuindo o
tI.os ",
'
' , '
e propalem que pstamo~ l'In plena VI" ",.",zonas re........... de glLdo vacum e
_ "Que me fulmine o horror desta. lambem t q~lter dOS h(}men.. prUdentes, gêncía demoCTlWCll e a nro·,a P q1le Isemlo abastecido pelo Terrlt6I'Jo d$
•._ icei"
,
represen au es o povo, em, sua orga·
C
N'
1
I
'Roralma
ficamos em determinadas
.uup
nele lUas nua serei jamnlS, nização nacional não podem esque- o ongresso aClona recepc onl!o e
,Jc,
i ti
d
"J
como pu~al a. cI,~a!pulo de BUrla, ql'e Icer nem parmitiv. pOr camod'smo'lhomena~ela 'Per.~onal'dades n~clonals b=S Pois~J:d~ab~1xa~:e:g~:;'
exclamava. Direi que é· bOa a oor temor ou covardia. que
daDo e estrangeiras ...
no R:o Branco, êste se tilrna ellcaigD
que me Insulta pois. ~odc!:do feito pela revolta havida seja maior
Senhor. Presldrote Senhores Ichoelra~o. Dal a grande importã,n..
fP1'b-n~e. apenas me lnJ~lrJa:...
que
provável dllJlo causado pela. au_/Deputados.
leia, repito, da BR-17.
Mio, 8en1l0r Presidente. Nao, S~- s8ncla dela!
Ao terminar êste d'scurso em de-' M
,
t
nllore.s Deputadosl
'
as, S r. P re.s:den
e, qual é a hls~
E' inde!en~{;vel a nllS.~a. posirno
Que vel110 hoje em tôdas s.s Cl- fesa do Congresso Nac!onal do qual .tória desta faIDo~a BR-l7? Existe a.
O nosso silêncio é crlrnlroso A 1'.Ms~ maras do pats? Um Ill'navo temorl SOU um dos membros, quero exorlar 'BR-1'1"I Que t!!1'11 fello ai,) aqui o l '
prudência já. se tra.osf~rmitc em co- Um membro do Poder LeglslatJvo, de as meus pares p~ra que, juntos, uni l~iIItl'ilo RiJclpviário, que, n~ fUll~
vur<Ja, pJis até as co una.~ rocials já qualquer esfera, acredite, confle, te- dos, pensll;ndo unicamente nos sl!- ,çuo pr~clp~ e salvadora, tcra, um dia,
IJOS chamam de desmoralizados
nha segurança do púpel Cjue repre-, premas mteré"p.< dl1 dP'l'IOcraCll1 na aphcaçao honesta ~as verbas, de
"'ot
d
d
'cl'" senta no c€oâ,l'lo nac'onllll
brasileira tenhamos a coragrm clvi_!COnCl'etlzar uma rotloVJa que não 6
& amos sen o acusa _o e punI os
'
, .
ca de mantermos abertas s.s portM de s.alvação total para nás mo.naua.
sem qualquer notlf,caçna de
culpa
Soohor. Presidente. Senhores ,desta CllSa do Povo, .!le Ur po"sfvel, ras, mas permitJrá o abastecllnent,j)
nem direito de de!~, enquanto o Deputados.
,mas tenhamos também
oo"agem Ide Manáus durante determinada épor'''''u - 11 fonte legitima dos nllS!'OS
<:> temor o sobr,essal 0 ' a. l!1tran~ moral. para que pos.qam~ ama,'hií Ca do ano, quando se encontra prlva~
!lJtllJgn!.os, - ~Ulnlto, espera a no.~a. qUllJ~ade e a Inqu~etaçao que mJbem nfie> no~ envergonlwrmos de nD.!'"OS ele. de carne de gado vacum.
Te 1l~1l0. que nao se faz presente, que a. açao. que o'bn\lbilam a con.::clêncla·
,
e deterioram, a. dignidade dos mem- filhos, de fechá.l~, se fór Imposslvel 8r. 'presIdente, apresenL~i hoje um
nZlo chega nUf)Ca!
•
brOA do Poder Legislativo" Nacional, Icontlnunrmos aqm sem temores. Sem requcr.mcnto de Informaçors ao DeCOntr~ esta poslçao lnE.ustentãve1 transbordam já, a est.a, altura, dM concessões escusas, exercitando os partamento Naclonal de Estra'clas de
é que venho p,rotestar. Protestar, Ca.~as LegislatlvlIE do Pais 6 come- nOS!'o~ mandatns nn~ têrmos da Con o - f,t0dagem. fi. primeira p~guntJ1l;
com tMas as mll1llas fórçllB, nes.ta çam a il1uncb: de lnaejlur.aoça. a vida ItltUlc:ao que Juramos cumprir e de- StUll~do se 11U!~loU em Manaus
l'
hora em. que, pora. ao grande tue:a .... s'l I
fender!
DJStnto ~odovlarlo?" Tenho certeza.
l1c construção morAl, que "a pãlTia "rll' I era .,.
Se fôr em v~o a rr"a lula na~a SJ.'. ~rcsJdente, de que preclSamente
chama os seus" e "maldito (l cidadiio
E' o povo, .. , São os homen., c, as mantermos a. dig'old.d~ r'ê'te pa~- b.á' 11 a!las. A Blt·17, que qlUI~do
que não tem braças, sangue nem co- mulheres de tôdas as classes sociais ~nmento que é a p~óf)-ia dt"'nldane mauguradJ.l terá perto de ,140 qll1ld~
l'W;nO que tll'lbut.a:·-lhe, quando' ela, que se compadecem - D1l1'W1 proje-jda democracia brasll~'ra. entiW. Se- ~etr!'S, e.m 11 lU.1!,s, de a~Jvldade ciD
em d'as lIflito aos "eus convoca"
çlío dos seus própT!os padecimentoa nhor presidenl,e e <lpnl101'e r_u- 1 DJSt!1to RodoVll<llO, õrgno subordl~
."
' d o membro d eon rosso
t d
t
. ' , ~ t' d
ne.do, C:retamen/.e ao n~partamen'o
Srnhor l?rl!,Sidlmte _
Senhores oS
S Q
g.
a os. an es que nos pnVOll'lt\ a o ns Nacional de ,Estradas de Rodagem,
DCl'lltmlos:
E' o porteiro do edlflnlo, é O, mo-!f1 mortalh~ da nltnc1llr~. SlJ, "n, ,nel~ tem .ómeme CO llu:1ómsl.rcs.
tori,sl,lI. é o garçon São o amáveis menos.
êste
Con"TP' o
Nnc m'\.,
]lllucado que fui, no l'íg:clo ccunprl- funcionários 'da Câmara e .iro Senado l'morrer" porque. "vlvpr n Õ () r,ollbel" t PergunLlU'ã ,o. C'1LY.l lC 60 qullôme·
1I1ílnlQ do davi'\', nUnc~, deixei de ue têm uma alavra de afeto de ,Multo 1"1111; m'l;to "em. Palma;. O ros de estraria trlÚcgáveJ. e eu res~
y.1mklr a.l mlnh~~ at'vulles dÕ'nLro l~impatla de co!?salo e até de tlIDlda orador é cum'm'tmeT:tado.l..
POlldteer.a qu.e trem 4/5 part~ll .dela sà~
llos tI:ulÍ.1iI xígldos vrillclpiOll dll paz e
I
I' " , _ '
men 1/5 e
ategáve em ~poca de
tin" llúl1l'lt noc'om.H
sol.dar eda ..... I'lll'a cada, um. de nós
I verÍlo, para
veículos tílXl automóveis
Ao II11.n!!""~· na vida \>Újl\Oll, "'T"'.~ que julgam ameacados pelo e~urgo
n:SC:URSO pn"'lNUNOlADO, NA e caminhões, e o restante sómente
"ot
t ti
"", "1' ,.' .' I'"
nrbltrMlo de que estamos sendo, vi·
SESSAO VESPERTINA DE 4 nE: para jipes e tO'atol'es, Eu dlrla que
l1.n,~' .ar 10.• os _o~ .acr.... CIO", .. JC U:lve tlmas Inermes. "'O p"ocellllO IncYQráMAIO DEl 1~84 t'FI',O S:R nEl'Tl-, tla BR.-17 nada temas. Por febcluae."OJp~mQb.liz~ao p:t~M'"~ra'd~ou; vel que no. eslá levando à Dlta:TADO ·JOAO VlM'OA F. QUF' SE·' dei para fellc!dade minha Inclusive,
""~
~Hl o,
.!J,
' .. ,
"
1
. 118 , duraI
RIA PUBLfCADO OJ'ORTUNJ\., es á presenl.e ul!;Le p!elllÍ.l'!o o nobre
CillruJ mé;nco a. Fa.culd.ade N.'Ic:loual
_
"
MENTE.
'DepUiado Edl!!DU Melo Távora que
ele Med'c,na
da. ~lverSldade ,do
JO~o Lisboa, em o Jornal de TI,'
: por c'o's anos abrIlhantou e foi mes13r rtSJI" fJ mesmo etltllblllSmo que Illnr mon , dando i1çoes de História AnO SR. JOÃO VEIGA.
: mo um orgulho da n::ssa Comissão
do. hoje preside a tôda. a. mtnha 1111'.;\ t1ga, conta-nos que "Roml1.J ofereceu,
(Para GxvliclU:âo pessoal. Sem re-' de Estradas de Ro:lagem do Ama.~
em rlefe.sa dos hllmll~l's qU;) ,'::le ou~ então o doloroso espetáculo de uma visão do orador) _ SI' Presidente si zonas, hoje Departamento de Estra~
tClJ's~!'am, por b'L'$ Vf. '-1'<. um m,m-I grande cIdade dividida.
em
duas nobres Deputados
tendo em mãos! das de Rodagem e que multo bem co(1.110 ll!~Jtjm(J l'nr~ qllf' eu lhes de- classes: de um lado dlz êle - uma revl.~l<l, órllão' do C'cnselho Téc.1 nhece.
em
pormenores talvez, a
'ül'Ll~;se, lPete Pr.Z', ·'1'lmto. os, IPI!:!- uma pequena turba de opresfllres, do nJco da Confederllcí!o Nadonal
do J3R-17. Poís bem, Deputada, a BR.-17
1.'1"08 lntel'''''''es dc cidadãos brasi· outro uma. mullJdão Imen.sa de oprl- Oomérclo, e da Atlm'n'stra.cão Naelo-: não tem srquer um metro pJlvlmenleiros, "
Imldos ,.,"
-,,~
na.! do Serviço do ComércIo, que Ecl tado, foi até aqui fell« com a. clássica
PISCURSO PROFERIDO PELO SE1J:fIOR DEPUTADO PEDRO BRA·
L A, NA SESSAO VESPL"R'I'lNA
D:i: 11.5.64, E QUE, ENTREGUE
1.0 ORADOR PARA REVISAO,
[;~RIA PUBLlO/tDO OPORTUNAl"'ENTE,
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terra batlcja e, tão logo se In]cle o OERA. Bati-me Il'lr um ~ejamen. glão de florestal. e;e nãO fôr l-lniJada .. .çII:l~. yOA,Q VEIgA ..,.. S(\!>rj! qual,
período chuvoso, nenhum veículo tra. to para aaplícação daquel~ recursos. mão da. aeX()fot9grame&r) na' r,eg'!,io,; c!u~r assunto q~ V. Ex' fale, V'-Ex'
,fegarlÍ por aquela. estrada. Ainda on- Através da assistência e da 'coopera- nunca será determínada áirlo'ção ão abrllhan.fa. o tema, .
"
tem, nobre Deputado Brito Velho, ção ele vários amazonensell Intere.s.sa_ traçado roooviário. Plea • Ex' adverO SR. BRITO VELHo _' •.. Vas!&.
preclsall1ente às 14 horas, tomava um dos, tomou culto a PGS!llbllldade da tido de que, naquela época: em que .Ex' aborda, a' BR.-17, mas tenho feltõ
,jecp TalJota, ~aponês. de traçãO' Pll8 conj;truçàq!le estl'ada de rodagem na estive na ~mazôpla. eu não a.pllca.va nl1$ @t!!!1t:!!! mesj!A uma pb.se.."VaiJiíq
quatro rOM!!, e s(t çonseqUI1>íU"CP11'!ll' região do Awa;l~nas. ,Até /oquela épo- nennllm recurso, Nunca. me passou que me jsarece signlf.catlva, \ll'4t~n
daquela, rodoY4! 8 gulJÔ1IIetras, por- c!,lJ a, Idéia era Q .segulnte: as estrad!\S pelas mãos nenhúm centavo ((aquele.. mente todos as' repre;;ent!lntes' d;lo
que estamos em Manaus em perlodQ ~ os rios. E llSi1m o Fundo RodoO dlnh ir
d.!stl d Ao A'n:l
"b
.
b
chuvoso. :ll!ão se diga, por exempjÓ; vlarlo NlICJo,nal era nplJcaclo nas ruas recursos. ""
e °t ei'a. d r,1\ o
rdaliO a, qusn...o EO el,~ à tri una"
que as verbas não aJll\regem. NãO se de lVlal1a~ •..Tl'ôclas as ruas da cielade :E.,tlldo e·ap.ucado !I. ravss as CERA expõem sJtul'\çõesda sita' região, ll,-re"dJga que não existe um engenheiro fOIum paVll11enl4iCl8,S com os recursos (borni&são· Estadual de Estradas de vela.rem um deEcnso total dêste palls
do" mais técnicas, como o Dl'. Luis do F'unelo RodOVIário Nacional. Eu Rodagem). Minha função era. só de por aquêle' torrão de nossa PMrJa_ i
Varejão com quem palestrei ontem, mil Ievantsí contra-zsso e llz um rela- flsc!ll.zação e sugestão, o que fIZ m.".1I- Acho que nós, como representantes qll~,
Suceda' que, tendo o Amazonas um tórIo a reSpEIto cessa apJicação. Rou. to bem, com louvores de DeUS e do somos, não dos Estados, nós que cotios m"lores índlces p'uvJométrico:s;do ve () primeiro UrmgrBliSo RoUoviárlo .mundo, Quero pedir a lLten~ã() de, nhecemos a. oonstitulÇão. sabemos Que'
Inundo, se aquela rodovia, em cada levado a efeito no neelfa, quanelo tive V. EX~ para um ponto que vem a.:Ill:I~ mais por uma questão lÍ~ cDIlV-eriién;,
metro llnearfeito, não filr em seguí- ensejo ele aprBlientll.l a. te.;e "Eotradas !lar o debate' do temade V. EX~·a pre, ela. prâtíca é q'l.e se .dtvíde Os Pell'J~'
da pavlmentaüa ou MfaJtada, tóda 11 de :t'..odagem como e.emento de colo- clpitação pluviométriCa' do Am'lZonas, tados por bancadas estaduals: V, Ex""
ohm 'flcará perdJela,
nlZ4ção da Amlllónls", lese que to! floresta imensa cobrindo, raaendo é representante também do Rio 3ran,. ~
"
' ,a.prOVada no conclava é publicada por sombra nas estradas, e a falta de pl~ de do Sul e eu me s'nto 'também reI em o. aparte o nobre Deputado conta '<lo DejlllJ'lamento· Nacional de çarra _ revestímento síllco-arglloso =-" preseníante do Amazonas e é 'E'lIar~ ..
E'cUlwn Tavora.
~tradas de liodagrm, em que descor- para. revestimento prímárío, faz com mente por Isso que eu acho que se dea Sr. EdilsOIL ,Melo Távara - N/h wnava 'plano para fl aplicação
do IlU~ leJa Impa.s.slvel a exl»tência de VE1'ia. fazer uma InvesUgaçáo mais -em,
bre rieputado, parabéD.ll a V"~' l<W1do p~ra Con.stl·UÇllO l'odoviárla. estradas de rodagem no Amazona~ profundidade, para verificar o P(.:'ou~
por abordar assunto da mais PRol})!. Com rela~ao à BR-l? a que V. Exa. sem paVimentação superior. somente da rellel'a~ã(l (las, reclamações apre_
tante atualídade 'para o Aniazarias. se ·reporiou, quando cheguei no Ama- com jl1lvlmenlação asfá..ltlc 11 ou lml sentadas, tÔqas elas verdadeiras,' tõ.
Existe tese em vigor, que já. vem ~
encontrei uma coisa Interessan. eenoreto poderá.. ha.ver es~radas no das elas objetivas, com referênoia aI!
longa data, segundo a qllal são as .e: o pbetor do 6~gão .rodo\'llírlo não 'AmllZonas, Do canttárlo,·é jog~r!ib- desoa.so que Brasil _ digamos a..~sim
rios as estradas naturais do Alnazo- erilo engenheiro, mas um cldoldão, ex. nhelro fora.1.
. tem para com uma. das' suas reglõ29
:na.s,
]Jlsjletor
do. 'I'rânsuo, re~rtlção que
O 8R. JQ<\O VE!IGJ\
trellh.o rr..dla
imp~rt""t•.· Acho, nobre colega,
.
rf~lJja somas vUitGSÍ5S1lll S. No temtA - dO 30
.•
u
~,~
. O, SR. JOAO VEIGA - ~tra~lI PO e!I1 que estive no ÁmaZonas o 01'- inicial da :B:R-17. em ...r no li
q'!.I-· Que.nós devel'famos reunir mais all1l.ullqllldas, Sr. DeputadO.
!I'lmento (lO Estado era da"ordem de lÔffietros. é Justa.lll~te IIqu~le que na!} damente e examinar essa questão.
O Sr. E4ililon Melo TávQra - As l04 mílhóe.s de cruzeiros, e a ()omls~ possui piçarra. E' um Parro escorre- j)Or.que diz fundamente .com os destlestradas IJllufâas. 'Tese realmeri~e sao dl1 l!:straaas ae Roaagem recebia gadJo. parece la!j1a. especial gue:l18111 nas naclonals e quero confessar a V.,I
errada, . porque o l.!1terlor do AmallO- 93 I11;l]noe;; de cI'lIzeh'os do Funclo Ro- com Tll'yOta, co;p tr~çª{) e!!1 "".rodas, Ex' q'.ie é comovido qUe eu, qUe semarJâs, as terras altas do Estado de V. dovlarlo. Que~ ulzer, era uma soma con~eg\\l pmar do !!ªel!UQ qullômetr?" na.lmente, oU(llfum discurso de V. Ex'
EXiL. só pod~rão .Uln dia ser conquls. vUl~, que vln1lAsendo aplica4a na V. 'ExJl,. D~puto!!Qo ,!?dllso~ Melo Ta- O'J M compa.nheiro MSSll do Norte do
t«Ms atraves da rodovia. Somente pavlmentaçan das l'Uns de M"llaus. vara, sabe ql!.a;n~ custa, !loje 110 .j\ma- P.als e comovido porque vejo, como rio1ll3Slm, fazendo~se núcleos de colonlza~ Pol, então, que dei sugestão no sen- ~onaJl, um qU!lilm!lfro de ll.'\trl4ia.? 25 granaense, como homem vue veio de
ÇáoÉlm derredor da estrada de roda- tido de. contralar ã. Oruzelro do SUl ml1hQ~ !!e !lFuzelros, T~n.oe aberto" terra fértil, '1181's. li qual, hablt\lalmen~,
ge.nl .Il'lderã<L--um dJa, as. terras flr. para. que .,fizesse () levantamento nero. l!Q qmIQ!'letl'os. perjlun!9: !Id1an ta in- te est1ill voltados os olhos dos GOVel",
mes do .Ap1azollQS, Ou seja, as terr&s !atog"'ametrlco~ para epa se tlve.s.;e em vertei_ Cl1l~ ano, !!li lijesmo lUgar, por_o .n~ntes dêste P.als, sinto, repito, colriaboas para agricultura, ser exp:otadas, conta a xeg:ão da BR-l'/. Lo"O' em que }ªQ logo pparecem as chuvas as f)ão ao perceber que Ir m 1\0 8 meus, tão:f!.ealmenle, como afirmou ·V~. Exa., seguida, iul convIdado para. a. Divu,iío erOSoes surgem, a água que escarre llelo 'bra..dlelrQ com{) eu. tão dignos. ool\.tive opor~uI!!dade, há. !I1IÜ(,oS anos! de .PlaneJamento elo DNER, no Rio e leito da >strada li eSeJ<"~ em t<l(loS' ~ seollentemente, dll.9 conslde:ç9.çlies, da.
.há quato~ze !UlQ$, logo ~ue 11!.e formeI deixei o Amazona.s e não sei mais o sll1lt!dos? Popa. qu~, ,e!l~ao, o Frlme!- solidariedade, da afeto, do' amor e· elo
em ~genhpla, de. chefiar. nlloO 11 Qo- que houve. MáS dou paraoéns a Vossa re· D!strlío ROC!OVlá~Iº? por que nao lntsl'ê.si!e dos ~uêm09, C0111Q nós, e{lw
mlssao de Estrqdas de RodageIl1' çg- EX\' por abordar êsse llSSunt.o de 10. a.celtllralJ! êhs, O!> teclllcos do DN:ji:R tão sendO pràtlcamente dç.spre?'adns e
mDOep~it~Exm·enl'l·todIssNeáero~~rn~~oJ,.f::~a~ terêsse do Ámazonll.9, cujo povo deve ~..tua), os expedientes do Dr. Var~- de.sconsideradOll. 1SS0 -não p04e cO!!-.
se convencer de qu li O"trad
o Jao, clt.la.s CÓrlas vi ontem no esen- '!nuar a.s~im
.I
de Rodagem no extrémo n o i t e " ,
e, ,~, _1I .. e r • -tóilo do 1!rimeiro I:J!stl'Ho RÇ,d,ov!â. •
.
_,
Amazonas, Am'e, GUlll!oré, Rio Brnn. dag~.é da maior SJi'illlflcaçao .no ~e. rio, e1l'! q!!e aCÚlêle engenpelro soJl.
O SR . .rqA,O VEIGA _ Nao de~e_
co, aquela zona. tôda. Na éPn0çe., li seu,!,olvlm~to. econômico <la xeil at>. cta psrm~. parll, pavImentar os con{.muar.
minha
repartiçãoAmazonas.
tinha jurisd.ção
sô- MULtO
agtademdo..
Q sr. '>.lta tralha =- 1'). "om,o. nã.o
bre
o EStado
Naquele
O SR.
JOÃO VEIGA - Multo <Jbrl- g1Jllômetr"c"lfe
.'
..... .,.. êle. fô~. conskl.:n,d,a?
.,r,
Y
tempo, não havia recursos para. o De. gl\do.' nobre Dep1.!tado EdjL~on Melo Por que fíCllmos nqmcLrcu!o V1ClçsO? deve, não J1Ode, esta' é qtte ç a granparlamento NaciQI1Il.l de Estradas de Távora,. ·V. Ex~ a;rora. v~1 f1~al' pp~. 1'<>1' q~e permanecermos de~enus. de de verdarle. Estamps !:qlalaI\dQ ul1l~a,
Rodagem aplicar' diretamente naque- plexo. porque justamente' o t.ema m:lls anos e centenas mesmo com as verbas vida nOVa no Brll8il. pepuJ,s qD, reI" unldG.de da Pedera..Ção. Como. y., llnIlm.'IiI!,nte, a parte mal.s técrtlcl\- é.' cada \tez mn,ll!, vUl;o.sa~ e Qs:.:n ç.<>nure· vüluQií!l t,riunH11te 'tiu ac!:!!} QUI} qeve~xa, sabe o Fundo R,odoviãrlo NaClo" r(!allne:qte, a ti!rc~ira. "ergunta. que tlZRV um qu foll1et " r,qll ,
I::.!S pelos gr!lJlde.
Il!"blem~ das
ful é constituído de ree\lTsQ,s prQve- {!iço;ao DepartamonC\ .'lacional de Es.
.Nobre Deputado 'EgllsPJ\ T~Vôra, chamadãs reformas d.e base, c1a~
nIen,tes do irilpô.sto sôbre COUSll!!10 dl} trada de Rodagem: "Ex'ste l~vanta. V, Ex' tambám dl$..se muito !>em: l:S~a ~eneraQiía adminl,stratlVas I\este Pal,s,
lubnflca.nteg lIquldos, no Pais e a Slloa menta aero-foto"ramétrico naBR-l71 estrada é de penetl'aQál!. é '~!i Ç,\}ll- mas, também, pensar nll. justiça com._
apl!c~ção é feita no Estado ~m obe- Se PD!ô!tvo, remeter daqos baseadols n(, da da Colonlzauão imedill,~ll., a!ll\! ter. referência a. detel'tI1lnadtlS á.reas, !lo
dlêncuJ: a determilla~os fllotÔles, co· dito levantamentó".
vas são terras fi,ines, ~ª~ toilJll.& ~uas, certas r~lões do Braai!. Pala-lIe ell1
mo sejam: pOPulaçao l1uperflcle B . r:>eputiic!o Edilsõn MelO Távora, até silo terras fertllL.<:sI!l1ª9 e sao fel'te1s fazer Justiça. para cqm tai.s ou quais
consumo çle comb1!.stíY~i l..lq\lldo. Pou. hoje o levantamento aerofoto,:ram',. porfllll!' têm a floresta a fazer com Que llTuPOg soCiais. Pois t.fl11b?!11 temps
cos Rnos. d~j)OJs.
da cpaça,p
ioi feito
Com observância
-a PHIC2.Bs.e
"avlI. Q.ue.o
~ d-'er. !"ll"lmenle,. de 'falar em faRodovláno
NaCIOnal,
apenascioaFun,d\J
cota trlcn
. _ . vnão
.
.'.A
•.
~ a el'''-!liío ,ão ~,
•
.'::L"';
_
v
referente ao E:.stado' era apllcada. aos minguados .recursos ""e q~e. V, ,EX, hÚlllU,~ nM) vê. ter alISo o".,.."o.s~ l>ão "ar jUs-!IM mira com todos Oil reca!'!-'
Não havia. reaursos para o DNEIl. %\llou nªquela ~PQCa., m§ml1 com ~da terrM adlit~ªY~!ll ~ ~,,~ pro:luz~m IIlS dêste aais, V. Ex~, !tomem do
apliclU' diretamente no· Ama,zonas, a q~vl\l()rlzaça,Q 'êl;te an,o de 19M o tu(lo<.
Am"~onll.9. há da ser jusln para. com
Por. consegulnte.. não tly,e ensejo de p.rjmeir() D~str?fo l(.odll,V.ã.rIO' ri!ea.be,
, A. ora llLStam~nte. nobre Deputado, aquêles que. V. Ex', com' tanto brlaj)'!ro~ rej:ursos lUt reglfiO. Foi por 1'(1 659 mlll1pe.s de (lrq~,ros. e pcd ~ria 'lenitFef~me di!" vil' 11 tribuna lIo:.-que' lho.' oom 'tanto denodo e com tanta.
- lruclatlVll. n}lnha entretanto, q~e na- receºe~, S'r. Deputaclo, 650. b\l,~~' ocupá o Mln'stérlo da. vla;i\:o U1p bo. '''ffCl~nclB. r~Tlre!enta !.!!sta Casa. V.
quela ocaslao foi dado o priml!ll'o to- porq1!e nada aqllll1tarll\. E '{ou, • ) mem honrad,o, Ull1 hOIl/em capaz;"'u~ ~a.s, del/em sertAo. bem tra,lado.9
que parn. que se al?llcassem r!!.cursos ll.C!1!1, a pia~ra do Dl'. Va,rejaa\ qu_ e ,,- em ue 'talvez ~ @he~a (I Plano eomo 0<1 do Oentra a· &ul da Pais.,
federais Ms territórIOS. Em decorrên- o e~genheiro.c:hefe da 19 J;:llstri~o Ro- ~~WóvlâJo·' NileJnnlll -Wmo. nitlii\uém SOu ins)Js;le!to 'para. falar~ porque V.,
~~1l~J: ~~~r~t~:=nteta~~~, dO\l1áJ:iO:.
qn! a I11I11ha. presenÇ& em exU:1íca9~0 EX', sabe '''Iu e sou do Rio Grande.·~
da parcela di> Fundo' RodovIário Nà"Nenhuma' estrada lW Amazo· pessoal pa.rl!c, sl~eramente, ltll<!hU' a.o p",.,tnmp""le nelo r.H"l brla de rUI
nas, se nliô ~ôr pavimentada; se nosSo e!D1llent,' COlega. .9 M;\r!'c~l 1:\1'llnliense. llelo cava!helrlsmo q1!e
uiolIal pertencente ao ElNER' no ~a..
não fôl' re9lstlrá a.o primeIro Im· 'I'ávora. para que eor.t'suu lU~(!&.-'l!ç!l !illl'petel''tzll o 'h~meqt Ci~ Rio. Gra~de,
zonas. Até então não havía essa. apli.
cação. Ch~gueí ao Esle,QO do~'
pac!o.Cªuvoso·"
iom'que' lI(ju~les nt/S..«16 eMenh~l~es. vpnRQ tra~er mlnh~ soU4a.nedade·&,
,mDILSO MELO TAVORA tlt1e estlf.9 rio 19 DistritO' R~~v!:á~\o, V. ~, e a todo!! l1.1'l homens d~ClU"ll1<
zonas e verifiquei que os ~ecWljõa... do
Fundo .RodovIário NaciOnal que e.r~ _O SR ósSõ Ciâi u~a êlqil!(laçãQ' a. V, tenha!!, ganho de ~a"lSlt e ~ I\m~- regIão IIbi!nQOada do P.af.s, dillend~
entregues ao Estado para constru~aa EX~ ~espe!to do assunto: rea.lmente. lias. 11m ala, concretiZe:, a Bl;t.!1,
'1l1e, e.?tou d1sllOSto 11 estuda.r os pr~
de estradas de rodagem eram malba-.
.
• -'.fI
leviin'Dellutado. eu dl!S,.}Java sõmel\~~ que blema .. com V. Ex.'s e mais: aquele
ralados, destlnadOll. ElOS mal.s variados VOU qlzer q~e ~f n!:mSéetrlií~erd~ reglfio, V, ~',rôs.ie me..... ill>1'llue- ~ubllo &t!' m~imo de prestigio. que eU poSSa ter .
lle.qtn. casl!e ~ora del... poreI à df.s-.
d,ual naquela ocas!ao sabia bem disso étll.mentol ~ ~ntClg'impbsSíVeI;er nô. 1-ro a,c:.sunto a fal!!! neste momento,
fins. V. Exa, como E>eputado EstacOl!1P <: m i!
-,
.
b SR, ~lDlilNTE ~!S1lz Baçlt~l poslclfo <Te mewi frmlios' da regllq,
Foi um dOS que batalhl'\1'al1I C(lntr~ as ção de direção.
_ A ~e.sa Informa que.•. ~~\le7;,' lll\O Amazllnlca, porque _ termino o apar..
Irregularidades pr'!tfcaê!~~no ISoª90
O SR. Joi!,€l ~lG~ ...".E. VQ!Sl!o Mla tempo neces~\\'lo P.f-va <!utrC\ ~. te ~ não ê possível que. a situaeiíO
sÜnto.
~,
.
. - contin\ll comó estã, Peço descu1nas,
do Amazonus, quanto à .. l!P Ica~ªo ~'é lIIll enll'e~elrQ e. téCll100.
do ,Fundo ROdovhWo .Nsclonal Qom~ '0 SR. EPIL60N MEL() TA,AVPRJ\ " O. SR, JOAO VilIGA ... SJ,', f!;e- It-~. Ex,' Pl1r ter fnten'0I!\1l1do seu
. ellf,enhelro mllço, cheIOrJ:J~ea1te~. ~ Foi 'J~ 4°s pon~ que m.!!1s me sldente. peqlrta llõm~~ ~ ge:qt\llJZ<l, g~ ill.scurso que. ~mo toda. (I que V",
quêle tempo, n!~~b.u~amenlo'
li'Un- chamaram a- atençao. O Amazonas V. Ex' concede.r o B~t6 ao meu no, MI,;:,-"ronun0f~ nesta, Oaro é brilhante.
~~~~~~~á~lo NÍi~r. Consegui até, tem uma. superfície <fe 1.491UlOO.kmª. bre eolegll, ~eoutadJ) »rltQ V'~h°Ex" onortul1º e rcsumante de Informa..<
através dêsse relatórIo. Inf!ufr na exoO SR. JOAO VEIGA - De ......
O e1'/;. ~RI'fO,VF.(;~ O,~ 'lg1,!nSO r.õe_q <le ~'Ilnde V\l~O~ nara. todo.- nÓS.,
. I
vai-me pe\"l11~tlr que: lhe ron . a ~, . O SR. JOAQ vmGA _
Nobre
neração do chefe M Coml.sSão, na- 1.592.626 km2.
quêle tempo, Comissão á\!' 'Estradas '. O SR. EDILSON MELO 'l'''AVOR~ !l1!!tll.nt,e.s: nall ~ pTô\:Jl'lamenl:e a. if.S" nelll.faifo Brito Velho, ?uvl, comd
de Rodagem,. VUlgarmente chamada - De 1.592.626 km2, área, lmensl\, re, pe~lo do assunto que ."
sempre, V, Ex~. com a maxtma aten~
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s~s.-·

(:ãO.
v. Ele'
,porque é um

(~;é.~,,!,~)_,_!._,,_.

assim fala D!eputado" Mus n;: ; só'
Deputados. zonas aquílo a que êle faz jlL~. porautêntico
brasileiro. TeRlOS as duas bacles, a do R.lo Ma- que também é fllJlO do BrasiL Não
l.ruem aisím laIa encarra o naeío- 1 deira e a CO Rio Purus, Tôdas a só o Rio Grande do Sul, o Ceará ou
!na1l;ano verdadeiro, Depul.ado BJ'iLo casa tem presente quando denunclel qualquer outro Estado, mas o Ama·
.velho.
a nusencla dos avIões Catallna do zonils é um 111110 dos mais legitimas.
O Sr. Brito Velllo - Agradecido interior do Amnzonll.S e das Ilnhas Peço e pedlreí, e acredito que um dIa,
'lamazõnJcas em geral, quando surgiu despertada nquela consciência de que
, O an. JOAO VEIGA - v. E,<xce- uma epídemla em Lábrea, no Purus lalei oquí, a oonscíênela do resto do
1êncla é um verdadeíro patríota. e que sem os Cl1tallúas Lá.'Jrea ficou Brnúl para com o Amazonas, quzndo
(Mas, o que pedimos, Deputado, é ISolada do mundo porque, por via se tiver bem presente a legitJmldade
[uma, coisa tão símples, tão corrlquel-, fluvlal, terlamos dullS dezenas de do meu Esiado. os poderes centrais
:ral Não necessItamos sequer de nos dias para atingir aquiJles mun.clpes se compenetrarão de que o Amazonas
Ireunfr. Basta. uma palavra do Mi· Iabrenses. E tudo 1&0 falo por que, explorado, quer dizer, tendo verbas,
nístro da Viação e Obl'as Públícas ' Sr. Presidente? Por uma outra 1'0- será. o celelro do mundo. Lá há de
:ou pelo meoos, do Depnrtamenlo Na- dovia de vlt111isslma fmportüncía, 11- tudo: cassíteríta, tnntalíta, eolumblta,
'clona! de Estradas de Rodagem. O gando o ruo MadeIra ao RIo Purus, ouro, petróleo. raltandc somente alQue o Diretor do PrimeIro Dbtrlto As verbas consígnadas {'OI orcamen- gum brasüeíre, alguém verdadeiro.
IIRodovlârlo pretende, o que êle quel.' to nlío $ão paga.~. Emendas que t lguém honrado, alguém petrlõtlco,
10 que almeja é que mandem uma apresentamo, são cortadas, são colo- a'guém nacionalista que acíone 11. aíallJ.ulorizaçlio para que êle pavimente Icadns em piaoos de economia, por- vanca. Se daremos um exemplo ao
Ias qulUlmetros construídos. Enqunn- que se trata do Amazonas. No en- munia íntetro do quouto somos cc.
rto essa lIutorização não rõr, DepU-\ tr.nlo esta. t ~tl'ada que elgarl:l Hu- pazes.
,tndo Brii<l Ve111o. fica o Dr. VareJlio, maltã, no Rio MadeIra, ~ LáJJre:t.
O Sr. Edi/lIoll Melo Tál'ora - Vou
'honrado como é, a. remeter
expe- no lUa PUI'US atravessando campas
,diente - e nenhuma resposta apa- geral" em que se poderiam colocar ser breve. Vou dizer cOisa Importante
para
V Exa. Juntar ao seu discurso.
rcce, A firma atuat, dos Irmãos pra-Ilnilhllres de cabecas de gado vacum.
ta, coostTól porque ali foi para lESO. co mallmentaçâo maguU;ca, com o QUlllquer bpneflclo para o .Amt·zolY.Ul
O dlnheíro não poderá ficar em exer- clã.sslco capim gordura, nem Bisa se- ou para o Nordeste de maior vulto e
CiClOs flndos. Vai a verba para ser,' quer poderemos aproveitar, porque as de sentido eeonômlco efetivo somente
.i1pllcalla. Não chega au lorízacão verbas são congelada,q, os planos de será alcançado com o novo critério
vara pa.vlment.:í1: e é o circulo víc oso cconomís, surgem quando Se trnta de elaboração do orçamento doa União.
cie qUe falei no inicio: cOll.5lrói.ee a no
Amazonas. E há essa. estrada V. Ex~. falou que as ve:: bas da Ama·
'esLrB'iJa, 11 chuva devasta: \l'nrte-sc que um dIa Deu.!! quererá. Deus Iará zônla não eram apllcad.u. Realmen.
te, não o são. Não só as da AmazÔ·
do Km I, chega-se no Km CO eru com que ela seja eO'.;cretJzadn.
,terraplenngcm. ou então rellflcnDdo
lIofns, Sra. Dcputadus, por que estas nla, mas também llquel~ s conSlgDa1l1l er~'sões; quando chega.m as chuvas I verb!lJl não surgem e não aparecem, das no orçamento da UnJão pala o
:voll1l-se lia (;StacJo nnterlor, Depu- da EStra.da Rumaltá.Lábrea. Rio Norde.ste. pam, meu Estado, parn o
tudo B.'lto Vc1110, é a coisa Dlais
Madelra-Puru.s? Terlllmos túncls es- Rlo Grande do Sul e outros Estados,
ples de rc.501ver. Quando V. E;{~ per- pêclll1S naquela estrada ou naquela Wdas caem no Plnno de E<;.<f.lomla.
gllntlt por que sofremos llSsllll. re.s-I extensão? O terreno por acaso. se- porque esta· Cámnra IJá.:., cuidou alnpondo: Deputado. no.>Sa baneadu rIa. Rcidell!ado? Fnlta.m técnIcos no Ja de elabcmr um orçamento em 00'Coruia de sele elementos. de cete par- Anl:lzonas? Nada dL~to. Falta veI'glt- ses de plllJleJamento. SeJn Jsso, Sr.
Depotado, grande parte dt s verbas
bmrnLnrc.s parque é <I milllmo que a nha a multa gente neste Brasil.
COl}Stltulçl.o admHe.Se rev~"Jnos O Sr. Aura Melo - pel'lnite V, orçamentária5 oaem no Plano de
EconomIa
e, quando llberadas, são
,e. I.ermo o que um IlrLgo con.<.tliurlo- Ex9 um aparte?
l1al CXprc."oMl de 150 mil hablianles j O SIt. JOAO VEIGA Nobre apllcadllS sem o dev;d!> cuIdado.
JHI"a um p.1rlamentar. nós terlnmos Depulado Auro Melo· pedIria des- Quando estive no. sua região. fiz um
sôme.lte quatro parlamenUlre.s. E culpas a V. Ex~. mas já. fui adverti· estudo sóbre o. ligação HumaIUI·Lâ1&0 00 podere,.; centrals julgam ela do dU!IJl vêze. pelo
Sr. Pres1deote brea, estrada qUe reputo Importante
seguinte maneira; numérlcnmeute, ,Anlz 13adrll. V. Ex' sempre abri· porque liga o purus ~o Madeíro. e
,Mmos ninguém. E dai cu dJzer a I' lhanta os meus discursos, mns, des- pela razão expo"ta nada foi para. a
,V.' l:x' a~lle-olltelll; na últlm!l vez ta vez não pcderLa permltlr.lhe o frente. Quero também que V. Exa.
que ocupei a tri'Juna em expl'teaCãO aparte, a não ser qUe fõsse dado ri· (ldvJrta o povo da sua regIão como
pessoal. que qualltatlvamente teremos gorosamente em melo minuto já. que, adverll o povo do mC'U Nordeste, no
.de ser heróicos. porque do· eon trl\rlo. como amazonenee, V, Ex' deixaria sentido de que aquêles que aplicam
'Deputado Brito Velho, nada Irá para Incorporada SUa palavra no meu dJs- lIJl verbas para ali destinadas o feÇ<;1JU com honestlllade. Porq ue. 5r.
'a (10ssa terra. Lá estão 650 mllllões curso.
'de cruzeiros para este ano. Por que \ O Sr. Áureo 1I1elo - COmo ama.· Deputndo, presencie! COiH!'S vel·gonho.
nJio vai a autorização pllra pavlmen· zcnense e como o oitavo Deputado ro.s no AmazonfS. como presencIei no
'tal' os qullt'lmetros construidos na do Amadonas, se V. );:"a.. me permite. Nordeste. no DNOCS. MalbaralamennR-I71 Porque não Ilutorlzam o le. dentro desta Cas!!. Quero lembrar lO, mA apJcação, roubo acentuado e
