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Veto
19

ORIENTAÇÃO rARA Ao VOTAÇÃO

JUatéria a qué se refere
parágrafo ünícoco an. 6',
§ 19 do art. -89,
Art. 18 li seus -parà:,lta!os.
Parágrafo 'uníeo do art. 21,
§ 19 do art. 35.
§ 29 do art.' 35.
§ 59 dó art. 41.
Art. 44;
§ 49 do arL53.
§ '59 do art. 57;
Art. ,69.

.Art, 68.

na.lidade brasílelm ao natura! 'd~ pais fronteiriço e dá ou~r~s pro-
vidências, (veto total); _. ' , ' '

:Ao Projeto de Lei nv 2-66 (C.N.). que altera a. redação do art
89 e seu JYarágrafo única da Le! n9 ~"737,' de 15 de julho de 1966
(Cóúig'o_ EI'ütól4lJ • ' -

ORIENTAÇãO PARA A VOTAÇãO

1\latéria a qae se refere

Totalidade do projeto.
Art. 28, 40 e 41.

Cédula,

1

2

.SESSÃO -CONJUNTA

Em 25' de maio de 1966, as' 9 horas

ORDEM DO DIA'
, ?j~cussão, ~m. turno único, do Projeto dê Lei 09 '1, de 1966 <CN>, de

inicIatIVa do Presldenteila Rejlll.IlUca., que 'dispõe sObre o intercâmbio co
mercial com o exterlor, cria o Oonselho Naclonal do Comércio Exterior e dá
outras prliVidênclas: '

SESS';'O ,CONJUNT....

Em 26 de maio I de 1966,. às 9 horaã.
- ORDEM DO DIA '

-- " Díscussêo, em turno úntco, do Projeto de Le1n9 6, d~ 1966,(O~ :N', QUe
. lnstitui o Quadro do Pessoal do Oomelho Nacional de TelecomuniclÍçõss

(CONTEr.) e dá. outras provídênclas.- . -

__ SESSãO CONJUNTA

. Em 25 -de maio de 1966, às 21. horas
ORDEM DO DIA

, 'Veto presidencial (Parcial) a~ P~ojeto de Lei n9 3 209-B-G5 ~a' C-mara
elo. ,Deputados 'e n9 25'1-65 no Senado, que dispõe sôbr~ o Estatuto 40 "a-
8'Islerio Superior. ' -- - - . . ,..

Oédula
-1
:I

I .3:'
4,

li
li
'I
8
,li

10
11
1:1

,l,

senado Federal, em 16 de maio de 1966
, CÁl\IILLO NOOUllIRA DA GAMA'

'Vice-Presidente, no exercicI!' da l'resid.êncta

SESSÃO CONJUNTA

Em 24 de maio de-1966, às 9 horas

'ORDEM DO DIA

Discussão, em primeiro turno, de Projeto de Emenda à constituiçâo n9 I'
(CNJ, de iniciatIva ao PreSIdente da RepúblICa, que altera o art. 185 da
Constituição. • , ,

SESSAO CONJUNTA ,

Em 24. de maiode 1966,'às 21 horas e 30minutos
ORDEM DO DIA

,"ctos presidenciais:

19 Ao Projeto de LeJ n~ 59-64 no' Senado e nO 2.564~K-65 na CeL
ma:.. doe Depatados,·que \'eduz o·prazo para aquisição,da nacío-

SESSOES CONJUNTAS DES'l'(NADAS A. APRECIAÇãO DE VETOS
PRESlDt:NCIAIS '

O Presidentf do Senado Federal, com o objetivo de dar j!llelhor distri
buiçá? às marerías das sessões conjuntas destlnadaa à apreeíação de -vetos
presidenciaIs, resoíve». ' _ '

,-al -convocar. sessão conjunla para o dIa 7 de junho do ano em curso,
g,s 21 horas ] 30 mínutosj

b) estlllJeleccr pará as sessões de 24, 25, 26 de maro, '1 e 8 de junho
, a palita constante da relãção anexa'; ,

Dia z... de malQ.ê
- veto (parcial) aOPlojeto d~ Lei n9 59":64 no. Senado e n9 2.561-65

C na Câmara. que 'redUz o prazo para aquisição da nacionalidade brasileira I
ao TIa 'U -aI de, pais tronteírrço ~ e 'dá outras proVid~nclas; .'

l~.as 25 e 26 de maio: .
- - veto (jlarclaiJ ao ProJeto 'cre Lei n9 3.209-A-65 na Câmal'a. e número

251-65 ,li) Senado. que dIspõe sôbre o Estatuto do Magistério Superior. -
,Dias 1 e 8 de junho:' " .

- veto (parcIal) ali Projeto q( Lei ~9 11-65 <C,N.> que dispõe sabre a
Jlríldul;t t, açucareíra, a recerta do Instituto do Açõcar e do Alcool e sua

. lilllic::u;ào e dÍ! ?utr~s provIdências. ' . '_. ' .

O Presidente do Senado Federl{!, nos têrmos do art. 'la, -. 39, da Cons
tituiçã~ e di> art, 19, n9 IV, do Regimento Comum, convoca as~!iuas Oasas
ê10 ccnareseo Nacional para. em sessão conjunta a realízar-se no dia· 7
4l.e jUnho do ano 'em curso, à1l 21 noras e 30, minutos. no Plenário da.
Câmara. dos Deputad03 conhecerem dos seguintes vetos presidenciais:
, - \ eto \ÍotalJ ao Projeto de Lei n9 2-66 <c,N.) que altera a redação
do art. 39 e seu parágrafo único, da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965
(eMi!!;! E1eit~ra1), -
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votos

89;00

7t,OO
:El:terlor "

1:'s.ra Presldenle'

Senador Antônio Carlos, , , •• , • • 5

Senador Eug~nlo Bturos....... 1

Capital." -lnterior

50,00 8:tmestre '..... crt
00,00 Ana Cr$

DU?~"'OA • alE""'''

Al:8ERTO DE BRITO PEREIRA

\-

EX P E d I ENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

lSUkA.TÚll.A.S

l\I:PA1'.TIÇOIfS 1: PAllTICOLARES • fUNCIONÁRIOS

'eallitaJ " Iuterior

Façó saber que o CongreS:lo Nacional aprovcu, nos têrmos do art. '1,
t 19~da constituição Feilrral, e eu C'lUnlllo Nogueira da Gama, Vice-PTe~
sldente l!c Senndo l"ederal, 110 exercícse éla presidência, promulgo I> selc':ul.qte

D:EO~I'O LECllSL.\TIVO' N9 ee, DE 1966
Ma/Item, o ala do 'J'riounal de conias dcmctlaló!'io de rcçtstro s

contralo ele con,~I,liujção de Cl/oramento celdlrt'ufo entre a Unltio Fe·
-deral e o lumro de C,'tdilll da JlmazV1it(l S. A. '

Art. 19 - E' !canUdo o ato, de 2ó de abril de 11l53, do '1'rlbullal 'de Con
tas. denegatório de l'eglstr" ao contrato de constítUlçlio de aforardento de
terreno W! malinha e tl.crcsciclo, til1J:jdo á margem dtreltlL da BlI1a do_ Oua~

:lará, Indo ocidental da r1Ía 'dll ~.1ullicll'alld1\de e 00 ângulo quo esta !:l!!:
com a aa.'essa QUlntlnp :Socaltíva, em' lleJél,n, Fstndo dI! Parã.. celebrAdO, a
2a de 1anel.rtl tio 1952, t:l,tre a UnliLl' 1"edel'al c do DatlC'O de Crédito da Ama-
\ldnla ~. A. -' , -:

Art. ~~, 1l:sie llectH() lC!l'lslaílvc enlrará erd v~Gr na tllttá de sua pu
bUcaç~ó, re'l'!lIl.lIdas I\S tllsl'bs\~õel< el1, c<lntr{\:rll)._

SenAdo l",'c\crat ~ln 18 de mll.'O de 1\l6ll.
C.u4lU.O NllaV1l'lDd liA GAMA

, , Vice-PresIdente, no exerciclo da
Presidêrlcía

..,....~. o.q IUI:t:lVIÇ-O oa PUSL1C....ç6t!.. CHt1Il:a: DA SEÇJ.O o. ftl:aAçl,o

MURILO FERREIRA AL Ve:S FLORIANO GUIMARÃE,S

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO)

~:p"8e((. nu of.ieiou áll Ooparlnmen(o de ImFrellllB Naclcna'

, ~\t.Atlií.IÀ

- Elrcetuadas as )lllta l) eztcrtor, que serão seUlpre anuais. ali
assinaturas' puder...se-ão tomar, em qualquér ~pooa, por sois meses
ou um alio.

, - Á 'fim de possibilitaI' li remess~ de valorea acompauhados de :
esclareôillllllltos quanto :11 sua aplicação, ~o1icitalltojl dhm preferência
l remessa llor 'meio de Clle([Ue ou \'ale postal, emitidos a faVOr do
Tt'soureiro do Departamento de Imprensa Nacional.

, - Ôs sllPlem~lltcs às '4!diçõu dOIl órlliiot oficial. ~el'b ,fornecidos
ao; aos/nauta,; sõmente mediante solicitação.

- () custo dO mÍ,inere l1traJ';lldo será acrescido de Cr$ 'O,iOe, pot
exercício decorrido, cobn.r_$e~ão mais Cr$ O,IiO.

Ano ••••••••••••••••._Cr"

E];t~rier

Al'lll ••••• ~ .. • .. • .. • Cr$ 186,00'1 Ano

~ "''ISTA dI! 1986 (C.N.), que "a1tera á redação
COMISSAO IV I - do artigo 89' e seu parágrafo únloo da

ll1cumãlda de (tp"ccíar o ~ett? parcial LeI n9 4.737, de 15, de jUlhO de 196'3
40 sr. presidente da RC]1ubflea ao (C6digo Eleltoral)", -
Projeto de Lei n9 2-66 <c,N.), CJl!~ Em obediêncIa ao pl'ee~to reglmen
uD1t.era a rcdl2{lilo ao artigo 89 c seu tal, a.<;sUlUC g.Pre.qldêlll';/\ o Senhor
'Ptlrágrafo único da l,el 719 4.737, de Deputado tJ1ysses 'Oulmar!es, que, de
15 de' julho de 1955 (Cooigo Elei- cll1rando instalada a domwslio Mliltll.,
toral) " det.ermhll~ seja procedida . a eJelçiio
1. RrroN~AO, rJE lNSTALA9AO, pll!:a 0$ cargos de Presidente e Vice·

El.EALlZAUA NO DIA 16 DE MAIO Presidente, respecUV8ltlente,' através
DE 19116 ~scruUlllo secreto por cédUlas unlno

minais, prcvll;to no artigo 81 do Regi-
As quatorze horas do dia 'dezessels mento Interno, p!t1'11 tMlo designando

de maio de mil novecentos e se.'I!!enta E.~cl'ULlnlldQr' o Sr. Senador Eugênia
e selil, na· Sala das Comissões do se- Barros,
nado 'Federal, presentes I)~ Senhores
senadores Eugenio Barros. AntÔnio Encerrada a votaç/ioJ llllura-se o' se-
Oarlos e Edmundo Le.v1 " os Sénho- gUillle resultado:
re;; DeputlltlOS Ulysses GulmBr!\es, Ge
raldo Ouedes e L.'lerte Vieira, reune-se
a COMissão Mista incumbida de apre
oilu' tJ Veto Parcial do Sr. Pl'csldente
dll RepúllUcQ ao Projeto ele Lei 1l~ 2,

J!'ll"O'saber (jue o COl1gI~o Nacional nprovcu, 11011 tkrmos llo lU't. '7,
f 1" d~ Constituição vederal, I! eu, Cllll1l1lo .No~eira da.Gama, Vic~-~'e-
~~cnte do Senado Fedl'fal, no exercício tia l'reSiailn(:Íll, promulgo U 8<Jgumte

DECRETO LEGIeLA'l'IVO N9 18, ,DE 1966

Mantém o ato do TrflJlJ.11111 de contas denegall)! ia de registro l1.
eontiut» - eseruur« de coomr« e ViilleU., celebrado eutre a Bradl
La1lC! catuc & Pacld11g co; íncorporada ao PafrJmollio Nacion.1t e
AnUmio SaMbo

./l.l't. ~19. E' mantido o ato, de 5 ele out'ubríl de 1115J. do T!'ibunsl de cim':
.s, dep.egat6río de l'eg~iro ao cd1'.tt1l.to-escritura. de compra e venda de par
lt da. pl'oprleuade denominada "Dltllalval.ll),~",locallzacla em Dáccres, 110 Es
fitdo de Mato Orosso, celebU:é!o, em 3 de d(.'Zelnbro de 1949, enLre a :Brllzil
tflnd CnWe .. Paeking Co., lllCGrporaua ao PatrunOnio NaCional, como ou
wrgllute vendedora. e .Allttinit> SMlIb. como ou!ol'ga<ftl cvl1ll)l'lldor.
1 .~t. 39• ll:ste decreLo leglllll\t1l'o entrarA em vigor lU! 'dala de lIua Pll~
lillcaçlío, rc\'ogadas ltIl df.posiçáes ep:. cOnirítrJo.

Seuooo Fúlleral, et:1 :8 de ll'l1U0 de 11166.
, CAl\llLLO ~"iOCV.i:.IH~ tiA 0-..

Vlce-l'tc.1UCU,", U'J C,,"I'C1C'" da.
- .t'tCSIQl:U(;Il.L

F'(I.Ç<) saber que '(I .()'ongteseo NacIonal ..provou, -nos (êrlllOli do ~rt. 't't,; ~ _
• lq da. ConsUtulção ll'edeta1. e l'\I. CIl.'lnIlll> N~elra da. 'C'rlUUl1, 'Vice-l'!:/!

.fIàe21tll do senlldo 1"<:!de.r~l, ~ 'lIllerllid<>~ t'resíllencJll, VI'OIllu'lgo o 'Seguinte ,
DECREl'O I,:ge31l;l.A'nVO :Nq 17. DE 1986

Dctermina o retnetro, pelo Trib1t11111 de contas, de contrato ce
lebrado 'eitre a' Superlutclll1i!1l,cia elo Plano de ValarJiaçqo Econ6
,?lllca'da J!1IUl~ôllia,~ a nwaação ,Serviço Espeoia; de Baudc .p,ulJUca.

Art. 19 - O TrIbunal (le Cooti1& regMrl1ra o contrato, de 3t-de dezell1
'no de 1960, celebrado entre 11 Superintendéncla do Plano de Valot"llIllçM
.Economica da AnlllzOnia e 'a Fundação servll;o-EspecJal de Saúde PÚblica,
vara apllcação da verba de Cl$ 10.000.000 (dez milhões de eruzeíros) .::.. do
~a.Qlio de 1960 - destinaàa ao, prOSEl!gUÍIllento dos serviços :de /lbastcf1mcnto
Cll' ál!Ull.~ 11M sedes dos munícípíos do -Alnnzonus,

Art. 29 ...: il:ste decreto legislativo entrará em vigor na. ilnf.ll'''e };\I&, pu
blJc:lgi!O, revogadas as disposlçôI:8 em contrário.