I valltanleDlo aerOIQllrametrlco que'l apenas o critério absolutamente imor4 eontinuO:do. presencieI, por exemplo.
dlzrm os engt'nhelros e afirmou aln· ral que sempre vigorOU na. 8PVEA, na Coml!Sào de EstradN, de Rodagem
:t1a há pouco.o Deputado Edllson Tti- ou seja, o sistema de prlorloodes - do Anwzonas as maloxes negocIatas,
' vara· é de ImpreeelndJbllldade Rbso- primelra. segunda e terceira que, as maJores fal()~l!.rua.s. o.~ mr iores
lutll e total. e que terá de haver um como sabe V. !:xa. - pois náo me roubes.
O SR. JOAO VEIGA - Há quantos
JevlllllalUento aeroforogramétrlco pa. alongarei nest~ assunto paro. ser bre'ra li matemallcldnde de uma rodo·, ve no meu aparte - constltlÚ ver- anos? :nã 14 anos.
O Sr. Edi/lIo'~ MelO Távora - SIm,
vIa. porque sem êste levantamento,] dadeiro leUil.o das verb~s, amazônicas
se li r.qtrada estlve.'lSe sendo construi. e <los lnterêsses da nosro regl/io para há 14 anos, quando lá me enconI da.
pailindo-se dos dois extremos, multos administradores que por iá trava. Nunea vi se roubar t-anto! Com
.talvez ela. tizessem um circulo ver- passaram e que por mim "foram com· vel bas destinadas a Estradas de Ro.
dntlei: o em vez de se tocarem. Pois /OOUl1os dessa tribuna como represen· dagem se comprava até caixão de
defunto. Certa vez. num rela!.órlo,
'bem. São êstes pro\.egômenos. Nós la!rfe do Amazonas.
e.·bnrramos nUm proêmlo num ABC
O SR. JOAO VEIGA _ Nobre consigneI nada menos de 40 dêSses
que Irrlt.:!. Mas êles, me terão aquI Deputa.do Áureo Melo, V. E'Xa. ex· ooixões de dt'funtos comprados com
verbns que deverIam f,er apllclldas no
sempre. Filio uma, falareI 500 vêzes pressa a. ftrda<le.
'
ulé despetar uma conscIência nac1o·
Como dizIa, Sr. Presidente, são setor rodoviário. Tudo lstó com fins
,tini para 9. Amazônia e llrinclpalmen. campt'lll gerais do RIo Madelrn 110 Rio eleJlorals. Vi dinheIro para csbanjrte pera o meu Ams.ZlJnas, da mesma. Purua, Os campos são tão planoo, são mento de lavares, para compra de
man,eira. que jll. existe a conscIência tão magnlflcos, são quase verd~delras, molores para barcos, paro. emprêgo
llllclonnl nara o Nordeste. LA esta ãreu.,avlmentadas que um Douglas, Drs OilIllpanhas eletorals. Como V.
\,s. SUDENE, noje realidade; IA estA um DC·3, aterro sém nenhuma. pre· Exe.. e outros se vêm ba tendo pela
'a
no.ssn Valo~IZllção dn Amaz6n1n. parllção, como foi o ca.so, há dois moralização nos órgãos daquela reBem r~curSOg flnnnl!lelros. Maa da· MOS. de uma aterrtgem forçada. gião. é opor~una esta. advertência.
\;eml, Quando crJtlco que aquela estra.- Qual a difIculdade de se lever para Talvez
êles se tenham modlflcrdo,
<lo. cúo r;hega a seu têrmo.
eleglo terras 110010 essas, ~em as dlflculda· Mas é sempre lntcre~sante Q adverIm ll s uma vez a equipe de bra.vos· os des da nossa BR-17, mas, sendo 0ilIll- lência.. Outrossim. V. Exll. ao falar
el1';'1111l'iros, a. firma construtora dos pos gerais, uma turma peio men(l.~ na AmaZônia ou ou~ros eoleg,:J.S ao fa:rml~OS Prlltll. Nenhuma responsnbl- para. limpar uma vereda que seria lerem no Nordeste res<,altem sempre
!lh1:1de c:lbe II essa gente, nenhum uma rodovi4 magnlflea, llgpndo duas 11::;0: a obrIgação de um critérlo novo
c:léles lIge como um anti-Amazonas, estradas, duas cIdades. nCjuelns bacias, ele elaboração do orçamenlo. de holwnhum dêlt'S perten~eu um dia se- e não terf/l.mos aquelas dificuldades nestidade na apllooção dos recurSM
CIlwr dl1apldllr O erârlo; êles tem :un com 6 populllÇão de Lábren.,
destillrdos a CS[;('\.s regiões,
mm te de ação, têm um ralo clrcuns~
O SR. JOAO VEIGA - V. Exa
c;J!o e EC as nulOl'izacões de despesas
Sr. Presidente, agradecendo a V.
"'fio aparecem, êles param, como é Exa. a condescendêncla para comigo, verl!Joorá. quem e: tá com a rãzão
o c:I,'o a\uol. ficando um verdadeiro estarei sempre neslAl tribunQ" pedindo, No Depnrtnml!nto de E.'ltl'a:lns de Roclrculo vicioso
sollciloando, relvindJcando paro o Ama- dagem onde sbmenle começamos a
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w"bal!l~r. embora as verbas fõ,ssem
dadas lui multa tempo, de 8 anos para cá, com o pr1melro Govêl'no do
honrado Br. Pllnlo Coelho, temes
agora, Deputado 'fávora, 78 qullomeiras aslrlJados pa.rlldos de Mana us,
Temos a. estrada pronta. em terra batida até Itaeoatlada. no bai~ Amazo·
nss. Há. cerca de um mês li firma.
ECm transportou tõda aquelG maquíncrla pala. a cidade de rtacon t;a ..
ra, pa.ra. começar o a,.rtltamemo.
Quer dizer, quando não há malversa
ção, quando o dinheiropúbllco é aplicado, as obras surgem. Lá estão ali
colônias japonêros. Éles. japonlbes,
localizados de um ia do e do outro do.
Manaus-ItrcoaUoara. com o.s plontações magnlIieas de tudo, inclusive pI_
menta do reino. Há. plmentaí, que
perdemos de vista,
Mas, Sr. Presldcnte, pnr<l que V.
Elea veJ'3 como é o Amazonr ,~, sómente em tr05 mlnutos ...

O sn. PR.ESIDENTE (ATllz BDdra)
- A Mesa lembra ao nobre orador:
que já está há qua·e uma hor,) fazendo o seu dlscurso, quando o Regimento dá apenes Quinze minutos. V •
Exa. é membro da Me5l1. PEdirIa que
concíuísse sua oração.

O SR. JOAO VEIGA - Sr. Presidente. V. Exa. que é o nobre repre.
sentante de MarJllo., munlelpalJsta.
como n1nguém, "':li permlt.Jr-me encerrar e entrar em peroraçóe3 mesmo, fa'lIndo de um munJcipJo do
Amazonas mas em brevisslmr s p!l!6..
vrllS.
Lá e;,tA Manacapuru, a doze m:llu.
tos de um aVIDO catallna. ou a ol(.()
horra de um motor níÍo multo veioz.
Em relatórlo do Ilustre Prefeito nal.
mundo de OliveIra e SJJvCl. pede S.
Sa•• Sr. Deputado BrIto Velho, 11111
motor Jl'll'll. 9clooor uma. bomba para.
que a CIdade de Manacapuru tenha.
água canallzada: um barco pequenine,
par" que possa visitar as e.scok!s dI»
seu MunfeJpio; fornos para. que Ulluêles pequenos agrlcultoxE'S possam Ia.
brlcar Il 600 tarll1ha. em vez de Importá-Ia do Estado do Pará..
,E por aquI vai, Deputado. N/1(J
posso aloncar·me, porque prometi Cl.à
PreJJdelJte Anlz Badl'a encerrar com
o MUlllclplo de Mtnacapurl1. R,e.vlndJcações mínimas. como um motar
pam acionar uma bomba para que
Ilquêles munlelpe.s tenham água Cl:nalízada.

Mas repito: SOlicitarei sempre. pedireI sempre. E a1noo bem que ao
Amazonas é posslléel. por ~Imples requerlmen to, d.lzer zlgwna cotsa etn
lllxpiJeaçáo pesWal, jl\ que. no GNU.
de Expediente. às vez~s 1.;SO é tllffcU
para nó:;. EsUlreJ aqui sempre, Sr.
"'.resIdente, huml1dement.e, Ulntas vé.
zes quantwJ lorem pos'.Jvl'ls, paTa pedir !lEra o meu querido Amazollas
Multo obrlp:l1do. Presidente Anlz
dra. (Muito bem; muUn bem Pal-

l3a:

m4.ll.
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bISCURSO I?RÓFE1UOO PELo SR.
DEPUTADO CASTRO COSTA NA
SESSAO VESPImTlN A DE 4 DE
MAIO DE 1964 E QUE. EN'lREGUE AO ORADOR PARA REVISAO. BImIA PUBLICADO OPORTUNAMENTE.
O SR. CAST1l0 COS1'A:

,

Sr. Presidente e Srs. DepUlGCIO!l.
é do conhecimento da Cata e da Na.ção a campanha qUe dcniro d(.J1e
reclnto ve.'l1
desenvolvent.l:l o .8r.
Dcpuf.ado Emlvai Calado, 11 pro\lõ.,ji<l
de atividades do Governador Muuro
Borges Teixeira, de Goiás. na teDt.a~
Uva de fazer crer que o Chefe do
Executivo golano tenha lnte~r,ld()
aquelas fôrçns que até há
POUllO
tempo. no Clovêrno do Sr. JOÍlo Coall1rt. procuravam trair 11. Constlt\ içáo Federal.

DIÁRIO DO_C_'O_N_G_R_E_S_S_O_N_A_C_IO_N_A_L_-:..(Seçáo f)
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Se dentro desta Casa existe um {se. até há poucos dias, pelos cofres Ideolõglce, desafio V. Exa quanto àS PlU'tido
Democrático rompemor,
grupo de deputados que pode falar do Estado, seja a cargo de seeretà- nossas respectivas posições,
"
em julho de 1963, com aquêle Govêr~
sem a menor sombra. de suspelção II rio de Estado, de presidente de auO sr.. Emival Caiado - ."
em no. rompemos com o Partido TraDa,;.
respeito daqueles que agiram subver- I tarquís, ou de enWdade paraestatal. Goiânia. Anápclís, Morrlnhas. Jara- lhista Brasileiro de Goiás...
(
aívamente no Pais. êsse
grupo.se ou. ainda, como assessor de seu oe- guá, Rialma.. céres, em todos os rtnO Sr. Emival Calado - Enquanto
compõe dos Deputados que integram bínete. 'A um verdadeiro antro. e. um' cões do Est,ndo de Golas. defendendo ísso o Governador de Goiás telegra- I
Il. bancada. do PSD de Goiás. Todos verdadeiro ninho de comunistas, foi a linha democrática. levando depu- fava a Brizzoja,
'I
se lembram dos pronunciamentos Tei- a que rtcou reduzido o govêrno do tados de todos os partidos, levando
O SR. CASTRO COSTA - Assim
teradamente feitos nesta tribuna. e Sr. Mauro Borges TeixeIra.
deputádos de dIversos Estados da Fe- não é POSSível., V. Ext novamente in-'~
:tora dele. pelos Deputados pessedís"
•
deração brasíleíra muna campanna terrompe o meu raeíocínío Não per '
ostensiva, não mttíreí
"
·,1
tas golanos que,' em j uiho d e 1963, ti o SR.
t SCASTRO t COSrA,' - I Inie- clara. de advertêneíe~.~
mais apartes, Sr. .presldente-.~
tiveram a: oportunidade de, numa zmen e, /. Depu ado ,Euuva Caia- Só aqui. nesta cesc, como também
reunião da- banca'Üà. nacional de seu do. V. Ex tem a mente obscurecida. atravéS. de entrevJ.<;ta
que demos
O SR. PR.ESIDENTE (Anli/; Badrd]
I Partido. concitar, não sômente os pela. pllJxão polítãca, _ Exatamente contra. a comunízação de Goiás pelo - O orador não permitirá maís npar- ~
I>eputo.âos qUe se encontravam pre- para dizer que êsse refrão de y..
grande órgão democrático O Estado teso
'!,
sentes. mas tôda a agremiação par- tantas vezes aqui repe,tido, nao en- de São Paulo.:e que alcançou gran'0 SR, OASTRO COSTA - MaG. '
tldárla. a romper com o Govêrno' do ontra. eco na. rel!-lldnde dos fatos, é de repercusaão em todo' o Pais. En- Sr presidente dizia eu que enquanto]
Sr. JOáo Goulart, que estlWll. como que me encontro na tribuna. Venho tão. sr.. Depulado. é preciso esela- tod<lS nós. vJdodeiros democratas dt3't
.se constatou posteriormente. :fazendo desmascerar perante a Naçâo esta re~er justamente essa tátloo. pol1tica Go!áS nesta Casa, rompíamos, CMl o
um tl'<lbnlllo de subversão. no sen- campanha 1nglória que V. Ex' vem de ·v. Ex"Íl que querem
desvíar a Governo do Sr. JOão Goular~, rcm-'
tido de lançar o Brasil ~ mãos do encetando. campanhn que jé. atinge questão para dL1-á.la como luta de pímento êsse feito através de um ma-i
,oomunl.=o ínternaclonal, \f.a10, por- as raías do rídíeuto, tal a ímperbt- famílias, luta índívíduaí entre o Go- nitesto dirigido ~ Nação; enquanto {Jí
tanto, de cabeça' erguida. cônscio de nêncía com que_V. Ex' usa. da ~a- vernador do Estaio e mínha persoa, ,Governador Mauro Borges Tcixetra/
que. ,ao representarmeste instante o lavra e lança mno de todos os meios e a minha ".tam!lie. quando, na ver- rompia com o partido TrabalhiEtll(1
posso para denegrir aquêle
par!ldo que dade, não é Isso. É a. opinião pública. Brasileiro também em julho de W63l
povo goiano. desta tribuna,
perfeitamente apontar as atividades sempre venceu o de V, Ex no Es- são os órgil,l1s estudanos, são a.:: en- o partido do-'Sl'. Deputado EmJva1l1
(jaQuele.~ comunistas que. em GoiáS tado de Galãs.
tldades -de classe, é o povo do Estado Caiado. em Goiás, escava sonnando]
ou dentro desta Casa. tiveram atuaO Sr. ElIlival Caiado _
Permita de Goiós que Já. verificaram qt'B aquê- com llIl'l.a allança da. UDN com OI,
ção íncondízente com 03 ídeaís de- V. Ex~,..
le Governador. que aderiu nos [I!_ PTB. sonho êsse que começava a con-;
mocrátícos do nosso Pals.
'
tlmos instantes. não à
heYolução, cretízar-se com n aliança firmada eu-,
O SR. CASTRO. COSTA - ' Irei mas à vitória da Revolução. não tem tre a Prefeitura e o pTB metropoA campanha. que o ilustre Deputado
:Emiv(\l Caindo vem
desenvolvendo conceder apertes a V. Ex' no íns- condições de desccmunízar e Iímpar litano de, Goiânia,
"
j
desta tribuna. no tocante à a.tuo.ção tante em que o meu raciocln1o o o Estado de G01l\s. espe~e,Imente o
E agora vem S. Ex~, que desta tr1'do Governador Mauro Borges "não permltír, pois. docontrârlo fica.rá seu oovêrnc. D'~I a reverta da popu- buna jumals teve um pronunciamento
extravasada no corajoso contra o ex-presideme JOãD.
pode, de fol'111l1' 11Iguma.. calar no es- tumultuado meu discurso. Penn1ta- íação goiana. hoje
plrlto ,d!lqueles que 'ne verdade par- me ao menos que responda ao seu pedido de imjJelIcTunellt eprescntado Goulart, dIzer que é exatamente (J
"ticlparam da luta democl"ática. que aparte. do contrário não concorda- pelaS bancadas da 1Tnlão Demoer!- grande defemor d«.s franquias demoprocurou travar até o dia em que rei mais comlnte1'vençães. E apelo tlca Nacional. do Partido SOcial Pro- eráticas pelas quais tanto nos bate~s Fôrça.s Armndo.s de nosso
País para o Sr.-.P!'esldente no s~tido de gressista e do Partido Democrát·lca mU!f. A mim não falta autoridade par~
puderam, numa arrancada histórica, me assegurar a txtlavra. '
Cristão. no sentido' de retl1'á-Io do falar sôbre êste assunto, M Sr. Depu_
'liar uma d'emonstração de que, de
Sn.'PRESIDENTE (João Veíga) Govêrno do E:!tado porque quem co- tado Emival Caiado falta essa auto·
:!l\to o povo brasileiro é Infenso /l imo _ Atençiío, Sr" Deputado EmiVI\! munlzou O· li;statlo e.t,ravés do CERNE. ridade. porque S. EX' em época neplanta.ção do' oomunlsmo em nossa Caiado, V. Ex' deverá sO!icltar o que en~e(Cava aqllêle fa!Uoso Instá- nhuma subiu a esta. tríbuna-Plll'a di,,;
Pátria"
_
aparte.
tuto de Cultu!lt pc;puJa!' do método zer uma palavra que fôsse cont"a Q
t
d
.
Paulo Fre!l'e, d!a "artilha de J0s6 govêrno do Sr. João Goulart.'
,
O SR. CASTRO crOSTA Sr. Goiano, de todo ê::.se material subli: êste ponto que desejo tornar bell\
o Sr. 1'1111Ival, ca Ia á o - 'En ran o
-neste Instante no plenário.- queria Dcputado, Emlvs.1 ceiado, Irei dar os. versivo. através dtt SI!.TRA. que é a petente para perguntar à Casa. e lIí
(X)munlcar a. V. Ex' que, neste mo- apartes a. V.
Não OS nego. já Secreta.rla (lo T:!'ll.bllJho
de Goiás, NaçÍlo quem é oportunista: nquêJe
mento. as fôrçes' oposicionistas e 'de- o provei. Mas" em primeiro lugar, a~vés do 8aneamellto. onde o Go- governador que Imediatamente à de..
-mocrátlcas llutêntlcas do Estado de permito. diga eu que V. Ex" nlío In- vernador Mi:lro I;"rges foi buscar, flagração ,do movimento militar fêlt
do povo -comunistas mais Cl'.tegorlzados :fora. um manIfesto solldarizando-se COm ti
GoIós estão pedindo na Ass.embléla tarpretia. os sentlInentos
Legislativa o impeachment 'Cio Sr. goiano neste instante. prlnclpalmen- do Estado de Goiás. através de quase Revolução, ou aquêJe que. dentro des~
Mauro Borges Teixeira, como inca.- te 1),10 momento etn, que (l,fl1'ma que todos os órglí.os do Govêrno. Assim. ta Casa, com, tôdllll as oportunidades
-paz de continuar 11. governar_ o Es- M fôrças realmente democráticas 0:0 êsse homem não tem condições txtra. à mão do grande e do pequeno' ex~
todo de Goiás.
n.tado de. Goiás estão pro:mrllllldo fazer a operação limpeza. no Estado pedlentes, nunca desta. trIbuna di!\S~
O SR. CASTRO COSTA -_vejam decretar o impedimento do Governa- de Golãs. E nós, os autênticos de- uma só, palavra profilgando a. atltud~
V. Ex's, Sr. Presidente e 5rs. Depu-· dor Mauro Borgcs Teixeira. Isso só moerata.s.- queremos que também ao subverSiva do Govêrno do Sr. Jo{íll
tadlJ.!l. a pll!xão que transpira diIs Se deve á lla1Xãó IlOlltlca - repito nosso Estado chegue a Revol!1ção. 11 Goull1l't?
I
-palavras
doapós
Deputado
Emlval cala-I _ . 1com
uma
Mas,.Sr.. p-,esldente
e ers. Depu';
9.' campal'\ha que aqu
r que V. F.x& sempre. se , deixa. fim de não precisarmos fazer. ,
._
'
d04 S. Exa
desenvolveu. sobraçando montões de en ma •
segunda revolução para descomUlu- tl!ldos. a campanha que o Ilustre Depujornals pelos, corredores 'de. Casn. faHI1. ainda. uma agravante: no fus- zar o Estado de Golbl. para elhninar tado Emival Caiado desenV'olve, é um~
"Zendo leituras de manifestações e en- tante em que todos nós, nesta Casa a corrupção que lavra. francamente campanha que contém 'algo de quLtl1evJsta.~ do Goverlllldor do Estado e atra.vés dê.ste nUcrofone, em co- n03 qU«dros' adminlstrativC\! do Es- xotesco. Além do sobraçamento coosde Goiás, hoje anuncia aqui, em pri- mlcios rea1i2ll\dC\!
dentro do nosso lado através de percentagens vergo- tante daquêle farto material publfJ
1jlel1'a máo, à ea.sa o, à No.ção. que EsOOdo. em tôdas as oportunidades llhosas em rodos os órgãos que se de- cado na. Imprens& de GOiás e do B1U4
-lia fÔrça.s "verdadeiramente demoor/i- que se nOIl apresentavam. expendia- dicam à realização ne obras púbU- sIl. que S. Ex' costuma. exibir à. casa,:
tlcas" _ fôrças eSsas que são sômen- mos pontos de vlst_ contra. o Sr. cas.' .
S. Ex' está. através das emÍEsOras
te aquela.s que apóiam S. Ex' no João Goulart. V. Ex' não fêz'sequer
O SR CASTRO COSTA _ Veja, Goiás, ab'avés das Tevés de meu Es
Estado de Goiás - estão preparanQ,! um só pronunciamento no sentido de sr. Presidente, que não há na.ds.como tado. através de comlelos agora re
neste inst'ante. diz S. Ex'. o Impedi- que o Govêrno do 51', Jollo GOula.rt unt dia atrás do Outt'o. Está agora o 112',(1dos. procurltÍ1do fazer com que ~
mento do Governador Mauro Borg~s tinha suas fôrças quebradas perante Deputado Emlval Calado falando qut! povo goiAno se volte contra o ao.
Teixeira. Sem dúvida, vemos ai a o povo brasileiro. Ao contrário ~o, o Governador MaUro Borges Teixeira vernador Mauro Borg~s.
I
pab:iio que é evidente nas palavras o partido de V. Ex' enl GOlãs. empreendeu uma. campanha de comu" '01'3< sr. Presidente. IlÓ quem nãd
perante &lte nização no Estado de OoláB. Mas, por IlSrlstiu ao desenrolar dos acon tecl~
do emInente Deputado Emlval Cala- partido que respeito
do. pnJxão essa que é guardada há Congresso Nacional. porque a UDN. colnc!dêllcia. •. - '
mentos da. revoluçl\o de 31 de marçq
tantos anos. desde OI! IdM de apó& de feto. sempre combateu o Govêrno
O Sr. Emfv 4l caiado - E V. Ex$ é que não tem conhecimento que Q
1930. quando a. sua. Ilustre faml1la do Sr. João Goulart ..,.... o Partido não pode negar.
,
Governador Mauro Borges Teixeira
deixou o poder no Estado de Golãs de V. Ex. em Goin.~. repito, o que 'O SR. CASTRO COSTA - .,. nóS foi" segundo Chefe de Executivo Es":
'e foi substltuldo exatamente pela fa· procuroU, ao contr!,rio de fazer com" goianos....
tadual a pronunciar-se sOlidarlzan':
mllla., Ludovlco Telx;elrllo, encarnada que V. Exu e seus representantes
O Sr. Emlval Caiado - E V. Ex~ do--se com o lnovlmento revoluclonll.~
pelu. pesscY.l do Ilustre Senador pe- emltLs.sem algum
po'onunciamento. não .pode negar., V. Ex~ s'llbe...
rio. solldllrledade esta que velo ante4
impla;ntou em Cal. Isso sim, a UDN goiana, Cêz u~
O SR. CASTRO, COSTÀ _ Tenha mesmo da solidariedade' do G.overna':'
diro Ludovlco, que
Oolãs um regime democrático, ~;()b acôrdo da Prefeitura. Munlc!l»l de um pouco de ética para me apartear. d~r Adhemar de Banos, de Sao Paua inspiração da Revolução de 1930.
Goiânia com, os órgãos petebIstas em do contrãrio serei obrigado a não lhe lo. Sim. antes mesmo ,de o sr. Adhe.
,
C! d
P
lta Gohl.s, no sentido de que a UDN e o concedi".r ma.is apartes. Já lhe can- mar _de Barros se pronun~Iar. já lI4l
O Sr, EmlVa~ a a 0 - er~ u- PTB se unissem para, dêsse aCÔrdo cedi 3 apartes em 6 minutos de dls~ estaçoes de r/idio de Golâma lrradla~
\]1e. Quero escl recer a V. Ex q: adminIstrativo na Prefeitura. pertlr curso e V Ex' não 'quer. comprecn- vam um manifesto dirigido à Naçáo
entregamos ao Oomelho de Seguj'(l~ um entendimento para que fOsse Im- del' que é ÍU'eciro um pouco de ética. pelo Governador Mauro Borges. E
ç!l Nacional e, t;l~bém. à cas!"bl~'l - planmdo a aliança da UDN e PTB, V Ex' não tumultuará meu discurso porque não o permItiram as clrcunsll( lotsasrl' êdamor:,~~lnddêon Cmt~~ a R:fl~ld:Je em nosso Estado.
cómo fêz com o do Dcpu~ado Oeles- tâncias, o S:' Governador ~dhemar,
.....
tino Filho.
de Barr.os nao tinha condlçoes COIII/
comunizante do Governador. de Goiás,
O Sr. EmivaZ Caiado - QU,er!a ,eso n Exercito. ainda sem um pronun- '
,Em nenhum Est.ado da 'Federação - alarecer 11 'Cnsa essá tática polltlca
Mas. sr. Presldepte. meu raclcc!- clamento a respeito. para poder con.
oaso afirmar e frisar Isso nesta Casa de V. Exa, em Golá,.~, Sabem V, Exa,:;. nio. sempre intel'rompido pelo Depu·' cltar o povo paulista a cen'ar fileiras
_ um Govi!rno comunizou tanto, n'em qUe o pl'Oblemo. de Goiás é um llro- tado Emlval Ca.Iado, se encaminhava em tórno do. reVOlução: e o G0ve)'mesmo o do Governador de Pern~m- blema "idelll6gico. EwJ, linha poIltlca po.ra o fato de que. enquanto todos nAdor Mauro Borges, Igualmente, não
buco, Sr. Miguel .e.rrais. Sabe V, Ex"_ nosslL an~ da Revolução nós já a nós dentro desta Casa estávQmos p!'e~ podia pronunciar-se, de forma algu,
gllndo,umll.' atitude :franca e virll con- ma, enquanto a .guarnlção militar de
que em Goiás nã~ existe ,nenhum Unhamos...
comuniita de maior ,verniz cultural.
O SR. CASTRO COSTA - J)lxa- ka o ffi:lVêl'no do' ex-Presidente João Çloiãnla não lhe lludesse oferecer con.
I de maior expre.êsão. que não recebJStamente sÔbre o pl'obelma de linha GOulart, porque nós:da bancf\d,a--do dlções -necessárias
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1
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Maio de 1964
Ic.õo, Sr. PJ'~lclente. velo. exatamea-

ve!~dl.dol'l Ademu de :6arr&., manjo
festa seu apelando a revolução, já
{(em do Sr. Mauro Bors"s; l<ll aquela p:tJ·se.\ a ouvir, eal v:íriu eseações de
de. sem contar cem o apolo da, guar- rátllo do PaIS o prcnuneíamento la~'0;:() militar do Ex~"ito s,dlad:l. em vo' 'llve1 cio GovernadJl' do Estsdo de
c o.ànla, prcnuncíor-sa, expe.adar sua G(\,láS. nou êste aparte em abono ao
~;d.lI'J'll. fi N~7~O e ao ESIJ"-O, ~'Il\lo dlscurso de V.
(~n~ S? scllâarrzava cem a 'evo~u'çio
€JJl murcha.
SR. CASTRO COS'!'A - Vej~m,
sr.O Pre.õ!dente
~ 8r ... OlplltndUi. um

te. anrmar uma qualídade de cora-

E::..

~iLd:•• :;T" J)·:,"d~:Ite. Cjl1i:
1151UJ em B~"~\11a.
!lfJ rt'Sto do Puis,
nrxo Edado tainbem nâo unna as
;;OlHlj~êéc, n: re,"zarlns para transmitir
'
,.
~
,j,
ú li H.nn:m:]'! p.":I O~ ,.~ma~ CUI.
'bJ~ Lio Era;l] a palav:ra do Governa(jür M_Ulll J:,or"is Cj'J~, Il~ (nf.lnlo.
;,al rJJLll~ )11) uIC1l1e~... cj:t1r>uoo.
OêDl'c'C

V,"L;llCC",0 ncs,
f- ''.Iam ê:: j cJ,C['CL"

Cl~pOinJ~11l0 sem p:"I::ão. O D:pulaclg
Hamilt::n Prlldo, d~ São !'",ulo. conf'lma aquilo que "'tou afirmando til!
tribuna. E6ment: fi f':llxflQ é qua pod~na lerar-ncs a. entender os f.n.).
'
T.•
.. eaos J:o\i.I ccs qU~ se eIw~,,;t"m
11'1
.. vpluç~o, no olI8Iu;do de n::;ll.l IIG
001 crn"oor d~ meu Eitadj a prima.
Z'a. de ser um d"J p'lm~jw, do ,Sra.11 a •• pronunc'ar [:l.vçrà '"lmE L'

o sr, Em;"al C:d:~d() 1l~~UmJU ll, ::' I .'';.
~..
I~
~ e l\
:rO]03 cb \j11]:'9.t~-·~D. tLzj" cu. ~u:lnjc
.e~o UÇllo. I~lo J:óo,ll. qu~ llao Pfi'.ClSO
num J'rCr't"lll" do [".,'1"0 o U"l' 1m sculr-me no rJdlculo
da~
nfmna~ ~..
.....~ .
~.. U:lS do ~'U H'le L • • CDlr"'~ ·1~.n.·I~
8. E.~'" !')l't:clj:nu em GJ~IIl. há tl'és'
.~.
_..... '" ,,'~ ,,,. "'~;

r'

•

que o 'tenen te-Coronel Mauro
BOJ:ges sempre ccmbatsu o eomunlsmo no ~errtór,o goiano••'\qu1
em Luziânia, em duas oportunídades, quando elementos autêntlcamente comunistas tentaram ín,
vadír Iazendas, o GVvernadol'
goiano tomou alitude enérg}cll. e
d seísí va con t,1'(1 taJ,S
' I
nva s OUSo
No caso. por exemplo, do Vj,o
dos AngIcos, nss.e munlcípío, o
Indlvl4uo Hor:l~y Fet'Ul'ra. DIas,
gu~rrliheiro e as1~adlll', bem conhacído no ú!strito li'cltenll, 1J1,Sfalou ali la:leU"a.sé
I) seu g~l1"O armado, wa
ínvadír
dl.>~nbulr ter-

1':m Tomalld\> -ccnuecímento do

fato, o Governador M!\uro !loxges.
mccnnnenu, mandcu para. Luziu_
uia ~efôrço pil!Jc1al com a (maJ'tI d
cJ'
ti r d fI
I n e eJo:,:"U:>lva
e p en EI
0racy. A!'SllU foi que. no dia 27 de
outubr() áe 1963. H<õ:racy e um do.
seus c=p~eil'c.. aquI chegavam
_ pre.sos por pollc'ÍalS enviados d!r~lamente, pelo Governador.
Convém ressaltar' que Horao!,
tinha oito prcce.ssos-crlmes em
Brasília e e~1ava em Ilberclade.
Quando. porém. tentou sua tra.
ma. dlabóJlca n:l território goJano.
lal pI&io grar.as á disposiçã.(l ÓO
nJ,'..o GoveJ:1.i<Ídof de punir comu.
ri'stas. - Tal e1e.mento ainda se
acha. Pl'êSo WI. Penitenciária Agrl.
c01a ~;l Esbdo l;ie Goll'ís.

Sr. orací, de faf;o êsse tazendelro cftado po.r V. Ex~ pediu auxilio à. pollcia de Luzlállla, que pO" o sennor
Orocl ns ,prisão. Dili por diante cessou a ação d" Govêrno de GoIás, poIs
o GD\'el'JUldor Ma\U'o Bo: 11116 ncou
sll.ben~o do tato e não gostou,
Ent!J,o, êsse mCSlJ10 ~<1~erJ(j~lro veio
a Il~U~íl1a. e p.OCUr9U o r;epartamen.
IQ Eecleral de Segurança .l:'ublic.a e
conseguiu aquele Ooronsl do Ellé.CUO
,';",\'1:1 ir com êle e a po,j~lll do Dl:;..
wt.o :l'ederi11. '1"\'erillll um encon"l'O
C(;~· és'es guerrilt, 'ltOS na beira do
R'10 M a.cru...
~',. I), lIS
. 3 h oras ua
a ma c1rugllaa.. ',í. ÊX- sane que os guernillel.
''o" venceram a. reIJ'egw e que o Coronal Seixas foi Obrigado a. l'ICUl.ir
com suas fôrças e nesse 16CUO até

pe-I U'"" ln;'·"lh"do~as (. ntro do Rio

c"

_W~ ~

Mara.nlláo. Foram a!und:l.~lIs ollnoilS
e o', ...uet'tl· e'·~" vene'f"m aq'uej"
..
~....
• ~
11\[19, chr_~Oll fi qDnU'~nr' o ÜC\\'UJI'I. Deputado EnlJ\'1U CllUl.u., no Instant~
JUta, D~OI& se refugIaram num mgar
<lor do E:'tldo de G"':ás como o "cJjls1e C1l1 que 'Ie de.!>eJiI fa:;er crer que o
no Mu é1plo de :NICjuelí\.ndi:il, cha.
<b gll~l'r.a reYUIUC!o.niflil,. d:l(luele E~-I Governador de Oolá' (01 p~J1ll.m~e.
lOado Mocámbo. onde estavam até
Indo"
~ol um 0l?ortun1sta e que nno llderlu
há POUC03 dias, sob a CheIia do hoSr' Pl""ir]'nl" tudo l!'co vem Ui! fi re,yolnruo. n'~". tlm. à SU'I vitória,
1l1€nt da. con~lanQa do Jullão. qua ..
tUl'l'limente 'teri~ a sm.slblllclade \l~
Ota. sr,_ Presldmte. isto repre$l'ntll
Ju.;lamrnte, um tal de "PauJ1l;\a",
'Povo g~jaDo, que e111110u p~l'a ~ta Il:'la ~'1:ao Inomlnllvel. ql'" o povo
encontrando-te com ele "Fe.ttko"
CDM. não tomesle a mIm, m:lS turn- naÇi p_de ,tolerar. 1l0~qUe não estamos
"Vital" e outrilS 3!emento.ll guerJ".l~
bem o Depul.ado Emlvnl C:llado. a nesta .casa p:l.ra, ~ lsia~er ~os nosIllelros. Fui informad<! \1e qUe na.
b!'lga. da mulher do Alcides COm !le,
lJuem tW1110 mUlw praw de d:n o SC?S ~p,tltesl'e4bO~~, A pI0PÓ'I~, devo
lljJmte nest~ lnstan:e.
c1lzer que náÇl tenho proçuraçao do
e~ eelÚlOra contou al. policia que as
O Sr. ltmlt'ClI CClla:io _ Acho ate Governador ~auro E':>rges. nem de
metra~hador.as 1I!l bon:.ba.s
MQJotov,
puerlJ e rJdiculo V. Ex" dIZ' r qUC o (ercelrt\S. para. promover a sua dele,todo ~ mailU'laJ béllco enCQI1tra.se
GDVeJ'Il11Ôlll' de GCl.<áS fOi ~ ,,~, unçlo . SR. e se li f~çv e p?rqqe vep que ~
escl'J1dld~. enkllTllào nlil se.l·.rarla M
montor dn re?clurã,.,
verdade a. re.prl1o desse episódIO esla
o ql\e. \l!l de ImpllrtllnLe. l.am· :vIunlcipio eis Nlque1ând.ia, no lugar
.,
.!'eiJdo vJlmente dNuJj>!I,da. :5 mISter
bém. é quI' 'co falOenclejro mais ehnm~do Mocambu.
o SR. CASTRo (JOS1'A - o S2- qUe tOUÇlS nó" que temos honestidal:{e
ameaçadQ por HDrllCY era o Sr.
O SR. OASTRO DOSTA _ SenhnJl
sumlo " pronunc.lar-se.
ele I'ropôsllllS. que tu7.tmD.!;' n03sa l?9.Antônio Francisoo de OliveU'l1, Deputado. agraclet;'iO as lnf<U'maç6~
O Sr. El'lll'al' CaUldo - S~be V. lltica. sem Inlle1'ênclfl,l; da lnverdade
homlll1lo peJ'tenc~nte aos quadros que V. Ex. me dá. parilculllrm8l1te
Ex'! que êJe se pI'(JnunciJu 6lJlU(ntó n.<.ta!leJeçamos 00 térmos, sem e(luida UniãO DeflloeJ'álJCli NlIcY.lnal. róbre brJgas de mUlher, que multo
depnb que [Juntro ou CUlco gClV~l1U' 'yoro aIgnm. dnqullo qUe acorre.' ti:
c o m li a.nhel.ro Inconõlclvnal do oontl'lbuem Pà1'll o l!i'clareclmento do
d<Jres ee Ü1·C!'.:;:.:m l1ron\UlciadO li; ain_ lss() que eE!{)u i .. zando fi o Depu:ado
Deputado Emlvaj'Calado.
grande arswlto que estnmos tratando
da mais: ele esUi,ya C{jIll \rê. leleJo- Bm!val C'I1ado. por multo que o quelFoi Antônio FranclSoo de Oli- no mament.o.
11('3 e cura, v4rws r;i,dlc" Ilprlvs para J'l\, não
leval'a. ;le tor:lla alguma,
velra que, em data âe 24-10-63.
•
dl1crent"-S ESlt\tl03 U1\ l"('C1,e~:lça(> lJ.jHl a. discutir ê.~"e.s prcblemtn.l1as lã~ pg~
denunclcu IJaracy tllretllmenie ao
Diante da atoar~a promovlaa pelO
Sllue)' 'lue lndo 1f1, ,:unlul'. E li Rác1J:: C(\Ienos de sua apreclaçiíg pessoal. que
Governador. e no dia. 27 do mes-- meu Uustl'e oolega, Dcputa<lo Emlval
D;'nsll Celllra~ se 1!~lll1'rla O.{Ju~,unn- peço llcenç.a para cll1S&lflC3ol' de rldlmo m~. Horll.cy já se encontrava calado. diante do seu, rctríU> já lIemmte. enquanlo C.di,\'lI. na cll~e;J dCl çulos. por(lue estou aqui par.a eJIpol
prêso na CadeJa PúblIca de LU- corado até pela~ CrlllnÇll6 em Golãs
1c~1I11dD,dr. E rlep" pa<wu es"a nuta pontos de viala que. sem dúvida lI,lZÍáJJia..
diante dessa. Idéia. fixa qUI! tão
de que opor;UUaJll<:o(e S~ de1i~lúa, ~uÍ1la, hão de e:tlar no e;pírilo dOJ;
Ou~ lnv~ã.o aquI ocllrr.kla. foi carac1ieflza o esllÍl'l\o })lllitJoo de Sua.
Enljlo V. E,,;' c"la o.lJ,rznandv uma homenS; de b'lJll. qV2, s.ão toda> qU!.'
na 'azenea. pa.lva. onde elementos E:rcelâncla., '"
vErdaclelflt llí""ebi ll • quo li. 110PU'QI':iw aquI ~enc'nlram no pl'esen1ie 1110.
da Cid<lde elo Gama 1Dvaç;Jram
o Sr. EmivaZ calarto - Entl10 ..
1ócJa de Gelas sab<!. o que e mJIS meLto. Tão 1)'1 rep~<oussão. está \en.
aquela fazentô1B. de preprleüa.de do m}nha definiçâo vem "Ie longB dlilta,
grave. Sw, -admJ,lO f~1 .1 prJUC,V;:J do a camJ1'lnhi\ que o llustJ:e Depu.
Sr. Guilherme Mdreles. elemento nao de agora.,
Jll~;itllnlr. I' tubeanLe. dIZmUJ que S~ !:Ido Emlval Calado cslá promovendO
também da O. O N,. Ilgndo -110
o SB. CASTRO COS'l'A - .. ,
o Sr. Jo?lo Oculart quefla tl'a.ll.iI~f- contra o GOverMdor do meu Elttad~
Deputado JiJmiva} DaJado.
'dlanle do esfôrço que s. Ex~ emUlar' o Brasil numa C:lM IIrancle, onde que d!v.!rsos mllnlclplOS se vêm dit!A policia. goiana, tomllllC\o 00- prega WDazmente para esclare~er tão
êle sózJnho manllaf1a., €J1tã", Galãs. se 'l1ndCl a Q1lm, in.si: entemenle, saJIcl·
nhecJmento, exterminou li Inva- b~, tãl) \.lemoclâtlc~meJHe a oplniio
Jc"ant9.rJn, L1u u.be V. Ex' q~e, à,,; hntlo minha delesa ll.O lIome do Cl1e·
sâo de um dia para outto. pren- pu.,bllca. dO Estado. eu pergun.l.Gr.la,
três hont~' da ~arde dJ dia pdwall'o, le do Executlv", 'Ia/ano. Oiver40S di·
dendo ali la WVllSOres. Agora, o ,~tão. S~. PresJdente. quais os obJe~~lImdo estaI':! o sr, Lia~() RO;:;i.s relórin; de m~'J partido. pessoas que
Di"put.ado Ema'al Calado, candl- los do Ilu··tre Deputedo Ewlval ~abrnçll.do com () Jlcin zomlllll,ta. gc::a- hH.gram a~ We.tr<ls do \l~tldo de S
dato lIO GO',êrno do Estado pelas dt! que, anlai da Revol:lÇá<l de 31 lle
J10. 81'. JC,é po::fíI-O Sc.\~ll., em \Ús.no E«'l. ll:lSSOa& que na rua me abordam
opos'ções em GO~âS, tenta. an~a- lllarÇ{)- ta.ntas vêze& OCupou estB tnp_n'fl~!:' rln .Ec-","~r>l\rú_" AUlU, a alie. ,,{)nstalltl!D1en~ sollclt,!m. '••áo que deriar votos. acwancj.o de comlll'illta b~ parA profUgar o procedlmento
B;lU u"le nao f"l il 00,"':0. 11~(lj:,~Ja renda prourlamente o Governador do
um dos govat:nlldore.s mais demo- Inconeto e antlconstltuclonal do f'Odemo::rát!Cll _ \Y.l;'que llc&eQíto 'que Estado dé Goiás, mgs que ~qul se
crMas do Brll.Sll. o :t'elolmte-CoW- vêl'no do Sr. Jó!io Goulart?
V. Ex~ tombém &sja demxm a, canlD prOmOva o rest&bcll'Clmento da vernel Mauro Borges Teixeira.
411
lla
'" D.flluUld.o B2n~"I:.o VaZo o Depu. cTàde.
EngaDa-se com Isto o D~putlldo
O Sr, Eml /- Calado - RespondtJI
indo Ao!.!!o Rocb.a, Ellquant:> a ha.11. ,.
,
Entlval. l10ÍS aqu~ em LUZ1Á1úa - li V.: Ex4: é.lll luta co~ka a comunicnda se pronunCIava, e se p.onllu~ou
.'fi'. lmllcsslv~J Sr. PJ:e~idente. que ell
e aaedíta.wos que em tGJ;lo o ter- zaçao de .Golás e o aniquilamento da.
contJ'a o sr. João GOUlllrt, li Sr. Mau- }~a. n desta trib~1l.a tóda a ccJrr.elpon:rltói"lo goiano _ êle está pc.rden· cerrupçll.o que la.vra no meu atado.
1'0 Borges telegrafava' ao Sr, L~oneJ Ç1ân~!a, 0l! r~duZ!l tUdo ~~ulI0 ~ue
do terreno cem a $ua campanh'a
O $R. CASTRO COSTA' _ Sem
Brlzzola 1l1poleciffi(l:o-lhe seu apOio; ~ me dIZ na rua a re.sp.• o dê~te
infame e menUl'<JSa.
dúvIda o Sr. Deputado Emival (,'ail!sua. Mlldnrlerlnde e SOa nmJ.zaúe, E assunto. Tol!.avla. soJiClto \,ema para
D~putado Cll6'tro costa. sendO do deseja, perse,:ruil um objptlvo' sem
êle que é S,'crei!irio-Geral da 'Prcnt( ler um oficlQ q.~ O DIretórlo do l'SD
V. Ex~ () no~e QUQ Q P.S.D. lu· dúvIda tem S. Ex~ un:. graUde'sêrviço
de Li1Jel'''~~ào N:le:onnl, 'dava suas de t:uziânla me endereçou bá, 4 ou 5
Z?aJlO escolheu par~ n~ repre"CD-.. a ::estlU' ao Pads. li Naçáo e ao E....
<1escuJ"lls
"O
pre:lIct'ente
d~""rent.
"'e
dias.
!.ar n!
CàJllara
F ~era.J.,
é o.
pre-··
d e"",..,.;
... _,~- sem d'uvlda desoja
~
~
"r
_..
"Exmo. Sr. Deputado
1
' ;
'""
LibertMiio !'TC\Clonaf; o Sr, Leonel
sente para que se dê cl!nhecl- 'S, E);' de tato UClal'ecer devloomenI
Ger50n de Castro to.la.
menU!. li< GOUl,S e, à Naçao cJ,n t!! _a.quêles que podem beber as s.uas
Bl'izzoJa.
I
d
d
manwa correta e democrálles hçoe.;" os en.slnamP,cntQs que não "U.
"
O Sr. l1am",lon Prado - s•. DepuCâmara 05 .\?eJ?uta 05
com que Mauro Borges semllre deram beb·· do e"'s6c1lo revo'uc'l"~'bdo. quero trazer um depolmunto
I I
iáS
......
'. ... ....llbl;olnlamente 1I:lsuspl!1to e oportunCJ
Bt:ls!lia - D, Fettel'al.
dl1' ; u G<l •
1'10 Qll :lt de mar{lO
il. ~fhmaçã.o dc V. Ex~, Todo.s os nOIl-' ~
Com o presente venho c:4munlCOncitando-o a !!mpllrr a
O Sr. E,11JVUZ CaJád O - Nega. que
,.;IH colegas nesta Casa, naquell!!> lila.s,
cor a. V. El\~ que o Diretório Mu~:~v~~ ~l~;;~~e~~e~~adgi, :~;é Porflrlo era. protegido do Mauestávamo;; omlow.s pOI' noticlas que\
nlcipal do 1:'.5.D.• rf:mldo, e por
ter1l1Íno com o meu abraço.
O aR CAS"""'O COC'.M"A
li Bl'asilJa n:io chegll.1Wn. Ii:ln =elUIanimidade de seus membras.
Saud4ç(íes. _ José Rodrigues Preslde~te
• .n.
.;cu
Senhor
<!üênc!a. dL~80; eu mult.as vezes re4orãec~u q~ tIS ofIciasse a. V. Ex.
dos Reis• .presIdente do Diretório' fuI' o C • qudoal o melO qns irIa adol'la ao rádio para ouvir se. através
pwlndo que procedesse à defe,ia
cio P S D de LU7.'n,nla"
oman
ReVolucionário para.
,dêle obtinha, de ou!ras cidades do
do Governador goJano, Tenente• '.'
."
separar o joIo do trIgo oeste após
pais, Intormaçã.o sóbre o andamento
Coronel Mauro BOrl!:es Telxelra,
O Sr. Emzval calCltlo - Agora V. ;reVOluQlío? Qual seda 11 atitude do
dos ncouteclmelltos. POr Isso,- p<lSS<I. ,
vlll11ente atacado pelo Deputado, ExceJêccl.a
poderJa permitir um gU\l-emo Comando RevoJuelanárlo1
dar o testemunho de que, efetlvamen.
Em\val Calaclo. '
I aparte ao lUenos pam esclarecimento' CreJo que todos nós nesta eMa o SlIte, o pronunciamento do Governador \
Não estaria. !1glndo,colll Justiça ,desta, pa.rte,do discurso de VOi>Sll Ex- llemo11l perf'pJtaanl'lIle. OS comunlsw,
de Ckliá.s antecipou-se ao do Govemaô povo luziauo se uão.' praeurs.s.se cilêncl!l'?
,llquê es que decla~a.dlImente o r./io,
ubater as calúnias endereçadas
O &R. CASTRO COSTA - Tenh" !fc:bado. ou com atitudes que na V€('dOr do meu EstadO. quando t<te ainda.
315.0 tinha, realmente, condições 'para.
&O> 110$S0 Qovel'llado~,
prinell'l\l. o prazer de conceder o aparte a. V. i'lade não podem ser negad1s ,a ~ravês
11m prPnunclamellto. Quando (linda. ,
:mente quando o cJuullam de co- ,lilXcelêncio.
de doclImentárlos. bses devem se!'
lIIunisla. Ninguém meJhQl: do qUI!
O Sr. EmiVal eaiaao - Eu quer" ,nerel'quldOll pela. Revolução. Eu o
em nenhuma. estação de rádio do Pa~
consegui ouvir e. manIfestação do 00o povo luziano
testemunha de esclarecer a V. EX. que ,nesse ca.ro do '])l'OOll1ll1O, não 11"Je. mas antes da.
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!ReVolução;'não o faço 1'<60re .õmentll
como alguns democratas procurlllU
fazer. Os. subversivos, .. :

Loga que termine meu raeíocín'o, -nad01" de Goiás, valendo-se de !r:.lil &lJem .tedos, em GÔlás, que não
concéderei o. aparte ao Deputado bancada, valendo-se de seus 001n1la- Sú!1 demagogo para usar II polltlêil. no
EmivaI Oalado. Já lhe concedJ 3 ou nheíros, então' procura &Iturtr o ele- sentíde de agradar aquêles elementoa
quatro. Concederei 10 ou :W.
. bate em tênnos lndivlduallstas, rere- que possam vota.r em mím ou em eleO S1. Em/va! Cl/'iado - aadger
Como. dizia. 'na Revolu~o :Fran- ríndo-se ao 8r, Emlyal ~lad(}, como menta! do meu Pa.!"tldo, PO$O, poSIlveira, Seixas DÓl111, .. '
cesa, fo1' instaurado o terror, A. ca- se tratasse de qUeslões quase faml- rém, dizer aqui que' 'Erombas e ForO SR. CASTRO COSTA _ ... qUD beça de Danton, foI à gullhoUna. E Iíares,
mosa na GOjlêrno do Sr. Mauro Bor'são, via de regia,
mocenle.s-útt'1!f, Robespferre, o reí daquela grande
A
, . , '._
gta Teixeira, se- transformaram num
vO go,anMo
fi~SCS. homens que nunca tíveram Assembléia, um da. teve também - seu
e o plld
nao mt •• "l:"a & ma>P!Uico centro produtor '! a Na.
c
julgamento, 'Direitw e esquerda re-· pessoa o Sr.
aura. nem da S~. rão vaI receber neste ano de 1964
oportunld!lde de ler sôbre o mlla'Xl'" solveram unir-se e derrubar aqu~le Emlva1; ~teressa justamente, II d(,s- Ílaaa menos de 'cenla e emqüenta n1l1
IDll'leninl.smo, aqueles que não aeom- que na verdade era o grande culpado. comunlzaça_o, 01 saneamentc dos tocos sacas de arroz, que, repL;o. já foram
panham os iates, os ac(}ntecl!llenw~ por tantas ~ tl111tas execuções, tIdas de corrupçao que lavram -na,!uele E;;. oolh1W e ali -se encontram a\~ espera
naclonaill, pela Imprensa ou pelo rá- multas delas como injustas.
_ ~do . .Interessam ao povo p,olano me- de comprador, porque o ptêl1O-teQ(J
d:O, são meras suM'erslvos, nem coHoje, vamos instaurar no Brasil dídas - p;,ontas do Comando R5volu- fixaàa pelo oovêmo do sr. João GoulLunista-, são. Mas seu trabalho ae um clima de. terror, COIDO' êsse, Sa- clonárlo, a. .flm de restabelecer a 1art l! irrlsórío de quatro míl e í.::'e~
subversão C-01'ról C org-anlsnia demo- bemes que,. na época da Revoluoã" ordem desrelta no Estado d~ Golts, zeatos eruzeiros por saca, o qual, em .
crátlco nacional, ~rtanto devem ser Francesa, os patriotas tlnI1am UIDll c?Jllo na mumcípío de lI-apora, e. 'lIá- verdade. não oompensa o labor do
também opAJÜladOOl pela peneira do razão, que era: a ameaça de Invasão ries pontos, onde o Govérno aproves- homem do campo, Esperamos que o
ComandO' Revoluclomirla. OS tra!l- elMangelra.. Hoje, no Brasil quando ta o ensejo para, ao Invés de prender Govemo honesto- do Pre.'lldente oascantes de Influência são homens que estamos exatamente expulsando aqué, comunistas, perseguir e ~a: man- telo Branco fixe novos praças, para
também não podem ser pOUjl'looJ!, por- Ies agenres que aqui queriam tentar elatos de v~eadores da Umao, ~- encontrar em Trombas e 1"or.l11ooo não
que são os que fazem li: corrupção uma. invasão ideológica, quando l!!J- mOcr:Wcll. Nac.onaj e da Oj)Oslçae. metralba.écns ou ali verl1íoar uma,
atrll,vés de seus cargos, de suas liga- tamos tratando exclusivamente de ~esmo
~re!ellos,
como ocorreu guerrlllla armada contra a De.nocm-ç1\es em? tudo o senLido com lL- ad- problemas mternos, vamos cometer os om o e Alagua ,Ins e outros mais. ela, mas UIlI CU"""bdl.e muito ~ranminiStração fede~al, estadual e muni- erros de> que a m.stórla nas dá tão
lsto .éc o que intetez.3a exata-menS(l de de produção agrlCOII,'
(
clpul.
..
lamentb.veJ.s exemplos? Vamos que- à. natnreaa do debate.,
Dai se Vê, sr. rresJuente e .sennoO SR. CASTRO COSTA - ~tes rer, por exemplo, C(ue. os mandatos
.
,
.r~ Deputad.OII, que o nobre Depu.ada
tlllll1bém são ,oolhidog pela rêde do doo l~deres ctvis emllltares desta reSR,. OASTRO COSTA - M!llto Emtvá~ CallWO precisa atulllizar-séc
Comando Revolucionário.
lI'Oluçao .sejam cassados?
Quo os ~~~~;WO·v n~re ,De pu
t IEnúval um pouco, com. .novas lIUjJiilUÇoes.
..
'direitos políticos sejam cassados, de a. e mu ltar1o
to irt e Igente. As responsabilidadCll de S. Exa. .sàD
Ora, _Sr. p,esl{!fute, querer agora. todos àqueles. que colaboraram com ~. Exa., nesta oportl,lnldaCle, llo;fc, grEmà.es ltle não po:Ie C1.l' forma alum de nós desta Casa sail' com 11 o Govêrno passado?
rl,~ prestar al)· POVo brllllllelro. jã 1;111.0 gllmll, br.ncar com w', lme...bs.s~ de
.
dJgo ao POVo g{llano e ao humilde ou- wn povo como o goiimo ha:ns!onntmcabeça cheIa. de "ODhos, IlObraçando
os jornaill de lW!>S -atrás, reproduzln- . O sr. "Emipal C'a~a.do Sr. Pre- dor que se enoontra na tribuna, um da 'eus inierês.3e.s pe'''ôalS que estãl):
'!lo. como um disco 'quebr-ado de v.i- ~Ii~'; or~ á.nro me collcede (I grande favor: V. Exa. ~erla ~'ier tlctr'Ol.a"as em Goiá.~de:d~ 193D, em'
trola, aquêle.~ Ililnce!tog emi'Jdo3 há
O SR e c~+io- gOSTA
S
onde 'I~ encon ram êJ.l~ [1Je0$ de mterê!3es do- polia {!o.ano e aobratu.
um ou dois \t1!.()S ...
presidente, peço a V, Exa. ~ JX!~: ~uerrl a?
dO' ~m in!e;-e:.!el da. Da cJóIU111fade ,
Sr. ElIlival caiado _ Exibi "-oS mita agir com o Deputado E'mlva• . 0 sr. Emll;aZ Calaáo - Aca.bei de- .luo e que nllO' pode,oeorrer.
lI!Ie'inals, incl\l"ive o 6rg_ão- ,:,ficial, do, Ca MO como estou agindo; quer di. citar a V. Exa. 06 fo~os de &,uill'1'íIha
~ Sr. Emlvaf Calado - V. Ex;t,
dia 31 de março, do pr6pna dia. '(a zer tilo logo termlLe meu rnclucm1o, no MoCll'Jllbo. > em Ma to Seco,
1111 l!'"me concecl,e aparre?
Revolução.
wncederei o apart-e a S. Exa.; do Tromba, em Formp3a. Salíl!. V ElII~:
~ SR. (lASrnO CO~TA " per_
contrário twnultuará pllra e sIl!\Ple3- que ,existem ta:nllem em JU.s.mra. em m;ta V. Ella, que: ordene Od- a. partes
O .SR. CASTRO COSTA - .•• ou :nentc__ meu discurso. exatamente no Sal!1.olnho e Alvorada. O Estado de que lho} vou L"onceden:.rlo, pa~Ja,1JIa
exlblt', com" quer o ilustre DeputaCllt .nstante em que estou desenvolvendo GOlas qttase se trans!onnou num Dl- mente, nu senti"!) do ~senv/l"\'.metr·
E'mival Caiado. jorn:d.. que não sâo miJJhas considerações.
nho de guerrilhe~og,. Como $a~ V. lo do meu rac!ocin:O.
esc11ta!, _eVlclentemente, pelo Gover. t .
Elm., o Deputado José I'orfirlo, além
D'zJa Sr PreSIdente srs D"9IIro>dor do meu Estl1do ou pelos DepuO Sr. EmlVCf ,caiado - V. Exa da. cobedura. por parle- do S'eU amigo t.a.-d' • e' o ar O" ·uta.M Em vaI
me d!i o_direito e apartear. ~u Oilver:larlor Mauro Bllrges Teixeira, C'~j::o.qkvez, cÚm~ -fembzanca 'cJ.os
tado;; C$t':duaJ.s ou fe~m\l&, tudo /.-"80,
Sr. Presidente, quer dizer que. na
curso e um mon ogo,
" ~ra. homem q!le UlÚ1a oontacto illrew ldlos de anle.>. de 30. d1?3eje Instau:U'
. verdade, o Ilustre Deputad~ EmIValj O SR. CASTRO COSTA -" QWll'O c~ o Sr. Fldel Castro; :foi a Cuba .na Brll.5lJ: aquêle cltma de éer:or reCalado não está quemedo dar um C:t~ dizer a V. Exa: que me peça. alla.rrelvanas.vezes e trouxe. armamento el:- v'olucionárlo' 'que se- C!ffncre.ízQU ·n;'t
ráter de serIedade às .1nve ..tlgllÇÕes no momento oportWlo, no. instante en' .r~lm'o; tem metralbadoras gu~ A&>embféla de França quanno(t,t:m~
que estão sendo prOmOV1dll3_pela Ço- ,que eu puser um p<r.ltU final.. En, iada"a.s· Nat!;Ir:llmente. u,m mês Gep01S 17e9 alio- foram 'confeul\os os uuelWs
>. revolu~o. elas esta o escoIJd!d~. das 'cidadãos.·
.
missão Geral de Investlgll1:õl1S,. crla-tqUanto estiver na~ vlrgu!as. ponto. c
da pel(} Presidente da, Rçp:lblle:l. VJrgu!as-, exclamaçoes, na a, . IJepoz,; en...,rr!lci'as. As metralb,adoras nao
'
Orn, nóS, o.l1ul dcntrOc, temo,so a rel!· dOS' pontos flnal5, V ..Exa, apar~ell'á apareceram, êste .armamento do parsr. EmIVa!. caiado - V. Exa.
até cinquen~ vêzes coma qulset. . tIdo-,comun!sla r:so. apareceu os guet'- nao 1I!e' ponha tã~ velho assim.
pamabllidade ...
, a'
;
O Sr., Ernl1'al Catado - Quero d~- rllhelEOs golanos nao foram presas e O SR CASTRO COSTA - S'!nllor
O.
Emlval C, zado - E esos zer 11 V. Exa. que, Pffi que pese li :ncontr~-se soltas: forag.ldos~ To~as pres1den.,e, Srs. DellUW<lOO, se fõsCom=ao que quer _rr..cs.
sua cultura e conheeeltlentos Jóure li babem dlSSO. TenhCl ,óenunolado. In-, scmos nós con"'ressis,as a"'lr d-e a<:ôr- O SR. CAST-RO COSTA - ... de Revolução Francesa, não pOde taz('r ces;an~menle, que. o Govêrn~. de do com ~ bitola e o modêlo do Se-·
relata::- ratos concretos, de não tra-13 defC?a .do Governadol' Mauro Bor· Gmá:s e conivente. e. oomparsa de~e nhor Deputado Emtval Calado, tllmzer para. o Conhecimento da Nação g~ TelxeU'a. Po~que, "ll' verdarte, náo movlme;nto de guer!Ilhas no Estado bém o sr. Adbemar de :Barras, ..
quesLlúnculas' de ·ordem pessoa.l. que eXISte neste PaIS. govel'llildor algum d~ Goias, com o fOI eom . a: introdu
O Sr. Emiva! Caiado - Sr, I'l'csl.
pa.dem: ate.'lder
apetites .. tê de (que tenha oomumzad<l tanto seu E;;- çao do m~todo PAulo FreJre. e _oom dente __pela ordem. Estou sendo oigrupos: mas não aos lntel'ê0ses da ;.ado cgmo S. Exa: :V~ V. Exa.. que a crlação .d~-tal !DAGO, o 6rgão 06 tad-o nomInalmenle e não me é con•
.nacionalidade E.ntão lfÍlim(}s ditar .,na .~ao teve oond:çom ao men')s, ~amunlzaçao, e, através do SETAS, cedidO'o aparte.
•.
C"
do'
1 I á'l premIdo pelo Comando RcvolurJoná- ele con!es.sou que OOva velcUlos para
Ii!" Supremo om.an Revo llC on . o rio, para prender seus auxiliares dl- se organizarem ligas camponesas co" O SR. CASTRO CO§TA - .,. terá.,
.as normas d~ açao "que deveria &<d~: retos, seus s-ecretár:os de . Estado, munl.stas. Elementos de- seu gabinete. em breve, seu mandato r.assado. com
tar. em rnlaçao a0tr",r. ~aurot Borg s seus presidentes de autarquias, E êJe como os Srs, Joã.o Batista Escarlotill b9Se talvez naqueles famosos pmCf,sTeixeira ou a ou ?ll elemen os que, deu fuga a êsses homens, escondeu- e Tarzan de Castro: comunistas fi- SOs que lhe moveu o Sr Jáll0 Qua.
porventu;a, ~a hIpótese do senhor os; mandou. mult<t.s vêzes, em carrp chados, promoveram êste trabs.Ihod~ dros. O Sr, Carlm Llleonl~ é. CO!!Deputado Emlv!ll Calado ou de qual- ofic'al do Govêrno do Estado de agitação no interior de Goiás. com
ressadamt!!lte. hom~m quo'. tIa moCIquer um dos Srs. Deputados. pos'am Golás, comwüstas _para $erem es. bcneplácito. com o apolo: com a 00- dade. teve ligações com o partido Coser colhld<Js. nas malhas da de.'fComu- coridldos, para serem levados a. es- nlvência 0'0 Sr. Mnw'o Borges que munlsta. O&-: Magalhães PiIJ"o era_
nlzação que ora se promove? O i1us~ canderljos em. GoIás, Então, o que 'a em ,Goiás. foI o vercladeiro chefe di homem que usava a mesm.a técnica.
tre Deputado Em\val 'Ca1adoê um consciência democrática do Estado de :al guerra revolucionária.
de aproximação com o Governo Fo.~
democrata que não
condiz com os Golás reolllma, o 'Iue pede o que
dera! adotada pelo Governador gIm-mem princlplos democrátIcos. Ora, exige dà revolução. do' Presidente da d?n SR . .?A~TR,g Cq~JA - Agr~- ró- BorgeS. técnIca e_~sa Que era 1\ ,óoe
8r, pres' dente. o fustre Deputado República. do General TaurIno
é e...... ao _1 us re· apu"" o a gran'Ue áproxlmação. usual de Govêrno' regiOudonlsta de minha terra deseja Ins. justamente essa descomunlzação'. Se ig.fonpaç~o ~ nas presta. Mlll. devo nal com o Govêrn. central. Igualmen.
taurar no Brasil -aqulla .oontTa. o que o Governador não a faz Os derim- lzer a •
a. que, oomo repr~..e..- te, o Sr. Ildo Meneghetti Iria ter o
iodos nos ~la<nçamos no preeente mo- erntas go'anos' querem qúe'o pOder ,tant~ de. -u11] povo,_ como o- gomn?, seu mandare cll."-sado, porque falóres
:ment.o. um terror revoluolonárlo federal faça essa descomunização te~JiJa atua.\:r-se ~elhor a ~.cwe~- outros teriam ocorrido no Rio Grande
i,mnl 1\l1uel!i QUe se imtalon '!I....-Frnn. que se crie uma coml~sãQ. federal pa~ z:ien~ ~ s .. q~e r.az.!lO g:,n ee - do Sul e feito {'om que S. Exa, se
çn. à época da revoluçãO d,e 1789.
ra dcseom'!nlzar GoIás. para desar- lação aos f;~s eo"e n u:r~IWia um re~ delx~e colhêr pelas malhas da su]}Hoje os Glromli1os t'lmam conla mar, os nucleos de guerrilhas. para
óad
. t g
9 e, n 'lersao.
da Assembléia. Nacional, AmnnhiL que se processem todos.aquêles ele. ~~r ~~~~o iJ~~~ no.~e1<l do Sr. Presidente.lssfl}udo é ve!(1a<Pe,
Danton consegue. a través do seu ,ver- mentos - e, isSo envolVê o própr;o FÓrmos
' g .: emã . om as e Já aquI, numa !las uLIm~s sessoes qa
bo lnflnmado e de suas IdéIas tixllr.. govêrno do Sr. h;iauro Bary.es Teí- me ar:c:~!v~~1~~~ ~\~" ~'i q~: sema.na passada, era pe.:bda a 'cassa0
promover a: exeouc~o e enviar à. Rui', xelra - no sentIdo de nao hav~r u p omtSsli d fi I is do E ér 1to dO;§' dirCltos pollLlcos do. Sr, Mal!:~
lhotlna tantas e tlttnt.s eabecas in l1eee~sldade de fazermos umo. segun- ma ~ dO d e
c aíl dan t x o ,Ihues Pinto. Ilustre Govel'nador unee,~tf~ ~o- nJst~ do Estad-o de Minas G~r.ais" .
clusive de ~1l1her:>s. PllreCf ser '~ên~ ~a. re~olução' democrp.t.\ca 110 Estado fi~~~ Millt~ra deo GOlTs l1
Já.
tlca 9 5u~estão do Deptl!ad" Fmlvr,1 •e GOI~, mas de aproveitarmos essa TI" bEl
FI
!;1'
v t m D.ntro do • episódIo revoluclOnan:>,
Caládó Dcpo's
vem o Comitê de . evoluçno. Como Já fiz se.'1tlr a V
om'lli
orl!losa e n ,) er.con .rou isto. atenta contra os prmclplos [1,
Salv!'lçâo públl~a, que. adotado por Ex~, essa é a tese. êsse o debate Ó guem e ros, nao _encont roa armas. juStiça .. No entanto. já foi sollcitw:io,
Rope.splerre, lmtalou aqlll\]p clima dQ lsentldo dos !Oeus apelas, <:omo o foi Ao contrário disso essa: co=1\o en· ~abemos que no Rio Grande do' S!11
terror que foi uma verdacleira tr~!-lâ ,da entrev sta que de! a uma ca. contro~ em Trozpbas. e Form.05't uma la há porta-voze~ de. elementos q~e
çiío à Revolu~flo Frenc"~g un;n ve"- ~ e a de, ~ãdio. televlsao e jorna'sproduçuo d~ cm. e çmqllenta ml! SIl- pedem IL eassnçao do mando.w do
dn.delrl'L traição a0.5 Ideais daquela. t.?~Rnos. Ete0 que tenho repetido por eas de Rrrro. colhIdaS recentemente Sr. Ildo Meneghettl. Governador da.
:revoluçã(},
~
o li a par . Ao contrário o Gover-. pelo.'; homens que ali ~ encontTam. quela unld;ade federatIva. ..

le

o:

..,a. . .

ar,

.o

:0

ó1

.a

I

Se.

°

aos

°

&

"

r

o

_

,

"

_.

~.L_",-_

_

___

3046

Quarta·feira 13

OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL: . (Seção r)

I

Maio de 1964

,

..,;",~.......,;,------==-~~~=
VrrWc se pois, Sr. Presidente e no terreno politlco. V. Ex' entrou' j4 ouvi V. Ex' telvez dez véus nes-, Mas, Senhor Presidente, se preJU'
Srs. Deputad'os, que a escola. do subreptlcJamente, penetrlll1do na, ór- ta. Câmara. e agora, nesses quatro as reformas que forll.ll1 pregadaJ pelo
11<1 5 L1'e Deputado Emlval Calado está. blta admlnl.stratlva para depois en- minutos que me restam, Pennita-mel Governador
Mauro Borges fôr um
fazendo proselítísmo no Brasil intei- t~ na órbita. pOlltJca. V. Ext Vivia V. Ext que eu possa perorar. Do crime, criminosos somos todos nós,
ro e os Jlderes civis dC3ta revolução de namôro com o Deputado :R;,ezende contrário ê.ste será. um disc"!so úd Inclusive eu, pO;et}le sempre desejei
arao todos ser atíngídos com a cas- Monteiro, bUSCllDdo essa unlao dos Deputado Emlval calado e nao um reformas demOllratlcas e cristãs para.
sação elos díreítos polJt.iC'os. li:, ainda dois partldos para beneficiall' sua discurso do Deputado Castro Costa. nosso povo. Sempre desejei, comó
mms, veremos que os lideres míüta- candidatura e, através da. corrup~ãQ O SR PRESIDENTE (João Veiga) todos aquêles que aqul se encontram
res, também, li se aproveitar a gran- do Govêrno do Sr. João Goulart - _ per~lte V. Ext o aparte, nobre nesta Casa desejam Jazer tais re!or~
d~ escola fllosóflca do Deputado Eml- tenho autoridade para. hoje dizer tsso Deputado Castro Costa.? Será. o úl- mas. Se ainda hoje ouvímos o pro,!"
vat cnmdo, terão de ter seus direitos - obter a. soma de um bllhão de oru- timo
nuncbmento do presidente castel~
cursados,
Pois o Ilustre presidente zeíros e se eleger Governador de O· SR. CASTRO COS?A _ Vou Branco di~endo que vai fSzef refo;,,!
CCl.'lelo Branco não exercia, nté o GOI~. Tudo Isso precisa. ser dito à concluir, Senhor Presidente. Mas mas cristãs e ~entro. da. democrac ~
'.h,lmo instante, cargo de eonüanea Naçao para. que V. Ext cale SUa. voz POsso dizer que ttao fa.lta. autoridade e da constltulçao, .naq temos senliO
do Presidente da República, qual seja aqui dentro .•:
.
' . morai a mim ou a qualquer Depu- de concluir que. a pregaç~o ,.. pre.
o r.9 Chefe do Estado MlUor do Ell<\rO Br , EmlVa/ Call1do - liiW: nno tado do PSD de Goiás para dize. sidente da Republloo, o 11.~~,U) Ms..
elto? O Sr. General Amauri Kruel será. calada.
que nunec, procuramos .apl'oxilm1"ã~ reçJ:;lal Castelo Branco, coJncide per·
1l11,l) era. Comandante do S~'Ill1do
'"
te
7
feltamente com aquela P"-M!io eípO SR. CAe,~ COvTA - ~ .. e com o Preslden Joao Goulart.
ta pelo Governndor de meu Estado.
EXé!',;llo em São Paulo. cargo Ul\1dnmente de confiança do presidente nao faça acuseçoes de ordem p!ssoal,
O Sr. Emlval Caiado _ Mas o seu
o Sr. smtea: Caiado - Uma. c<)~a
mente contra o Sr:' Jo.!io Goulart, com a agrava.nte, ainda., de nao te: Governador tlnJm aproximação.
é reforma. outra coisa é fazer .;:>vêr.
no comunísr
.
Monr1íD F'llho não era ainda o de- autoridade morar, ~orque V, Ex.
O SR. CASTRO COSTA _ Eu,
a.
tentor ds um cargo de eonüança do Deputado l!JnlvlIl ooíado, nunca er·
gueu
sua
voz
neste
Congresso
para
pessoalmente,
nunca.
procurei
o
PrcO
SR.
CASTRO
COSTA
- O maís
Senhor Jorlo Goulart. em l;Ifuas Geprofllgar a subversão desenvolvida sidente da Repúbllca e Jamais tive Senhor Presidente. é qU~1 er fazer
rais?
pelo Presidente João Goulart. Hoje oporrunldade, sequer, de eumprímen- com que se conturbem as apre~la"jcs
Epa, revolução se fêz, portanto, V. Ext se arroga o titulo de demo- tá-Io, Posso. portanto, de cabeça er- a respeito de ~m probleldQ tão ím[Il', obanhando tOdas as 'fÔrças verda- erata, mas foI squêle democrata. que, suída, declarar qUe não tive nennu- port!lple como este.
delrnmente democráticas, não sã- em Instante algum, dentro do CO:l- ma llgação com o govêrno passado.
E, para concluir, Senhor P;~sldente,
mente aquelas que eram ostensiva- gresso Nacional, ergueu sUa voz. O
'
_ '
,
desejo apenas dize!" li CaSa qu-, efemente contra ao Sr. Joã\l Goulart, povo goiano podia. ouvi-lo, mas lá . Nunca. fIZ lI1l1a nomeaçao., Até as tlvamente, todos nos aqui temos o lii.
ums tôdas que estavam latentes, à nas crdades de mínha, terra, 1Il. nos pequenas obras que '" fora~, para'i~"a- re.to de trazer para o conhecímenta
espern de oportunidade para. a ecío- comielos da. roça, porque a.l1 reper- das no .Govêrno do Ed'. Joao Gou,~rt da Nação as nossas _quc~tões menosao de um movimento de saívação eussão nenhuma poderia haver jun- em GOlãs não puderam ser eon',j· res, as no;,'as guestoes de pequena.
nucíonnl, como ocorreu no dia 31 de to ao Sr. João Goularl e ferir a' sua nuatías pela IIlln!la InterIer~ncla. O monta, que se da,! nos nossos i1strl.
mal'ço.
sensibllidade, de maneira qUe pudell- Governador do Estado de Gollis rom- 10_',
,nca, por~m, ter l;ml\ id~i'
se ocasionar um desarranjo da llllan- peu eom o Partido Tra,bnlhlsta Bra- fl:r.a. que só os pSlcólog03 possam I'X.
é <rn~1~~I'~r s~~ ~~~i~~~~ddis=~ çe UDN-PTB, que se a.pregoava. e &e ~i1eiro em Julho de 1963 n .me~:nn pUcar, no sentido de fazer a inve~."ao
jA efet,,~ na. Prefeit......
de epoca
llHtorJO. que, em definitivo, hão en- fa -'.
"'~lO'W
~..
rompeuem que a bancadl'l pessed .,t.~ hd~ . verdad., de torcê-la parI" q~
contmrlÍ ncolhlda. nem no esplrito do Goiânia.
•
llJa lIm~ Inversão de fatOret, qua
O SR, PRESIDENTE /João Veiga)
O Sr. Emival Caiado _ Mas o GO- llo t.aJ nno OC01'1'e.
pnvo go ano nem no esplrlto l.do
povo brasileiro. AJ;sim, poderei de'~.' ~ V, Ext, n6bre Deputado castro vernador Mauro Borges Telxelrn, alu. _Noo tenho, como disse, procura.
nunclJr S, EXt,· representante ude~ uosta, te!D 4 minutos para terminar da conservava elementos seus em çao do" ao~ernador .l1aur 8rges. ,se
nista de meu Estado por compactuar sua oraçao.
cargos federais como-do B'lnco ;lu me ~, .•unt.o na tribuna pap ,,-0com o sr. João Gb~Jart, ,j>I)rque viO Sr Em/vaZ Calado _ Permite Aml1z6nla, nos COrreios e Telégl'nflh n~~cl~r t,' Plli~vr~sl que acabo de
vJIl. nrrpbnnhemdo ns fôrças do P ' l ' B '
no mGE e mantinha vinculaÇÕI!S piO eTlr e exa.... m,n e por I1m",r à
em 'GOiáS "ara. fazer uma. grande V. Ext o !Iparte agora, já que ralou com o GoVêrno do Sr. João Goul~rt. \~l'dade, é cxatnmrnte P"f reconhs.Pl'
..
.
. em collgaçao Com o PTB? Vossa ExQue estnmo, dentro '. u·" proce-so
a11nl1çn,
a fimN'de fapola-lo
nas
COSTA - "la
revolu... I •.,o.'
d"• gr:1l1
- de ·im p _,'
'.
J 1"-I e
• nelcI- celêncla não está. dizendo a verdade O SR. CAS"""O
~..
~
,.,
tu"çofo; (e "'0, ao li o m vao em quando fala em coligações. O PTB Excelência tinha aproximação com <l cla d '''ande 'pons b'lld d O
no deserto; provo com document.os. era coligado com o PEID. Romperam Prê..<ddente João Goulart. Como 30- qu~ nlo podemo;'~zer ltra~:' lara.
~~~710 n.d~m~1lSa 3~I~NP~~u~~~ por ca.lI.!'<l de eargos federais no Es- vernador tinha. de ter n.pro"im~çia o conheclt;Jento da Casa e da N~r,'o
d
1
d ' tado de Goiás.
com o Presidente de. Reptlbllca, como as qur-tiunculas de r~"
R~ que~~
que vISava a. un ao essas egen M
O SR. CASTRO COSTA - ~obre o Senhor Mnp;a.lhães Pinto _ !.an <lS titil1e.l)as que aprovz.. Jm 'multo ...,,~
O Sr, Emi1Jal C' jaio - Não fOI no e llu.~t.re Deputado Emlval Calado, outros tiveram. Acho qUe 0,",0. seria w
•. 1 compadres, .n' não ap:i)oo
ter"rIJO oolft,ico...
V, Ex3 sllb~ a am17.llde que me liga a a grande rulpa ql1e o Deputado Elon;· veit~m em definltlva a IJ""~o br"'i'
O c;R, CASTRO COé'·TA - Tem V. E:l:~ e a 1'im"'1ção que tenho por vai Co' o vive expondo em t:.,I:lI . '-no (Muito bem' muito bem PaZ,ruzilo V, Ex'! qllolldo diz que não foi 'slla inlellGância, mas acontece que Impropriedade.
."
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LlDER E VICE-LIDERES
DE BLOCO PARLAMENTAR
:DA MAIORIA.