Senado Federal, era IiS de maro de 1966,
CAMtLLO NaaVE:IRA DA GAMA

V'li,e-PI'%lunn to, no exercício da' _
,Prcsi'dl:nclll

SE881\O CONJUNTA

.,Em 26 de maio de 1966. às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA ' ' ,

, COULU1Uil'llío da 8pr~ctaç{w 00 veto presidencial -(lJarclall ao Projeto'
'''_Lal n9 3.~0(l-B-6b na t:álnars 1\ n~ 257-65 no Senado, que dlspôe õóbre ,
• Estatut() d() Magistério Superll':l. :

ORmN'J'AçlW PARA It. VOT,l,ÇilO

alaléri", a que 141 retere ,
I 'ao do art. 41,'
Art. 4.4.
I 4Y do 41'1. .n3.
f 59 do art 1>7.
Art. 511.
Mt.68.

1""'0 1Ió1bi!r Q,ue (I CUllll(~O Nllcions.1 aprovllu, nos t\)fmo~ dp aU. 'l7.
, 1" Lt Constltulçao l"ede.lll, U eu. ,cIl1DIllO l~0811c.\.C1I ali l;;WU:" V,llocl-"'t,,·

, iJt;ltU;!lo Sentldo F'cüeJ:l\l, no elier~C1Q (,la !'reslUenCll<, 11rojlJW~V v o<li lW1te

DEORETO ;Lili:OISLATIVO N9 19, ~E H16ti .

z,r~lltllm o ato do Tnlmllal de Contas dClleualorio cl.e rcqistro a
cOlltrata-e~cr;tura de Campl(l li venda, celelnaúo M!le a.l:!Ja;wl J..alm
Cáttlc & Paclm.g Co,. lM;orporClt:la. ao Palrllll.Q1ll(J Nacwlw. e J()Ço
A1LtílllíO Ferreira /Souto,

Att 19 _ E' lIlantião (I aw de i de outubro de l11lil, dOI ,'J,'.rll.IlIDaI de
(:IOf tas •tlE~egatOrio de reglEtro ao 00llcrpto-es,erltura à~ ""lUpl'l\ C VellaU, <te
~te da propriedade denommada "Descalvll;d,0S" iOcailzaWlo t:1U Cac"re~, no
:f!,3tado de Mato Grosso, celebrado, em 15 de dezembro do 1949, entre a llrazU

t:' d C&ttle &: Pacldng 00" inoorporada ao patrimônio NaciOnal, como ()\l~

'~riaute l'endp.dora, e JoAoAntó1110 Ferreit:8 Souto, como oulor~ado COl11-
radOl:. -' , .

IJ:t. t'. 1!:ste decreto li'/,llslativo entrarã etn viltor na dat.. de sua Pll~
lIUeaçAo, revogadllS as dlsPOIições ,em oontrI\rÍlJ.

l&Dado ~elilr.l, lilll li me lí'IlIlt de 1U66.

_OAlllrLto NOQlJEIRl, nA aDIA

Vice~I'resldenle,no el(e1'ol010 da
presIdência



't:!uinta-feira 19'. DIARIO DO CONGRESSO NACiONAL ,'(Se9ão I)' . Maio de 1966 235.

• CAmara dos Deputados e Assem
bléia Legislativa, os cãndldatos'
indicados devem .er do mesmo
partido, sob pena de nulidade do.
voto para os dois-cargos (art. l'l5,'
f 29h Incorporon-se~ por melo."
dêsse dispositivo legal, ao 'nosso'
direito político a regra" do, votoi

. vinculado ou_pRrtldãrio que, nus 1

preceitos ora. vetadoa, se quer abo~1
1lr sob o rondame.nto de que nãa
contríbuí para aper!eiçoar o re-:

, gime ·democrático. ' ~

Se cs ,partidos são. no entanto;'
organ~os reputados, pela, ordem'
co~stltuciohltl, assim como pelol!
(lp~O comum 'da doutrina. po_'
H~lca,: elementos essenciais -; ao '.
regime democrático,- o fortaleci...
mento das agl"emlações partidl!.-'
rias, ,mediante ,8 -pr,eservação da'

,dJsclpllna entre os seus adeptos a,
, sua. me.!hor e mais,' sóilda. arregi-
mentaçao, não pOde senão favo
recer o aperfeiçoamento da de-
moer.acla. , ,', ,

ll: certo que as reskJções Im;
_po~tas à 'facUldade de escolha dô

eleltor, acarretam, .em certa me-'
dlda, c~r~eamento de Sua lIberda-

, de POl.tlCB.. Tais restrições. em'
escala. m~os ampla, são resultan_
tes, todaVIa, do próprio' sistema ..

,de partidos, adotada' em nossa
organiZlJçáo política, pois. não p~_
dendo ser' votado senão quem.'
constar de lista apresentada pel';s
1n,stituJçães partidârlas, o eleitor'
ha-de eingl1'-se à-indIcação dos
nomes que lhe tenham sido pro
P?stos. O voto vln~ulaêio.-restrin_'

'gUld!l a .escolha, .aas eleições pro
porClon,us, aos. nomes dos candi-"
datas do mesmo partido· pertence
assim, ti indole do sistema Vigo':
rante entre nós. .

A não, colncld~nclll . poSSrvtI
en,tre a.opinião dos eleitores e n

,onentaçao dos partidos,. no' qU<l
diz respeito à 'Indl~açíío de- can
didatob.. náo Iev~. necessàriamen_
te, a. que se haja de eliJninar' o
Principio de voto partidário ou

,Vinculado. mas Induz, sbmente, li
que se aperteiçoem a organlzaçãa
e o funcionamento dos partldOll'
polftlcos, de mimelra a estabOõ
1ecer;se consonância entre as ten
dênCIas das corl'entes de opinião
e I\S' decisões dos órgãos dirI-
gentes. , .- ,

, São estas as rll2Ões, que me le.
varllJll a vetar,' parcialmente o
projeto em causa, as quais, 01'3
SUbmeto ti elevada IIpreciação dils
Senbores Membz:os do' Congreszo
Nacional" , .

C~NOLi:rSAO .{
A COm,ISS1í~. ante- o exPoSto, dá.

por termUlado o seu' relatório sôbre
o veto parcial ao Projeto de Lei nÚll1e
1'0 2, de 1966, do Congressó ~acional
na. -expeçtativa de haver proplcllldó
aos Senhores Congressistas condlções
para bem apreciar a ma~rla.

Sala das cnmltsões. em 16 de maio
de 1900. - AntÕ1lio Cartos, Presiden
te - Edmundo I;evi. ttelator - Eugê
nio Barros - Ulysses Guimarães _
Geraldo Guedes - Lame "Vieirtr.".

o que importa, em têrmo.; dos ~
SDterêsst:s públicos em causa, será
• aptidão para. atendê-los e não
o requisito, estritamente ·parti
l1ário"•

EMENDA N9 11 '

"A' emenda visa suprimir o
chamado "voto vinculado", pelo
qual o eleitor é obrIgado a votar
.em candidatos 1\ ,deputado esta
dultl e federal do mesmo partido,
sob pena de nulidade. '

IEntendemos inconveniente êste
proce:so -que.iem nada aperfeiçoa;
o regime dem,Dcr.Mico",

õ) O art. 40, segundo dos "dispo
sitivos ,transcritos, 'uriglllou-se na
emendá. do próprio Relator da Co
missão' Mista. o ilustre Dap·utado
Ulysses GuImarães,. que asshn a. ue
tendeu: '
· "A .supressão dã;se' 'ulcisojú

havia sido aprovada pelo oon
'gres:so no substitutivo ao então
Projeto do códlgó Eleitorltl. O
voto será contado apenas pa,ra. a
legenda nas hipóteses prevlstas
nos incisos I 'll. IV, d~ 'art; 176.
O caso -previsto· no íncrso'V.' que

..& presente emenda revoga. passa"
a ser regulado no art. 177. como
se verificará da Emenda n9 035.
Na íncotncídêncta, deve prevaíe
eer o,voto ao candidato.· pois "

, .nome ou numero deste foI escrito,
residindo o' equívoco na. menção
1\ Iegenda, A eleição visa eleger
os CAl1didaLoa. Se o eleitor re
gistra. êstes, sua vontade., maní
:festa, há de, Sllr resguardada.
,Contar para a legenda, signlfica:a
cooperar ·para eleição de outros
nomes...' "

c) O arL 41, terceiro dasdisp03i
ções vetadas, tambéll1 é da lavra' rio
Deputado Ulysses Gulmarli,es, que

assim a, justiIJcpu: '
"A emenda, é conseqüência da,

a;nte1ior, n9 31. Seu objetivo e
fIXar a l·egl'a de que na incoinci
dêncla. entre a legenda: aSsInalnct:l
e o nome ou o número do cano'
"didato C.5crito, prevaleça este. l'l
eláro que a opçÍlo 'do eleitor ".1'
fixou no nome dI} candidato ,OU
no seu número, sendo a. refel'ên
ela à. le;:enda. incoincidente' mero
equivoco". '

, RAZOES DO' VETO'
, () veto foi tempesUvan.ente apôslo

e foram as seguintes as razões apr,,·
sentadas pelo Senhor I'resldente da
República: ' ' ,I "" "

"Em nOSsa '.Drgani:õRçúo políticll..
figuram t}s partidos como institui
ções. Oficiais, .íncumbidas de "for
mar a vontade nat;lonal; Jl: PO%
seu intermédio que o cidadão par
ticipa. eficazmente; da. vida. públ1
ca, já que o eleitor está adstrj~o

a escolher os seus' representante~
polIticos, dentre ,OS nomes indica-
dos pelos partIdo.s. A êstes com-

. pete; no desempenho de sua
missão. promover unidai:le ele açú'},
no plano po1\tico. entre os que
l?rofessam ,convicções eomuns,' da
modo a proporcionar-lhes. inge-
rência no exerciclo do poder. I ~ , I

, 'Para 'Isso se faz mlster,cbntudo, COMISSÃO MISTA
a Vinculação do eleitor ao partido. .,

• bem como a sua estrita ,fidelidade Incumbida de apreciar o Veto Total
nos postulados programãt1cll!Í de ' do Sr. Presíetente da República ao
sua agremiação E. à. linha. de PLS 59-64 (n9 2.564-A-65, na Cilma~
conduta. ostabelecida pelos 6ri;aus ra). que "reduz o prazo para aqut~
dirigentes. 'Bição da. nacionalidade brasileira. ao' _

A identificação entr'e o eleitor natural de pais fronteiriço li dá ou- "
',e o partido não será porém flS- tnZ$. provid~lcfas':.

'timlilada., se !he fôr permitido PRIMEIRA REUNTAO, DE INST.A-·'
votar, nas elelçoes para a C~· !-dLç1i.O, REt\LIZADA NO DIA 17 DE

· ra. dos Deputados e AssembléIa. ·.MAIO DE 1966
Legislativa. em canâldatos de
partidos diferentes. consagróu~ As quatorze horas do dia. dezesSete
se. por Isso mesmo, na. Lei núme. de maio de mU noveceritas-e sessenta
ro 4.737. de 15 ·de julho de 1965. e seis, na Sala das Comissões do sé
art.. 146• .inciso IX, allnea' b, o nado Federal, présentes os' Senhorc:;
'l1sinefpIo de que, nas ~eiçóeª P~lt Senadpres José Qul0!ll.l\t.d, :r~Jl& ,,lic.

, 1ll'MENDA Nq 4

"A chlllllllda' "votação vincula
da" eonfl.o'lura. cerceamento à li
berdade do, eleitor em votar.
Acarreta óbice que aumentará o
número de votos nulos. A medi
da, qu~ não encontra similar n.a
literatura politico-eleitoral' de

, ,todo o mundo, impedirá. o, que é
.- e:sencial. fjUe os cidadãos,. confor·

me os ditames' de sua' consciência
credenciem .os mais aptos no
!!lenéo do/, candidatos registrados"

.Para Vice-PresIdente:,
teilador EUgênio Barroe, •••••• ' tJ
, eputadq La.eJ:te ,Vl~1ra ;I. -,

" O Sr. Presidente; lI.PÓS agradecer a
'.eus pares 'a sua eleição, deslgnll o
senhor Senador Edmundo Levl. Rela"
tor da Matéria, precipua da' Comissão
1\4jsta. . '

E, nada maís havendo que tratar.
encerra-se a. reunião; lavrando, eu,
Má.rio 'Nelson Duarte, Secretá.rlo, a'
presente Ata que. uma. vez aprovada..

. serã assin~da pelo sr. Presidente. .

'cutivo, ,pretendeu suavizar o rigor. do
merido art..89, e, em conseqüêneía,
acrescentou-lhe. entre outros, um ar- .
tlgo nestes têrmos: '

, "Art. 414. Não se apllcltrá a
multa a que se refere o artigo 89
a quem se ltllstar dentro do pl'i;
Oleiro ano~de vigência desta lei."