Líder:
Pedro Alellto
, BLOOO PARLAMENTAR; _

!'" P8D,
Llde:" -

VBg!O

P'l'B

~.".;/~
-v~,;
,

BLOCO PARLAMENTAR

1'81' - PTN - PST - PR Llder
PSP - Arnaldo Cerdelra
h.
Vice-Lideres
PSP - Cantldlo Sronpll1o
PTN - Maurlc10 GOUlart
l'ST - Tenórlo Cavalcanti
PST - Mário cobas
PR - Tbeoplillo pires
MTR - Jairo Brum
POO - Franco Montoro
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Vlce-Llderu
P1t.P. - oswe.ldo . ZAn~llo
'~j}'~ll11, he-UderM ~
PL .... Vago
PU
AffoDllO
AnscbAu
pDJI •..,.... da OoIIII

.li,\~:~ .

jZ!SIIll!l

m'R

~

LIDERES DE PARTIDOS
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celGo

~

D'DN.- Rll"J

sante.

tlDN
tlDN
tlDN
tlDN

_
_
_

PSD
l?SD -

~POI<lo Peres

~ldo C&rvfllho'

Adolfo 01lV~
Wllaon Martlnl

',

PSI' -

Arnaldo Oerdefrlll

.....""",.'

y-se.-Udertl
'~SP. ~ 1funJI 8'a!cAo
E'Sr - BeDto Oonçalv. :
1'00
Wer
POO - Euclides Trlche, ,
\fln-.LlàerSl

PDC - Henrique

-rUrDeJI

Clemen> Sampaio

PSD -

UDN ... Augusto Nol'al4, VIo'-Pre·
atdente

PSU -

E'SD - Ar1 ~cAllt.arã
_ PSI) - Arnaldo O...rces
P5D- Uno MCrgaritt

PTB - Pedro B:a:;a
P'11S .: Chagas Kurtrlj!"~,,.l

PSD -: Mal10el AlmeIda

Santiag,o Danlas
PTB - 1';a'l10 Mal'clllo
PTB -

1"00- Odl1on oouunao
P'l'N
L1der

PTN PTN -

Dias Menezes
Floriano Rublm

PR -

Lldet. '
NogueIra de Rezenda

PR

PSB -

Fontes Tôrre.s
Vago.

PEn' -

Hug~

Borglú

VIc&- Lloerel

PR'I .:.. Uno MOrganf.t
Pln
Llder

1'ST -

l'enOr~o,

Cavnlcanti
VIc& Llder
I
. FErI: - MárIo Covas
PST - - Adl'iáo Berof<rdell
MTR
Lider
MorR - Ewaldo Pinto
V:ce·I.1C1E'T
MTR - Jalro Brum
MTR - Dervt.Je A[iegrH~!

.

PTB - Mandeli Fl1ho
~

..: Ih:, Marar.hàO

pTB -

Ol>llli'ldo Lima Filho

E'RP
PRP -

PUnlll Sall!ado
Vlce-L.lo.,1l's
,
Abel Ralael f' ntQ

PRP -

!val1Luz

UlJN

-

Arna.do ceruerra

-

Nogue;ra de Rzzend'
l'üHMA

ODlliI - CorreM aa Costa

P~D

CeJestln J Filho
PSD - Gayaso e Allr endra

PSD -

PTB -

ào~tc Smga

ODN' -

MrlUIlo <Se OUvelJ'a

UDfII -

WUsoo Ma;tllls

Collgaçao - PS'l - PRF Ac~loly

SUl:'LEN'IIi:S
PI:iU
PoU
PSD
PSU
E'SD

PSD

Aaerbal JUlem ..
AIllS10 aoC!ltl

-. Chagas 'r~ elLaS
- Renato Azeredo
- ..'etllllo Moura
-

.~

Lauro

Leltll~

Gera:Co Guedes

Pl>U - Osu)' tteglli
PSIJ -- Plie~ ae Anl1rarJe
PTB - Oswaldo Lima Filho

<'TH p'rB P:l'B PTB -

A,t1n~ Ma<>nllOu
Argl'lan,,' Ull.rlO
Manoe. Barouda'

A.lan-o OaorllJ

Newtot, Carneiro.

Ol>N -

I!:(1lwo Ga.rela .

t1UN -

GullheTm' Machado,
Pere''''J Lurlo

U1JN - AlIOU"! l:laleelJ'D
UDN -, Unal MencJelI

PSP -

Vkl\O

PRP -

Val:O

PRl Reunl~$
iLl' •

UDN -

E'rllsOI SátIro
üeraldo Freire
(JuUllerme Machnoo
Nlcofau ruma

P5D _

Jvan LU2

Vag0

A.. U!rçns laltu "
SO minutos.

UDN -

UDN - l>lmáo I1n cunha
PSP - Clodomlr MtIlet
PSP - Stéllo Maroja
Collll:lIcllo - PS'l - PRP -

Athié cour}

PS1.' -

LJDN i

LJDN -

Br",'& "':ll1r

PDC -

to;;,.!:! _

Filho

PTB - Miguel BUfara
PTB - FlOflcenO PGlxàO
PTB - Unlrlo Machaao

aON -

PRI

-

PSD -

PTB - A1ceu de carvall;lo
"-.M'S - Cbrtg"c Rtoêtrgues
FrB - -Manoel Barbuda
<' l'~ c;.. Joá<:l Menie$ ~:lmp!O
Luiz COelho

UDN PSP -

1'00 -

Maurdo AJ:Idrade
PSD ..: Ozenem coelho

PTB -

u.ert~

~ago.

PSD -

Va.lérto MagathllU

i'avelra
VlelTa

ULJN -

t'earo MaTa0

Terra.

Alair, Ferreira

Aurino Valols

Altre.acNas.ser
. Collga,;âc p'rN -' M'IH -

surL' JlttS

PSD -

Vlys..eli GUIlIlAlliea

UDN :.. Manoel

PRP - In.tI Luz

PSD -

-

PTB -

Uno M<>'v,lIntl

l\~arela1

-~

PSD - Wilson ROrt2
PTB - WU1lam StÍléni
P'I B - ~lIlmll1JClo oe BnUl

PSP - ,Adib Chammas
POO ~ Vago,
PST - Vago

~

PRi'

PSP

PTB ..;. l"1l00SlI. de Alme:oa
ce. t',e:;loeme
P8D- - Jo~c Burnelt
PSD - UV1ClIO lIe Aoreu

.DDN - Fur.ódo LeJte
UDN - Berberl Levy
ODN
Jalea Machado

PSD -

t'acn~co

PR

Lino Braun

E'fn -

I

'VIPlro de _Melu

RonalAO

páB

-

ceresuno r'UM

PSD - Nelson Catnnro

OUN -

LU1P.!

UDN .:... Erriani Sá.tiro

PSD - Ca.stro t:tJ5tll .

Ildentét

p

v,~e~

D "umo M.' lI.110 l>reslopnte

1'1)0 - "Arrua:' Canu«.

p:rB - CIHI!:(\S Rodrigues

LJder

UON

Chaves, Prea1dentl
f'TB - Renato CelldOlllo. VIC8~Pre'

PTB ":"" Ary l?t,clllOO

PTI3 _. Vago.

Pil'B -

Politica Rural

preSHlen'e

rURMA -A"

Pache,oo

PSD -

l"ars<> Llutra -

J05e MeIra
Pedro, ii,elXO

AntOI110 /l'eJi'liano

P"I ~ -

PSD

UUN -

Lide&'

Vice- Lideree
Vago.
João Hercullnc

e iusnea

Comissão de Agrloultura e

lIj)N

Moura

PTB PTB -

Oomtssão de Constlfuici'io

Pawe Monta:lS
Pedro Zlmmermann
E"I'B ,- AbranAo Moura

Ge~UUO

pTB -

XÁ VIER l\lARQlJ&

E'SD -

PSD
PSU
PSD
PSD

PTB
Llder
Doutel de Andrade

PERl\1ANI~NTl~S'

P8D -

lIamllton Prado
Vtu-LJóer

_

~

J046 Richa
'\.
Tbeopb114 Andrade
Poo - Geremlas FOJ;ltel

Vice- Llllpres

Castro C04ta
Pllmo Costa
1\.'1',/)111& l\Jmeida
- . Peracchi BareellOll
Mato.' Carvalho

__

~t-._'

1'00 1'00 -

PRT

PclD

'

W.

&.\01510 ele castro

PSD

CHEFEI OENY

II'tae-uaeree: .

Ol~o de- Carvalho

COMISSõES

0Sca.r Coma '

PSD -

PSD

______________

PRo - Aécio CuMa
PR ..;. Theóplulo pires
PRo
WalteI Passas
PSB
Llder
PS:B - Roberto Satur,nino

P5D - João Menezes
PSD - lnf' Salda%úla
PSD - AIUlZío í:Jezerra
esc - JandU11, (''amelro

PSD

l?L-; Raul PUla

. ODN - '1'01111000 nanta]
PSP

PSD

UdM
Jl,1Mtlns RodrIguu.
Vlce- Lideres

k1der

lJDiIrI - Nrt Goc!lnIIQ
0DJf -

P1: - Brito Velho
fi'L - Norbe..tc Sc..f-)".,'([t
12" andar_ - ltama'J IM

PL I'

DJ:IH - lIaDuel 'l'aYelra

11 bo

Secretária: . Maria José t.eobons,

\

OollllioçAo - PTN - M'rn - PIU',
- Vago.
PUC - HenrIque l'uruer
E'R Walter PaS80s
Reunl6e.s
-A" :- AI 16,3"

boras.

-Turma

=

3048
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j

~

Reuniões - Turma "B" - lL9 gUln1'D1\4A "B"
t!ls-telras ás 15.30 bora.s.
ODN - A.lvaro CatA0 _
Reuniões Plenas - as qbarulS·~el sídente,
ras, as Ib,SU horas.
PSD - Geraldo Guedel'
SecretArIO; PauJo ROcha.

Comissão' do Distrito Federal
UDN -

l'SD l'SD 1"80
1"",D F1'B

p'!'fj P!'J;I -

1'1'10 -

UUN 'UDl'v -

UDN -

I'SP -

PSD -

Jorge ltaJume.
Marc:al remi.
leulónlo Neto.
Expedito Rodrigues

EDO -

Vi~-

n's -

?'l'H -

Comissão de Economia
PTB - Eedri'so Juntor.
l'11RM.A

-.a."

PSD - Alair Ferreira.
PSJ., - Ounha Bueno.
PSD - MárJo Plva
P~LJ - LyrlO Bertoll.