Entretanto, POl'qU~ tivesse a tra
mitação do Projeto esgotado o 'prazo
fixado no Ato Institucional n9 1, a
Mensagem originai foi pura e sim
plesmente, sancíonaâa, transformando
se na Lei ora vlg~nte. ,". ' ,

Por outro lado. pal·tindo do Pl'e8sU
'2' ~O:,REALIZADANÓ'DIA posto de que onde 8 lei não dlstJn-

16 DE MAIO. DE 19$ sue vjldado ao intétprete distinguir.
. ~ algum, Juizes Eleitorais não têm M-

• As .dezolto horas do dia. deze:l'seIs mítkío a reIevlt<;ão da multa em re
de maio de ml! novecentos e sessenta lação aos eleitores reconhecidos PQ_

.e seis; na Sala das comíssees do Se- bres por atestado de'pobrem emitido
nado' Federal, sob a Presidência do por autoridade competente..
Sr. Senador Antônio Carlos, Presi- O assunto vem 'preOCupando o mun
dente, presentes, os seanores Sena- do político, exístíndo ' em tramttação
dores Eu.r:ênloBlUTOS e Edmundo Levl projeto. de Lei da Cdmara tornando
e os aennores Deputados Ulysses ou1- facultativa a inscrição eleltoraí até
'marães, Gerltldo Guedes e Laerte 15 de março de 1967. A esta Seerc
Vil'lra, reune-se B. Comissão Mista in- taría de Estado têm chegadO vozes
eumblda de apreciar o Veto Parcial autorizadas do Senado F~deral e da
do Sr. Presidente da. República ao" Câmara dos Deputados' solicitalUlo
Projeto de Lei nq 2, de 1966 (CN), que que o assunto seja regulado de -ma
"altera a redação do art; . 89, I' seu neíra a satisfazer os 'altos ínterêsses
parágrafo único da Lei n9 4. 7a7, de polftlcos nacionais" propiciando .aos
15 de julho' de 1955 Wótligo Eleito- novos eleitores facilidades normais de
tltl) ". . , . alístamento", '

Iniciando os trabalhos, c. sr. Presl- DISPOSITIVOS 'VETADOS, ORIGEM
dente concede a pltlavrn no Senhor E JUSTIFICAÇAO RESPECTIVAf!
Senador Edmundo Levl que. na qual!- '
dade de - Relator, tece ccnaíderacõas Incidiu o veto' sõbre os artigos 28,
eensubstancíadas em 'RelatórIo 'clt- 40 e 4r da. proposição, que passamos

-cunstanc1ando a origem 3' tramitação a transcrever para plelhor esclareci-
da. matéria nas duas ClIsas do con-. mento: ,
gresso Nacional, bem como anrten- "Art. 28. A letra li do inciso
tação adotada pelo Sr. Presidente para IX. do 'art. 146. passa' a .vigorar
apor seu veto ao processado,em tela. ,com a. seguinte r~daçáo,:

Em discussáo, nndá mais havendo
que tratar, o 8r; 'Presldente após ve- "b) escrevendo o nome, o IpIe_

, rltlcar não haver quem mais' desejnsse nome, o o 'número do candidato
, fazer uso da palavra. determina st'ja de sua· preferência' nas elelçÕt'll

assinado o Relatório. "proporcionais." ,
E. nada .mais havendo que tra~ar. Art. 40. ~ revogn.do o incisa

encerra-se 8, '\ reunião, lavra.!ldo eu ,V, do art. 176. . ,
:Mário Nelson 'Duarte. Secretário. à Art. 41. "O lliclso lI, do artigo
presente Ata que, uma vez llllrovada~ 177, p~s<;a a. vigorar com a seguin-
será assinada pelo Sr. Presidente. te redação. acrc.:lcentado ao rp.

ferido artigo e mclso V;·

J Ng 36, de 1966,', ' "lI ~ Se o eleitor escrever o
nome de·um Landidato e o núme-

Da. Comissão "Mista' incdmbida!le ro correspondente, 'a' outro da.
apreciar o veto do 8r. presidollX> mesma legenda ou não, con~
da Rcpú1J/ica ao Projeto' de LeI tar-se-á o voto para o candidato
n9 2. de 1~6.do CongreSSo Naoi,a- cujo nome fOi escrito.
na!, que altera a redação do artigo ..
8? e seu parál1rajo único, da, Lei V - Se o eleitor aSsinalar uma
n~ 4.737. ele 15 de jullio de 19Z5. sigla partidária e· e~erever'o nome
(CódfUOj' Eleitoral). . .ou o número' do candidato 'de

outro part.ldo, o voto será contado
Relator: Sr. Edmundo Levl. paI·lI.. o ,ClindidaLo cuja nome ou

, '. número foi escrito"; ,
. O presldc?te ~n. República! no uso Os articuiados acima decarrel'll.ID

de suas atrlb~içoes eonstituclonalJl - de emendas posteriormente perfllha- ..
artigo .70. pll.l ágrafo 19 e 8~,. 11 - das pelo substitutivo da.' Comissã;)
houve por bem vetar dlspOSltlVp, do Mista incumbida de e:mmlnar & ma
Projeto de I,-ei n9 2, do lpíl3, do (.·un- téria' no entanto para. efeito 'de trll.-
grasso" NaCIOnal, ,por considerá-los ' 1 'I' ti! -
contrários ao interêsse pÚbllco -zer a uma as respect vas JUs lcaçoes,

. . . vamos enumerá-Ias::
O PROJETO,SUA ORIGEM E al o art. 2a. primeiro dos, dis~

JUSTlFICAÇ'AO ,posltivos'acima, decorreu de emen-
O projeto vetado parclltlmente ,aI- das da iavra dos Deputados Ar·

tem a, rednção da Lei 4.,737. de 1:; de rude. Câmara (a de n9 4) e do
julho de 1965 <Código Eleitoral). De- Deputado Ivan Luz apoIada por
correu a. propo51çãodc Mensagem c1D V1Í.Tias outros 51'S. Deputadoo
Podér E;wcutlvo, de 17 de larco ce o de n9 11).
10fl8, destinando-se origlnàrlamente a 'Ao justiéc' .la seus Ilustres
modificar apC11llS a redação 'do Art. I a s
89 e seu pnr:í!n'aio único do Código autores trouxeram' à colação os

, 11:leitoral. No entanto. 'quando :ie suo. se~inte~. lItgumentos:
tramitação. foi a proposlçiio bastlm
te ampllada. em seus objetivos. pns
sando e. alterar vArJos dispositivos da
l'efcrlcla 1..ei, conforme se pode -('[,m
provar dps l!!1t6I;P'afos remetidos ao
~ecutlvo. '.

Ao justificar Í\. Mensagem teh'PCl~
il.:lda, assim se exprcs:;oJl o 81'. MInls-

,tro, da.. Jru;tlça: "
"O Congresso Naciona.l quando da

aíscussào do Projeto n9 2.'745-65, "m

t
<lue , se < transformou a 'respeibível
Mens&;;cm n9 277-p5, do' Po4er Exe-

...., \
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intimas r~lQ.Ções,cUlturais •• :tK1--
,merciajs.'· ,
, li - Por 11m, merece ressalto qu.

'0 • govêmoprctende .enVill.f aI»
Congresso NllCionai, dentro. em
breve, o projeto de estatuto do es
trangeiro, no quai a aquísíçào, a
perda e a reaquJsição dn naeíc
natídade brasileira !fcam sujeltns
R nova regulamentação, não con
vindo, portanto, alterações I par.
cíaís li Jegísla.çl\o em vigor": .

OONCLUSAO

DJal1te do 'exposto, cremos estarem
os sennorca Congressistas habilIta.'
dos a bem ajuizllr do veto do 'Senhor'
Presidente da Repüblica lIO ProjeteJ
de Lei do Sanado número 59, de 1964.

Sala das oomíssões, em 17 ds'
mato de 1966. - Djalma Marinho,
PresIdente - c/lI:tgas Rodrigues, Re..
lator - José Guio1/lard - Pe...SOfl dtl
Queiroz - Aloysio de Carvalho
Flúvio MaTeíliD,

"M:ai~ ,tié.·19~ _:.
zcaz ....S$. ~ ~

~ ........ J."".'""'_;" ! I~-;'-~" ,~ .•"-.'- :-'

'! Pl'OJetog, de Decretos Legislat1vOf
n9s ~Uí8-66, 257-66 e 259-66.

Projetos n9s 3. 513-A-6ô, 2.824-B.
3.616-A. de 1961. 3.006.A.61 e 3.232-B-65.

I Para .eecebímento de Emendll3
_Em. Plenário

108-66 e Projeto n9 3.660-66 (29 Dia)
Projeto n9 3.659-66 <1' Dia)

Na comíssão
Projeto nQ 3.263-85 (249 Dia)
PrDJeto nQ 3.264-65 (249 Dia)

jurldlca' 1l~.l1si!eira:nc ex~rlor,
'NelllliUJia semenianca exLs~; para
.que ,S!! dL~l2en~ tratamento Igual
entre a siluaçao do empregado em
míssâo diplomática ou ,repartição
consular do Brasil no exterior,
como previsto na lei atual, e do
empregado de pessoafurídíca bra
sileira no exterior, uma vez Que
aQuêle presta serviços ao Brasil,
ao passo que este o, faz a partí
caiares.

:I - Também, não parece acon
selhável a redução do 'prazo de
restdêncía, no Brasil, pllra os es
trangeiros naturais de países
fronteiriços. Em primelro lugar,
porque há países que, apesar de
íntercãmbío comercial e cultural
Iímítrotes com o Brasil, reduzido
mantém conosco, Em segundo

.lugar. porque importa estabelecer
discriminação entl'é os naturals
de ourros paísea do contlnente,
que, embora não sejam lindeiros
com o Brasil, entretêm conosco
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OFiCIO
Do Senado Federal, encaminhando Mensagens do Sr. FresidenLe dlll

Repüblica dando conhecímento dos Vetos opostos aos projetos n9 2-66 <ON),
e 59·6~ no senado Federal e 2.564-65 na Câmara dos Deputados.

COMUNIOAÇAO I

Do S.'. Armando Carneiro, comunicando que se ausentará do País.
REQUERIMENTOS DEFERIDOS

Do SI', Gcraldo Mesquita, solicitando 100 dias de licença para Ira14"
mento de taüde.

Do Sr. Atbié CoUl'J', solicitando 95 dias de licença, para tratar de in...
terêsses particulares.

CO~ONICAÇAO

Do 61'. Armindo Mastrocola. comunicando que assume a Cadeira de
Deputado Federal.

PARECER A IMPR1MlR
N~J8';'. de 196/;, d'f! ComiósilO de cons;:t,tlicâol e JI;óliç:. quI' opina pellt

arquivamento do Ofício GP-Q-119-65, da Me.sa, qne encaminha recurso dI»
Deputado Afonso Arinos Filho relativo â decisão da Mesa sõbre viagens d!'
Deputados 0.0 estrangeiro, em missão oflcla!. '

PROJETOS A IMPRIMIR,
N~ 3:640, de 1966. do Senado Federal, que denomina "Dia da rndepen~

dência" a data de sete de setembro e traça normas para li sua comemora..
ção. - '(As Comissões' de Constituição e Justiça e de Educagão e Cullura).

N' 2,279-A, de 1964- Pil'eceltua a obrigatoriedade do hasleamento dhí..
rio do Pavilhão Nacional nos estabelecimentos 'industriais: tendo parecer,
pela rejeição, da Comissão de oonstItuição e Justiça.
~ N' 3.436-1\, de 1966 - Determina o enqundrnmento dos auxiliares dO'
IBGE, no Departamento Administrativo do ServiçO Público como fU?c~oná
rios federais e determina outras providencias; tende parecer da COlmssao d3
Constituição e JustIça, pela 1nconstituclonalldade.

N9 3.455-0. de 1966 - Emenda do Senado. no Proleto n~ 3A55-13. de
19$6. na Câmara dos Deputados. que autori7.ll o Podêr Executivo a InstiLuir

, o. Fundação -Ensino Especiallz~do de Sallde Pública e dá oufms providl!n
elas'. -(As Comls.."6es de ColtStltui~J'io e Ju.~tiça, ,de Saúde e de 'FInanças) ,

CÂMARA DOS 'DEPUTADOS
ORDEM DO DIA MARCADA PELO SR. PRESIDENTE PARA

SE!sÃO VESPERTINA DE SEXTA~FEIRA, DIA 20 DE MAIO
DE 196(;'

:Em Prioridade

Discussão
prejetos n~s 3.61ií-A-ea.

de 1968 e 3.617-A-C{l, '

Projetos de Resolução Jios
159-5tl.

Projetos n9s 2,600-A-6I, 2.652-A-61.
2.657.A.61. 2.848-A-61. 4,292-A-62.
4.409-62, 1.679,A,64 e 2. 153-a4.

'09 artigos '7p, Ic l' eB'7. lI; dtl\ qon1tl.
tuiçao Fedel:al,:n~~ou sançáo ao pr,o
Jeto de Lei 'do 5enRdo número 59, de
1964, que reduz o prazo p'ara aquisi
ção dá.nacionaJldade bra$llejra. ao na
tura.l de pais !ronteirlço, e dá outras
providências,

TEMPESTIVIDADE DO VETO

Foi obedecido, no caso presente, o
decêndio prescrito pcla Constituição
Federal;, '

O PROJETO
O projeto vetado pelo Senhor Pre

sIdente da República é de autoria do
Senhor, Senador Bezerra Neto, e tem
a seguinte redação:

"Art. l' O nrt. g, da Lei nü
mero 818, de 18 de setembro de
1949, que regula a ~ aquisição, da
nacoínalídade, 11' a perda dos direi
tos polielcos, passa a ter a seguin-
te redação: '

"Art. 9' O prazo de residência,
lixado no artígo '119• número n,
será reduzido, quando o naturali
zando preencher qualquer das se
guintes condiSóes:

I - ter flibo cu cônjuge brasi
leiro;

n - ser filho de brasileira ou
braslleiro;

lU - recomendar-se por sua
capácidade profissional, científica
ou artística;

IV - ser agricu!tilr ou traba
lhadol' especializado em qualquer
setor indUlltrinl;

V - ter prestado ou poder pres
tar serviços relevantes ao nrasn,
li juizo do Govl!mo;

VI - ser ou ter Sido empregado
em missão diplomática ou repar
tição consular do Brasil, bem co
mo em pessce jurldiea brasileira
110 Exterior, e contar dez anos
eontínuos de bons servíços:

VII - ser natural de pais fron
teiriço ao Brasil.

VILI - ter, no ~l'aSn. bem
imóvel, do valor mínímo de Or$
2.000.000 <dois milhões de cru
zelros), ser agricultor ou indus
trial que dlspcnha de fundos de
igual valor, ou possuir cota Int.e~
gralízada do montante. pelo me
nos, idêntico, em sociedade, ao
exercício da Indústria ou da Agri
tura.

Parágrafo único A residência
será de um tn ano. no caso do
número lI. de 2 <dois) anos, nos
casos do número n, de 2 (dois)
anos, nos casos dos número I, VI,
e' VII~: e de 3 (tl'(lS) anos, nos de
mais".

Art. 2Q O Inciso VI, do § 1', do
atrlgo lO, '"da referida lei, pasSllrâ
a esta redação:

"VI - certidões ou atestados
que provem, qllando fór, o elUlo,
as condlções do art. 91, ns. I a.
VlIIu

• ,

Art. 3' Esta iei entrará em vi
gor na data de sua pub1icação, re
vogadas as disposições em con
trário.

, A TRAMITAÇAo

A proposição tramitou normal
mente no Senado, l'ecebendo uma
emenda modificando a redação 110
seu artigo 29,.que foi aprovadn e,
enviada ao exame da Câmal'a. dos
Deputados. 'Nessa casa do Oon~

gresso. ret,ebeu também uma
emenda, essa de redação, que
aprovada é devDlvida ao senado,
que em final, encaminhou-a 11
sanção presidencial.