PSU - OSIlJ ,Réglll,
PTB - AudJzlo Plnbeiro.
P'l'B - Milton .cabral.

Unirlo Machado
Vl.>N - AdOlfo OUvelra.
!!p N - JOSé Carlos
UIJN - J'ourtnho Dantas.
Ul1N - Zachartas Seleme.
PSP - Adtb Obammas
PDC CarJos Werneck
i'TN - FlorJano Rublln

e

UON.
Vice-Presidente:
Deputado Daso Oôlmbra <1'sP).

PSD
.Aüerb/lJ Jurema (PBl.

2. Aolónlo Almeldu lEC).
3. Oaso COimbra (RJ).
4. Dirceu Cnrdo..o lEal.
ó. Henrique Lima IEA).
6. Lauro Leitão (RGS).
'1. -(ublshJgue ramura 'l'"1P).

PTB
1. Ivar Saldanha

3. Padre NO"re (MG).
4 RaUl Oamelro ICE).
I 5, Carlos Alberto Wl"l'nl''lk
6, José Barbosa.
,
UON
1, draga R.amo~ (PoR).
2, Brlt({) Velho I aGS) •
3 Oardoso de Menezes (OS) ••~
4, Lauro CI'UZ ISPI.
5, Dccano Cartelal PL).

PSP

I

Presidente.

I'URMA uAU

ODN - Pereira

Lopes,

Vlce-Presi-

delíte
'
P6D - Joac Abdala
P80 - \Taga
PSU - Marltl ramoJOrtnaeguy
Pl:lU PSl> -

oza=m

Cue1ho

W~j(lemal

3wmarâell

PTB - Ano rbeodoro
PTB - MaltllO Cabral'
P'1'B - Wilson Cbedtcl
ODN - FloresSoarea
UDN - Souza SantoS
OON - 0581a" Arartpe
PSP - Cantldlo SamPlllo
PSD _ Vago.

"f

Sobr1nho, .

PSP -

Ca.rviúhO

PresIdente
Blva.t ()lInto

PSL> -

Jolo Ribelto

PSD PSC -

PerBch! BarceIoa
JOSé Fretre

PTB - Ba'tlsta R.alnOI
PTB
PTB
OlJN
UDN

- Paulo CocJbo
- Arg~' 1130 OP-r1o
- Edison Garcia
- .F1avlano R'beiro
UDN :.. Lul2 .Bronzeado
UDN - Oscar ;1a.rdoeo
POC - Athlé Coury
PTN - TUfy Nasalf
PR - AéCio Ounhl1
MTR - Jairo .Brum
S1Iplente.
PelO - Olov~ Pe.s.a.na
PSD - GlIberto ~'aJ'ja
pSD - Levy fav9res
PSD - Vago
PSD - Moura Bantos
PSD - Orlando Bertolt
PSU - PUnlo COsta
PSD - Valérlo MagaJhAe~
1"80 - Ú1!Irno de Carvalho
.PTB - MRndell -Filho
PTB - AqUIIl!s OlniZ
PTB - Clemens ~u.m"llfo
E'TB - Jose Maria
P1'B - Fernando 'ama
PTB - Ga.~tll.c "MreJra
PTB - Zalre Nunes
UDN - EzeqlJlas Costa
UDN - José Sal1ley
UDN - PJUl de Ofles
UDN - Vasco P'llh"
UDN - Mannel favelrB

ODN - Correia da 008ta

I

João Menezes -

VIC<l'Pre.

João Simões.
PSD - JoSê Rio.
PTB - padre Palhano sabo1s
PTB - Amérreo Silva.
UDN - Amaral Neto.
UDN - Antônio carlos Magal
PDC - Minoro Mlyamoto.
PR - 'I'heopbilo Pires.
PSO _

til
•

PST - Adrão Bernardes
PSO
PSD
PSO
PSD
PSO
l'SD
PSD
PTB

rt1RMA US"

eso -

V1ee:Presi..

TURMA -B"
PSO sídente,

Comissão de Finanças
Cesnr Prieto -

Clovis Motta -

.PSD - Geraldo Mesquita.
PSD - Leopoldo Peres.
1'80 - paE'.1; de Almeida,
pT~ - Vago
l?TB - Luna Freire.
PTB - T.hecdulo Albuquerque.
UDN - Gabriel Hennes.
UON - Norberto SrhmJdt.
PSl' - Ludovlco de Almeida.
PTN _ 1\-lllurlc.o O<lUlart.

_YDC

Preslder.te: Deputndo Lauro Çrt&

1. Campos Vel'gol 181">'.
pDO
1. JOSé Richa (PR).

PTB <ll:l1te.

Carlos Alberto Werneck.
MTR
Ewaldo Pinto (SP).

PTB -

P.!'esldente•.

TURMA "A"

PSP
Stéllo Maroja IPA) ,

Anost() o\mado.

2. ElIAs' Naóle (PR).

UDN - P11n1o Lemos -

UDN
Albino zenl (SC).
,
Francel no Pereira. (MG).,
José Carlos Guerra (PBl.
ossían Arnrlpe
Paulo SaB(lrat,c tOE).

EFETIVOS
~,

Comissão de Fiscalização _.
Financeira e Tomada de Conta$

p~

Pa~" Macaruu.

Cultura

o

Antônio Annibelll (PR).
Arlo TIlcodoro (&:/).
Ede.sio Nunes.
Lui2 Porlela de Carvall10
Necy Novais fiA).
paulo Freire

SUPLENTES

Co'missão de Educação

Quartas-feiras. às

Madeira,

I:UHI,ldo Oinlzusmar Orar'.Uba.
Slméo da Cunha.,
Sussumu Ellrata.
SI~UO MaroJa..
Vag<'
ROO<'fto Satur11ino

Vago.'
Hamlllon Prado
Vago

Vago
Reunlóell
~
~._,
As quartas e qUlIltas-telras As 15 \io.;
tas • ilO minutos.

Medeiros Netto (AL).
Orlando l3ertoll \50).
Pmheiro Chagas IMG).
Vago.

sresoae,

Eduardo Ferreira Hargreaves.
J'I.slsLemes, JOSé Marr 1. Valdetaro
V'anna - Maria MagdaJena Be)'berg
Auxiliar: Aracy de AlmeIda COucelro.
..

QuiJ:ltas-relras. àS -

Locai: CorredOr para o J:uturo
Anexo das Comlssões,
Auxiliares: JOiJé MárJo Bimblli1.
:Neusa Pacheeoe Aldeonor da 'Sllva
Abreu,
E'em'l"ü'lrlo: Maria Bernardn .Ramos

Geraldo MesquJla. (Acre).'
Joel Barbosa c-».

PTB - Releio Mllllhenzanl
PTB - JosÉ' Barbosa
PTB - Va~o
IJUl'/ - I\'~. ~ãm'P&IG ••
ODN
ElIa. Carmo.
(]ON - {i' ,nado lJelte.
UDN - Apnnes MBCI'do.
UDN - Manoel ravelrB.
UDN - Oscar Correa.
O'!)N - Raimundo Pad,llba.
PSP - ~"nto GonCJlIV.II>o.
"!'lP _ C'" rlmlho Sollnnho
P110 - ThróDhllo de Andrade
POC _ J(~é Richa
PST - Esrnerlno Al'n1da.
PRT - Llno Morgant1.
REUNIOES
rurma " A ": Qu 'U'tlls-relras
horas
!'urma • B": Quintas-feiras
noras
Secretária:
uad hoc" - Henrique

Geremlas FOnte,-

PSB -

J?TN -

MTR PST -

Martins Rcdrlgues ICE).

PTB - RaUl CQroeu-o.
PTB - Rengt~ l.:eJlcllnlo.
P1'B - R (Jorro '\lves

Mauricio OOuJlI:l'f;
REUNIOES

Turma "A"
1& noras.
Turma "B"
15 horas.

AlJftlU10

SUPLENTES
FSD

AJU1Z1o se2erra.
Benrlque \.,Una.
JoAo Menezes.
Jo!l~ RIbeiro
Lucu1no Macnado.
?SO - Ovldlo de Anreu.
eso - Pacneeo Chaves.
PSO - PaWo Mon~.
PSL> - Ped.rc zimmermann,
PSD - Pelxotc da sueeus,

PST - Vago.

PTB -

1J1B8 Macedo

PSO -

TU~·'B'J

Breno da Sllveir~
PresJdente.
PSD - Humoerto Lucena. ~
1'0D ~ CarJOS Murilo.
PSU - UU$! ~ o Cap,;u1eJUl,.
PSO - vago.
PTtl - Necy Novaes.
Fl'll - Rezenae Monteiro.
UDN - Epllogo de oampos
UUj\j - Enllval Calado.
flDC - J osé Menck
J?S'f - Tenorlo Cavalcanti
P,L'N - Marcelo sanrerc.
SUPLEN1'ES
PSD - Anisio Roolm. pol.J - IHmanoo LeIte.
PJ:;;IJ - Daso COl1l11Jra.
PBU - DIrceu carccsc,
l'SD - J..auro LeItão.
.P8D - Moura santoS,
PSD - Ozanam coeino•.
PSD - Rachid Mamed
Pl'.l:! - Herácllo I:UlgO.
P'l'H - rvete Vargas.
nB - Milton Boea.
1"l'.l:! - l'iey Marannão.
P.rB - Paulo Macartnl.
• PTB - Djaíma Passos,
1"l'B - HarOldo Duane.
UDN - Adol1[, OJ1vIllrn.
UDN - Atrânlo OliVeira.
Ul>l'i - Ecllson Oarcla.
UDN - l''ranceJJno pereira.
UUN - Nlcolau Tuma,
UDN - 9lll.son Martlns.
PSP - Carvalho Sobrmho.
1" B -

:FTN -

PSD -

Oullherme Machado .... i'::1'- eso PTB sidente.
P'l'H TURMA "A"
PTB vateno Magalhães _ PresJP'l'l:s ""
dente.
UDN Peixoto da Silveira,
UDN - Vago
p!'>p Mál'io Oomes
PDC - João Hercullno
Pl>B Be'Zerrn Leite.
Pauto Freire.
Oloretano Alves.
PSO Arnaldo Nll8Uelra.
PaO Padre Oodlnho.
,pSl) Magalhães Melo.
PSO Ludovico de Almeida.
PSO -

UDN - Dlomlcio FreItas
PSP - Cantldlo sampaIo,
PflP - Adlb (';hammas
POO - Henrtque 'J.'UrtI~

MJ:l\
Vlce-Pre· 1. DervIlle AllegretU (sP) •

PTB
!'TS
PTB

8UPLEl'."TE8
- AIuiz10 Beurra,
- Otlbe:to 1"a1.'la,
_ Jan<hhy Carneiro.
- Ov-1110 de A.breu.
- l'bil!ltlelpbo Garc.ls..
\Valdemar Ouimarães.
- !{uktshlgue ramura.
- Augusto de Gregório.
_ Batida Ramos.
- cesar PTJeto.
- Clemens Sa.mpa.!o.

PTE -

Rubfns Alves.

PTB - SOulo MaJor,
UDN - AHomar Bl>i(,Ciro.
UDN - EZequlas COsta.
UON - Geraldo Prell'e.
UDN - Ll>urIval BatlEta.
UUN - Raul de Goes.
Ps.P - ClodornJr M 11et.
POC - EmUlo Gomes.
PTN - Hamllton Prado.
PR - Vallo.
PST _ Vago
__
SecretárJa' alell A Prata da Síl ....
Lopes (ad hoc:),
ASSIStente: Maria Geiraldo O1Tlco
Pupak e Oarke Oliveira de Albuquer.

que.

Reunlóe4: Quinta,g.rel!'as,ds if; ho_
ras, 89 andar do Anexo.

Comissão dr- I_êrllslacão SOllial
!'TB pSL> -

Aà~j,( Vianna PresIdente
f't1IJ!lO U' I'ho Oarcia,
VIce-

PresIdente
Benna. MllOlletO. Vlce.PresIdent",
PSu - João Fernandes
Pl:lU - An1sll' Rocha
PSD - José l!:steves
PSD - Rui Amaral.
PSD - PlnJ . 're;, Chagas
PTB - OSca; Noronha
P'I'B
ai- '« ,\'. l:nenmnl
PTB - Jua' AJ• ...s

UDN -

PTB -

Ru.l Llno

P'I'B .. Waldir SImões
UDN - Ellas Carmo
0011I - Geraldo Il'rewe
OllN - Pra n<ll!llno Pereira
UON - Heitor Dias.
PSR ..: Vago
PST - Luiz Pereira.
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PSP -

""'

HIl.lT)' Normal:01l

,1"00 - GeremJát1'bhiei \

PSD - OarlO8 Murllo
FTB ';;"Pa-u1o Msc!Ú'Ihl.'

PDC -

PTB -

Chai'as Ródii«lié.s

PRo -

Aécio

pTB -

Mârlõ U"lÚà. ,

PTE '1"I'B -

Clovl$ M()ttii.
Maiêô Ahl:ôftlo

PllP -

Jal!iq Hunu, Vtol-fTe.at·

!lupICD'-.

,

'PSD,- Chagu i'i81tAi
'PsD ... Gert.t4tl Mé$Q\lltá
l"SD - Jorge ,'Ka1wne

'

wnsce RDr1z

1'SD -

UDN -

PTB - MáHa Ma.lá

Braga 1ta.Inos

Onar Mehil&

- Luta Bronzeado'
ubN' - SimÃo dã Cunba

Turma ú!l" ~

l'lSB - Vago.

15

1'00 -

Odilon coutinho
-Vago

~SP -

PTB -

noras,

:PT1!

-Secretário:
'l'eJra.

VDN -

da Orçamento

Presldente .

~

Minas e Eneralá
ODN - EdÜló~ MeíO 'd,ora, Eoru1

.

_

PSD -

:ffi1tiíaa

a.

PreaU1entl

, 1'90 - AmaíaI

B..m.,

ViM·

PSD , plJl)

FSD ..:.

Nonato Mhques.

PTB -

Cid

10SD ~ ãiébId ~ fi
Pl'B - ,Hlí'Olâô'~

óa.tVá.lhO

P'l'~~ - EiJ1IiiU!i ~áliliiàftn
VoN - Dtüü&
VON - Oi'meo I h .

,PU - E'1íJi1o ~'
'PR .... W.ÍÍJiII'~

TUitM:Ã

ODN .-, Paulo
denhl·

".4

Üil.rã~U.' Vl*lliü·
.

m
DtiR

'ôtIíFíi

Âugusté l2t Gi'ee6l'f4

, PTB ~ Alily8lci MóM -

odilon

cun

P'I'N - Rayml1rlito

a. Aiiârt<d.

Suplentel
.tJSD - Celeetlnó, Pllbo
PSD - Joio C,lmoa /

PSO - Teotol11o Neto
PSD -

WI1Io!l RorIa \
PSO - Henrlqúe

uma

PBD ... PlJl1Io eMIr'

'

CoutInhO

~í&ri~

ffB -

JSJ§é Resegue.

m m m -

OlOdotDIt Mmd
íi'f.TW i..fl ..

blrid

Osmü Orafulba
foiWo ooetJ:to .

Ru, uno
Áurlhó VilOtS

,m -_Téoaulo

Ma.lbr, . V1llLl'reat

A!IíÍlCiuerqu.

E'TB - (7nlrlo Maet1ll4O

irmiíDá"

FI'B -

.

Clóvis Motta.

m - Tâoosa ~e

,

'PSD - ';OlulUlm Ramot.
PSD" Pàes di ÁhdrÍlde
E'SO - Rapbael, RezeM.
E'TS - Rub~ÍlA À1Ve8
i'TB ..; Antônto Baby

.

Álnléld&

ODN' - Albino Zen!
UDN - Ant6nlD Oll1'llls MalU1IiN

UDN -:'AU~l!.§tO Noviiea
Corrêa tia Oo6ta

.,

ODN' -

ODN - ll:nUval calado •
OJ)N - l"Urtlldo t.&te
ODN -Gabrllil sernÍ.

f'1'B ..;. OIemena SaDlpti!o

1Mo1'tleeno Pa1lIllo

ODN - Her~ O.."1l.!c:an~
ODN - Herbert fMj ~

VoN - Onu Mendes
Õ'tiN ;;. ErnlI~ sAtlTo
UDN - Newton carneiro

avI( ,- ikidanba 0ll1'I1

türuuiiií imâ

f'n -

m -

lltnf,f

m -

Lf,IL1i Leltl~.

Manaêl ai tMeliÍa

m' - obaaU, itõdrJ,u..
t'TB :..; mt1u N\I,eJí
m - ll1uldl! bilui

ClôriAa
PSD ..; Betii!dltaVai I

Fi-e:~llll Ml1ntore

JOIt 011'1011 L'éftefrt
JOlo qàíiiÕD~

P'I3 ..... &brstilo MIÍ1U'I\
l'n - iJo~ Nóô6

PaÜ10 MIÍlaí1!d
&frb1o 111 0Il't1n

PTlI - Soúto
. PSD -

UDN ... Oe1ló Paaiili

,PSI? '- lTago.

!'SI) -

~_

Í1Ilfi - in"; PÜ1fo

POc -

heltN

I:dcat ~erelri

fSD - UAilO 7i~oôl'lnd"ar&
E'SO - oífl! ~~,

PTB- ~Noma

PSP -

canaiha"

w JO!'lÍe

NO -

P8D-._ê"~

!'SD - AbrahAo Sabbf
PSD .- OltlmO 11.
PSD - Moura éAhtoa

1'00 -

E'Sl) -

.r-.

PTN -Hamilton prado'

VDN

PaO PSO -

Oló'"

ODN W JOSf Sárne'j \

......EEK ~ hrtba
-'

LucJo \

Ol1lU Mende.

Dejaldo

1:I11nOe1"

, AultU1ar-Legislat.lv!Y. Dglnar

CosUl..

1'80 -Pl\hlo OÔ6tâ;

PTB- ....... ôàIU
PT8 - Ai'iUilitô ~
fTB .;,;

E'TB - Ru, f.I1na

OlJN -

-SecretárIo:
Ooea {"opea.

PSD;.. Vàio

PDC - LIste' Ca.lttM

PTB -

.

. ,ffi)ii - toUrlnJ ...~
UDN . ~WtliOD hIélo
I

J orf:e 1táJtiiile

eso -

A!oJIie l!êÍlob

i'ést&U
~. tIDO oo8liii

PSl) -

l'IIrlut

I?SD -

. f'SD ..,; Obagàit

PSD - slü .P~ ,

'riJttãU Wi Aif

PSD ~

AbrnhâoSabbi
Arl .uca!itara
iJose Ri~· .

.PSO - Humbertd LUllerl&

o~

',dente

Su.plente.
PSD - Mart1ns Rodl'l!lUú
. PElO - Vágo
. E"l'8 - Arnaldo' Latllyette

SlIplent9
PSP P8P -

PSD - auiíhenntno de On~lI1fa

secretária.: Izaura Telselrllo

PTB - OJodonrlt Leite
PT.S - Eurico Rlbeir o

Sll.titos

UD1I1 :... Carneiro de [.0101&
PST - Mário _çovas

LllclÜaAmíMDhd bl1~

Comlssãd

Medeiros Neto,' Prestdente')
ODN - OU Veloso. Vl\l&-f'resIQen~
PaO - I:lenllto 'i\zeredo
--

Allomar Baleeiro

tIDN '- {tllj

C8IJlPOfl Verglú

~li.l, Quarta$--felra, 11 1&,31

Comissão de RedaCM
P50 -

OPN- Alde Safupato

is llÜ!ntu-teJra'" ~

'

oswaldo Íi1n1tt 'Filho.

MiltM ReJs
.... -Àlceu de carvállio.

PTB -

·.turma .. A" ... §s qUttrlu:-fetrila; la
li norsa,
.

UDN _·Sussumu B1re.tA

-

OettUlil Mtll1í'lr.
VagO

PSD - JàhalJh, l.'llh1éltO
PTB - Wlverrtes Llmll.
E'TB - Mala Neto

RellnlliM

I UDN

'PST

pso -

PTN - MaurIcio ~Ulart

[

'

-olmo PireS

FSD -

plÍp - 'Vago

,UDN - MOipho ,bUvelrá
WDN -

pso

ODN ... ou Velloso
Poo ..: Euclides- ITlél:leg
itgp... ciOliom1r MllIe'
PRo - Noeuelra de Resende

'PTB - Milton oabrit
I prB _ WUson CÍledlli

,dtl!1t4

"crI'

--P5O -' seiuiê Freis.
PSD - AnWll!o ~1&f1Q "

tIDN -Horácio 'Belhóclcn

Yl'B ... arena da sllvelÍà
PTB -DJl\1mi 1tüsoi
PTB - Flariseeub Pá~

'cimllà.

TURMA

UDN - BÜile Pm~
ODN - Alvaro Catllo

,!'so - Tared 1)U~

Cid F.l1l:t.t\iio

PSP - Berito OOnvalv...

F'I'B - GasUlo Pedrélftr

MÍ>iliâ '6ãntõs

l'SD -

(Seção I)

-'

Í'tll

""'~

j
.

3050
ODN

Quarta,feira 13

SUPLENTIl:SI

CtA<fa Ol\raJoantt

UD:.l -

Dlae

Dl.JlII U~JN

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL:

VlJ'" -

-

Lins

Newton carnelM"
Leão sampaIo

l,.nurlYaJ·Baptista

UDl\! - Corrêa ia Cost&
?Si' - A.Jfllio Bernarde.
f'''P - -\lfr~o(" Na.'IIler
Pl1C - José Menck
P'lC - Jo.,é Rlcl1a
PTN - Ola.~ Menezes
M' R - Vago
R"""lile"
Quarta.l-'elrlUl U 16,31
llur JI> "C 13 andar - Anexo.
ç"crefl\na Oenn, XavIer Manta..
"""dlllr
Cora Marflza ClUltello Pa!U"I\CI.

,.,.~

PTB -

- GnyOSO e Almelldra
- José Burnett
r
- Antôn:o Almeida.
- LyrJO BertoJ1
- Perachl Ba.rcelOll
E'TlJ - João Ollmplo. J.
Rub~n

BerardQ

,-

JOIj Morae..

PII)

UDN - PG.ulo sara.sate.

P'I'D -

-

I

.'

I

UDN - Tourinho DGntas. PSI? - Muniz FalcAo.

I

..'"

W

UDN _ Lourival Batista.:
UDN - Padre aodlnho.

,

_.

t1D'~.

r-

., -

petrllnJo Fet1IllJ
RezeJ e Mon~lro
Vlngt J:!A<{]o1o
PTB - Pedro Braga
U1JN - Adaucto oardoso :
UDN - zacarlll6 seleme
UDN - Amual Nrto

P ST :
PTN

osva:~ ,......oso• ~

'f~)t

~u

P~

_

secretárJa: Maria da G16rl& Pérez

Torelly.
PDO
Reuniões: Têrçu-teull.l, LI 16 horas,
-

~ ~ ::~.

E1111." oarmo

I. Clai'1111 Murlle~
,. DIrI10 Pir,.. '
(
t. Tago. - ,
•• AuriJlo Valott.
,. PranceUno PértJf.~
j

,- I

PDO _ Arlstóte1e, :remandes.,· . i p 1t _

P'rB PTB PTB -

ODN -

Mala d. 1PM' t

PTB - vago.
UDN - Braga Ramlll_

PSl>
PSD
l'SD
PSD
PSD

PT13 -

(58916 11),1

.1i;"~.~~0M1

B. N8J' Ma.ranhio~
t. Te6fl1o Plrel. •(
10. Muniz ·Falclo.
U. RIbeiro

\

OOutlttho~

Vago
PSP - Bento Gonçalves
Comissão de TranspClrtes,
PRT - Uno Morgnntl
cemunícacões Q Obras Públicas ~SD - t:.~
PTN - Josaphnt Azevedo
PTB - CeJ$O Amaral - presidente. P'l'B - Milvernes L1ma..PDC - Atl1lé COUri
· PRP - Monso Ansehau
CUN - Vasco i'Ubo. VlcePresldeDt6 UDN - JOSé Meira• . •
Dornrssào de saúde
SecretÁrio: Georges do Rego CaveJPSD - Or1aJldo SéI'to11, Ylt:e-~
Dias LlDs.
.~
" VUN - Hanulton Nogueira., Pres~ eantí Silve.
sldente'
',' -,-. . PST ~ Alvaro L1nJ.
dente
AuxilIares: Dlnah dé Fre!tas TorPSD - Armando 1Alt4l "".,.PRT - Oswaido ZaneJlo.
•
PSU - ~PilIS Pacheco. Vlce-Preal res Rooba e Led sergio Vlcentln1.
pSJ) _ ceiee Murta.
PDO - ArIStófanes FerIl4U1lfel..
nenre
Rcunlb~s: Quarw-telras iIs lG hoPSD - Geraldll de Pi11a
~
. ----.l
P j I:l - Keuato Medeiros, Vlce-i'N ras. no 229 andar do Anexo., ~JaoL..
PSD - Josaphat Borgu
..
shlellte
PSD - Maurlclod • i.Dtitale
,
Comissi'í.o
da Baola do 81t'
P:-;U - M.'fl" Carvalho
1"5D - Plinto Ooata
Francisoo;
'If
I'::,u - Naô RIbeiro
Comissão de Serviço PúbKco
UDN - Dlomlc!o 1"reIt.aa
P R o:..... ..., Ja .. del Albe11larla
Ul>N - Horácio Bethtm100
1.
Te6duIo
dtI
Albuq.
.
P5D Vago
UDN - Machado Ronemb8rl
PSD - O.raso a Almendrl., Pr_
UDN - Nloolau
P. H - Ululml Passos
dent~
- Presidente.
PSD
PTB - Arlosto Amido
P' "
MnrlCJ Mala
· P'I'B - JllmlJ Am1den,
a. Edgard Pereira - 1lidtPTB _ Au;tre~esjlo de Mendonça
PTB - Aureo Melo
denle
. Preslden~.
.....
PT B - GutAõ- Pec1relr.
PTEo - VJgo
OIJ/l. - E2,equl&l Ooata,
• PSD
PTB - Baet.fl, Neves
dente
'I-' j I:l
Vlll~1 Rosado
a.
JOSé
carlos
TelxeJr.~·
PTB - Wilson Fll(iul
PSD - AluI Ferreira
llU" - Jo.~P Humberto
.•• Renato Azeredo.
PTN - Dias Menezes
III 1'1/
Alh"'f ~1'0I
· PSD - AOISlo R.ocha
li. MedelrOll Neto. .
PSP - Geraldo de BlU1'o.t
. PTB
UDN - José Humberto.
· PSD - 8urlem'QUl de Miranda
,
PUO - EmJlJo Gomei!
l" JÍ\l - LPnl ;;umpalo
PSD - Cl1ag~ P'l'eltu
f. Alolsto NonO.
~ i
PSD .s . U1tlmu de Oarnlho
P:iP - Vlj\O
8up-lentu
'J. Paulo Freire.
(10~T _
PlJL - An;,lófanea Fernandl!l.
PTB - Alvaro uns
PSD - C16vtt pestana
1'« l..l
V'1t:!o
: P"!'S - Ed:l.blD Nunll6
8. AotllnJo Oarllll ~
PSD - Nonato Marques'
PTN - Vago.
PTB - Joâo Vell~a
lhães.
PSD - Geraldo Mesquita
l'<iJ:S - Mano Lins
P1'B - JCIS~ Dllmplo
9. Alves Macedo
PSD - José Bl11'IIet
·
PTB
Pedro
Catalão
10.
Oscar
Corrêa.
PSD - PaulO Monta!18
Sllplenle.
PSB
UDN - Co.<l4I L1n'I3
.....
PSD - 1tachId Mamed
UDN - Dulelno Monteiro de CaAtro
11.
Mãrlo
LIma.
MO - Armando LeU.
PSD - Waldemar Gu1Jn81Ú1l
PSP
l'tiU - Nilo Ccelho
UUN - Edllberto de Oask'o
UDN - Alde sampalo
12 Bento· GonealvM.
PbU - Jandub, Carneiro
UDN - Alvc. Macedo
OON - Jales Machado
PSP - Canudlo Sampll1o.
)'l:;U [)""" CoImbra
UDN - Jorle Guri
P"ll - Ollllhermmí' dp Oliveira
POO - Athlé Our!.
UDN - Ormeo Botelho·
13. Vago.
FTB - FrllOc1sco Mnc..do
PST - Esm~rmo Arruda.
UDN - Tourtnbo Dantas
PTN - 1'ufy Nasslt:
P'T'B - Mala Neto
FI I:l - R.ma!" CelldOnJo
SUPLENTES
PTB - José Maria Ribeiro
P IH - Jollo Ah'e,
SUPLENTES
•
p I K _ JnAr Vf!llIll
PL'B - AntOnio Baby
PSD .:.. ~delmar oarvalho.
1'130 Armando COl'I'êÁ.
PTB _ LUIZ Coelho
PTB - Luna Freire
PSD - Arnoldo Garcez.
PTB - Waldir Slmllea
P I I::l
MIguel lJurara
Jusapl1s.t Borge.a.
PSD _ Lauro Leitão.
Pl'B - Rube11l A1vel
UUN - Laurr Cl'U2
Vago
pSD
Vago.
PRP
Oswaldo
ZanellCl
VllN -- Of'PAnr
"1"$11
PSD - Mendes de Mooru.
PSP - Ca.;'V&Jho Sobrinho
UDN - Epllogo de Campos.
./ PTB - Abra náo Moura•
PSD
Moura
-&tntele.
PDC - José Richa
PL ~ bl UL '" ClJIU
MJlvel'Dl!I LIma.
PTB - 8~njemln Ferah.
Reunillu ta,' quartas-teu... 1114
T'O:'l - WlIson 1" ..Jc116
PTB -- Luna Freire. I'<01'1S,
'
p;:,p - v"~o
Vago.
PTB
EurIco
R1beJro
SCcret.trla: Anula Crus Lope, dI
PilO - MInoro MIYllmoto
PTB
Necy
NO\l'ne.a.
3IQue1ra.
pDN
M I R - Vago
Jose Carlos.
FI ~I - 1"'·)I'"8n. RubllJl
Seglsmundo Andrad(
PSB - Vago
.UDN -

•.J:::'-"

i

d"-1

rum.

+-

--- --- -----

,

•

\:..t." .. 8"D:
Barrot

r.bo,:...

dI t.er

1'. MODtril1

A

ÇOMISSõES ESPECIAIS MISTAS E EXTERNAS

'

Quarf.u-felral. U

Rl!untf1l'.·
DO 111\

JurlJ -

lli.aL

Uut< _

PTl:l PSD -

Costa Ca\

t'resICle'1te
Benjltlllln

,.,tI -

.111lh

Presu.ellte
AntOn,,, LUCiano

PSD PSD _

Luiz Ferna.ndo
LUCIano Macllado
P'1'B - Antôr.lo Annibelll
P'l'B - Fellx Valols

PTB -

Arnaldo Latayette

l'TB -

Heli Ribeiro

PTB _ HeràCIlo Rego
'VDN - João Mendes.

lJDN - Beltor Cavalcanti
lJ'TlN _ Perelrll L11clo
-

Ferrall Egtejl\.!l.

PTN - oseas Oardoso
itR'! - Ru:l' Amaral
PDC - Eucl1de~ Trlcbe8
PRI' - Oswaldo Zltnello

Vice- DDN

2. Oabrlel Hermes _ Vice- PTB
3

-

Burlamaqu! de .UIra.ildJl UDN

Jose Esteves.
li RaelUd Mamed.

~

PTB -

6. AmérlCO Silva.

7. VaiO.

ODN

PSP
PS'r
PDO

8. Vieira Ps.sslll.

9 Corrêa da Costa.
10, JOSé Sarney.

12. Tenório Ca,va!cante.

Odilon

Ribe-lrll

COutinho,

Osea.s Cardoso.
Vago.

Comissão de Valorização
Econômica da
Fronteira Sudoeste

PSP
PTN

PDC

-

Manoel Barbuda.
Renato M.aeU'os.
ArmanClo Carneiro.
- Emlval C41aCío.
EpUOgO de. -Ca.mpos
Jales Machado.
- Xavter :"ernandes.
.
- Raimundo de Andrade.
- Valfo.
'

PSD - Lauro Leitão.' President.t.
FlOres Boares - Vlce..f'rell.
dente.
l:'SD - Lyrio SertoR.
!'SD - P\1l1ad~lpJlo GarcIa.
l:'SD - \lago,

UUlII -

Comissão ·do POligOllO d~s
Sêcas

lJl>N-

:1. Vago.

AbratJao SaOba..

Jose l"l'e1l·e. -

Matos: áe ClU'vaIho.
Valerlo Magalhães. -

1, Mato.s carvalho
PTeSldenr.e.

PSD

PSD -

'

Vice- PS1J

Slmâo da 0UJU1,a
Jllnal'}' Nunes.