AS RAZOES DO VETO

Justificando o seu veto, o, Senhor
Presidente da Repilblica assim se ex
pressou:

u 1 _ Nlio se'afigura. conveni
ente reduzir-se para. dois anos o
prazo de residência do estrangei
1'(} no Brasil, pelo fato de lllwer
ClU Q,inda gm' enlp~Ado de pessoa

RELATóRIO
NC? 37, de 1966

Dtl C01nlssão Mista, inC1Ul!1JIda de
apreclar o veto total do Senhor Prl!
$icuJ1Ite lf4 República ao Profeto de
Lef do SMldo número 59, de 1964,
que reduz o prazo para aqulslç40 da
1\llclonalfcfade brasileira' ao natural
de pai. fronteiriço, e cid outras pro
1/it!tlnclal,
itelq.tor: Deputado Che.gll.ll nodri-

1U~lfe1üll'lr "''t4l4enw. dI'- Rapúbltca.
WjlIIUtO $ ~ttlb\d.olb (lUI lhe oõcdfi'lIl1'l

Votos:
Deputado Djalma Marinho. , .•• , li
Pt'pulado Chagas Rodrlguc3 '" 1

\ Para Vice-P1'Csidcnle:

,~ - 2852 ' Qulttt ...f.rr,.
~:..:~~....~~ J

Quelrot: • AllJYllÚ! 4. Carvalho e os
·Il!g.horll. ~utados Plá.v!õ MaTclllo,
1>JaJma. Manu\lo e Cl'\llg11S 'Rodrigues,
reune-se 1\ Comissão MIJ!t& incumbida
de apt'eolar o Veto Total do SE. Pre
.Idente da Repúbllca ao Projeto de UH
do senado número 59, de '1964, nú
mero da 09.mara dos Deputados
2.664--A, de'lOO5, que "reduz o prazo
para aquisição da nacionalidade bra
sileira ao natural de pais !rontelriço
e dá outras providências",
, Em obediência ao preceito regimen
tal, assume, a Presidência o Sennor
senador Aloysio de Oarvalho que, ce
Cllarando instalada ll. comíasão Mista.
cfctermJna seja procedida eleição para
os carscs de Presidente e Vice-Pre
lidente, respectivamente, através es
erutJnio secreto por cédulas unínomí
01115, para tanto designando EscruLl
nador o senhor senador José ouic
mard,

, Encerrada a votação, apura-se o se
((uJnt.e resultado:

. PU'a Presidente:

Votos:
Senlldor I'essOli de Queiroz ••. , li
Deputado Ollaç-aa ROd1igues '" 1

, ,0 SI', Presidente, após agradecer a
seus pares .. ' gU& eleição. designa o
Senllor . Deputado Chagas Rodrlgue1,
Relato!' da matéria precípua daDo
missão Mista., <

E, oll.da mais havendo que tratar,
encerra-se' a Reunião, lavrando eu,
:M:úrlo Nelson Duarte, Secretário, a
presente Ata que, uma vez aprovllda,
será. assinada. pelo 51', ~esidente.

SIo"OUNDA REtJNJAO, nEALlZADA
:NO DIA 1'7 DE: MAIO DE 1966,

: As dezoi~ horas do dia dezessete
de maio de mil novecentos e sessenta
• sel5, na Sala das ComiSSÕl!s do Se
nado Federal, sob a presidência do
Senhor Deputado Djalma Marinho,
Presidente, presentes os Senhores Se
nadorss José Gulomard, Pessoa de
Queiroz e Aloymo de oarvalho e os
Senhores Deputados Flávio MarciJlo e
Chagas 'Rodrigues, reune-se 11 Comis
são Mista incumbida de apreciar o
Veto Total do se. Presidente da ae
llúbUca 80 Projeto de Lei do Senado
número &9· de 1004 (n9 2564-A-65),
na cãmará) que "reduz o prazo para
aquisição da nacIonalidade brasilei
ra. ao natural de pais lrontcirlço e dá
outras providências",

Iniciando os trabalhos, o Sr. Pre
sidente concede 11 palavra ao 6enhor 
DePutado Chagl1ll :Rodrigues que. na
qualidade de Relator, tece considera
ç6es consubstanciais em Relatório clr
Qunstanciando II origem e tramJtac.Ao
da matérlll nas duas Casas do Con
;resso Nacional, bem como as fnz6es
em que se fundamentou o ar. Prll
sidente da República para, no uso de
SUl1ll atribuições constitucionais, apor
seu Veto ao processo ,em telll.

Em d1lIcussão" não havendO quem
mais deseje fazer uso da. palavra, o
sr. Presidente determina seja allSi
lIado o Relatório.

l!l nada mais havendo que trata~,
encêrra-se a Reunl/io, lavrando eu,
MlÍ1'io Nelson Duarte, Secretário. a
lwesente Ata, uma vez aprovada, será
assInada pelo sr. PresIdente.
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. n N9 3.615-A. de 1966- Autoriza a ~berturà de:créditCls especiais, no mon- !lL!A.S OARMÓ -...:. situàção ~ ESCOllt- Guldo Marl1eri, de pr~teção aos
tante de 01'$59'1.000.000, ~es.tJnadO$ ao Estado Maior das Fôrças Annadas, índtos, na Cidade de Resplendor, no Es.ta4o de Minas Gera.is.
ao Superior Tribunal J,m~tar e ao. SUpremo Tribunal ~ederal; tendo parece. WALDll:MAR GtrIMARAES _ pagamento dos vencimentos em atraso
res: da'Oomissão de Constituição e Justiça. pela. constitucionalidade e jU- dos trabalhadores do Estabelecimento RUral de TapajÓs. no EStado' do pará.
rldlcldade: favortivel, com eménda, da Comisslio de Orçamento e, favorável PLíNIO COSTA - melhoria no fune1cmamcnto dos serViços admínls-:
da Oómlssiío de Finanças. Pendente de parecer da Comissão de Fiscallza~ tratlvos dos 6rgãos do MlIústérlo da Viação.' .
ç1i-o F'ln!Ulceira e Tomada de Contas. . , ' - RAUL DE GÓIS",., íneonveníentes na extinção do Instituto Brasileiro

. N9 3.616·A, (Ie 1006 ..,.. Autoriza a abertura de ó:l'édltos especiais num do Sal. , ~. ' . •
mDntaftte de 01'$ 35.893.676.860 (trinta e cinco bilh6es...:oltocentos e noven- ' DASO COIMBRA - a,respelto do problema !le veneímentos aos verea
ta e três milhões, seiScentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta cru- dores. tema abordadO no IV Congresso de Vereadores do Estado do Rio.
seíros) à. Presidência da Reptlbllca; diversos MInistérios, Supremo Tribunal - - JOAO MEND~ - cônsíderações sôbre as srtículaeões pará a escolha do
Federal e .TusUcaEleitoral. para os fins que .esl1eciflca.~ ,tenqo pa.receres: da candidato ao Gõvêrno d" F.~tado da"Ilahla, pela ARENA.· , .
Comis.~ão de Constltul()lio e Justiça.. pelllo constitucionalidade e JurldIcldade:, l_ls.ANIZ :8ADRA e E\JRICO 0t:m:tR~. ti: ".II~r,esen.ta~ão ,d,~ l1rojeto,s de

. favorllveis. das Comlssqes de Fiscallzacão F'lnanceira e Tomada de Contas " .
e 'de :P1nanl',M. Pendente de' parecer da ComlssAo de Orçamento. PLtNIO LEMOS, NORBERTO SCHU1DT e DmCEU' COAR.DOSO - en-
." N°·3.817-A. l!e 1006 - Autoriza. o Pader Executivo a abrir. pelo Mlnls- camlnhamento à Mesa de requerimentos de informallões ao Poder Executivo.
ti'':lo "1'1 F'Mendi. ('I crédito especial de ~$ IIU1OO.OOO· (quinze mlIhões de ANTÔNIO BRESOLIN - reiteração de requerimentos de informações
cruzeiros) . destll1lld" M pagamento de aluguéis àtrasados de prédios ccupa- dirigidos ao Poder Excutivo. ' .' , ..
·rins •nor Exatorlas Federais. InstaJadas no Estado de Minas Gera.ls: tendo AMARAL:NETO - neamtnhamento fi Mesa. de requerimento de constí-
"''l.~pcer(>~: da. Comlsslio de Constltulç!to ,e .rustlca.. pela. constituçlonll-Ildade: tulQ!o de Comli<Sáo Parlamentàr de Inquérito. : "
f~vor~vel cmn emenda. dll- Comlssllo de Orcamento: favoráveis; das COmlll- 'OAMPOS VF-RGAL e tl'LTIMO DE CARVALHO - enca.mlnhimento de
sÕe· ,Id 'Il'i.l'll.lI~aclioFtndncelm e To~adll.·de Contas e de Fina.nças., . \'otll.clto do requerlment" solicitando a. não renlízacão de sessão'e expediente,

W S,RM. de 1966. do Poder Executivo. Que IncOTOOrIt a P'Mulde.de de na Clms;ra dos De'l)utados, amanhã. da.ta consagrada fi ascensão do Senhor.
Filo....till. e Letras de Juiz de P'oI'II. fi U'nhrersldade F'ederal de <!J.tiz de Fora." ,ALVES MACr.no _ J;!1recer t'!l Coml~sá1,de F'1t"anCllS ao Projeto n~

. -' /'M;''l'IsU!eIn n' 253-86) - (As COmissões de Constituiçl'io e Justiça, de 11. 69-5-A, .de 19SB. Cll'''' concede, nor ~els anos, ísencão dos ImprstOl' de Impor-
EdUca.r;ão e cultura e dé 'Pl!1ancasY. . tacA0' e consumo sôbre f a Importaçlio de materl41 destlna.do à Indilstrla ae-

.......OS .............0· ................ A................... t'Ol\6.uttCil..· . :,'
1'ROJ..u ~'" s:w= LlUY:--,JX> ,"!'U-~UV""" ,. ':ANTONIO 'I'lRESOLIN' e ARMANDO LEITE _ discussllo do Projeto

?-r, 158. (te 1966. dI. Mesa, aue ~utorlza. " Senhor Deputado. OUAI',Dias nf IUl(J~. de 1900; - . . . . , -
t<.,""ft.rt a el1'êl'cer o eargo dll ProfeMlll!' Catedrático na Unlverstdade de : :I!!11lUCO CLl1ilIV'RA - dioriUss!ío do Pro)et" n~ 3.612-A. de 19611. que aI.
:R~,.ml'...! . . . têrll. d{~{tlvO!l dI!. Lei nO 4.002. de 16 de dezembro de 19B5. revoga as Leis

, m 159. de 19611. da.Mesa, eue ltutorIM. o Senlíor DePutado F'!tivio Portela nl'l:t ~,9'70. de ~ de 'dezembro de 1954. 3.067. 'de 2':1 de. dezembro de 1056 e nO
"~~.~l1in 11. exercer o cargo C!e PrOfessM O'fltedrãtloo na Universidade de 1I.'T!t5, de,1l de dezembro ~e·11159. oue di'SDéi~ ~hb;e !t ina.tivldade dosjtt1lli-
':8 Il! tua« .~". :l"....tll!." .A"",,,tiM.e.tiA, outrM "roV1li~nC1l\ll. -, .

ras a. ! m.~A AA~ATO. ABl!lL :R.A.FAEL e Il:1J1'l.ICCl OLn.rEIR.A· '- dr~-
PnOJm'OS APR'ESENTAD09 I\'UIls/io if(l ""ofetn n9 ~.il-t4.A. de Ig<l6. que modttíea o § 39 do artlf(o 35 da.

: I - T,el n' 4, IV~. (le ~Il lIe nnvell'lbro de '19~~ CIUP T~ltit1stll. ns v~'w~""entos dos ~•• -
,'-To 9.644 ..Cfe !9M. ífo SI'. t.yrfo Bét'toll. qUe i!0Il. ao Munléf-plo dll Mate- v1tit'ln!( eM.. P ..,l1Itare!(, ..ttern'!' M alfff1ttt.." ('I..." il'1"".\"'" e'e, ren~1l. e elo.

'~,,,Il,, ):';stadn do P'!l.rantl.. drea nertencente à. 1J'n1!l.0. Inte<n'!l11te do plU'QUe tluotn ele n~A"Mlllleia. Iloolnt unifica. a~ contrlbuicões baseadas p.as folhas de·
"'1e!nllltt da. Fo'l: dn Ilroaeu. - <A!l Oomllls6es de Oonstltuiçllo e Justiça, de .-tiTios ,. dá (\lIt.~all !)rnvidênclas.
Fco""",'!/. ,. de Flnan~M' . . ) ...

NO :1.1148, de H161!. do sr. ;Tost! M!'!rllP. RibeIro. oue iIeclara de utilidade V - EXPI.rCAçAO !'ESSO.!!.
"1'i~H~lt ll. A.AAoclA.C!\" lIe Proteção e AAqlstAnrllt &. Yltternid'ade. Íl l'nr!\nofa. Il '. 'A1\,-IWl"!Tl"!n ~Cl"", &. _ ,/'.Ol1s1dera.ç5es s6bre o Comnndante da oua.rníção J
,. A~"T""e~nola. de Itaperunl.. '- '(As comt~5es l'ie.C'onstltutç!o e Justlç~ 11 ....Ill~~~ do :t"'<t",,,,, <ln M".~anhl\o.
de pol1c'1er. I lVL d d di

N~ :l.RM. "P !M6. (fo /'Ir. Pa~sos P6rto. (mecllsclnlina!lo cOI1"ess!o dn tf. -'tTT'_ 'I"'\".~imMã<'l da 01' em o !lo
fll'" <lo t'Cldn<'l!ín 'RontlTl\rl"tt nelas Ass~blélM T....*lll.tlvM e cA.maras M:u- f "'Ir -.~cerr!lmento e levantamento da. sessão
!llel,,~'•. - (Ã Oomlssllo de ~onstltulc!ill I! .Tustlcar.

NO 3.1155, de 10RR, do t.r. .'lr.urll'o dp. nllvelrA.. (IUe'tornA. nbrlll'lLt6rio tl. in- 72& SESSAo n~ ~~ smC;SJ!O .LEI1TSLATIVA ORDINARIA DA 5* LEGIS:
í""~"A" "" tino >111n<mfnl'll e <10 fllt.or '"TI nO" dnC"""Plltos de Identidade.... LATtT.RA, EM 18 DE:\MArO DE 19611. \
(As I"Mlf..i'I<!ll (lp f'!onntltulclio e .Tnstl-,,- e de Sat\de) . '

N° ·:l, R!I'T. c'l1! 19-86. do I'lr. !,M~e ,rlt.1I1p. t'fIle "TtE'~•. li. redllelio do n' tI ' ,..! _ :Abertura. da 'sess!ío. . '.
/I" ".~j\'!fltfO "nlco d" a.rt.11" da r ...1 nq 1.711. de 2R tTe olltubrn de 11m2 -. ri..;.. Leitura' o'asslnatura da !lIa da. sessã9 anterior.
('O'<\tat1.t,o dos F't1Mlnn~rlos 1"1'IbUcos CivIs'" ..,:- (As Comissões de Constitui- 'm ....;. Leitura do expedlente~

_ do ,. Just1çlP.. de :servieo Pliblico e de FInanças).
'r'IT-- ORDEM: DO OIA REQUERIMENTO DEFERmO

. • .... . Dó ar. Jairo Brum, solicitando 100 dias'de Iicenca. tla;ra tratamento de' ,A"'fl'Z BA.D'l'tA - convênIo éotri n. tAPO com lt Santa. ClaslL de Marília. Saúde. _ . . _' . ,_
\ llll.fl' ~ ~1!".1I" de clnM 'eltos-dlas destInados a comerciárIos locais.

r,r)~TlTA.T. :RATl'STA .:... consldera.elle." sl\h~e pronunciamento feito pelo COMUNIOAÇÕES
Senl>~"" 'l'Intv'!'f, T('pnnedv. ft.,.reRDelto da. sUuaelí" nolítlca brasileira. ,Do Sr. Valdir Mozzaquatro, comunIcando que assunte o -manaato de

liN"'....mo ':BRF.SOLtN - fnaul!Urac!o do nrédlo da :Fl\.l1ulde.de de 11'110-
so!;" I'lll"'''''M e LetrM dI! Tfllf. no E9t.ltdo do Rio Gr!Ulde do $ul. Deputado Federal. - .