SUPLF:NTr~

Econômica da Amazônia

Broca Filho, Presidente

PSJ) - Eagar Pereira
PSD _ Levy rava. es

PL

Comissão de Valoriiação

-

PTN PUO -

Local: 16- andar do "Deu
Ramais: 152 e 2GG

AnfLL

Comissão de Seaurança
.NaCional

PSP -

PSP

CIIEFE: IVAN'NOED LOPES nOSAS

PSD

-

1. COSta LIma

.

preslden·

te.

2 Arnado Gereez
Presidente.

VIce-

PTB - PaUlo' Maearlnl.
PTB - PetrOn1o E'ernal.

PTB -

Vago.

UON -

Aroldo ClI1'Va.l\o,

UUN -

E~ Garcia.
Ludtivleo de AlmeIda.

PSP -
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para dar parecer ao Projeto n Para dar Parecer à Emenda Para dar Parecer 1 Emend~"
Constitucional n~ 3, de 1'g59, Constitucional n9 8, de 1960.1
1.405. de 1963, que "dispõ_
sôbreo Código de Contabili
que "dá nova Redação aôs ,que "modifica o Artigo 1~5
-dade da União", do Pode.
Artigos 44 e 45 da Constitui
da Constituição F e d e r a ~
Exeoutivo.
ção Federa''', de autoria do
(Slmbolos Nacionais)", de:
Senhor Vasconcelos Tôrres ,
,autoria do Deputado Oscar
PSD-Corrêa.,
1 Guilhermlno de ollvelu.
9 João ,Ponce de Ar~uda.
presf-"
PTB :... t. Padre Nobre dente
3. Vago
./

'(

PSD - Luciano Machado.
PSD PSD ISD -

Antônio de Almeida.
Rachid Mamede.

PlInlo Costa.

PT.B -

Vago
PTB - AntônIo ,BresoUlJ.., "'UDN - Jorge- COury.
)
UDN 'ÇD'N -

zen!.

Albino
Corrêa da Costa.

E'Sli' - Alfredo Nasser.

PT13-

Para estudar à Legislação Ca
feeira, de autoria do Depu
tado Fernande.Oama.,

c. -

I

6 Ar! Theodoro.
'I Fernando Gama.

PSD-

~

PTB .;

lI!e

(l.

SUPLENTES

UDN - Dual' Mendes.
1'S1' - pilÚlelio Brlf<lla.
Ath16 OOUJ'1·

1'DO -

P80 -

Para' organizar Projeto de Le E'TB referente ao problema d
Habitaçlio 8 Refórma Urba
na (ArtiSos 147. 148 163
164 da Constitulçlio Federal) "'SD -

,',_,-'
1 Pau de Andrade -

,
Prell.

2 Chagas Rodrlgues -

Viee~

'dente.

,

'\ Franco Montaro dsnte,

Pfeildente.

..APSD "'W'

'Caril» MurUo aidentl.

S Aderbal .Jurema_

Lyiio Berta1l1.

PTB -

6, Vago.

\,

-

6 l"lorlceno Palda.
'I Milton Cabral.

U:r::m -

Para dar' Parecer à Emendà~

trDN AdolphO da' OliveIra, '
PSP - SMUo Maroj&, ,- -'

12.

d, 1

sídente

PTIl1

N e,cy N· "aé~

Vice"

PreSIdente

t(elator

PSD~

PTB-

I - Paes de Andrllde

,

Altlno l\.fllchado

5 JOSé Sarney

SUl'LEN'I'ES

H'umbel'to Lucens,
PTB - Arg~anqo nane .
UDN -

1 Aderbal ~Jurema -

Joio Mendes . . . •

-,

Pr'"

'filies.

-.

sidentl

UDN-

I.

I Eman1 S'tlro Prwdent.·
- ....

P'l'B -

Vlae.
,

I· Cbaga. aoitrl,UN'
Relator

11 carvalho sobr1nh_«

PSD - José l"rltÚ'I. ,
P't'B - Vago.

n'l

em

P8P -

JUPLENTEI

PllU.O Mansur
Manoel 1'11. vetr"

I'

11 006t&' 1Jm&.\
10 ZacarlllS Selem",

aomel.

OOM -

para- dar' Parecer 'à" Em""dà
Constitucional n9 13. de
1961, que "altera a Redação
----Para· <lar Parecer a I:.menda, do Art. 141, parágrafo 28
Para - dar ~arecer lI.. Emendl!' . coristitl!cional n 9 7, de 1960.1 da Constituiçi'lo Feder al" ;'de
Con~ituclonal 0 9 2. de 1~59
que ••...créscenta ao Artigo autorra do SenhorOuilhe~"j
mino de Oliverr a. .. '
que. substituI 08 ~Igo. 132 41 da Constituição Federal
• 138 da Constituição Fe
um Inciso normativo da Ri:lu· PTB ,..;
deral", de autoria do Depu
n'lão
Sessão Conjunta da
1 MdnDel Bar bulia
Pl'eSl(Íent~
tado Rui Ramos ,
.Câmara e,Senado", de autciJ
PSD _
ria do Senhor Valério Maga-

8 Padre Oodlnho.

J!'DC - Ilmfllo

pTB -

PSD -

SUPLENTES

, f

.

J TabG&a de ~.Imeida
VilJe-Preslaente e ReJatOlt'
'

UDN -

P80 - Lauro Leltllo.
PTB .... VIlge>.
~toI·Pr" UDN -RUf 'Sant.o.l.

PISO-

4

Relator.

• . • lI:rnanl 8ãtlrO. - .

Prea1·

\,

1'SD - Leopolr'" peres

Jale3 Machado

, I

-'~,"

S Uniria ,Maehallo •. "
i
,
Dtrceu Ca.rdooo, c
ODN.

1''00 -

4. Aloisio Beberra

.-41

SUPLEN1'ES

Para dar parecerl Emenda
Magalhães
.
Constitucional n~ 6, de 1956
,que "Suprime o Parágrafo - 1'SD -~.
üntee do Artigo 132 da Cons.
f' Gu.~tavo capanema
tltulção; Federal", de autoria
Presidente
do Deputado Benja",!in Farah PTB-

Renato Cel1dOnio.

t>TB -

BUM Pinto.

,
-.

"psb - Dirceu Cardoao. _

\

PTB - 5. AntOnlo Br.esoUI

Oonstituclonal

PSP - Muniz J!'alcã~
POO - Joeil Richa.

MInoro Myamoto.

t

I

Relàtor

1961, que, "dispõe sôbre •
Para dar Parecer à Emend~ _criação do Tribunal Feder-a ~
de Menores e determina ou.
Constitucional 1')9 4. de 1959.
"que acrescenta ao Artigo tras medidas - complementa-"
res", de autoria, do Senholj
48 da Constituição, Federal.
-'
mais o' ~arágrafo Normativo Vasconcelos r ôrres.
. de Perda fie Manc!ato", de.
autoria do ,Senhor Valério PSp - ' 1 Arnaldo Garce. __ Pre. j

SUPLENTEs
ODN -

Rela- PSD -

for

4 Dlicl!l:l Car"o3o

- ODU -

>

PSD - OSul RegtS.
PTB - Vago,

8. Geraldo de Barro

a. DlI$D colrnbrll. -

PTB :... Aurino Valois

15 Geremlas· Fonte••

<

,

PSD -

Vice-

-

PSD - LaIlrO LeItão

ÍJt1)' ..._.-

14 Benro oonçalve.
PDO. "

8, Herbert Levy.
'I. Raimundo pacillhl

2. Furtado Leite
PresIdente

SUPLENTES

13 AlIomar, Baleell·o. PSl' .

V~go.

UDN -

5 Tabosa de Almeida

11 Lael'te Vlell'B.

12 Ptrneiro de

casta.

Vice'

Lael'te Vieira -

10 Flores Soar=

6. Fernando Gama,

UDN ....

Alceu Carvalho Presidente

UDN -

Cezar Prieto.
9 Raimundo de Brito.'

1. Pacheco Cbaves.
,. Vago

3, Plinto

.

2

OUN-

PSD -

PTB -

• Wllldema.r·Gulmarlle.s.~'
5 Nilo Coelho. ,

.

PaD.
• Humbefto Luce11&

'PTa -

.

I.

'

da

vago. \

E":'3' - 3. Souto Maior _Ident..
-

Oliveira
Vlce-Pte·

.

UDN --I. Edilson Távora - aelllo!or
PSD .: 4, Tar80 Dutrlt.' f io"'"~'

PTB~

P'l'B - 5. Batl&t... ·RamOl •.

,

r.rotl. -_80l!d~11 Pl.!lteO!'

PElD - Jo~ CArlos. reL~ir&
1'TB - O.llU,ar Grafulha

, " V'DN -~.., d.a' Co.sta .

Vag[l.
SUPL.ENTE!!

.SUPLENTES

V~o',

"UPLENTEI.
PSD - Paes
Andradl
PTB -

PSD ...,.. 1. GuUpermino de
. ,
_. Presidente.

PSD - Aloysio de cÍlstro,
-,

,

PTB:'"

vng!)

UDl'l -.JDÃO MendN ,

f
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Para dar Pareoer li. Emelldji Para dai' Parecer à Ermmdi fl'.PE .,...
pára ç!~r ~ª/~~!?r. fi Em§lIda
·_-Constih.ldolúi.I 'n'2- 14;' d
'Col1stj:tw::iona! n,r 18;" d~
Wª!rl\r igll!lpe,!!,
CO!1~ml.!SÜ:m.1!.! n,~ 24 1 ge
i 961, que ..altera os Arts ,
'1961. 'que !~nl(Jdiris!!- o Art,
196~rqú'E;"est~!?elec~ o mas, lJPN·~G.êca~ c~r-~ê!l..
Ns. 139 '€I f4Õ' -q~le d'i§'~Õe
) 1i? e o Parágrafo '1 ç ª9 Art. .me crltérlo de elassificucãp
153 da Oonstituição Federa!
da çargos pãr~o; Si'r.vidq.
sôbrs- inek,gibllídade l '; de aui fi. êste doi"s Flarftgqlfos! qu
roas das' Oâ!nat'llS e os Civis Par~ dar Pªr~c@.r ? Emenda
toria do Senhol' Uriel Aívtm
tomarão 0.'1 números 2g 'ÍÍ 3
do Poder Execútlvo", ~t\ aue outses.
9
Constitucjon ai 11
21, dI'
pasl'!~l1sio QS ªtl:lil!S pêorªJ~,n'i
tqrlFi, elo $,enhor Me,neze p1 1961; qi,e'''prol'b'e a acumu. PSD - 1. H1Jmberto Luc'Ôl1a - l~re·
~
~>
ardente.
TOS '29 • '3" a 4, a se ernime
Côrtas.,
Iação de proventos de lI1at!.
.
.-

explqr:.'!9fig",

d~

ajJtnrií'r PP

,

-

• •

7

rarem, resgs'Ctjvf!.ment€}. 4 crDN _
I
59 e 69, tudo dispondo sôbr
,',
1 Banlo sar.a~ate
j;'res\dente.
o regime dcmlnlnl das f'iq',le,
_
.
.
,
I
p"
En
:las mineraiS (Q
<119 a ~l.Ifl' . .....
2 Glordano fl,lves _
Vice-

-"',

..,

vidade, aposentadotla OU re PTB - 2. \lll)~ """ Vla~-BfeSme!1fe,
forma com eetlnêndlos ven UI;JN - 3. T~.,n?-J'· tt!ePÇ!e; =:- RDlfJ~r_
""
,
,I'. PSD 4. vago,
cimentos, salárlos, subsidies ?TE - 5. MIi~2.11 Reis.
e vantagens da atlvidade"
SUPLENTES
de autoria do Senl'lor Adauct, PSD - castro' ccste.
Cardoso eOlltroOi., p'I-ií -,; !>rlllflf,cjQ çamejl:Q.

pres;dente.'

Senhor a~brieL Passos"

PSD ~ 3 Dirceu Cardoso - -E.~~tor,
DD" PSD .;;.'
YSD _ 1. Nelson Carneírc _ !?la, lJDN -: ~~ qe .(3,0!8.
1 O,?l'rê<1 d~ gp§ta -: É"'e~
'4 ÇJíd ~al'í')l.l!lQ.
ardente,
"
sídente,
F.I'J3 ~5 Miguel Bufara.
PTB
2
Adylio
Viana
Vice-Pn,Para gílr Pf!reCêl"
Emenda
PSDSUPLEN'l'ES
sideIi~e.
'"
Vice2- Bened to ,'az
Constitucional n9 25, de
Presidente
UDN - 3, Oscar Corrêa :::: Relato~
PSD 1961, (fiM" Mic"i@nal), qu
PT~ Va!~flo M~lga.1p~ell.
IPSD --4. Peracchí Barcelos,
"estabelece prazo para r
3. V~go.
2TB •
Renato Medeiros.
Congresso
Nacional, em têr.
\
\PTB
5.
Breno
-da
snv.
aíra;
PSB íJDN 1110$- d~e constituinte. promo1, Blas F9rf~3
I
SVIlLEiN'l'ES
PIa vtano Rib~ll'O,

ª

PTB -

1;' Vagp.

Para dar Parecer à Emenclz

'1';l..IPLEN'l'IC!,\
PSp :::- Clô7ÍG Pestana
FI'B _ Ga.stão Peelrelr<\
UDN - CeJsõ Passos"

Constitucional 11 9 '; 9, q UDN 1961, que "dá nova Redaçãc

-

ver a reforma geral da Cons~l-!tol'ia do Se.
.nhor Sérgio Ma~alhães .lu,
tres.;.
,
~J'

PSD - J(C;é Garlos 'l'eÍ~ejra
PTB -:.... Rmmundo de anto,

tií4igi.íR", qe

ArDIdo Car-yalho.

1 ao Parál?;ravo

'16-do Art. 141
- ?SD. -;:: 1. Ul~ss~ 9-uimarães - Pre...
da Constituicão Federal", d Para dar Parecer à -Emends
. siclente. ; - '
autoria do· Senhor Sérgil
Constitucional n9 2?
,1 UDN -: 2 Fmnr,8!ino Pereira - VI~
Ernends
,
,
-, -.'1 __
-ce-PreSlClente.
Rara dar Parecer à
Magalhães.
Constjtucíonal - n 9 15, de
1961" que lIda nova Redaçi!. 2TB _ 3. Doutel ~de Andrad-e _ gee3D _
ao Parágrafo 16 do Art. 141
latiJf.~·
~
1961, que "dá nova Rsdacão
Preai,;;
, ,'"
1 Ulysse. Gulmaraes
dispondo sôbre o Birelto c!a .?SD _ 4. Nelson €lameiro.
aos Artigos 139 e 140 <ia
'
'knte.~
Bropriedade H, de autoria <1(' P"l'B _ 6) 11"';0.
Constituição Féderal", ql'J au pTE2 Vago
Vlce~prf:Sic!entló
Senhor Aurélio Viana e oy·
!I. Cados Muriltl.
toria' <:\0 Sep!lPr Humberto
tros ,
Lucena.
UDI'r -

I
I

l:'TEPSD -.

1. Vllgo -

presidente.

2 Aloysio

ele

Castro

.,.

PSD -

3 R,Ondon pacheco
latOr
4

Adetbal Jurema

5

Milton R:eis

PTB -

R~-

4 Beneellto Vazo

'

RelMm.

!?'rB-

Více-P.rc~jc18nte

UDN -

3 P!!ni~ L-3U1C}õ -

P3D-

I

·'

õ. V:,!go.
SUPLENTES

PSD '..,
'I'axsq Dljtrf.'-

PTB l:!outll! de Andr.aÕe.

ODN-

Para dar ParecE·r à Emende

-.

viC()-Pl'es!dcn~il E'TEI _

P,SO ,... l., Ulysses'Gl,l,!Olarãea -

2 Jamn. Alniden
sid~tt>.

PSD -

PTB -

'UDI:{. 4,

A.ntônlo Almelda

li

Wilson Chedld

. 3 Dj~,1,ma I>!~~lnl1o -

PSD
JOSlI BUl'nettPTB - Rub",n,s Alves'
COl':rila da ccsti!L

sldérmi~- ~""

Wc>s-Pre-

P'l'B.·", ::Ir V!l.lW -Y.~çe;fresldente

UDN - 3. J1'.ma.nl Sátiro•.
p.,elu,tm ?SD _ ~. Ne_~~ll ~<J,{netr0'

PZD PTB -

SUPLENTES

UDN -

-..

PSD-

li. Vago.

4 Getúlio Moura.
- '. ,'-~ Hélcl.o lXla,.~er,:e~,
SU~~.~N~EIil..

Henriqne.

Lim~

Preto
.

SUl'I>EN1'ES

PSD -

Get11li(l Moura.

PTB - Doutfil

d~

tl.n.d.f~.

ODN -, 0ii.cCU GoFl;~

-

Cnnstitucional n\f 27, d(
1961, que ~\revoga o ,ítefYl
e o Par ágrafo 132, que' dia
põem sôbt;e AHsta.·nento Elei
toral dos Analfabetos e da~
Praças de Pr:él ' , de autol'i3
.
do Senho~ Eat'n\};Çl~o .f.8Ha
_ ri.
/ P~D ' - t, ~l.1oWD,jp, J[~3~O = he.

I

síd'.lote.
2 ª-1~1a.!!,a(J\JJ. de M.!l.lB2da
e- Viae'Pr-esiuenv

,
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}f" --'_.= ,
',~

~I., :

.

- t.

r,

I'TB -

~'

F{lIreJ Soartlot - Relator.
4<. Vago.
5. Ohllgll4 RodrlgUe&.

'',

Sur~ENTES

~

- Padre V1d1gal.
_ Vago.
.
. ' N - Adolfo de Oliveira..

o

'"
rara dar Parecer à Emenda
~ Constitucional
nC! 29, de
I
;1962, que 'altera o Pará
grafo 111 do Art. 191 da
Constituição Federal. faoultado aos Funcionários Públl
cos da União requereren
aposentadoria, ap6s .30 _ano

de serviço". de autoria' d
Senhor Vasconcelos Torres

I

outros.
VOJl - ,l{ Pedro Aleixo
,
dente.

Y1'B -

2. Luna. Freire eldente.'

l'SD - 3. JOSé Burnett ~

-

PreslVIc&-PreRelator.

t. Carlos MurUo.

,

PTB - 6. Edézlo Nunl\l.
U,:

DlARIO DO CONG~ESSO NACIONAL
Maio de 1964 3053
rv::zt·
--=====......::..:~~.........:~-=~=
,
SUPLEIIõ,!'ES
Para dar Parecer à Emenda UPN PSD - Bened.to VllZ
2 Rondon Pacheco - ViceConstitucional n ll 33, de
- Presidente
PTB - GuerreIro Ramos
'1962, que "dánova Redação .E'TB __
i
UDN - ' artstoranes f< ernances
ao Parágrafo 16 do Artigo
3. -- Vago .-_ Relnlor.
141 da Constituição Federal ,PSD, Para dar Parecer à' Emenda
4 Nelson Carneiro
que dlspiSe sgbre o Direito
·Constitucional nl? 7:de 1963,
de Propriedade", de autoria PTB __
que "dá \nova Redação ao
do Senhor Maia Neto e ou5 AntonIo B~es"l'n
Parágrafo 4" do ArtIgo ·82
tros,
Sl'I"LEN'l'f.S
da Constituição Feder a!. dls-'
I
PSD'- 1. U1ys es GuImarães
PSD - Vngo,
pondo sôbre a tr ansterênrua
2. Gilstavo oapanema
P'l'B - Pedro oataíão
para a 'reserva do Militar da
PTB'- 3. Vago.
UDN - GeraJdc Freire
ativa que aceitar cargo Efe_
. " . Vago.
nve", de autoria do 'Senhor
UDN - 5. Oscar Corrêa
"Magalhães Melo.
Para dar Parecer à Ernendz
','
SUPLENTES
PS,J ,Constitucional na 3. de 1963
PSD _ Benedito Vaz
Bla$ FOrtes,
que "dá nova Redacão aos
PTB _ Doutel de Andrade
{lente
Artigos 141, Pãrágr~to 16
UDN UDN":: Ernan! Sl1tiro
~2
Manoel Ttl~etra __~-l147' da Constituição Fe
ce- Pre'lderte
der al", de autoria do Senhol
PTe Para dar Parecer à Emenda
Ferro Costa_e outros.
3", Chaga s
Constitucional n'l 34. de
Rel.tor
P5D PSD
1962. que "dá nova Redação
1 Ul}s!;2.S Guimnrães
- 2 Gustavo Capnpo.no
ao Artigo 61:/ da Constituição
PTB Federal, que dispõe, a', Com- .E'TB 5 Man.\b Cabral
3. Vago. petência . Legislativa Esta
S(IPI.Y.N'I'ES
4, Vago.
dual", de aútoria dc.Benhor UDNPSD - crl~sltno F lho
Maia Neto e outros.
\ 5 AJlomar Bill@eho
PTB - AUflOO VnloIS
o

EIUl'LEN'l'ES

',sn" - Waldemar QU1marAu-

fI'B - JOSé Estevea
PDN - Btlao PInto

I

li,'

r-:

I

PSD -

L Matas
denle-

GnrvalllD -

PTB -

2. POIIJO

FreIre. -

Para dar Parecer à Emenda.~!"

presl-

Vlce-pre~

SUPU,Nl'ES
PSD - Mar,tJns ROdrigúes
PTB - DouteJ de Andrude
UDN - Oscar Corrêa

I

UDN. -

Laerte

"'rIm·

('ara dar Parecer à Emenda
ConstitUCIOnal nO 8, de 1963.
Constitucional n'l 31, d'f pSD - 4. Paes de Andrade
que "veda aos Militares ,da
Para dar Parecer à Emendi'reserva e reformados
a
1962, que' "dispõe sôbre Ele 1'1'8 - 5. Arrnandc C'nrnelfo
. Constitucional nO 4, de 1963
acumutacão de Cargos, preSUPLENTES
glbilidade do Presidente
que .. acrescenra inciso ar,
vista no Artigo 185 da Cons..
\'f~D -' Gera':lo Me-quIt1.
Artigo 15.' altera a Redaçâc
demais Membros para
tiruio âo Federal e dá nova rePTB _' 51lvel1'Q Filho
do parágrafo 5'1 do Refeiíd<
dação ao par~rato 51', do
.Partarnento', de autoria d ODN - Manoel 1".\elra
Artigo e do inciso 1 do Artigc'
artigo 182", de autoria do
29 da Constituição Federal"
Senhor Nelson Carneiro..,
Senhor' Antônjo Bresolin.
Para dar Parecer à Emet:tda
de autoria do Senhor Ar "50 - I 'l"yoSO e Almeo<lra
JOSD - 1. WUson Rorlz - PJ:e~ld'ntr
Constitucional nll 36. de
mando Rollemberg e outros
Presidente
1IPN - 2, Afrãnlo de Oliveira - VI.
UDN - 2. Costa Ca~l!lc'nte - vIce.
1962,
que
"altera
dispositiv
'
.
PT8
~.
- -Pres' ~ent.
•
? eolelro!e
do Ato Adicional que' institu , .
1. Vago "'- Ptesldrnte.
PTB - 3 "1anEo Cabral - nela10r
~ - 3. M&noel.Barbuda - Reja'
PSD - 4 peroeehl B.rcel1Oll
o Sistema Parlamentar d
PSD - 2 G Ilh mí
'.;!.
tor
•
".
d
torl
S
U
et no de Ollveirll P'I'B - 5 Ch~".. Rodrlguep
O
overno. a eu ona do e
- Vlce.-Presldente
4, .João Menezes
S (IPI.F.l\'Tf:S
nhor Edgar Bezarra Leite.
UDN fTB - 5. petrôn!o FenW
S OerelJo Freire - Relato
UDN -

g

3, Vago -

.

Relator•.

,ao -

*'

\SUPLEN1'E8

I

PSP • Dlmo -'Ires
PTB -

t:

PauJo Freire
~,,- LUIZ arpnzeÍldo

E'SD -

ulJN -

1. - ' \/'ago -

Presidente.
VLce-

2. Ronncn Pacheco -

Presldente .. .

l:'TB"- 3. Manuel Barbuda ~ ReJ.a-

tor

PSD !?TIl -

PSD -

PTB -

,

Ohaves

.lI Aurtne VaJols

.

4. Nel.son Ca.rnelro
5. Alceu C~Vll:ho

4 Pacheco

.

PSD - Gei=âJdo. Me,(jU!la
!'Te - Aurlno Valoa
aDN - Vogo. .

SUPLENTES

Para dar Pare-cer à Emenda
Constítucional nll 10, de
Para dar Parecer â Emenda
1
SUPLENTES
Jollo Ollmplo
1963,
que "modifica os Ar~
Constitucional n q 32
d PSP - Cunha BUeno
ODN - .·UrlinJo de - Oliveira
1962 • que '''fi
- Manso Cabral
tígos 192 e 132. Parágrafo
. Ixa d ata . par !?TB
UDN _ D)almll .J1arlnlto
. Onlco da' Constituição Ferealização do Plebiscito 8
Para dar. Parecer à Emenda
d
que se 'refere o Ato Adiciona Para dar- Parecer à Emendf
Constitucional nll 5. de 1963
-eral: dá nova Redação ao
9
59 do Artigo 182
111' 4"; de autoria do Senhor
Constituc4onal n
:n.. d' que" altera a Redação dos ePª-!:,ágrafo
acrescenta um parágrafo
Fernando Ferrarl e outros.
1962. que "revogadispositi
Artigos 141,. P~r~gralo 16"
ao ·mesmo Artigo", do Senhor
vos da Emenda Constituolo
PSD - 1. Lauro Leitão - prc~,dent
147 da ConstltUlçao Federal
Magalhães Melo
"
nal n ll 4. dispõe, sôbre
de autoria do Deputado PI'I- P$D
'
. ! '
UDN - 2. DjaJm. Madnho - Vice.,
- 1. Bwl'orLes _ Presidente
Exercido do Cargo de Presi
.."io Sampaio.
ODN .... 2 MU:toei Tavelra - VlcBpreslden~
dente da República até 196€ PSD
_
Presidente
PTB -'8 M-~~el J .Juda - aeJa·
e estabelece a vigência d<
1
mysses
Quhnarões
I?TB
- 3 ChaglUr' Rodrigues - RetO!
I
la.tor,
Sistema Parlamentar de ao
2 Martins ROdrIgues
,:>SD - 4. José. Bttmett .
PSD - 4. Antonio' Fel101ano
-vêrno". de autoria do Senhol
?TB -. 6. Manso Cabral
:PTB - 5. Alceu Carvalho
Croacy de Oliveira e outros. PTJ,) - 3. Vago.
PSD -

~

SUPLEN1'ES
ovldlc (1- !\breu .

- Manso Cabra.!

.I

PSD PTB -

AderbaJ JUrema

SUl'LENTES

PSD 1 Gusta-o

Presidente

Cllpanema

, ODN _

4

Vago,

6 Ernani S,tiro

Celestlno Fll.llV
Aurino Vaiols
UDN Laerte Vlelrl.

1"3D !?Tf.l -

3054
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Comissão Especial destgnada
para apreciar a Emenda
Constitucional na 11, de
,.1963, que "dispõe sôbre o
reajustamento dos subsidias
e ajudas de custo dos msmbras do Congresso Naclorial,
do Presidente da República,
para correção do Poder aqui.
sitivo da moeda, segutido
coeficiente que o Conselho
Nacional de Economia fixar
e dá nova redação ao Art.
47 da Constituição Federal",
do Deputado Paulo Frelre.,
1'.S.O.:

1. Renata Azeredo.
li. GuIlhermlno
Suplente

de Oliveira.

1',r.B.:
3, Vago.
4. Ra!mundo Brito.
Suplente - Vago,
U,O N.:
5, Laerte Vieira.
suplente _ Wilson

Comissão mistã designada para
apreciar os projetos referen
tes à Reforma Admini$trativa
projeto.s

DIARIO 00 CONCRESSO NACIONAL

sileiro" •

NQ 1.485-63 -

~Que altera a Lei

OrlZânlc.a do Tribunal de 00nl15
nq 830. de 23 de setembro de 1963".
Nq 1 486-63 _ "QII~ displie sôbre a

orl;onlzaçllo admlnJ.llllUVa dll DJ&t.rIto Federal".'

UDN
PSP
PIle
l'SD

_

Paulo Sarasa te
Janlll'V NUMS.
TeófUo de Andrade.
Vago

rogá veí por mais 180 dIas)
PSD - Nelson Clll'llelro - presiPTB - Vago.
dente. '
UDN _ Antônio carlOll Magalhães
- viee- Presidente.
Comissão Parlamentar de InPSD _ Geraldo de Plna..
quérito para Investigar pro.
FSD - Mendes de MoraêS.
blemas relacionados com O

Pi-B--:,:; MaiLso cabral Isub.c;t.I I uIdo
'l".emporà.rlamenle pelo Oeput.ado Luna
:Freire) •

uDN - UDN UDN -

_l'DO -

Edll.son Távora,
Á1lomar Baleeiro.

Ernanl Sá!yro.
Vago.

SUPLENTES

Amaral l"w-!a.n.
PTB - Fernando GlUIla..
UDN - ltahUlíndo padilh...
PSI? - Vago.
PSD -

1. Dep

Comissão Parlamentar de In- PTB - VOlto.
quérito destinada a prosse- ..P'l'B - Vago.
guir 1l0S trabalhos Inlolados J?SP - Vago.
SUPI:.EN'l'ES
pela CPI sôbre petróleo.

l'SD - NUa coelho.
PSD _ l'erachi BBrceUos.

}tela.

SUPLENTES
atl~'9yg Oaplll1emp
- - Presldente e Relator
Comissão
Parlamentar de In.
ao proj. 1,182-63.
quérito para investigar as
S;Leg,
2 Sell Ju.apllat MarlJ1ho
- Vice-Presidente.
atividades da Indústria Cine.
P.D,C. 3. Vago _ Relator do prol.
matográfica Naclcnal e Es1.4EB, d e 196~.
trangeira "
P.S D. 4. Som. Leite Neto - Relator do proj, 1 484-63.
RESOLUÇ~O N° 28-63 .
f','! 13, S. sen
Artbur VU'l;l1Jo prazo: até 12 de mala ele 1964 (ímRelator do oroJ. 1.485 de prorrogável! .
1963.
PSO _ orlando B~rtoU1 - ViceO,D.N, 6. Dep
Arnaldo Nogueira Presidente.
Relator do ProJ. 1.4~6
UDN _ Evaldo Pint.o - Relalor.
Je 1963,
PSD - Amaral FuHan.
F.e O. 1, Seno Slge!reclo pacheco.
I?, S D. 8 sen, Wilson GoncaJves
PTB - Alceu de Olll'vaUio.
P/8 O 9 Oep AderbaJ Jurema.
ODN - RuI santos.'
P T 13, 10 sea, Edmundo Levy.
P T 13 11. Dep Oout.el de Andrade.
l'SP - Adlli di~lllll.'l.
P T,B. 12
- Vago,
PTB - Vago.
U D N. 13 seu. Adol1o F:"anco.
U O N. 14 Sen JOM Ar(rlplno.
SUPLENTES
U O N 16. Oen Heitor Dias.
E' S B 16 sen. Aurélio Viana.
PSD - Chagas Freitas.
P S P 1'1 Oen Arna.ldo cerdelrll..
\1 'I" R. 18 Del'. Ewaldo Pinto.
PTB - AlUno Machado.
UDN - Raul de Góes.
SUPLENTES
PSP - Geraldo de Barros
P.T.B. Vago

f'.S,D.

COMISSõES DE IN QUÉRJ'fO

Prazo: até 21 de maio de 1964 (pror-

!)

W '1,483-63 - ~Que reorganiza o
PSP - cantld10 Sampaio sistema de materla.! do servlÇil' piiblJ· tar-Substltuto.
PSO - Pacheco Chave$.
CO civil e dá outras providências".
UDN - Newton Carne.U:D,.-,
Nq 1.484-63 - • ~ue dispõe sllbre C' PTB
- Vago.
sistema do mérito no serviço civil bra-

NQ I 482-63 .,... "Que dls1l5e sóbre P O O N Oen Laerle Vieira.
lel orv:llnlca do sistema admlnJst,ral.l P S P. Dep Mumz Falcão.
vo federal".
M. T, R, Dep. Dedville Alle,çettl

RESOLUÇAO N9 11-63

(Seção

café.

Comissão Parlamentar de In·
quérito lncumblda de verifl"
car a situação em que se encontram as populações atlnidas peló represamento de
turnas, Minas Gerais.
RESOLUÇAO N9 38-63

m_

Gerll.L

RESOLUÇAO N' 47-64

~~o:...
PSD -

Ábel RAfael.
Milton Reis.
- Aust.regésllo de Mendonc.a. .

PSD PTB P~

UON
ODN
1'51'
POO

ReÍJato Azeredo.
Geràldo oPIna.

- Osmeu Botelho.
_ ])lnar Mendes,
- Bento Gonçalvea.
- Acloli Filho.
.