'n~vrr..t;m At:t:ElGRETrI .;;;;, itnâlise do 'panorama poI!tico IlUcess6rlo !lo Sr. Athlé Coury, comunicando gue reassume o mandnto de Deputado
do F.I""" ele ~1!o Paulo.," Federal. '

'1"'lm<NANDO GAMA - aml'aro aos cotonlcultores do Estado do PlÍ.ranti. TELEGRAMA
.TOSl!':~MANDELLI - l'erm1sslio para o emprêgo de fogo nas terras pre- " Do Sr. BillP.Ci Pinto. comu.i:\fc(!udo que apresentou credêncials llOsr. Pre

"'!lradll~ l1nra o pl!l11tlo do trigo, na l'egllío Oolonlal do Estado do Rio Gran- sidente De Gaulhe, em 2 de maio de 19B5 e .entrado Imediatamente em pIe.
de dn FluI. " -. - no exercício das :fun~ões 'de .Embaixador do Brasil junto llO Govêrno da_Re

PEOROSO .ro-NIOR - pa.g;amento dos vencintentos em atraso dos ser- ~l1bllca Francesa.
"Ido.."~ tia nl'de Ferrovlárillo F'ederal. '. .

J3m,TAMIM FARAB: - homenagem ao Professor A;nt6nlo da, Sfiva PARECER A !MPR!M'I1't
Mel.. "'''1" t.ran~cur"n do seu llM anlverstirlo natalício. '_ Pln'ecer ~ 1:8.1. de 1!l56 ~ Dent\ncla. dó Sr. Àlmiranle Carlo~ Penna

vrm.SON CHEDm - medidas para a solução do pro!'lemlP. "cafeeiro Botto. contra o Senhor PresIdente da. República.. Marechal Humberto de
nacln"!!'!l. " ,Alencar Castello Branco. (Lei n9 ~.079;de 10 de lP.brll de 1950); com pare-

TFDFILO PIRES - registro do trlP.nsourso.do Dia Nacional da. Enfer- cer da. Comissão ES!Jeclal. pelo arquivamento. ,
mclm, .

F'T"CR.!CFNO PA!XAO' - conclusllo das obras dn estrnda de ferro que PROJErC A IMPRIMIR.
lIga PMo,n '!l'undn a General r,uz. no RIo Grande d" Sul. ' . N' 3.659. de tg66: do P"der Executivo, que modifica, em parte, as'Uis

ANtsro ROCHA - rel!:istro do tr!Ulscurso, hoje. do anIversário nata- n9s 2.308. de 31 de aq(lsto de 1954. 4.156. de 28 de novembro de 1l!~2 4.357
1Iclo' <lo Marechal Eurico Gaspar outra. de lEI ele tulho de 19114. 4.364. de 22 de julho de 1064 e 4.676. de 16 de junho

W.<\LDFMAR COSTA - construç!o do prédio do Departamento dos tle 11l1l5 /'lI1e rel!em " Fundo Federal de.Eletriflc!l()l!.o..-. (Mensa!1:em núme-
Corr..l,," '!'T~l~qr!lfo~ em Mirassol. no Estado de São Paulo. . ' 1'0 25?-R61 ..-(1\.s Comls.<tles de Constituição e JustIça, de Minas e Energia

MTN'ORO 1\'!tYAMOTO .:. conslderacões s6:bre o esquema. :financeiro pa· d
ra 11 sarrn cl\fel'lra de 1966/67. a ser elaboradn pelo Govt!rno Federal. e e Finl\nças). ,".

Bl?w,NO DA SILVEIRA - mantrestaçfío sllbre /}resultado da. prévia pa- IV - Pl\:QUENO EXPE!?IENTE ,
rn lt p"-nTT-oll. d" I':tn<llrtilto ao f1;ovêrno do Estado de Pernambuco. ~NANY SATIRO _ homenagem nó Or. F'ranclsro SerMicc da N6bre.

JmRrcn.OLTVEl'RA - hameUllf!em ao lilmb:-Jxador do paquli:tão no ga FIlho. falecido r~cent'!ment.e em João Pessoa, na p~ra!ba. .
~f!l·n·" mplh"l'lll. de vanclmentos nara o funcionalismo. • ANTONTO BR.~OLIN~ reajustamento do preço mlnimo para o 5ulno

TVA'" T;rjZ - pa~mentaç5.o do trecho Melo Peixoto-Alto do Amparo, e para o mllM. , '. ' . . .
dI\' cx-BR·U: . , '" AmarO ~OCHA _ s6bre os t\ltimos acontecimentos verifica.dos na As.

m>fTOGC DE CAMPOS - sóbre' o ,projeto que cria o Conselho do Co- semblMn I.e<rlslntlv!'! do Estado de 00165.
1'1~"1i!) Exterior•. especialmente ,na parte relativa aos desp.achantes' adua- ' PED'I'?,O.sO ,TúNIOR - anrovação de projeto que resta.belece o -direito.
nelros, , . ' .'. de Pl'".~" i\s fIlhM malores de 21 Rnos. - <

úr.A"lLOf': WF'R~"ll:CK - maIor censurit aos Ilrlll!:ramM de televisão. . MA'RTN<:t R.CD1UGUES - estudo$.a-respelto da $11bordlnl\Ção-da..Rêde
:.'·~F<:fiFl.rO OOn.rBR.A -'homena..t>.m ao, Dl'. João Braullno de Carva- <I... VI!l"ão Cearense à.,Rêde Ferroviárlllido Nordeste. com',~ede'el!l Per~.·

lho '~"~l<In E'm"""ãt'l r.uis de Maranhão. ' . ' nambllco. " . . - ,
WTT ,<;ON :' i\!.MON - 'rm1tado da prévia para a escolha dos eandida.toa WILSON CHEDm - nlvels sa.larlalll dpJlessoal do lIospttal ~ C1in1~

aos cargos de Governador e Vice-Governador do Estado do'AmMOI1Il1.' eM dI. tTni!vered&de do E'aMl1'.; .' ,_
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l'.11NORO 'MlYliMO'TQ - prosrama de ação do ntual Secretário de 71\1 SESSÃO EM 18 DE te. a-qual
f'aúde do Estado do Paraná. rJlAIO DE 1966 nudll..

EPíLOGO DE CA.'\[FOS - Innuguraçãu do SemlnlÍrlo Pio X, em-Belém o 8ft. PRESIDENTE - Passa-se .j
cio Pnra. (ExtraJrdinária matutina) leitura do expediente.

O SR. ANlZ BADRA. 39 Seeretá!1o,;
TEóFILO PI:tmS ..;. ãotação à CompanhIa de Navell'lll;ão do s:ão Frlln- l'REiH)t!:NOJA DOS SRS.~ UENUI- servindo de 29. procede ll. leitura do,

eisco de embareaçõas velozes para Incremento de turismo. ' qUE LA lLOC~OE. 2· SECRI;TA. seguinte
E'URico OLrvErRA - consíderações sõbre seu prajeto acêrca do pie- RIO: JUtlr 'J.u..l.1ANTARA. 4· SE-

blsetto para o divórcio e repetriamento, para o BI"llSiI, do corpo de D. Pe- CRETAJUO; ADAUCTO CARDO- ' III - EXPEDJEN'I'Ji!'
mo I. SO. r~ESlDENTll. "Oficios:

CARLOS WERNECK - instalação de Junta de Conclll!!:;éo e JuJA'a- I - As 9 horas COMPARECEM Do .senado ~cucral nos segulntet
menta em Três Rios e agéncla do Eanco do Brasil em Vassouras. no Es- < 05 S.mHORES: _ It/!rmos: '
tudo do Rio de Janeiro. ~4. E'?nrique La Rocque.. j Em 12 de maío de, 1966.

GETúLIO MOURA - consíderações sôbre o panorama polítdco do Es- ,t'.§. Aillz Badm. -,
í arlo do :RIo de JlUleiro. - t - J,,~ Alcântara. Senhor Presidente: -

RENATO" CELTDONIO - contra prazos para apreciação do projeto .i! I::a.o Colmi);a. , Tenho a honra de encaminhar ..
de lei Que cria o Conselho Nacwnal do Comércio Exterior. Acrc: Vcssa Excelência, em anexo, ~ópias

--- dllS Mensllgens pelas quais o senhor
NATHEUS SOHMIDT - manlfestar;-ão a :fa'ler da rer.llza!(!ío de elel- Wanderley l::untít3 AItENA, Prasídente da :Repúbllca dá conheci-

çõ~sdiretas.' Pará' ml;uto KO Congresso Nacional' dos v....
, • to~ opostos aos seguintes projetos de

BEN.JAMIM PAR.AR,.... registro da pnssagem do '17Q aníversãrío de fun. Armando Corrêl\ - ARENA. lei; "-.
dll~fo do Colégio Militar do Rlo de Janeiro. ,', Epilogo de Campos - ARENA. "- Nq 2-G6 <C.N.) que altera a. 1'80'

LEVY TAVARES _ têrmos de -requerimento de inf~rmacões a ser Waldc'l!ar Guimaríies - AItENA. drç!ío da Lei n~ 4.737. de 15 de ju.
enviado ao MínlstPrl-!> elas Reln-õcs Exteriores. s6bre o envio de batalhão Maranhão' lho de 1965 (Código Eieltoral);

~ • - Nq 59-6" no Senado Federal •
de f:\lÍde. para o vletnam., Cesárto Coimbra _ ARENA~ n9 2.564-65 na Câmara dos DepUtadOlf,

DAEO COUI!B'tA - a respeito da possibllldade de críaeão, pelo Govêr- ' que reduz o prazo para aquisição da
rio do Estado da Guanabara, de um batalhão da PolicIa Militar na Ilha Ceará: I nllcfonalldade brasUeíra ao natural d.
Gmn:!e. - :Martins RodrJcues _ MDB, paiS frontell·lço. e dá outras \lrovi..

. '" dencles.-
AGNALDO COSTA - considerações sôbre o projeto que reforma. o CIS- Paralba: 2. A fim de conhecerem desses ve-

digo OlvU. Pllnlo Lemos _ ARENA, tos. acabo de convocar as duas .ClISaI!
ARMA1\"'DO LEITE - excedente do café, do munícfçle de orueeíro do '> do Congresso Nacional para kt$S1Io

l"ul. no Estado do Acre. Pernambuco; conjunta a, realizar-se no dia 7 de j1t-
.ALVARO CATA0 _ conelusão das obras' da, rodovia nR-10I. Luiz Pereira. _ .l\RE~A nho, às 21h 30m. no PlenáIlo da Cã-, '. . ., maTa dos Deputados.
MILTON' CABRAL - leitura de trechos de díseursos do Reitor wiUlam Alagoas: 3. Para as Comissões Mistas que o.

Arruda, quando da crtação da Universidade Regional do Nordeste. em Cam- Abrahã Nr '.... deverão re'atar foram feitas as se-
plna Grande, no Estado da ParaJbn. ,_. o oura - '"VIOB. !!Ulntes deslgnações:

Aloysio_NonÔ - MDB. _ quanto ao primeiro veto. os Se-
'NEI·SON .CA.'lNEIRO - manifestação _contrárla l reallzu~:lo de elel- Sergipe: nCores Senadores;

rOEs Indiretas. . l!~r,ênlo Barros _ ARENA.
RAIMUNDO DE, BRITO - fl'llcltl!.Cõe.., 110 Ministro da Fducaçfto e CuI- Arnaldo Garcez - AREN....... Antônio Carlos - ARENA.

lllra, pela reallZl!ção do TI Festival da Juventude em Brasilla. Lourival Blitista - ARENA. 'Edmundo Levl - MDB.
Bahia' : - .quanto ao segundo, os Senhores

DmCEO CARDOSO - rezlel<:áo para a Carteira de Crédito fndustria1 " ISenadores:
do Banco

c
do Brasil do Dr. Nestor Jost. Nonato Marques - ARENA. ,Tosé Gulomard - ARENA.

Ollvelra Brito - 1IDB.·' I Pessoa de Queiroz - MDB.
UNiIUO MACHADO - revígoramento da oposição no congresso Na.- Oscar Cardoso _ ARENA. ) Aloysio de Carvalho _ S/Iegenlla.

rIonal, Vasco :Filho _ ARENA. 4. Rogo se digne Vossa Exceiénc!:.
ADAHURY FERNANDFS -leitura de artigo do jornal "O GLQBO", in- EsplrÍto Santo' I' 'dI' dar conhecímento dessa comumcc-

títulado MA Revolucão em Brasílta"; • ção à. CàmaJ:a dos Deputados.
lIaguelra, Leal _ ARENA., Aproveito a oportunidade para re-

, nIOMiOIO FREITAS - relatório d'r1c-Ido ao PresIdente da Repl1bl.lca, novar a Vossa Exrelmcta os prote3tos
p~lo Congresso de Municípios Pró "BR-101. :Rio de Janeiro: da minha nlta estima e mais distinta

V _ OR.'\ND"" EXPEDIENT'" Carlos' 'Werneck - AnEN 11. • consideração. - camiuo Ncaueira da
'" '" - '. Gama - Vice-Presidente do ~C;enadG

GrnALDO FREIRE. MIL-TON RFIS. ORMEO BOTELHO - e A'l'tY I Guanabnra: Federal, no exercíeío da. Presldêm;,a.,
1_ ?IT01mO - homenagem à memória do ex-Presidente Wenceslau Braz li'e- :Benjamin Farah - MDB. ESTADOS UNIDOS 00 .BRASIL

lelra Gomes. recentemente falecllio. Eunco Ollvc1ra - MDB
VI _ ORDEM 00 DIA Minas Gerais:· N9 214.

Excelentlsslmo Senhor Preslden•
."lURAC'l MAGALHAES (MInistro 'daq R"!llÇões E:d,M'loresr - expoalçlc Abel Rafael .... ARENA. te do Senado "Federal:

~óbre o Incidente de fronteirn.s entre o 11rl''l''l e o ParalluaL Bento Gonçalves - ARENA. Tenho a honra de comunicar a V03.
WILSON MARTINS. HENRIQUE TUR.NER e APONSa ARINOS". Dnar, Mendes ..... ARENA. sa Excelência que, no uso das 80101'1.

LHO - Interpelações ao Ministro ·da Relações Exteriores, sObre incidente José Humberto - ARENA eM.E.> buíções que me conferem os arts. 7D,
de fronteiras entre o Br(lsll e o ParagUai. Montel;o de Castro - ARENA. I 19 e 87. n da Constituição Fedl'.ral.