SUPLENTES
Antônio Almeida.
PTB - Pa.ulo Freire,
UDN - Oscar corrãa,
PSP - Ludovlco de AlmeIda. .
PDO - MInoro Myamol<:l.
PSO -

Comissão Parlamentar de In.
quérito destinada a apurar
Irregularidades verificadas na,
aplicação das verbas do - 4ó~
Distrito do - Oêpartamelltlt
Nacional de Obras Contra. as
Sêcas (ONOCS), sediado na
Bahia.
RSSOLUÇAO N9 48-&4
PrllZo:
1'80 - Ed:;ard Pereira..
PSD - Medfllroa Neto.
PTB - OJemens Sa.mpalo.
PTB - L1U1a Freire.
UDN - Osca.r Cardaso.
UDN - ossían Araripe.
J?SI' - M1U1tz Falcllo.
'SUPLENTES
PSD - Arnaldo GarceZo.
PTB - RaImundo Brito.

UDN 1'S1' -

Antônio Carlos MallalhãeJI.
elOClomIr MllIet.

-

Prazo: até 19 de ou~ubro de 1965

(prorrognveI por maLs 12 meses).
PSD -

Ma.nuel de Almeida,

PSD PSD P'I'B -

Dirceu Clll'doso.
Renato Azeredo.

Milton ReJs.
PI'B ...;; João Alves.
tIDN - Geraldo Freire.
UDN _

Manuel 1'llvelri&.

PSP -

Bento Gonçalves.

1'00 -

Cid Furtlído.

,'RIS01UÇAO N9 24-63
Prazo: \luspenso.
psD - J,,~é Maria Alldnln - Presldente.
Renalo CelcdÓn10 ..:. Viu.
Presidente.
O'DN _ Herbert Le\}t - Relator-

Maio de 1964
=
'T"\
Comissão Parlamentar de In.'
quérito destinada a apurar.
as razões da demora da obra
de aplicação dos recursos
gastos e a conveniência da
conclusão da ligação ferroviária da Estrada da Ferro
Central do Brasil com a Rêde
Mineira de Viação, de Juiz de
Fora a Bom Jardim de Minas.

SUl'LENTES

psO PI'B -

OZMan ooelho.
Jaecb ,Frants.
PDO - EmIIl~ Gomes.
UDN-- Oscar Corrêa.
l'S? - Vago,

Comissão Parlamentar de In.
quérito destinada a Investi.
gar a situaçp.o do siste1il&
Bancário Nacional.
RESOLUÇAO N0 40-G4
Prazo:
PSD - Ov/dio de Alireu,
PSD - José cariOS Teixeira.
PSD - Vago.
. PTB - Wilson Che<llc!.

PT.B - Alceu de Carvalho.
UDN UDN -

1'81' -

roc -

Lnerte Vieira..
Wilson MartillR.

Carvn.lho Sobrlnho.
Hemlque Turner.
SUPLENTES

PSD -

PT;B -

Vago.
Vlgt;.

UDN - Manoel l'avelra.
PSP - Ludovlco de Almeida.
PDC - ElI1ll1ci Gomes. .