São Pau lo: resolvI vetar. parcIalmente. o P1"oj..eo
CRO."CV DE OLTVEIRA - ouCflfão de ordem. sóbre a llo<.slbllldade de, de Lei do CongrCllso Nllclonal, Dl'tme-

llllerpe~ar c Sr; MInIstro das :Relações EXteriores. , ' Derville Alegrettl - MDB. ro 2-1066. que alterr. a redação 'la l.ti
Vil _ DeSignação da ,ordem do dlB Goiás: n9 4.737. de 15 de julho ele 1965 ,Co.

di m Eleitoral. I
vm - Encerramento e levantamento da sessAo LIsboa. Machado - ARENA. rnc!d~ o ViJto SÔl:.re a~ se!!Ulll'p.s
2 _ MESA ""~lação elos membros) PlÍra11A- I)art~s. que considero contrárias a) 1'1-

""" . ,erl!s&e pÚblico: arts. 28. ~O e 4J.
:I - UDERES E VICE-UDERES Di: PARTIDOS <Relaç6es dos mam-- ':Fernando Gama -.. MDB. I Razões: Em nOSlia Orgàn12aç!io p',lI.

b )' Ivan Luz - ARENA, Itira. figuram os partidos como ImTl.
ros , WJ!so~, Chedld - MDB.· Itulções oficiais, incumbldllll de fOMlnr

, - COMISSOES (Relacões aos membMll das CamIl1Sões !'ermanentes. ZacarJas Seleme - AREN"A~ l~ ventada nllcfonal. ~ por seu In-er-
Especiais. Mistas e de Inquérito). I santa Catarina: Imédto' que o cidadãO" participa efíca:z-

11 ATA DA "'''''''A 13t P. "-'ã --"--d 12 • ~ Albino Zeni - ARENA. mente, da- vida publica, já que o elE'l·
- ~ - U!ouuG, 1"",""~ a em .u.6l1.,., Rio Grande do Sul' tal' e.~tá adstrito a escolher os seus re-

8 - ATAS DAS"COMISSOES • presentantes ooUtlcO/! dentre os mimes
7 _ l3ecretarla da Câm:l!8. dos DeputadOl Antonio Bresolln - MDB. Ilndlcados pejos partidos. A I!stes C.'in-

(,"lóvls Pestana - ARENA. . pete.- no desempenho de sua mlssllo.
, ! - Ato da Mesa. ,-/ I Plorlceno Pabt!io - MDB. prl"mOvl'r unidade de al"!ío. no plnnCJ

,r , JOIlé Mandelll - MD-B. polltic.o. entre os' que professam I'''n-
II - Atos do Sr. Diretor-Geral. li' Milton CasseI - ARENA" (5.!:.) vicc:ões comuns, de modo a prOpO~C10-
rn -lHretaria do Pessoal _ Beçoo de Cawtro ,(42.) -, , ' nar-lhes .ingerência no exerciclo do

I Õ SR. PRESIDENTE: - A lista. de poder.
4) Processo despachado pela, Mesa presença acusa o compnrccimento de l'M"a Isso se fB~ mlstér, contudo. a
) Procéssos despachadoS pela Sr. 19'séCretario.. 42 SenhorCll Deputados., vlnrUlação do eleitor so partido. hem

Está aberta a. s~ssão ' corno a sua estrlt~ lldelldade aos pos-
e) Processos despachados pelo 8r. Diretor-Geral. • • tulado~ programaticos de sua a~n'e-

,Sob a proteção de Deus iniciamos mlnmlrcáo e. â linha de conduta es·
r

4

i _ Dlrctorla de Comunicações _ Seção do Expediente ~ Resenha nosso trabalhos. tab~lecida Ilelos órgl\os dirigentes.
; dos oficios expedidos em 5. 6. 9, 11, 12 e 13.5.66. O 81'. Secretário procederá li leltu- A Identlflcação entre o eleitor e n

ra da ati! dn sessão nnterlor. oartldo não será porl'm, estlmular!:l Fft
II ~ Diretoria do Pa.trimOnlo - Ala dos trabalhos d!' abertuI'a da II - O SR. !.l\"'TONIO BR:SSOLIN, lhe tô1' permltldo",votnr. nas "l~l~óeJI

Concorrência pública Ihlmero l-Iro para ~!l~n;:çl'.fl'd~ veiculas Rzrvlndo romo ,29 Eecretãrlo. prQe~de ))a,"" P Cl\l"O'll"1l dos Deputl\.(!os P ~<
,consideradOlS In/lerviveis Pl'.ra servl!.'OlI da Câmara dos Deputados.à leitura ~a ata da !essjlo'l!ntél:ed~n· vembl&ía LeglslaL!l'a, em cl:.'ldidl!t06 d"
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têncla estranger'ra cUjo ~govêrno reeo
nnecemos, e -como qual trocamos. mía-:
sõea díplomátíeas, com os reflexos 11\
cilmente imagináveis sôbre Q Poder
Executiva, a. 'quem' cabe,' através do
Presidente da RepúblicÍl. e do Minis
téüo dss Relaç15es ExtllTlores; condu
zir e, e:s:ecutar as relações do BrMIl
com Estados Jn5tran.gelros. '.

Sitia das sessões, 9 de abrll de 1961i.
- Afonso Arl~os Flllto.
COMISSÃO DE CQNSTITUIaJ,O J!

JUSTIÇA' ,I

'PARECIIR DO• RELATOR

~elo arquívamento.. 'face' a. decisão
di!; 'Mesi cuja. cópia anexo. ao pre-
sente. ~. ,..,
_ Brasília, 13 de abrü: de 1966. - Jos6
Sarbosa., Relator. '

A Mesa; na. reunião de, 110je, resol
ve dar à sua deeísão de, 'j de abril de
1965 a; seguinte' redação: _. . .

1) São consideradas missões oticJuis,
as viagens, de Deputados a. países es
trangeiros,. com os quais Q "Brllllíl
mantenha relações diplomáticas, _,em
virtude de convíte. ditigldo à", Câmara
dos' DeputM9s, cabendo ao' Presiden
te a designação. dos nomes conforme
índícacãc das lideranças.

2J Para as missões oüeíaía referi
das no inciso. primeiro a Mesro da CIl
mnra,."dos Deputados poderá. conceder
auxílio não excedente .de ímportãncta
correspondente a quinhentos dólares

" quando a viagem' ftlr
c

ccastderada de
,in terêsse 'do, conll'resso 'OU' do paía. Em
nenhum 'caso -será paga a.. passagem.
do parlamentar, ,

3) Quando a viagem 'fór consldera- '
da pelo, píenãrto do ~ter1!sse da. Oi!.
mara o quantitativ'o Ilrevlsto nu item
anterior poderá. ser alterado,
, Brasllia, 29 de março de ;9lili. 
Paulo At1onso ,'I'Iartills ãe - Ol!uCircr,
secretárl<)-aeral da Presldencla.
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PROJETO
N" 3.436-A; de 1966

Detennina o enquadramento dos au
xiliares do IBGE, no Departamento
Administrativo do Serviço Público
como funcionários tederai8 e deter
1Jl!na outras providencias; tendo
párecer da Oomissão de ConstituigãO
e Justiça, pera incolt8titucJonalidtUle.

(PROJETO N9 3.4'38.66, A QUE
SE REFERE O PARECER).

O Congresso Nacloal decreta:
Art. 19 DetermIna o enquadramen

lo dos auxiliares do Instituto Brasi
leiro de Oeografla e Estatlstlca 110
Deparlamento AdminIstrativo do Ser
viço Ptibllco, como funcionários te
derals.

ArL :19 Esla lei entrará em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as ~sposições em contrário.

8ala das ,sessões, 9 de dezeUl'lrO de
1965. - Eurico de Oliveira.

JUstllicativa •

O I.BoG.E. (Instituto Brasileiro
d ~ Geografia e Estatistica), é sem
qualquer favor, uma instItuição ver
dadeiramente modelar, de elevl\ctos
objetivos, de incontestável utilidade e
sUpl'~ma necessIdade para o clesenvo!
vimento econômico e social de nossa
Pátria. Isto é um conceito evIdente
que não preciso demonstrar.

Realizando. periôdlcamente, de acOr
do ,com os preceitos constitucionais

PROJETO'
N" 2.2'79-A, de 1964

todos os Intõres neg;atlvos ou contra- rlamenle, o pavllhüo nacional. -. para.
indicados -li, educação cívcía, tais co- que este esteja dJante dos trabainu-
mo: ' dores.

aI o des('onhelltmento e a mune- Annndeíra é um simbolo aacronal
rença pelos valõres da cultura brasr- consutucíonatmenre reconhecido (art:
Ieíra. e pelas tnstuuícões vigentes: 195 da Carta Maf!nà) e fel mstítuidn

õ) .0 excesso de autoridade em de. - o ..
trlmento da liberdade e do respeito u pejo Decreto nQ 4, de 19 de novem
personalldnde do educando e do mes- bro de 1889. Seu uso é diSCiplinado
tre: - pelo Decreto-lei nV 4,545, de 31 dt ju-

c I o não-cumprímento dos deveres lho de 1942. e deve ser l'eseivado á3
por parte da administração do en- repartições públicas. aos quartéIs. às
.síno, da dlreçno da escola, dos pro-·escolas, onde todos os,cidadaos apren
ressôres, do corpo administrativo e dom a amar, servir e defender a Pá
docente do colég ro. Apuá Súmula li, trra ,
da evísta Documenta, do C. F. E" Como o.s trajes especiais, a" rouplUl
pág , 168.) . ' e os uniformes de gala deve ~l'r a ,)an-
. Felizmente. cem o ensino daquefa d 1- .nova dlsctpllna, os novos alunos os. erra. ocas oes solenes para seu uso

tii tnt d ~ Id taís sejam os dias renaoos naclonalS'
o-se in egran o " v a social e po- as datas hlstórlcas, as M"slço-es dI!'

lítdea do Brasil (haja vIsta os debates ~a
sôbre política nos diversos cursos). grandes festejos ou acontecimentos
e. hoje, encontram êles nesta mate- pol1tico.s ou sociais relevantes. Deve
ria o esclarecimento, assenclal, sõ- ser hasteada e arriada com solenidade
bre os problemas fundamentais ' do e respeito.
nosso tempo e de nbssa Pátria e suas Sempre que está no IÔ1)0 do seu
instituições.' mastro Indica data especial ou tradua

Ainda o mesmo Conselho Federal uma mensagem.
de Educação encareceu, há pouco tem- Não deve,portanto, o seu uso ser .
~o, que o MEO aproveite tõdas as vulgarizado de forma que sua presen
níctattvas merecedoras de aplauso, ça, pela rotina, passe despercebrda e

tendentes a promover festas e come-morações. de caráter cívico. D,ada d~ especIal significa. Estas con-
,Por estas razões. e louvando as me- slderaçoes,. muito breves. pareéeram

dídas de alio alcance. patriótico con- me neeessàrías para justlIlcar o ponto
tidas no presente projeto, a Comissão de vlsta contrário à proposíçao, 71sto
de Educação e Cultura manítesta-se que somente a esta Comissão foI des
pela sua aprovação. ' pachada, por Isso, deve ela opinar so-

Sala das Comissões, em 17 de março bre o seu mérito.
de. 1966. - Mcnezes PImentel. Presi- Pela .rejeição': o parece•.
dente. - Jl!ello Braga, RelatOr. - Brasília, em 3 de março de 1966.
José Leite - Antó'nio Balbino - Gall Laerte Vieira, Relator.
da Fonseca.

PAIlECEll DA OOIllIC';'\O' •

C
,---:'I

O onnssao de ConstituIção e Justt.
ça, em reunião de sua Turma "A"
realizada em 10.5.66, opinou nnânl:
memente. pela'rejelçl1o do ~ojeto n~
2.279.64, nos termos do parecer do
Rclator.

EstIveram presentes os senhor~s
Depulados Djalma Marinho Vice-Pre.
sldente, no exerclclo da Presidência,
Laerte Vi.eira, Relator, Iv\m Luz,
Arruda' Camara, Dnar Mendes, Accloly
FIlho, Tabosa de Almeida, Aurlno -Va
1~ls, Nicolau Tuma e Ulysses OU1m~
raes.

13rasilia. e~ 10 de maio de 196b. _
Djalmll; Marinho, Vlce-Prcslednle, no
e~ereiclo da Presidência. _ -LUe1'l8
VJeJra, Relator. '

de obras públicas, bem como a de A proposição prescreve algumas nor
particulares de real significado para mas tendentes a dar cumprimento as
o progresso nacional, deverá constar solenidades comemorativas da festa
dos atos e solenidades comemorativas máxkna de nosso calendário cívico,
do "Dia da 'Independência". com o objetivo de "l'elevar o signl-

Art. 4.9 Esta lei entrará em vigor ficado pollticd do acontecimento, exal
!la data de sua publicação, revogacas tar a idéia de pátrIa. estimular o
as disposIções em contrário. - , amor 11 -lIberdadF. cultuar as tradl

Senado Federal, em 28 de abril de ções nacionais, estimular tis senti
1966. - Auro Moura Andrade - Pre- mentes de solidllriedade e o 11l11or
aldente do Senado Federal. ao trabalho construtivo como.jntõres

SINOPSE de preservação i! fortaleclmenlo da
Independência" .

PROJEI'O DE LEI DO SENADO ' Para êste fim prescreve o projeto
N.9 57-6li que, no dia útil Imediatamente an

terior à data' híctõríca, o Ministério
Denomitui "Dia da Indeperidénclu." a da Educação, em cerdenacâo com as

data de sete de setembro e traça Secretarias de Educação dos Estados
1tOnnas para a sua comemoração. e com as Prefeituras Municipais, falá.
Apresentado pelo Sr. Senador Ed_ realizar palastras cívicas nos estabe-

mundo Levl. - Iecímentos de "etlSlno, por componen-
Lido no expediente de 12-10-65. tas dos respectivos corpos docente c
Publicado no DCN de 13-10-65. discente ou pessoas ,especIalmente
Dlstrlbuldo às Comissões de Cons- convidadas.

IJtulçâo e Justiça, e de ~ducação e Conforme consta da justificativa de
Cultura, em 14-10-65, seu ilustre autor, a proposíçào "pre-

Na sessão de 22-3-68, são lidos os tende dar cunho de unlversalldade às
seguintes Pareceres: comemorações do "Dia da Indepen-

N.q 178-66, da Comissão de Oonstí- dêncla", fá.zendo da magna data "ver
~?Ição e Justiça, relat,ado pelo Senhor dadelra resta nacional". de que par
~enador Heribaldo VIeira. pela cons- tíeípem todos os brasileiros. numa
muclonalldade do projeto, e, conse- exaltação .de fé em nOSR ollituro".
qüentemente, pela sua aprovação: A Lei de DIretrizes e Bases da Edu-
},,~ 177-66. da Comissão de Educa- cação Nacional, fazendo incluir .nos

[;ao e Cultura, relatado pelo Senbor eretos escclares "as Práticas Educa
S~l111dor Mello Braga, pela. aprovaçitu tiVIUl", veio possíbílítur a experiência.
elo projeto. . da escola viva, há tanto tempo prece-

Incluído o projeto na Ordem do mzadu, em conLl'aposi~ão ao ensino
DIa. da sessão de 29-3-66, para o 1.9 especulativo e verboso.
turno regimental. ' Ora. entre as Práticas EducatIvas

l!:ul 29-3-66, em 1.9 turno é apro- criadas pelo am, 35 da L. D,B., va-
vado o pro,teto. _' mos encontrar:'justamente, a prática

Incluido o projeto na Ordem do da educação cívíca, ~ue, como as de
Dia da. sessão ae '11-4-66. para o se- mais, deve ser ftlta sobretudo através
Bundo turno regímental, das atividades dos alunos em suas Pareceres publicados no DCN -

Em 11-4-66, é encerrada a discussão Instlluíções escolares. dando-lhes Seção II - de 23-3-66.
I" dado como deflnitlvamente aprn- oportuniaade de viVenciar as situações
vndo. nos térmos do art. 316-A do escolares.
Regimento Interno. 'Ainda de maneira expliclta, a ,Lei

bA Comissão de Redação, em 11 de de DIretrizes e E'!Ises. faz observar
1\ rll de 1966. que, na ol'galilz9ção do ensino. a for- Preceitua a obrigator'"da'"- do l'as-
'Eln 22-4-66, é lido o Parecer nú- mação civiea do educando deve ser ~ "'" •

mero 281-66, oferecendo a redação atendIda, atrav/'s' de processos edu- teamento diário do Pavílhão NnclO-
tinal do projeto. ' cativos que a deserivolva (art. 38, na! nos estalJelecimentos industriLlis;

InclUlda a redação final na Ordem item III).. tendI? parecer, pela rejeição, da
do DIa da sessão de 25-4-66. ' A educação 'clvlca, como bem sa- ComlSsao ele Constltulçáo e Justiça

,NesbJ. dala. é aprovada '8 redação 11entou o Conselheiro Celso Kelly, do (PRo
11ual lIo projeto. nos têrmos do ar- Conselho Federal de Educação, resulta OJETO N4 2,279, DE 1904, A QU.E:
tJgo 316-A, do RegImento Interno da ação educativa lia escola, consi- SE REFERE O PARECER)
~ Câmara dos Deputados, com' o derada em tôdus as posslbllldades, O Congress N' I d

oflcJo n.q 963, de 28-4-66. não podendo prescindir, porém, da o aCIona ecrela:
Influê.ncia de outros órgãos forma- Art. 19 Fica obrigatório o haslea-

PARECERES dores do. opinião pública, como o rá- mento lUário do pavilhão nacional
N.9 176 e t77, DE 1966 dlo, tt-levlSllo e cinema. nem da coa- em todos os estabeleclmenlJOs' 1ndus-

SdlJre o Projeto de Lei do Senado peração da famllla e da. comunidade trJals do Pais. '
n.9 57, de 1965. que '"el.n7nina "DI'a em I(eral. "Art 29 Esta I' tr· ''"_ .. ~ Ate hoje. ainda temos razões para • . e1 en ar .. em vigor
w> Independência" a data de sets 1 t - 1 I na data de sua publicação revogao-
de setcmbro e traça normas para amen ,ar, senllo a ausênc a, pe o me- do-se as disposições em coUt,rarlo.
a sua comemoração. nos a InsuflclÊ'ncla,- por parte de

, grande nÚlllero de alunos, de noções Ju.stlflcatíva
PARECER N.9 176 básicas ao exerciclo de suÍl cidada-

nia. . A bimâelra sagrada da pátrIa' deve
Da Comi&são de ConstItuição e Jus- Muitos estudantes, apesar ao las- estar diante dos trabalhadores brasí-

f,içlL: ,tro cultural que acumularam ao longo leiros que não são os crialores da 1'1-
Relator: Sr. Irerlbaldo VIeira de .sele anos de ensino médio, não queza 'da Nação. lembrando-lhes que

estão comproVlld..mente habllltados a bandeira é a imagem da pátria que
O projeto tem alto cunho educaclo- a exrcerJ com plena consciência, a encontramos ao nascer, já organlzàda

nal. Da sua oportunidade fala eio- maioria Cle seus deveres políticos e com suas leis e InstitUições, oferecen
QUentemente o seu próprio autor, ao muito ,menos fuze!" valer todos os di- do-nos amparo e segurança e parll
justiflcá-Io, Além da. denominação à reltos que lhe.;: cabem na vida pó- com a qual temos sag1'lldos :level'es a
data. histórIca do memorável episódio bllca. desconhecendo os meIos pelos cumprir. "
do Iplranga. o projeto estabelece nor- ,quais podem Intervir no aperfeiçoa- D .
mas para as comemoraçlíell, tlldas no mento das Inst.ltuições democrãttcas. o cumprImento de nosso dever
sentido de evlvar os sentimentos cl- Só muito recentemlmte. hã pouco para c(>m a nossa pátria, orlgl11an
vicos e lembrar o valor do grito 1m- mais de três anos, com a Inclusão da do-se a sua grandeza -" 19 dever:
prrlal para a nossa Pátria. tllsclpllna "Organização Polltica e 80- amar a pátria em .prlmeiro lugar"-

Nenhuma inconstitucionalidade .In- cia! do Brasil", nos curriculos de 1.9 29 dever: honrar a pátria, Ironra
elde sôbte a proll.oslção, por cuja apro." ciclo" él que -os estudantes brasileIros mos a pátrIa trabalhando pelo seu
vnt;lí.o opInamos. vêm tendo Idéia da F-edernçÍlO e Re- progresso. Amamos a pátria sendo ci-

Sala das COmIssões. em 10 de no- púJ;l11ca, das. esferas de competênCia da dadnos honrados e trabalhadores,
vembro de 1965. _ Wilsou Gonçal- UllIao. dos Eslllélo,s e dos Municl- Os trabalhadores são os grandes cl
1>es. PresIdente. - Herlbaldo Vieira. pios, da legitimIdade !l aplicaç~o dos dadãos da Pátria que slio os criado:
Relator. - Edmu/lão Levi - Me- impÇl$tos, I!em como sobre custeio dos res do .seu progresso. Os trabalhado-
lleZCH Pimentel - Bezerra Neto serviços publlcos. res terão n~ gloriosa bandeira 1'Iaolo-
JeJJerllOn de AguÚlJ'. S6 agora é que os alunos vêm re- nal a vocaçllo dos seus deveres pa-

PARECER NJ 117 cebendo noçõen sôbre garantias cons- triotas.
tJtucionals, propriedade e moedll, mls- . Sala dlUl Sessões, em 3 de selcmbro

Du. ComIssão de Educaçlío e Cul- são da JUStlÇll e da Polícia, tlnaU· de 1964. - Eurico de Oliveirrl
tura: dade do habeal; corpus, funcionamento .

Relator: Sr. Mello Braga'. do Tribunal ao Jlirl. organização da ÇOll11SSÃO DE CONSTITUIÇÃO
O projeto em aprêço, lIe inIciativa Administração Pública e atribulçôés E JUSTIÇA

do eminente Senador Edmundo Levi, dos Poderes da União. -
denomina "Dia da Independência" a Mas, para que êsses ensinamentos PAaECER DO RELATOR
data de' sete de setembro, 11. ser ce- sejam práticos c o~jetivos, o Conselho 6 Scnhor Depulado Eurlc() de 011
lj)brlldo;'" anualmente, em todo o ter- Fcderal de Educaçuo recomendou. em veira propõe que os estabelecimentos
rltórlo llatllonal. recente parecer, que sejam afastados Imiustrlnls do Pais aesfmldem, dià-
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i os censos . demográficos 1ndustriàls. PROJEtO bl!ca de órgãoS do Ministério (iQ Art. U. A FUNESP poderá 'requíst- ,
comerciais, étnicos e econômicos de Saúde;,.. tar, na 1:?rma da: lei, funcionários de,
Impertâncía vital para a nação, êsse N'! 3.455-C, de 1966 C) pelas doações e subvenções que órgãos publíeos, federais, estaduais ou
notável instituição que nos honra, Emenda do Senado ao Projeto mime- lhe forem feitas ou coneedídas . pela 'municipais, tantos da admmístraçân'
pela seriedade de seus estudos e pelo ro 3.45~-B, de 1966. 1Ia Càmara dos União e demais pessoas [urídícas de diretà, como índiretar-parn 'atender a
vulto de seus empreendimentos, man- Depzitados, que autoriza o Poder direito' público ou privado, ,nacionais, seusx serviços, -pcdencto utilizar êsses
têm uma admírévet equipe de runcío- Executivo a instuur a Fundação' estrangeiras bu internacionais, ou por funciolÍãrios em regime de tempo ni-
naríos .e técnicos, no melo .dos quais Eúsino Especializado, de Saúde PÚ- pessoas físicas; tegrol que fõr adotado Ira FlIndação,
vamos encontrar a elite dos nossos'es- blica, e dá outras provídencí!ls.. d) pelos JUl'OS bancários, con'J'lbul- sem ônus para os órgãos públicos' a.
tattstícos, geógrafos, economtstas e ção escolar que f61" autorlzllda nos Es- que pertencerem; ' , ' ,
atuáriÇJs.· (PROJETO N9 345-B, DE 1966,' tatutos e ren~a~ eventuars. " Art. 16. Observadâ a legislação em

EllifENDADQ I'EL0 SEL'lADO) "Parágrafo umco. ~~ bens, e recur- VigOl; a FUNlli'ESl'. poderá receber il.
Diante de tl\o egrégio, plantei de <As Comissões de Constituição e Jus- lOS, da FUNEl':SP, aemo utilizados b~ cooperação técnica e flnanceira de

'sáblos'e peritos, considerando a. capa- tlça, de Saúde-'e de Finanças) apíícados excluslVamel,lte para a con lórgãos e entidades. publlcos e parta-
eídade'tíntelectuul e o treinamento '.. secuçao do~ ,seus obJ,etlvo~. previs~s 'curares, nacionais, estrengeíros ou ín,
'exi~ldo para o' desempenho de tais O Congresso NaCIonal decreta: .-:Iesta Lei, revertendo a. Unmo,Federal temactonaís.: mediante acôrdos' ou
e tão complexos serviços desejava eu Art. 19 :1"iC6 o Poder Executivo au- ,]10 caso de e~tmo~o ga FUndaçà? convênios.: .'
perguntar aos responsaveís o .que jem torlzado a. instituir, com sede e fôro ,Art. 69 A íntegraçâc, no pa,tlimõ-, Parágrafo único. Os convêníos 0:1
sido felno a favor, dêsses "modelares no 'Estado da Guanabara uma Fun- 1110 da ~EESP, dos bC,ns moveis -e acordos com entidades estrangeíras ou
servidores. ' 'dação denominada Fund~,ção Ensino dos bens ímávels _~ ~~move~~s fi, que Internacionais deverào ser prevíamen-:

, Já. f<li ~ menos provídeneíado en- EspecializadO de 8aúde Pública s~ tefere. a alm~a. a. ;<io artigo ,aJ!-te- te .submctídos à aprovação tl'o GOl'êr,
quadramentc respectivo dêsse pessoal FUNEESP. ' nor, sem prov,ld!lnCl~<ra. 'respectIva- no brasííerro. , '
pelo Deparl.ament-o Admínístratívo do Pal'ágrafo único. A Fundação a que mente, p~lo ~fll1lstérlo ,da Fazenda e ~rt. 17. A FUI-rEESP poderá flr-
Serviço Públlc<l? . , se ,refere êste artigo terá personalída- pelo MlnlStél,lo 'da Saude,no prazo mar acõrdos com Uni"el'slcl'ades brasí-

, " d'e jurldlca de direito privado e será de, sento, e vinte (120) díes da ínstí- lelras, a fim de que lhe seja outorga-
Já alguém respons~v~l prov!denclouIvinculada ao Ministério da S,aúde. tUl~O da Fundação. do mandato uníversítárío para os seus

para-ussegurar . os, d~reltos que, f. to- Art. 29 No ato'de constituição da 'Art, 7" Para manutenção lia FU- cursos de nivel superior.'
dos os servidores púbtícos assl~te de FUNEESP. após a aprovação dos res- NEESP o Orcamento da União .con- Art. 18, A FUNElllSP poderá con
estabilidade no cargo assístêncía ,so-, pectlvos Estatutos por Decreto do Po_ stgnnrá, anualmente,' subvenção "or- ceder bôlsas de estudo nos seus alunos
ciar, pensões e aposentadorias para os der Executivo, o Govêrno Federa.l se- dínáría sob a forma de. dotação glo- estagíárlos, na forma das normas que
mesmosz rá representado pelo -Ministro de Eg- bal, cujo montante não poderá ser, forem estabelecidas pelo seu, Conselho

Ao que estou ínrormano ate noje, \ado da Saúd~. " em cada 'ano, ínferíor à consignação Diretor. _, ' ,
apesar de todos os apelosfeitosnes- Parágrafo úníco. Os Estatutos ~a para c-exercícío antecedente. Art. 19. A EScola NaCIonal de Baú-

"f . FUNEESP serão 'elaborados pelo MI- ' ,_ de Pública, crl!lci:a pelo' Decreto nu-
se sentido, n~.da fOI elto- para enqua- nístérío da Saúde e submetidos à apro Art. 8" A FUNEESP se~'á a~m1l1Is-, mero 43,92íl; de 26. de junho de 1958,
drar essa ylelade de ser~Idores capa- vacão cio Presidente da República no trada por um Conselho Diretor. come na forma prevIsta pelo arfo 5? da Let
z~s e dedícados, no runcíonausm» C1- prazo de 9D (noventa) dias contados posto ~~ 6 (sels) membros efetivos e n9 2.312, de j' de setembro deHl54,
vil da '(fnião. ,çla publicação desta Lei. OUVIdo o Pro- Igual nu~ero de suplente~. nomeados pasra, [t integrar a PUNEESP, flcan-

E' o cúmulo 81'S. Deputados, que curador-Geral' da República. pelo PreSIdente da República., , do corisolldadiis e em vigor as dlsposl_
tão númel'osa classe de auxil1ares do Art. '39 A PlJ"NEESP gozará de au- 'Art. 9" Na forma' do artigo 'ante- çõe&-regulamentares e ,regimentais da
Scrvlço Público venha até" agol'a sen-, ~nomia.ncjm!-Ul~tratlV'a,finll~ccira. dl- r1or. o Conselho Diretor da FUNEESP queJe estábeleclmento, que não coll
,do dirigida pelas Leis Trabaihlstas, dat!ca e, dlsc~PlmaJ: e adll:úll'lrá pers'!- será constituído de: . dam com" a. pl'esente Lei e os Esta-
sem qualquer' dos Direitos reconhecI- l1alIdade jU~ldica a partlr da I Insc1'l- ,', &) "1 (um) Técnico de Saúde PÚ- tutos qa Fundação.' -
dos para ,os demais funcionário~. Ç~!!.. no RegIstro Civil das Pes,soas Ju- blleo. do Quacü'o de Pessoal do Mi- Art. 20. Ficam extinlos á Diretoria

, " , I'lCtlCIlS, qo seu ato constitutIVO, com, nlstél'lo da ,Saúde, IndIcado Relo Ml- dos Cursos do Departamento Nacional
Sala das Sessões, 9 de dezembro de o qnal serão apI'Csentados os respec- nistro de E3tado: o'e Saúde e os Cursos do Departamento