Quarta-feira 13

'f:ATADA
Comissão do Distrito Federal,
2,. ro:bNIll.'Ó ORDiNARIA

DlARIO 00 CONGRESSO NAClONÀl

I

(Séçã'o

Ir

Maio 'de 1~l5~

3055

r$l\ltad:~:,

ATA DAS COMISSõES

sendc obMelo, o, Mguiftte
,
'.
"
"- 1>ara .presidente' -- bépuoodd Pll,,\
DA TURl\[A À
do Tesouro Nacionai, altera Federal do Rio Grande do Su1,re"
a legislação do Impõsto ae renda. e metendo o Balanço Geral encerrado :, a. -se. v gOd m :>s argos . ,
/'.08 sete días do Inês de mato 'de dt. 'Outras providências."
emai1263.Of23_0de6464dvlce-presldente~comlssão.com
.lli
1964. na. sala da Comissão do .Dlstrito
'
.
, . . . ,
.: "
. ' " • o \!le\~ão do Deputado Plínio L~ú~
Federal, realizou-so a 2.a reun
oro' ,'AO, Oeputl1cJ> Batlsta .RalnoS,
CGãabmeted do DP!lI~eld!'O SeCletáno dai foi, em segúída, reaIlzad,à a vot"açâ!) ,
elh"tl"
..... Tu'rma "A",sob a l)res I'
os epu.a
os. comunicando
~ "'. 'Vi" p.", I" "",,~
..
W, " . .
Projeto n9 979-A-51,
_ :Autor: "Ivet I"te quemara
determinou
provírêocías
1\0 ena... .' "e- ••es uente, com o ""
"e~up,•..,.
óvls
do senho,r .Deputado Breno dá varg,as _, Asseg,u,, ra a estabaídade da tido de' ser adquínda a,
é. t:,esUltàdÓ' D,epu!-ido, Ci
MoM.
~il\'e ra, v~e-prl!lildel1tej presentes os \' 'hei' no eniprêgo. em estado de gra- do Conta'blllst."l..·. elaborado.'
e l - 12 votos Í! ,1 . r.u,nil voto )l~~a o
enhnres ep~ta~os' Haroldo Duarte. V.ut,z e dá outras providências.
prpf Francisco d'Ãuria at-dtndoo beputaao ,Luna :FreIre.
Vlce-l?re, .'
,
,
edJ' ' .
,
'.''''
slde1i~e João MeneZés nb I\xerclmo na.
[Paulo Freire, relxoto da Silveira, Oll:- '
ceu 'cardosc, itumberto
Lucena Ar-I
Ao beputado Catválho sobrlllhll cP l~o Jeito e~ dOr. ,CF'l',-aJ-64, desta. dll!l em........ando tis ~leltlll3 o \jeiJ~
,
.'
,.,.",
omrssao e, am a -ec ld
~.
~
,',' ,
~~l~b NOgtldl~~. 1qull~s Dmlz, Daso ~ Pro}etô n.9 1.968-61"- Autor ; Poder \>inete do Primeiro' ~ee:e~ár~od3a %~_ tá~~ ,PllmO .te~os all:ratl~(leu. !,~i\"j.
:M:àlneJa, T~I1~
<5aya°fVeilt~' R~~ld ExecutIVo - . Cria o Seryiço Nacional mara dos Qeputedos, a "Relação dos ~1~qO. l\ c,~lH1ança aé ~~ pâr~.
dano A'! e' 'Ar. 15 h
canl'~5 em In11 °tor-I
de Informaçoes.,'
créditos Adic,onals abertos e regis- mlT',bênl usou da l>alav!.a :o uejJ\l!ó-:?
v, e. s . oras e
s
• ' "
,,"
,
t áí:!
'T i
.,
Olóvís Motta, agradecendo sua ele,"
Projeto h. 9 2.6'72-A·57 -"- ÀU'tor: PÔ" r _os p1!_ô
r buna_i lie Contas ,da ão. bom parece à reunião o D,iJU~
fôl,abêr\;a. tl. sessão. tendo a Secre~
tárlaHdo a ,ata lia reuntão anterior, de~ l;;x~~tltlvo =-'blspõe sõbre,,! IllSU... Ys~t.?1 dUraht~ o ~e8 \:I~ janeiro ile ~ado Geraldo Mesqulta'que não pôde
a, 'qUal. ~ol .aprl?vlichl UriáftlmeUlente'j tuto SUperior de Est~dos 13ras~eli·ós.
t' -o senh.or, rresldfl.lt~ comun.l" vokü' por terem sidô encerradoa os'
FOtmh examli1aí!ás as seguintes pro"
_, _ ' .
cou er envíedo II Of. CFF-~3·1l4. ao trabalhos de' vctação As dezesseze
posições: 1) !>rbJctõ n.~83~-Ga do Se-16 de llbtil de 1004, ao De.plltadô PC-:
.
'j'1 '
lll11lJor Toltrlnho Dantas 11! "di Í " , ' , N,
d to,··."
"ra Braga. ,SOI!c1tltildo devolUção tlcs hor!\s foI encerrada a reun ao pc, o
ds~oe ,,,olíllssao e rlscahzaçao
~egulntes ofícios do Trlblil\al de coit- SenbO~ Pl'esidente., E! pnril COllSliír,
, sôbre a lsénção íLScai ~req êe
V
!para () desenIJolvlliuinto e êo~~lid:~ Financeira eTomada dtl'OOl1tas tas, .que se encontr,am. ertC pódér tlá~ I e.?·tá~~ll~a~r~t: .~a I~~~~ IJopp::';c;r;
" da~ão de'131'àSiliá e tlá..otitl:as rôvl' ", ' , '
quele parlllmenl.ar, dlSl.tiIJUlt:!os tll!!!-" e.e .. a
~ c,, ,
~e
• -.
UJS~RHmlçl\O
de agósló de,,1963: h9 122'~2~ ata, que, depOls de Ifela e apr~v~da,
.dêhcJas". RNàtor: Oêj:luHitlO Áfháldo
Nogueira. ql1e d~u p!i,reber raVOráVel./FÉITA PEJ;.O SE1UIO~ PREeíbEN- 73~9'M, '- 2.553-54 ,-,- ,IL614~54 .:.:; trera assinada. pel? Senhor prC$idcnte,
l, Dep~tad(, Rl\~lild Malfied, que pé- TE, EM 1~ bl!:. MAIO DE 1964
,!J,1l}5-?4 -';' IQ20"M = 2,1321"34 = 'P:T:A DA 2a 'R:Zt7NIÀO REÁLTlt>.DA
dlra vl,Stn, tlevOIVell () t>rojeCo
de
'
,"
,59~Jl5 -!l.OO8,58 ~ 1.l110"59 li lI.260,'
. ' ,',.
'
'b.' A '
acôrll:o UOI1l tH')árecer lio relátor, Eln
Ào ~enhor Deputado Adr1aó 13er- tii! 1961.
DI~tl1r;lilçãiJ: O Seilhót
EM 6 DE MAIO E 1:164
'diseullSão, rIZeràJ'l uso dão jJâht'vra os
,
naldes;
,présidelltlJ" em exetcició. l:listrilJülli' Ctlttlisllã de
islá' social
r:eputadós Pe!ll:0to. dâ ,SilVeira, Ár- 'Projeto llq '1<967-64 (Mensagl!1n. nu- !lO
Rló o 'Of. 21l1'!l4, Al'A rlA
REJÚN9Áb
n\l.l~o Nlll!l1eU'a, Daso CôllU.brã e Te~ mero 113-\l4J. dó Poáer ExecU,l','O' que íl1 pref!!.ttlra Muhiclílái de EsUvá
EM '6 DE MAIO bE i9U4
nórlo aavalcafit.•. l"ôl t-E!dlâ~ •vista '''AUtoriza. o Podei' ExéeUt.\io ll. alMr tMGl: ..tJ\1~ ,'~Eri~àillf1illa bOlhtU'o'vá"
pelos Deputa{los Peixoto da l3l1,velrll. e áo poder JUtiiélãr.G "'- Illtstiea EIl!l- ~ãt\' tllt apllcáçatlne i)ll% aá qUota aõ
Í>-..s qUinze hOtas e t.rIsta . "mililos
,l'alJ.!o Frell'e, 'tenilO.'llldil e<1fieedl~a. 2) ,orai do ES~ado de MInas' GE!tals ~, I~.pósto, ~e, re-.ida, j'e,cclilda, (\lli 19Q3, tio dlá .~ejs tie lhai~ de mU ltllV~I'~~I~
~pr?Jeto n.V L n44i4, 1111 Sehhtlr \Ta- o crédito suplementar' que ropecifi. em ~elí.l'hcI, o de ordem r,Ural" ti all lds I! sessefilâ l! I1Ual.ro, pl'es~nl;l)sos
'lê,rIo ,Magalhães, que "atriBui àS SUl.l-1 Oá'l.
_
'béP,utàd,dTtleÓdU!p dê .Al'.lU,IlUerQUé 6ehllOri!s Dei\Utctdoo Frátlcelmo PéptefClturas das Clttâilés-sal.emes, de
__ ,
"
li ,ar. UI86-63. ,til! sbb~E. ljtle tl!lfá. HêllHd" Mágllcnzalll, OlH'lI;ób
B~~sJ1'a, no OistrHo Federal, a a p l l - ,
",
l'Erlcalrt.nlla ·l1d . Côllgrt's!'d Nalllóllal MesqUltá, Oe~aldo F'relte. oereltll~S
cllçao.da r,e.ncta, Ire,Ultan,e aa ll.lfe_\,ATA DA PJJ.IMErR~ l'tEUNIAO qn- ó i!xiralo tI'e, $liãs cortÜlS. baficll!'ll!s. -Fdlit~1 iJórgti I<alllfile, iIMtol' Dl!·S.
c~daçao de,nll" ~osto~ iJagos pelos eonNARIA, REALIZADA EM 16 DE: ~0fi1 ~ dlScrltrltl1ação Hllsaldos tios OsMi'Ndtal1há FilhO, l\!I1t40. ',Ma!!l.
trlbullitc~ no lJerilnetto, de cada subABRlú DEl 1\l64.
reéur.sos ae§tlnada ad cUlt!iÓ ae eiltlá j:lão Feruarldes. An!sfa Rocha., Bnlp.'efelturll:'. f/-claWi'l Deputado Pei- . AS qulf1ze horas do dia dezesseis libra oli sei'\dé;ó, effi él.!ílipí'lilli!íttll ,lU! ga ttall100 1\ chctgas Frl!Uas, l'eull.Uel
xo~ d~ ~:e~~ -:tsu~ der'"
de ábbi ilé mil novecentos e sessen" § 19 ilo ar!. 30 dá tei 119 3,9"5, ile si! â. t3ot1tlSllilll fie Legislàção "loctalj
v~r ~~ 'oU\'lsse ãCtJJ~I~tJ d: b~~~ti~ ta ,e, qUàtrõ.~ preier!es os Senhol'es 1'1" de, ~e~embio á,é i"tH". Nãll há; so15 à d'l'eçiiO ile Ll!11 Pte5id~n!e Dept!J ti' ôb li b tlt." • _
João Menezes, Oeraldo vendo neiihuma
lnãlêrlà à ser
1',dylld Victhna, DeIxaram
Iça0 e us. ç~ s te
ons UClOna Mesquita, t.Udov.co de AlmeiM Pl!" t.tatâàa, "o ~nhor J:1reslaf'<1ie encer- colrtr:>tecer Cll Senhora, Deputa(icll
~~~~là~ fi~Jfi~' J~:8ell~a~~~~~ I> Ji:d L.elhos, 1<Jllrlvai Baptista 't>aore, rou,~ trabalhos às dezesseIS horas e· PlIll"telPlio Garcia, Hermes- Ma~~tlO!
qtil!stão do tirt' II de íunéo vllblicaà~ ~1l1lià110 saboia.. JoãO He'rCuIlnd,trin\o" m1ntHf?S.E .. pa,ra con,~tnr.'. eu JOSé EstéV!ll, Alair F'e~i'eir«, ~UI
'no jdrttlil l<tJ fud)jijH. ele (lPáe ma o ",o,uto MaIor Maurle,o Ooular!. Ga:.
sdv,aLopes. secretá-l Àiiillo\'ul, Jllao Alves, Ruy Lim>.
de ,1964. em 'que é abordado o tema 1J~1~1 Herlpes, Geraldo Fteire e Eze, r a!\
oc, lavrei a, preseple ata), dir SI1ll6oo1 ElIas 0,:trmo. FO.ntes 't,~r"
da volta da Cll.pltal!lU R.lil ile Jáfiéitd.!qU,las,da .OOS~à r~unlu-se a Colnilisãd que,depols pe,Vela, e IInfOva,i!a, serlilres \j Ht1rry Nor::I!L;on. Ata • ..,.. L_ ~
O Senhor Presidente sugetlu
qlie de F~c!th~açao Flllanceira e Toma- ~inaall pelo Serltior Pres/dente.
dl!!t1vada e assinada, a a~. da reu
uma Comissão, composta dos Senhores d,á.~,de. cpnins, _sob a presidêrtcla ilâ
,,' , - nino antetlor, ExpedIente. - FOnll~
Peputados 't'é11t'lrld CávaloonU. flacn,d Se~~or ~()Õ;9' M;mezes, Deixal'am de
ATA ti,A SEGUNDA El,1'lUN!.'\O
envIadOS à Mesa os, seguli\~' Ofl~OS.
M~rnedl D.R.S~ OollnlJrá, páulo Freire, ooillp1i'ecer - os ,senllotes LeoPoldo
bntlINA~tA. RIMttZADÂ tM
~Q 24-84,. ~m 17.4,64. so ,çltl.nll
da,
Haroldo iJuarte e' Arrlttldo NllgUelfa, .:erê~, flaes qe Alme;da, Luna FreIre,
B0.4,04
reuonstitU,ça::> do Projeto 4.•19j 62,
retllglsse num à. im\1rel1Jla I1ll1hlfes- Tlieodu,lo de AlhUquerque, João Sl- .
"
,!tutoria do Çleputado Ant!,n O Pe -.
tailélo li reiJulsa ~d3 1\1em\)rOS da C!oo I1Hii!S. Jose !tIo. jOBé Carlo", TeiKelra·
,As qUJnBe e klntl1 horas do dIa élano, que "Alter« <I a~t. 88 ,dO Demissão tio Distr:to FederaJ,llo rl!fer'dll 4mêl'!t:d ~HVil, Amaral Neto. AntÔl1l~ thrlta de abril de, It I novecentos e creto 3.010, de 28.8.38 (regula;nenta
artigo. Nada inaia havendo li tratar, "'Càf~los, Magalhães, Minoro M.:YÍlmo- sessénta e quel.ro, I?resentes os Se- a entrada de estrangeiros no ?.:!.!Sl;
ao reunião fO! encerradu às 16 hotas li tô. '1'eõílld Pites e Ad'1ÊÍO· Bernardes. rlltOres Deputado J::>ao Menezes, PJl- rl9 27-64, eltl 29.4,64. peqlndo audi30 mihutos. da qual. parà constar,
Jtà: Dlstlensada ~ lell.ura da ata da !llo r,em05, lfll;lltll1hy Carneiro, Adrl901 encia do Colendo 'Coru;e~() E!aller,li
.Maria Bel'llarrlo Ramos Madeira. Se- retl1tiílo llUterlor 101, a mesma dada ~ernardes. ClOVIs M,Ol.l.a, LUdO"léO',!le de EdUcação.' sôbre o projeto n,umecretá,Ha,.ll.vreó 'a, presente ata. q~~. 00111;> llproVádlt Oraem do DllI: O Almeida, LUna Freire, Ezeqlllns C().~- 1'0 8.435,-11/61. que, l<Altera a ,reJadelJols ,i1e apr()vadn
pelll comlltsaO'I,sefltiOr Pl'e.sluenie :em exercleio co· 00., .llosé ald, Thcoplillo Pires. Oll.. \ ção da Leinq 3.857. de 2,l2.6U, que
!será ãssihà<Ía pelo !:lenho!' pre.sldenee. mlll1lcÕú ,~os beputa~og presentes brlel Refmes. Th~órlUlo de AJbllquer- Cru', a Ortlem dos Mú$iCOS do !,ru5~1
~
qUe, em. vlS~a de ,éntendimenws com q~e ~ Haul ~e Ooes reunltl-se :I 00· e dispõe sôbre a regulame~t~ç~o do ~
~
d Llder do P, T. B .. Deputada DOll~ mlssao, de FIscallZá~IW FiI1ancelrâ el exerclCi(j da. p~oflssãd de mUSl~'l" e
Gomlssao de Educnpao e tê.I "de Andrade. ficava ,adiada a vo" Tomada 'de dont~s, .sob li. p:oolrtl!ll- dá 'outras provl~ências"j e n '2,9-6~,
Cultura
tâção ~âra -eecõlha do Pre.sidente da çla do senhar ~oao lIienest!:S. Deixa,; . de 6,1i.64, soliClta.ndo aud1~n~la do
' .
dollllll3ad efu sUflstH;ulç~o ao Depu~ rl1m de 'Coll1ílarecér Os SelilloresLoO" :M\n!stério da IndústrIa e CometC\O
~ISTRmUIçAO
' - t:tdif paIm. ~1UÍljz éóni o qUe' i'JoddS ÍJOldo Peres, ílàes dI! Ahn~lda. Joilo sõbre () proiefo n9 516-03, qlle "DiS\'CI'lleOrda~Ril1' ".Á.sslm, ,a. ele,lção pal'a nei'culiho. -N,()rberW SCltJ!1Ic1b. :MaU" põe sôbre Isenção de regist~o das serAm 3{! de .IlJNl d~ ioM
Ao Sr. DejJ, Britto V~lllo = IH. aqU§le, Íllli, serãfuanada em data riClhú o (}l1k1r b. Joâo almc!!!, Pll.!U'f! ,l'arias que não se dedique!l1:, ao b~netator
,
diJoriU!la. . ltrpediétliê; O Senhor Pai ano Sàboja. Am_êrico SIlva. Anu" flclàmento e comércio de pmho, e dá.
ft'
,"."...
- _Il'resldl'o!te. em
exerclélo 'deu {Jlêncla till Neto, .;.ntônJd !:larlos Màgálhães, outma plOvldênclas"; e ,telegl'illll3:S,
PfOJe!d n,9,4,21ll;~58. &l1e ,dlStiõe ,sô- ~d" senhores Meiii~ros do Relatório eMlu~td Mlyl1mow. Atd: blspen'ada. em 3~.4. 64, aos senho~C'l G~;~J('O
~red (j reg~t1'(j i~s,Dl~omils dai"1!e~UI- d1s atlvltl!ides fia é!omiAsão, no pe· f!,leitura,dll
tIo3 retirt,lão 8ítw.rlbr,/ l"relfe Francelin;o Per,eira e 1tan-y
'\ ~"un.vers na (j Rio
e J!l- doda ~~ 1tL1,6S ,a 14,3.~4, ,quando da roi a mesll1lt tlaÇ1a .bolfid llprovlida.. Norinâton, pedindo a devolução, e,!Jl
ne r . '
. _,
Pl'esidençhi. cio DepU/alio Paiva MU- Ordétn. do Dlã; O Sll1lhor' E'tesid~b,) obedIência !lO llrt. 59 da 'áeso.uç!lO .
!
-nlz, tértc!b d~,sjJachnao uma das vIas ie, em exetblcld, comunicoU aoo DepU· 50-64 da ollmal'll dos Deputados, dos
Comissão da Flm'tf1oas
pár:l pulllicai;ão, ~rit~llegulda (I SI?'- trtélbs llre.,<;entes que 11 reUnião. fie Projetos 946-93, 1.208-63',625-6,3 e
, "'., .. ". _
l1lior DepUtado Joao. Menezes despa- acôrd~ cOmo§ 19 tlo Art. 53 do 992-00, Foram recebidos os of\cl()$
bItÜ'itlÜtiIÇ!iO.
cl10ti ,0., .seguintes ,ofic1os recebJda.~, Reglll?elll.o rnterl10 ,~ll C<:1~, tmhlt !L ",-gulr: do Senhor Benedicto, CNEm 11 5 64 I
dêi~a âlttlflo conh~ellnento. ao.~ Se- por flIlaldlade I>rocetle~-se a. élelt;ilo llUelra dcttado de 22.4,64. devo!<ieli{10
,
,- ' .
nhbta~ Mem6~o$ da comissão! Of, para Pi'esidel1te dá comLssão. ,em proJetos que sI! achavam em 'seu IH)Ao Dellut!!ll{J Wl1sõ!l l:Jhed!tl
29~63-(:j,áe 28.H,03!. da F..scola In" sUbs~!tUlçãO al} ex-PresiBente ?~lvd. de:' p;lta relatar e aproveitando o
Projeto n.~ Lllo'/-64 = Autor: POJer duslri~l de. Nata, ~R,N(, remetendo B MUl~IZ, ~o ~~hho~ presitlcnte-tlI1U ml: eilSejO jJa~a gradecer a to~~s os ,i:!eExeqltlvo _ AUtOl'lzrt O 1?tJdetÉKc. prpposta. o' l';me'1!arlll pará o" e.xer- clo a V()t~Ç80, Fel.!!! n OIUímlida, VCI- n}tores Membros deste çrgao a. ?_(ll;
cutlvo a abi'l!' Il.d podeI' .tud oiárlo =c,iClç de 1063, Of., 98-64, de 29,1.64, 14rltm os treze ae~utl.ldoslli'esentcs. çaa que sl!mpre lhe fo! dispell>u.1 II,
Justiça Ele1i{J'I'al do Estado de Mltlãs' da (}ompahh[Il,Ul'IiRnI2111l01'R da Nova Em Ileglllli-a, o Senhor. Presldenle _ iJo senhor Lider do PSD, em 2,8
Geral.<. ,~ o eréd1td' sUfjll!fi1éfitãt qUê tlaplt$1 do. Bl'asU (NOVAGlAP). re- .convIdou _para 'll-~crutlnaclores os, de abrJ! de 1964, designando os SeespecifIca,
•.
metwdo ~C1 prçamcnl<? pars f963, C()m Deputado . Luna ~reire. e Janauby nhorés Alair Ferreira. e Rui Amar1l1
' .
,.
_
M Rlteraçue,q posterlOrEl!!; Q!. 80. ',Oarneiro. Aberta a. ur\la. veriflcOll- para Merit1Jrós efetivos da Coml'l'l!!llj
PfQJélo h,~ 1.969·64 - AutO:: ,?oder /91-03, de 1b.2,64, do C'-onse!lio J;d" Be a conscídêntJla tio número de, tOao Seilh:l~ Llder da UDN, ni), tnfEExecutivo - Autoriza à em:s.~ad de minl.st~atlvo da baixa E:conômlca. ,brecar tas con: (I núme:,o de volan~es. má é1at!i, deslgnantlo.o Senhor Hei-
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e proje~ 935-63, ~e autorIa do Se-) jeto n~ 4~5-6~, do Smado reder-tl'! aos p-esentes os pareceres do Senhor
nhor Arl:> Thp.o~o.o. que uçoncel1e que uDlspoe sobre os acidentes ocor- Deputado JUllrez Távora, oferecidos
anlstía aos motonstes em débito cem ridos com o empl'egad:J em viagem aos Projetos números ? 0"4-56 q e
o Instituto de Apo"entadoria e Peno de ida para o trabalho. ou de volta "Altera dl.,posltlvo dow, õec"cto I~I
sões dos Empregados em Transililltes d~le" - vai à ComIssão de FInanças; 'n9 1 985. de 29.1.940 ICodJ d -_
e c~rgas". O Senhor Adyllo VlalUll 10) parecer verbal ~o Senhor Gere-I nos: vlgenteJ" e 3,306!íJ~ e(~~
depOIS de congratular-se com os no- mias Fontes. no Projeto de Decreto- su'J.~tituUvo) qUe ":Modifica
ti
vos colegas índreados para integrarem Legislat!vo n9 171-63. que relatará em 68 do Decreto-lei n9 I 985. d~ ~~ â~
o quadro efetivo da Comissão, j1assou Plenário, pela ratl!lcação parcial da janeiro de 1946 (Código de Mlnas) "
a. direçãc dos trabalhos ao Dlp'ltado uConvenção concernente às normas ao qual foram anexados os de nú~
'Deputado GerCl1Ilas Fontes - p!'O)e-/ Geraldo Fretre, a fim de relatllr pro mínimas para a. seguridade social, meros 340-55 e 3,316-61. O Senhor
,10 1.376-63, de autoria do Deputado jetos constantes da pauta. AssUmla- concluída em Genebra, em 1952, por Arninlas de Barros sugeriu fô&~em
,Geraldo SampaiO que "Dispõe sólilrc do a presídêscíe, o Senhor Geraldo ocasião da 35" Sessão da Conferêncta publicados Os Pareceres do Senhor
.a cem,tagem de tempo dc servlço',Pdra Freire deu inicio à Ordem do Dia: :rnctt:rna"lond~1 do Trabalho": e 11) Juarez Távora, não sõ para cooheefeito de aposentadoría junto á. nis_ Foram aprovados, pOr unanímídade, a das a. scussão e vot-aÇão do pa- cimento geral da Casa, mas. também
,tltuiçõcs de prevídêncís, social, dos pela comíssão: 1) parecer favorável recter ddo senhhor AnisIo Racha e do com.o h,omenageln justa ao Deputado
.'
, d o Senhor Relator, Deputado Adylio vo o o sen or Hélcio Maghenzanl. di
•
"
lntegra!'1t.e.~ da Força Expe.dic,D.1ar'a. Viana, sôbre a emenda n9 3 de pie- ao proJeto n 9 288-63, de autoria do
namlco que os estudara exaustíva113~,as!le,lra lFEB) e dos milltare~ que narío, ao projeto n9 'l97-A-51, de au- Senhor peracchi Barcelos, que "Equl- mente e elaborara os respecüvos paEC vrram nas zonas de guerra ; torta da SenlJol'a lvette Vargas, que para. os afletas proríssronaís aos tra- receres, Foi aprovada a sugestão do
ao Deputado Hermes Macedo - Põo, "1\~'Segura a estabíndade da mulher balhadores autônomos para ereíto daE Senhor. A;mlntns de Barros. - O Se-icto 1.598-52, de autona do Depu- no emprego em estado de gravidez. contrtbuícões da previdênera SOcial". nhor ultmo de Carvalho solicitou
tado Arruda Câmara, çre uAltera o e dá out1'l1S' provIdênCias", vai à. co- em vlrtude de não se achar presente "vista" do. projetos aludidos para
art. 39 e seus §§ do Decreto número missão de FJnanças; 2) parecer fa- o Senhor Relator, Não havendo mats que pmlp'se confrontá-lo.' com o de
20 491, de 24.1. 46. que alterou oRe· voravel e emendas apresentados pelo matéria em pauta, o Senhor presi- n9 I 821-64. oriundo do Poder Exegulumento para a flscallzação 9 uua- Senhor Relator. Deputado Adyllo Via- dente encenou os trabalhos, às de. c?tlvo. e que "Cria o ímpôsto único
neíra dos trnnsportes aéreos"; _ e na, ao Projeto n" 1.470-B-51. que zenove horas e quinze minutos, e, para sob-e os minerais do país; dispõe Só·
110 Dep1ltado J0110 Alves _
Projeto "Inst.ltul o aumento auoomátlco dos constar, eu. Izaura Teixeira, secr,e-I bre o produto de sua arrecadacãc:
220-63, de auto~·ia. do Deputlldo Be- salários, de acõrdo com a elevação táría, lavrei a presente ata que, depois ins.utul o "Fuado NacIonal de MI~
lledJclo Vnz. que "A'lt€':a a Lei nú- di> custo de vida, e dá outras provi- de lida e nprovada, será assinada pelo neracão" e dá outras providências"
mero 3.807, de 26 de agõsto de 19(iO dêneías", com ressalva das emendas Senhor, 'Presidente.
qual deverá, brevemente chegar ti.
(Lei OJ'gãnlca da Previdência So- que corrige a "ementa" do projeto e
-esta Comls,~iío, O senhor 'presldente
cínlr ", - Em 22.4,64: Ao DeputadO a que versa sôbre a gratrücação saeomlssãe de Ml'nas e Enerqia dofenp~leOu sOenPhedolrdOu'ldtelm"oVi'd',tae"cafOrvl'lanluhloa.Geraldo Mesquita - Projeto 189-63, iarial de que tra.ta a Lei no 4.990-63,
•
de autoria do Deputado paulo Ma,- as quais, aprovadas no mérllJO. fiCll- ATA DA 2~ REUNIAO ORDINARIA, Na~a mais havendo a tratar. às deREALIZADA EM 29 DE ABRIL ze.~ pte hora.s foI levantar1a a reunHío
c;arlnJ, que "Eleva a qunntí(l. pre'.'lhta rão. entretanto, s~bordmadas à. apre·
no parágrafo unlco da al·t. 899 da ciação da Comlssao de COnStltuiçao e DE 1964.
'
-;- E, para c~nstar, eu, ~Ilcilia AmaCLT"; _
Ao Deputado Gera/do Justiça. quanto à constitucJO,nalldade,
rm/lo de O/lveira, secretária, lavrei
FreIre _ Pl'ojeto 549-63, de aUUlrla das mesmas - vai à Com~lIo de
Aos vm!e e nove dias do mé,s de a p~e.sente ata que. dppois de lida e
do Deputado Manuel Barbuda, que constituição e Justiça; 3) parecer do abril do ano De mil novecentos e !lprovnda, será assinada pelo Se.lhot"
"Modifica. dispositivos do Decréw'>'lei Senhor Relator, Deputado Adylio Via. sessenta e quatro, reW11u-se, em sala PresIdente.
.
n q 5.452, de 1.5,43 (Consolidação das na, pela. prejudiclalldade do preOjeoto própria., a. Comissão de Mioas e EnerEdllson
Leis do TrabalhO)'" e ao Deputallo n9 4.544-62, de autoria do S nh r Si.:l, presemel; o.. Senhoros
Comissão de Seguranca
•
t'
paulo Mlncarone, que UEleva os li- Melo Távora - Pres.dente, Amm\as
Joao Alves - proje o 1L9 1.423-ú3, ce mites do abono famma instJtuldo pelo de Banos - Vice·Presldente últimO'
Nacional
Ilutorio. do" Deputado Salvad~ LOS- Decreto-lei n9 3.200, de 19 de abril de ClU'Va~o, RaCllld Mamed, Abl'aUEL,\TóRIO MENSAL
suco, ql!e Regula. a Intl;:rvençao ~as de 1941 (organização e proteção da hão Saboa, Walter passos, Dias Lim,
MESE;S DE MARÇO E ABRIL
fcderaçocs e confederaçoes em QJll- familia) e dá out.ras providêncltls" - Ormeo Botelho OeJso .l?aosos· ausen·
DE 1964
sieUos coletivos". - "lilID 29.4.õ4: Ao vai à. cOmissão de Finanças; 4) pa- tes os senhor~ Amaral FurÍan. NoDeputado Sussumo Rztara - PHIJ~- recer do Senhor Rela.tor, DeputadO nato Marques, Haroldo Duarte, PUA
Coml~são de Segurança Naclonel
to 4 ,1~8-112: ~e autoria "do DeputaClo Adylio Viana, favorável ao projeto nio salgaDO, Moura Santos, Augusto
,periodo de 15 de março a 30 de
'AntÔnIO FeilClano, que Altera o ar- n 9 619-63. de au.orla do Senhor Ben- De Gregório, AloySIO NonO, Jorge no
abril de 1964, relllizou o seguinte tMtlgo 88 do Decreto 3.010, de 28,8,36 jamln Fa,rah, que "Estende à União Curi e Raymundo de A<1drade. Abel" balho:
(regulamenta li entrada de es/.nn- dos Ferroviários do Brasil a.s vanta- tos OS tra.~alhos, sob a presidência
Sessões ordll1árill8 - 4
llel;os no Pai.;); e ao Deputado Ge- gens da Lei n9 2,339,·de 20-11-54, que do Senhor Edl.son Melo Tâvora _'
ra/do lI1~squtta Projeto 1.347-56, inclui a AssOciaçãO dos Servidores do Presidente, a. secretária procedeu à
Sessões extraordinárIas' O.
de autoria do poder Executivo, que Estado entre a.s entIdades consigna. leitura. da ata da reunião anterior.
"Autoriza. a ComISSão de Ma.rlnha tãrlas de que trata a. Lei .n9 1.046, a qUal foi aprovada sem restrições.
Proposições Aprovadas
Mercante a fixar salários e remune- de 2-1-50" - VAI à. Comlssao de Fl- - O senhor Edllson Melo Távora
1 - Projeto n9 1.420-63, do Poder
Tlll;li:> do.> estivadores, consertadores. nanl;.as· 5) parecer favorável com agl'adeceu a prova de confiança que Executivo, que U Altera a Lei Dumeurrumndol'es de ~arga. vigias portuà- emendás apresentados pelo l SenhOI mais uma vez, seUS colegas lhe dia: 1'0 600·A, de 24 de dezembro de 1948
::1'106, pessoal ele Ilmpeza e conseJva- Relator, Deputado Adyllo V.ana. ao pensaram, reelegendo-o parti o car- (Organização
do EstadO-Maior das
1:'10 ,e dá outras providências". II êle Projeto n9 1. 019-63, de autoria do se- go de presidente e declarou que em- Fôl'Ç';S Armadas). no que se retere à.
anexados os de ns. 2.457·57 e 4 4f1l nhOr Gayo!(J e Almendra, que uf;t
pregara seus melhores esforços no sen lotaçao do peSSoal milltar".
de 1958. Em 6,5.64: AvOcado pelo beleee preços de direitos autora
e tido de fazer com que esta nóvel Co:
Relator: Deputado Euclides TrlSCllhor PreSIdente, Deplltado 4áyl/O execução muslezl, e dá. outras pr~- missão toma..se Ipull'o
e ganhasse ches.
Viallna - Projeto 516-63, que "Dm· vldênc1as" - vai à seça'D I~ê c~m ~ fôrças a fim de atender aos elevado.
2 - , Projeto n9 1,471,63, do Poder
põe sôbre lnseção de registro das sões: reassumindo a. pres nCla, • fins para os quais foi ela criada. ExecutIVO, que "Institui o novo Côsermrlll8 que não (;9 dediquem ao Senhor Adylio Viana !leu prosseguir Conta. pdara lant,o COI1\ o dinamIsmo digo de Vencimentos dos Milltares".
beneficiamento e comércIo de pinho, menta à ordelam.~do DDla: t:J P~~~it de seus ilustres pares que estava certo
Re,lator: Deputado "'··1'" Cavai.
e dá. outras provIdências'" ao Depu· do Senhor RI' ...,1'. !'pu o
continuariam a dedicar-lhe o mesmo cantl.
VV" li
tado aeraldo IItesllulta - ' ProJeta .. do Mesquita. fa~01'áve~ ao proj~to C~: ent.ulllasmo do ano anterIor o que
Revisor:
~,MO-6AO!' de auto;,laAlte~ senh0ãr ,Afio ~i~i;:'-k:gl:{a~Xe.sn E:í~óres~ que lheI pelrmitlu atPresbenlhtar um tapreClá. rah.
Depntado Benjamim !'\lmmo onso. que
ra o par :;1 D o uRatifl
nos têrmOS do art 66 in- ve vo ume de ra a o para -!lo pauProposições Rejeitada,
59 do artigo 789 da Consolidação das . I c~ C F a. uConvençÍío reIs.- cos meses de vida.. O Senhor
Leis do Trabalho"; - e ao DeputeM ~isO r"
ndlÇa~ de emprêgo dos tra. Arnlotas de Barros declarou ter fl1 - Projeto n9 1.112-59, do DepulUlclO Dtaghellzalli - Projeto 309-63, b v~ ~ ~ de fazendas" conclulda em cado, Igualmente. semibllJzado com tado Arnaldo Cerdelra. que "Dispende autoria do Deputado Bocaluva àen:b~ em 1958 pai- oca.slão da sua reeleição para o cargo de Vice- sa, até 31 de dezembro de 1960, a exlCUn?!l. que uDlspõe_ sóbro o ::Hrelto nu SeSsão diL C~nfereência do Tra- presIdente de Unta. Comissão da am- gêucla do curso da E<3cola de Aperll. fe:la.s e indenlzaça;> em contratos balho ressalvados Os artigos 15 e 20. plltude e da Importância da. Comis- felçoamento de Oficiais, para. o acesüe trabalho", RedistrlbUÍ!iáo em 6 W'ng '2 e 3 cuja ratlflc.açlío é dcne- são de MInas e Energia. Não me- 50 ao llõsto de Ma.jor do Quadro dos
/le moi ode 1)164: Ao Deputado Ge- gide com fundamento na autorização dirIa esfOl'COS.. ,!10 sentido do progres- se~~~.,doD~P~;~ditoO"p' nreirn Lu·cio.
·a/do MesqUita - Projeto n 9 2.055-56, da própria Convenç!íO" _ VIÚ 1 Co· 80 • brilhanWl>mo da mesma. - O
....
~
Je autoria. do Senhor Adyllo Vianna, mLssáo de Economia; '7) pa.recer dO senhor Presidente, com a pa.JlI.vra,
2 - Projeto nf 831-63, do DePU.,
(IUe "Altera o art, 440 da ConsoHda- Senhor Relato!', Deputado aeraldo Informou os presenus sôbre as pro- lAdo Carvalho Netto, que uDispõe
ção das Leis do Trabalho"; e ao DePU-I Mesquita favorável ao subsUtutlvo doa vIdências que tomou junto ê.s lIde- sôbre a erlaçlo do Ministério da Detudo Heitor DUla _ Projeto nÚ1l1ero Comissãó d. Cllonstituiçil.O e Justiça raaeas dOs Pa.rtJdos para que fÔllSem fesa, e dá outras providências".
3.927-62, de autoria do Deputado llo- ao projeto na 188.63, de autoria. do designados. com a máxima brevlda- Rela.t~r: Deputado Norberto Schcaluva Cunha, que uEstende li. larlll- Senhor pa.ulo Mace.rlni, que "Eleva a de. novos membros para li Comlssão, midt.
cllção da Junta de conciliação e Jul- quantia prevista no parágrafO t1nico EnI face' do que dLsplle o Ato InsU- Proposlcões Pendentes de Pareceres
gamento de Volta. Redonda. ao Munl- do art. 899 da CLT" _ VolÚ à Comis- tucfonal, DO seu m. 59, solicitaria.
clpio de Barra Mansa - Rio de Jo.- são de Finanças; 8) parecer do Se· também, aos Senhores Deputados a 1 - Projeto n' 818-63, do Poder
neiro" Devolução de 'Proposição en- nhor Relator Deputado Francelino devoluçllo dos urojel.os que lhes fo- Executivo, ,que "Autoriza o Poder
(juadradas no art. 5. da Resoluçlí.O perelTa pelf áJ.:lulvamento do projeto, l'll.m cllstrlbufdos e que de qualquer Executivo a permutar um ten-eno de
50-64, pelo seu relator designado, n~ 137-63, de dlitoria do senhor OlOr- forma.. esUvessem enquadradOS nos propriedade da. União l"!deral par
Deputado Joã.o Alves, e que foram a dano Alves. que "Prorroga a Lei nú- tênnos do referido artigo. isto ê, que outros pertencentes ao Munlcipio de
Seção de com1ssões em 29.4.64: Pro- mero 1.300, de 28.12-50 (Lei de In- orlassem OU aumentassem despesas. Quarapua.va., Vostado do ParlUlâ" •
.leto 220-63. de autoria. do Senhor Be- qulllnato). e dA outras providências" - Nesse sentido. determinou f&;.!le
Relator: Deputado Pereir& Lúcio,
nedicto Vnz que "Altera a Lei n'6- _ val à. Comissão de Finanças: g) feito o competente levantamento e se desde 27 de lIbril de 1904..
mero 3.807,' de 26 de agôSto de 1960 parecer do senhor Relator, Deputado otrolaSSe ao,g senhores Deputados, II - Projeto J19 863-63, do Deputado
Q(lem lo Dl«. tIl1mllte1J f1#Ú0 13~9, ~ "Vnl(I"t JIS
(Lei Orglnica d. previdência Sl1C.lall." ~ ~ ft-V$fjYt1
tor •DIas para membro l'.fetlvo dêste
órgao; - do Senhor LldeJ' do, PSB,
em 29.4.64, tncllcando o Seul,or
Fontes Tórre.s para membro eHth'o
da connssão, na vaga do Senhor Má,TIO Líma: - e do Senhor Líder do
P8D, em 4 do corrente mês. deslg-/
.nundo o Senho: JO;j<> Fern~lldes
pa"a membro efetivo da comíssãc :
, - Distrlblllçâo: - Em 13.4.64: Ao

I

10

I

d-

ft

!l.w'!ItIm49 ..

Maiode 1964

, DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL' mrzx==z
, (Seção .f)'

. Quarta·feira 13

• _ _ ••

3051

'T

atuais quadros de oficiais ellpeeialis-IDina.s; 29) diserilIÚrúlção dq verbas \e:Olarl~ QomuniOO:ndo a, instalaçliO
tas da Aeronáutica".
'
empregadas; 30 ) nomes das fIrmas da CPI e .solicttandotôda. a. 001111>0Relator: -Deputado Antônio Anní« Iconstrutoras.
quais os trechos por ração d03 mesmos•. Nada. , Illaln bs.belll, desde 17 de março de 1964.
elas construidos e época dessa cons« vendo a. tro.t4r foram encerra.dos os
3 - projeto n9 1.231-63, do Sena. trução; 4") trechos concluídos e a. trabalhos às dezesseís horas e qua, do Federal, que "Inclui no plano Ro- construír: 50) planos para a sua. con- rents ·mÍ1lUtOS. E,para constar, eu,
, dovlârio
Na~lcinal a lIgaçáo Forte clusão e situação atual da obra. AIu- Yolallda.' 1lo1ende3. Chefe das comís, C:-Jim1.Jra-Corumbá, no Estado de Ma· da por sugestão do Relator, foi apro- sões de Inquérito, servindo de Secre,to Grosso. e dá. OUh'M
provídên- vada a remessa de oficios El03 Prefei. tá.ria. lavrei a. presente ata, que, deelas".
tos e Câmuras· ,Municipais de Juiz pois, de lida e aprovada ser6 1 aistna.Hdutor; Deputa:do
Euclides Tri- de Fora, Lima Duarte, Bom Jard!m '!oa pelo Senhor Presidente.

Indefiro. portatlto, o aegui.mento áfsti
pedido. determinando o lell arqulv~
tO.l'0is nãe ,é êle recurso.
A Mesa já decídíu e contra sua- decl'i
550 sti caberia recurso' c. para iJlterposl~
ção dêste, o prazo exttnguw-se.
,~
. Quero. todavia, lamentar que as inror.
mações de fls. 3'"e !l nada esclarecçram,'
ao contrárío, procuraram tumultuar (li
azsunto, De boà fé. estou certo.
J
Já que citaram o meu parecer, que a
ches, desde 8 de Q abril de '1964.
Mesa
aprovou
unãaímemente,
deveriam
4 - Projeto n 1.369-63. do Deputê-lo feito por inteiro, a fim de melhei.
tudo Bt'njamim Fllruh. que "Esten-I
S!"CRETARIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
pérmitir ao interessado apreender, d<de .os beneficios da Lei n9 !h lS7-A,
modo claro, o pensamento da Mesa que'
de 12 de janeiro de 1921 (pensão ml- •
11l!1r). àS filhas dos oficiais falecidos I
Atos do Diretor Geral
692 - Salvador Vicente.
perfilhou o qUe manifestei.
i
a p(1rtll' de 1883". ,
,,'
" O , ' Abono de faltas ao serviço, verlílcaE por último recomendo que .se l unte
Relatol': Dcputado Rui ~maral,
PORIAR1A N· 116
,das nos dias 8. 17 e 18.2.64.
sempre. por cópia. os pareceres OI! deci·
desde ~ ,de abril de 1964.
_ ; O Díretor-Gcral da &!cretaria da Cã1'0 D. G. [ustlííco (abono} as três sões da Mesa quandg cltados'nas íllfor.',
prnposlçoes, Aguardando tntormaeões 11Ilara dos Deputados .resolve, de acõrdo faltas. de acôrdo com a Resolução 67 mações pre.tadas p'elas respectivas Dire.'
~ - Pr,?Jeto n 9 1.()65-6~, do .Depu- c :ID o Krt.go 45, letra cdd», da Reso-u- de 1962. Papa mais. falta-me competên- torlas ,
,'i
taao Emillo Gomes. que Modifica o ã
Q 67 d
9 d
' d 1962 dí c.a legal [Resolução 67 art. 1'15 b).
Indeferido. Arquive-se. Em 29 A; M.
art. 89 da LeLn9 2.283. de 9 de egôs- c o ~
,e,
e maio _ e
•,
E
6
•.
to de 1954. que dispõe sôbre gratífi- pensar. a pcd.do, das fUl1çoes que vinha m 2r .1. 1..:a) José ,BOlllfáclo.
a) José Bonífâcíc,
cações de professôres primários CiVÚl, exercendo no Setor de Habitações, com
1101 - lUda Rodrlgue~ Saltz
l1'
postos à. disposição de Esiabelec;men~ . a gratlficaçãomellsal de Cr$ 5.000,00
Av9~0 dc fa-tas ao servíço, ocorridas
tos Mllttares'",
'
) (cinco mil cruzeiros),' o Auxiliar Lcgis- no perlodo de 18 a 25.3.61.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
-Relator; Deputado Norberto S~h- lutivo símbolo PL.8, Adélto Gomes da
Ao D. G. O funcionário deve reque-
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man

nud r.

-

I1onse~a.

-

ter, a fim de que o rcqucrlmcnto

seja

DOS CONGRESSISTAS

Autllênc:a: Estado Maior- dl\5 Fôr.
,
,
, a p r e : : i a d o pela Mesa. conforme a RescRepublicar, por ter S/lído oom illcor,
ÇUS Arm-1C!,GS,
_
I D,rct?rm.Geral,.l1 de maio de 1961, lução 67 de 62.-Em .27..1.61. a) Jose seções, no D.e.N., Seçilo I, efJg. 281Z
- 2 - pro~eto· n 9• 1.16a-63. do, ~eP:t- (-, Lucisno Brtuuliu» Alves de Souza. Bonifácio. '
.
- ' do dia 10 de-maio.
•I
i~d() Arruda _ Cãmara, que "D~spoe I Dtretor-Geral,
-'
1111 _ FeHsbcrto da :>ilva
sobre promoção de Oficial.. ~o.s Forças,
PORTARIA Nq 119Rc.rcatívldade d... ato de nomeaçâo, Aia da Sétima reunião o~dinária realiz~
'Armadas ao ser transferido j)l1IXL a
,'Ao D G
Felísbe t da Srlva
da em 15 de abril de ~961.
II
reserva remunerada após 30 anos de I O Diretor-Geral da Secretaria' da,Cã- H]C d't • f I
~,;' d
tlb edra
o "e'
.usanLO
' da atribui,~e ce erl elt e o em *'1 e oU.U so
e
Aos quinzê ,dias do mês de abril de
.s víç.
l~er
x offlc'"
lO ou q uan do I
maran
dos Deputados,
796' ad "d
Q d
•.
.,apacíI.ado pcrrll o serviço ativo".
I' /":;0 qae lhe eont~re o artigo 200 § 12
.:J
m.11 O no
ua t~ emporar~o em mil novecentos"e sessenta e quatro, "a
R~lator: Deputado
Costa cava.I-·
!lI' R I '
u 67 d' 9 d' Vista do pareq,r que elW.i a respeito
e 11 horas" na sala do Instituto de Pre;'
cun'i.
. . 'tem
• <la eS9uçao n" • e
...e que foi aprovado peIa Mesa em 24 de vidência dos Congressistas. havendó
Auuiêr.cia: Estado Maior das Fôr-1 i~,"io de ~962, re"<:lv~ ~pltcar ag ,A~~,- outubrg de 1963. Disse então: eSou pe. niimerg legal, 8_ob a Présidência' da ~
ar de L.lIlpeza. Sll'llJO.O PL.!6,. A,ISI~ lo seu ~provejtamento. mas não aceito a
ÇQs Armadas.
I
Deputado Monsenhor Arruda Câmara;
T S~la
da ComieE1io, de
Segurança Lh~gas. ,u pen~ de . sUspenso1O por '~j ,s !gestão da Se~ão. Administrativa' qua-n. reuniu-se o Conselho Deliberativo dêss~
N03101lfiJ. 30, de a~nl de 19~4.
(tte".) dms, l1a lorma do Item ..IV., § 4, do pretende que o mesmo se'a conslde'
Inslituto a fim de deliberar sõbre asGeoJ'[Jcs Cal'olcantl, spcr.etúrlO.
! do ~ltado artIgo e, por CC;J1VemênCla 1I0I'r, o admitido a data em quelocorreu a suntos
diversos. Lida e aprovada a Ata
-'
I' s~rvj(;ú. con~erter a referIda pe~!alld;de vaga. Em. verdade, ri:'ío há própriamenda reunião anterior, o::ir.- Presidente
c•• multa, de acôrdo com o g 59 do te vaga
ois ela Resol !lo 67 v
à p,ellberação do Conselbo oreComissão Parlamentar de In-: mesmo dispositivo. por tal ta, de cumpri'l dCl,ia s;/'éXti::a tlío log~Çsc'dess=':iI' aBa submete
querimento do Sr _ Samuel Vital Duarte
quérito_ destínadaa
apurar
~endt?
t de ordens c desrespe:to ao. chefe
E mais: Q:Assim. o requerente siri a ficando decidido deferIr a inscrição e in·
'
lIDe 1[1 Oa
~"
as razoes da demora na obra Dltetoria.Geral, 1F-de maio de 1964.' apro~eltado e paS~atla a perceber novos delerit a pretens:'ío. O Sr. Presidente
e apiicacão dos recursos gas- - Luciatlo Brandão AL. Ves de . .sOUZIl v_nclmentfs do dm. da sua nomeaçll.o. apresenta sugestço quando à .situação dOI
congressistas que tiveram cassados selUl
tos e a êonveníêncla óa con- Dil'etor',Gerz.:. -,
" sem que e a rctroaglsse:;.
clu"ão da ligacão ferroviária
. PORTARIA NO 120
,A, Mesa nprovo~ o ,;,arecer. e; que O mandatos. tendo o Conselho decidido
Quadro Temporál'lo CrlOU menos luga- que neste caso os. Interessados poderão
da Estrada de Ferro Central o Diretor·Geral da Secretaria da Cã~ rI'. que o nÚlUero de servidores e dai optar entre plÍgar o restante dos oi!ô
,do Brasil com a Rêde Minei· lI1ar~ dos Dep~tadQs resolve, deacôrdo u.m pequcno grupo de serviclorct nriO te.r anos de carencia para fazer jus Imediara de Viacão de Juiz de Fora com ~ Resoluçao n.9/ ;-de 8 de maio de Sido contemplado e, por favor, ter sido tamente à. pensão ou receber, durante
'-. .'
.
11963, lotar no Gabinete do Lider do Par- considerado como <excedente~. A Mesa. seis 'meses, abçJDo correspondente a pena Bom Jaldlm de' Mll1as.
tido Libertador a' Auxiliar L~gislaUvo, por mero espirito de humanidade. ell- são devida nos termos do .§ 29 do art.
a
ATA DA 2 REUNIÃO, REALIZAD,'\. símbolo PL-IO, Aida Rodrlgues Saltz· tendeu de aproveitá·los à medida que ~e 40, e mais. a devolução das coulribuições
EM 5 DE MAIO DE 1961 . 'rnann, a partir de -1 de maio de -1954.
lossem dando as' vagas no Quadro pagas nos têrmos da segunda parte do
As quinze horas e iliula minutos
Diret()ria-Geral. 11 de maio de 1964. Temporã"ig. Fc1isberto da Silva loi atê art. 5' A seguir é deliberado que poderá.
Ido dia cinco de maio de mil nove. - Luciano Brandão A,lves de Souza exonetado da Câmara dos Deputados e ser Integraliz"da parceladamente a caJcentos e sessenta e quatro. presentes L Diretor·Geral·
a ela retomou em situaç~o bastante ir- rência nos casos de congressistas e fun·
08 Senhores Deputados Austegesilo de
regular. E o justo a respeito dêste caso cio~rios que forem para a inativid.Jfle
Mendonça, Geraldo
de Plna, Abel
O· ' t '
P
se:'J ,demiti-lo novamente, pois a lII1ll sem haver completado a mesmo; São '.
Raphf\el. OrlI!eu Botelho e Antôu.ío
Ire orla do essoal
readmlsslio. embora Já consumada. não ainda -deferidos ,os requerimen'tos de insAlmeIda. reUniu-se na Sala elas CPlS,
SEÇãO DE CADASTRO
se livrou de grave vício de irregulari- crição dos Senhores: Tertuliaco Miltoa
da., Câmara dos Deputados. em Brasldad<J
Brandão, Francisco Saturnil10 Bra'ga.
111>, a Comissão Pa.rlamentar de lnPROCESSOS DESPACHADOS'
,
Puulo Mincarone, lsmar de lióis Monquérito d~t1nada ti aapurar as.razoes
PELO 10 SECRETARIO ".',
, Os rltoU:,os. porque não pode ser at~n- teiro. Antônio Carlos Trindade f\lbo,
da demOla na: obra e apl!caçao ao~
483
I
1 Lo
dtdo são obViaS e foram claramente ~ ..'
recurnos gastos e a conveniência da
.
- smae
pes.
postos no meu
ec
•.
' . JOIge de AraUjo Soares. Julieta Feitosa
Licença para tratamento de saüde, em a fls 6 dI" t par cr atl.erlor que esta Jayme 'de Frltilas Falheilo. )uracy Feitoconclusâo da ligação ferroviária dI>
Estrada de Ferro Ca\1! ral do Bras!!l prorrogação - 15 dias a P,lt!i' de 6 de
.
s e pro~esso.
sa Rocha, Dora Pederneiras LinncrlllUIln,
co!?' ,a Rêde Mineira de Y'iação, de abril de J964.
. '
O artigo de lei que estabelece are- José Roque Martins ~ Sl1va; Vitor do
JUIz'de Fprn 'a Bom Jardim de MiAo D. ·G. à vista' da.< Informações. troatlvidade lnvocadase refere' a no- Espirito Santo Filho, .WashUlglou ]<o.5é
nas. ATA ' - Li~~, aprovada e aasl. 1 d ferIdo. Em 24.4.64. aI José Bonlfá- meação para o Quadro efetivo ou' para Almeida Moura. Não havencio nada maio
nada. a da, reunlaa anterior., A se- cio.
.
. ~ Quadro Temporário. que tem as carac- a tratar é encerrada a aum<lo as 12
tertsticas de efetiVo' Para todoS
f I.
gulr, o Senhor Abel Raphael .decl«·
rou que. antes de elaborar o roteiro
561 ~ Jos~ Mariá Pinheiro Sobrinho.
'I
.
b os " e ,horas e, pari' constar e:l AI!>crto de Oli~
eros tl'abalh03 necessiteva do dépoiAfastamento do serviço em virtude de t~s. egals a :dmlssão de Fells erll> da I'eira. Secretário. lavr..1 a presecte ~~
mento do Diretor do Departament~ convocação judicial _ dias 23 e 24 de 511~a.ao servlço p_LÍblico se ver!fícou 1ld qole. depois' de lida e aprovada. serâ as-'
,Nacional de' Estrnda.s de Ferro. Fa- março de 1964.
dia em que a Mesa decidiu n,meá-Jo sinada pe:o Sr. PresidenteArruda
10u também sôbre a importância da - Ao D. G. j\ vista das informa:;ões e para Quadro Temporário. Foi. em ver- Ciimara.Ptesidente.
obra. ferroviária. objeto das tnvestl· - do documento juuto. deferidci. Em ~4 de dade. ato de mero favoreCImento. nada
Submetida à março de 196!'. aJ José BonHá.io.'
mais.
.
'gaçÕe.s déste órgão.
56'" :..... José ""rl'o' B,·mba"to.
."
A' f
discussáq a proposta do' Relator. reComissão
Constituição asolveu a Comissão' convo=ar o alud!&
"'Ul
S I!l ormações prestaf1as pelo órgllo
do Diretor. solicltando~lhtl trouxesse
Afastamento do serviço ,em, virtude competente sao favoráv~is ao requeren.
Justiça
e.g seguiutes informações: 19) quan- de convocação judicial - dia 11 de mar· te. Mas pedi que .e citassem os d:ispn.~i
ao foi InIciada. a I1gação ferroviária ço de 1964.
,
tivos legais em qu.t se arrimaram. Nem ATA DA 2.& nEUNIAO EXTRAOR~
DINARIA DA TURMA "A"
~ Estrada de Ferro Central do BraAó D. G. A vista das Inf011l1ações l:' o peticionário nem as seçises o fizeram.
j11 com a Rêde Mineira. .'de Viação. do documento junto, deferido. Em 2i de' e.ses dispositivos uão existem, em verAos vInte e, nove dias do mês de'
de JuJ~ de F'Ql'a. e Bom JardIm, de abj.Ji de 1964. a) Josê BOl1ifáclo.
dade.
abril de .mil novecents e sê.<:5~atA e
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DIÁRIO DO CONORESSO NACIONAL

(Seção f)
~~=::::o

Ao ar. Deputado Celestino J'ilho:
Pt{ljeto n 9 4.541-62 - Do Sr, FIo..-Jceno Paixão -Arr.lIlla as dispos!çõe.. do Dec:teto-Jel n 9 8.1lH. de li() de
n~Nembr()
1945 (di$;!Õc sób."e J'!'~la
tro de diplomas de ll.hlnos de curso

ae

eomercíal) , e dá. outras providência.

Maio de 1964

Quarta·feira. 13

~~ ..---

:::=r:::wj;~''''

~I~RI@ ID~

CONGRESSO

~:wl Sessão de., conferên<lIf\, do Tra~ Cl'UfJ, :!fTllncisco .l;.dcDdato e Jand\11ly
i!JttJho, r<issallVadoa 03 íl.1'W. 16 " l!O, C.t'lrnllil'o. Não 11\l.Vendo número xé·
~.j:m){; 1:( !!i! ::: <Iluja ratif:!C<\Qão ê üenega. gúnentlll, d§;1xou dE> ser ~b~ta fi> reu'i.V" COm fundamento :t1D,. lJ.,uWl'izíl,çà\i niiío" I'll;l'<l, tOI'J>tal', law:ei l) pre.s~nte
dI;! ~l'ó:prm, Oonven~ão.
têl'ano tiJ! !l"eunlllo. - Hlióer A.. :r.
lEi&lator:

~.

oeral<lo

MflSqul~.

, '!p~'{}j eto lI,V

,1. 01f1-61l - Esta1Jel~e
lill'l\ços d" direitos autorais de exe~\lção musical, e dá outras provídên-

,~ia?),

-- -,

'lo

Relatol'; Sr. Adylio. Vianna.
'Sala da Comissão, '30 de abril de
il.~64. - Isau!'a Teixeíta, Secl'e14,E,ia.
I

[;omÍssào de Saúde
Ti!:RMO DE REUNIÃO

As quinze horas e trInta minutos
U'o dia vint'e e nove de abril de 'mll
novecentos e sessenta e quatro, à Sala
da Comissão de saúde, compareceu'am os Senhores Deputados ..H amiltoll
[Nogueira -- Presidente, Albíno zení,
Leão Sampaio, Djalma Passos, Jae. ~<!~t Albergaria, M~lio Maia, -Lauro

NAGI~NAl

(f,kgão I)

Maio de 1964

_'k~~~~~~~,"\l;l"'-'<õ"'-""=""",,"
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tação para sua conclusão

1959

1. 07:'1
19"{ •
Brasllle, em 30 de abril

"'-_~~

ração."

..

3059

--===:~,

li

pavímens

~

738 -

Ao Deputado celso Murta:
:P1'Ojeto n9 Ul47-A-60 - "Inclui no
Plano RodOVIário Nacional li Rodovia
II
,;
Lagôa do
Fortaleza. '. Marnnguape
Juvenal • BCli1, Viagem - PedIa Brano § 2 9, ariJ. 5° da :Resolução 119 50 do
1963.,
. Comissão de Transportes,
iNIombaça - Acoplal'a - 19uatu •
1964
Comuni"aco~es e obras Pu'bl'l"a' Varzea • Alegre .• Oarírlacn .. Joav ~
c
v S ! zeíro do NOI:te- orato _ Ãráripina."
1.8,15.
REDI8TRIBUlÇAO FEITA FiELO
í:>.
1003
SR, PRESIDENTE EM. 23 DE
CO:-'''VOCAÇãO EXTltAORDINARIA
1.397
1.260 - 1.168
1.02&
AB'RIL DE 1954
'762 ~' 284 "':'1.835
1.0cr7
De ordem do Senhor Presidente
5~2 ~
591 -590
Ao Deputado Dias Menezes:
311
ficam convocados os Senhores Depu~
4.878 - 1.375 - 1,(84)' ,87$
Projeto n~ _1.508-60 - ,"Cria, no tados, membros da Comissão de
1.261 - 139 ~ 1.360-- 1.335
Ministério da Aeronáutica, o Fundo Transportes, Comunicações e Obras
de AsSi.sfência, aO;:) cursos civis de pi- Públicas, para uma reunião extraor1962
dínáría, a realizar-se no dia fi de
lotagem aérea."
4.441 - 4.424 - ' 4.312
4.094
mato vindouro, às quinze horas, na
4.164.
Ao Depl\tado Celso MlU'm:
Sala 107, quand/:> será discutido o
1961
Projeto n9 2,515-60 - "IIwlui no Plano Nacional de Viaçáo, na parte
2.863 - 3.301 - 3.298 - 8,626
referente
a Aerovías.
Plano Rodovit.lrio Nacional, rodovía
3.375.
CJ.'
U
e
liga
a
BR-87
à
BR-1M,
.no
Pa107,
em 30 de abril de 19M.
Sala
1960
l'rmá, e determina seja consignada - Annitr; Cruz Lopes de Sioueira 1.-430 - 2,&77 , - 1._669,
no Orçamento Geral da umiJlJ, do- j3ecretár1a.
Bebe!' A, 'T.
Ba.n·o3, Secl'etàrlo.
Secretário.
!P.rojetos arquivados de aeôl'do .c.om

·Mont.(;!~i/ (?g

d~ 196~, -.

lv[onteíro. de /'I<t'f1'08 _
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