1954. :.... Eurico de Oliveira. tlvos 'E3l1atutos e o Deercto' que os b) 1 {um) Técnico, de EnSino do Nacional da criança do Mlnisté.rio da.
, . ",' - , , _ ,houver aprovado. I Quadro de ,Pessoal do Ministério da Saúde, ,criados pelos Decretos-leis tllI-

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO Are.-'49 'A FUNEESP terá-Por (llJ- Educação e Cultura. indicado peJo,Mi- meros 3.333, de 6 de junho de 1941. e _
E JUSTIÇA jetlvo' manter, agrup'3.ndo-se sob sua nistl'O de Estado: , 4,730, de 23 de setembro de 1942.,

l"AnECER DO RELATOR, jurisdição, a Escola Nacional de Saii- ,c) , I. (um) me~bro ~o -MinIstério Art. 21- Para tngresso nas ciasse~
, ,de Pública e outros estabelecimentos Publico F.ederal. mdlca,em pelo Pro- ou sél'ies de classes de nivel ttlcnicG" ,,

, D,,·, h ~''',I'!!0'19 do proJ'eto, defeituo- d t· d ml 1 t . . d G 1 d R b'i.~ v ~ ~ es ma os a n s rar ensmo especIa- cura 01'- eFa "a .epu. ca; de 'SlIúde Pública da Aci1ninistrnção
110 na redação-e na. técnica" leglslatl- lIzado de Saúde Pública através de d) 3 ,<tres) , tecnlco,s de Saúdll PÚ- Pública Federal, inclusive em caráter
V[I; , cm'sos' de pós-graduQção para pessoal bllea que tenll{lm mmlstrado, t~picos de interinidade, será requisito lndls-
'IArt. 19 Detern;lna o enquadramen- auxiliar de' nlvel. médio, incluindo-se dos Cursos Básicos' de Sa~de Publ!Ca pensável a apresentação de diploma

to dos auxiliares dó Instituto Brasilei- entre as suas atribuições:. na Escola Nacional de Saude Pública ou certificado do curso próprio ou
ro de Geografia ,e Estatlstiea no De-, aI promover a preparação de pes- ou em outras entidades de ensino en- eqUivalente ao da PUNEESP, de acõr
nartamento Administrativo d,o ,el'vlQ? soai auxiliar e a especialização e trei- globactas na Fundação. escolhidos pelo do com os seuwEstatutos.
.... ls namento do pessoal técnico e aUxl1ia.r .Presidente da República.I' ,'~
Público, como funcionáriOS federa ". necessários á,execução dos programas', 5 19 Os membros"do Conselho a que Art. '22. Na organização de seu re-

Logo à primeira vista se vel'1fica de Saúde Pública, do 'Pais; se referem as' aUneas "a", ub" -e "c" gime didático, inclusive de currlculo
que o projeto aumenta .despesa pú- b) I b ,,-' ti 'exercerão mandato porquatl'O (4) dos~ sedust~ltirS~s, a IFPNEESdPnlão es-
bllca e cria cargos em serviçOS exls- co a orar com os ,orgao~ e en - anos e os membros do Conselho a que tal'... a s 1'1 a ..s ex geneias a eglsla-'

dades pú1;>lícos ou paltle';llllles. que se refere a alinca ~d" exercerão man_ ção geral de cnsino. '
tentes, sem illlclatlva do Poder Exe- exerçam a~lvldades. de Saude Publica dat{) por dois (2) anos põdendo todos ' Parágrafo único. Para que os cer-
~utivo" para os novos, funcionários !lO Pais, víSllndo a especl!1l1zação e " tlflcados de preparaçáo ,de pessoal de
(Constituição, artigo 67; parágrafo 29 aperfe!coamentÕ' do pessoal técnico e ser recondUZIdos. nlvel médio da FUNEESP possam
e Atos Institucionais ns. 1 e 2) • auxiliar; _' ,~ § 29 Os membros c suplentes do pr!- confetir a seus tltul'3.res prel'l'{)gatlvàs

ASSim,' o parecer é pela Inconstlt-u- cl organizar, manter e administrar meiro conselho DiI',etor serão nomea- profissionais, dcverão ser observados
eionalldade da medida. , diretamente'ou mediante convênios de dos dentro dos 30 (trinta) dias se- pela Fundação os seguintes principias:

cooperação com órgáos ,e entiCade, pó- gulntes 'ã. instituição d~ FUNEESP, 19 a duração dos seus cursos de en-
Brasllla, em 27,de abril de 1966; blicos e -particulares, centrosde'trel- Art. 10. O membro,',mdicad~ peJo sino médio não poderá ser inferior ao

Arruda Cdmara,' ,Relator. namento pare os fins de estágio, expe- Ministério da.Sa,t1de sera o PreSIdente pad'rão mlnlmo instltuldo pela leglsla-
, rimentação e ltemonstração, de, pessoal do, conselho DIretor e exerce-lá as ção gemI; . , .'

PARECER DA COlolI%AO de nlvel téCnico-cientifico e auxiliar funções de Presidente da FONEESP, 29 não poderá sei' eliminada dlscl-
AComlssáo de Constltull,lão e Jus- de Saúde 'Pública: _' Art. 11. No que se refere ao en,slno, pUna que a legislação geral consld,ere

,_ "" d) d" t da,FUNEESP será organizada em for- bt1ça em relumao de sua Turma 4., proce er a es u os' e, pesquisas ma departamental 'construindo o Con- o rlgatória, o que não impede, tendo
, " I de intel'êsse para o aperfeIçoamento ,'. d 1 em vista a formação de profLSslona1s

realizada em 27.4.66; opmou, unâ.l1I~ Itécnico, científico e cultural do pes- selhll Departamental. mtegra p pe os especializados de Saúde Pública. que
mcmente pela - Inconstitucionalidade soai de Saúde Pública. ,Chefes,de Departamentos :previstos qualquer disciplina. possa ser mlnls-

, ' ._ , ., nos Estatutos, o órgão consultIVO para •
do proJeto nQ 3.436.66, nos ,"ermos do P?<rá~lafo UlUCO. A FUNEESP po" 11. fixação da polltlca educacional e da trad'& O)ffi extens..o maior ou menor:

arecer do Relator, dera amda, a...jui7.o dos seus órgãos, pesquiS'a' do 'que a prevista ,na referida leglsle.__
P' , adotar .outras modalidades de minls-' Art 12' A FuNEESP terá como 61'- ção;

Estiveram presentes os ,senhores traçli~ de ensino especializad'o d~ Saü- gão de fiscalização contábil e flnan- 39 não' poderá -ser dlspensada,l( obrl-
Deputados: CeIlI.'itino Filho, no exer- d]ettublica par'a atender aos seus ob- ceira um Conselho Fiscal, composto de ~:,.tgf~;~:cr:s d:uf:~f,:~I~~}~~ apl;Tt~
clcl'o da Presidência (art. 62, do Re-' c vos. '_ " , " três (3) membros e igual número de " ~A t 59 O 't I id t d oas e aos demais trabalho escolares,
1 'e:'t TI temo) Arruda Câmara r., pa rimomo da FUNEESP suplentes nomeados pc o Pres en e a, podendo ser abolidas,' entretanto.

g m 11 o 1 " ' serã construido,:' , República dentre pessoas de ilibada
Relator, Geraldo Frell'e, ,Ivan LUZ" 6,) pelos bens móveis, I'mo'v'el's e se- repútação, com mandato de três (3) quaisquer fórmulas aúmltldas pela 'ltr-

glsla,Ção geral e que Importéni Indlre-
Geraldo Guedes. Alceu de' Carvalho. moventes que na ,cJata da constituição anos. , tamente em dispensa de frequêncla.,
Flávio Marclllo Accioiy Filho, ;Noro- da FUNEESP ,estejam destinados pc- Art,'13. A eO!l,!peU'nc~";"EoEfsUpnclo- Art. 23. A aplicação dos recursos,

, _ ' la 'União Federal ao funcionamento namento tios órgaos da ",,'U'- se- I te d T N i I
Ilha FJlho Pedro Marao, Aurmo Va~ d Es' I 'N' I d S 'd ' bl rão estlabelecidos nos' respectivos Es- proven en s o esouro ac one. se- \" ' , " _ a coa aClO,na e .au e Pu lea .' rã comprovad'a pe10 Presidente d3.,
101S" José Me!ra, Dnar Me~des e Ma_ e ele outras en~lda~es pUbllc!1s trans- tatutos e regimentos. , • FUNEESP; na forma da lei.
meus Sclnuidt. tendas para' o amblto (la mesma' Fun- 1\l't. 14. O pessoal, da,_F'UNEESP ,,' _,

, " ,daçao: 'será :tegldo pela Consolldaçao das Lel,s Art. 24. Serão ~rallsfel'1dos para fi,

Bras,IIi[l. em 27,de abril de 19~6. ~ b) pelos bens móveis e semoventes do Trabalho. , , ~EESP e depOSItados I!a .conta es-
Celestillo Filho. no e'xerclc!o da PreSl- [Jnc.-na data da constituiçáo da FU- Parágrafo único. Os Estatutos (lefi- pecla.1 da mesma Fundaçao, no Blln
dflnelaj (art., 62 - Rll,. - Arruda Cd~ NEESP. cOllstltuilll! instalações e equl. nlrão l1. competência. para, a admissil.o co do Brasil, os recurso,s con~lg~ados
mara, ~cl~lor. oamentos dos 'Cursos de Saúde Pú- e cri!lção de empregos. à EseoJ~ Nacional de Saude Publlea'do
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Ar!. ll'I O!! crêd1tos especiais de QU5
trata o al'tlgo anterior terão vigên
cia pata dols exercícíos e serl;o -su
romàtleamente registrados e distrlbul
dos ao TesCl1lro Nacional, pelo Tri
bunal' de, Contas.

Art. 39 Esta Lei entrará. em vigor
na data de sua. publlcaçl!o, revona
das lUl disposições em contrário

BrllslUa, em de de 1966.'

MENSAGEM N9 173-6&,'DO PODER
EXECUTIVO

OJÁRIO, 00 CgNGREsSO NAC10N\&.L' (Seção I)2858 Quinta-feira 19

MJnlstériCl da saúde no Orçamento da. PARECER~ NS. 302 E 30a. DE 1968 gem n~ 14. de 11 de fevereiro do ano
Vn1ã1) pa:rllo o exercícil) de 1968. 'Sôbre o ....rojeto de Lei da. Cnlllll.- corrente, o anteprojeto agora. envia-

llJ'!. 25. A FUNEESP gozará. de ra n9 57, de 1966 (n9 3,455-B-66. na do ao Senado.
l:JeuçiW dos Impostos de, Importação ~ Câmara. dos Deputados), que auto- Tratn-se de uma nova: organlzaçAo
a.;> consumo, bem CQli10 da taxlJ. de rim o Poder Executivo a. Jnstltulr a especíüca de ens!iio e adestramento
U,'lil}ucllO aduanelro, relativamente aos FlUIdnção Ensino Especializado de nos problemas de saúde pública, des
enuípnmentos de l'lIboratórlo, às pu- SaÚde Públlca, e dá outras provídên- t!nada a formar um- cbrpo de técnl-
lJlicaçlles e aos materiais clentlflcos e eías, - COS, de n1vel unlversítárlo, abrangen-
didáticos de que 'necessite, que não PARECER N9 302 do todos os ramos da. saúde públlca,
tenhülU símílar nacional. Da Comissão de Projetos lfo ExccutilJo e' suprindo, '.!1Sslm; 'lUDa. sensível la-

Art. 26. Serão cons1derados púbU- euna na formação "lias nossos prorís-
eos federais relevantes 03 serviÇ(ls da Relalor; Sr. Antônio Carlos slonals.
VON~'ESP para os efeitos de ímuní- O presente projéto de lei da. Câma- A organização proposta, sob. ator-
bde trilmtárl,a. ,ma de Fundaçlio.' além da natural

, L I..... I na ra teve a sua arJgem no. Mensagem autonomia administrativa poderá. re-
A1'l;, 27. Es"n e enrra em v gor n9 14, de 11 de l~verelro do corren ceber au:úllos flnancéirÓs não sõ ExceJent1sslmos Senhores Membros

dati' de sua publicllção. ano, com a qual o Poder Executlvq, mente do Govêrno como 'até mesm~ do congresso l'l'aclonal:
ArL. :18. I:.e·,og:un-se,ElS disposições encaminhou a exame ~o ConlP'esso do exterior, o Que ~bre de rormn no--

em conl;rário, de an~projeto de lei autorízando a ins- tável as SUM perspectívas pua .rutu- Na forma do artigo 59. t§. l' e 2"
CillU:lm,dos Deputados, em tltulção da FU!1daçã~ Ensino Espa- ro prõxlmo.- do Ato Instltucional n9 2, de 27 ds

111)1'11 de lDaa. clllllzado de Saudo Publica. - - . outubro de 1965, tenho a honra de'
Enu'JU1'1 cIo Bellado ao projeto de Lei O objetivo fundlltnental ~a - los- A Comissão de Finanças. atenlan- encaminhar a Vossas Excelências,

da C,111lam l]ue autoriza. o Poder mul,fio é a efip~clnllz11ç!io, t.Telna- do par3- o nlcance da 1nlclatlvo. dOlll~ClmPllnhlldo de Exposições de h-Joti
E;recutillD 'a. instituir a Fundaçao mento e I\per:feiço~mcnto do pessoat Oovêrl1o, é de parecer que o projeto vos do Mlnlst1:o de Estado dos Neilô-.
];,11,;11(1 E31'eclali~aC!0 ãe saúdlr- PÚ- técnico e auxillar, bem ,como a pre- deve ser aprovado. cios da Fazenda e Oficio do Superior
N/c(l 11 dá outras pro1Jid~'1wias. paraçãl? de oeqUÍpetl auxiliares para Sala das Comissões, em 27 de abril 'í'ríbuna! MlIit!ll', o Incluso projeto de

'Cl:e~uçao d-os programeI! de saúde de 1986. _ Pessoa de Queiroz Pre- íeí, que autoriza. -1\ abertura de crê-
N~ 1 públlca, em ãmblto nacional. ' sídente _' Victorino Freire, Relator llltos e~pcclals, no 'wontnnt.e de Cr$

(cortrsponde I1 emenda nV 1 de Ple- ,}i, iniciativa. atende aos preceJtos !l- _ Ado/(iho Franco _ Wilson aon- 597.000,000, para os llns que espcc\-,
nàrkn , xados na Lei nV 4,024, de 20 de de- çal1'cs - Demiclo GOlldim _ Gay da rIca. ,

eembro de 11161, que estabeleceu as Fonseca - Manoel Vtl1aça _ Eugc- Brastlia, em 2G de abril de 1116G. -
Acrescente-se.' onde couber, o se- Dirctrízes e Base. da. E~u~açáo '!?a- n~o Barros _ José Lelte _ Lobão da C. Branco.

gumte l\r~lbo; . cíonat, estando também Blntonlzüda Sl/t'a. mxPOSICAO DE MOTIVOS Nq 173
UArL. Os nturds\engenheiros do com li. Lei n9 2.312, de 3 de setembro -, ,

MllllsLiJrio du Saúde, que tenham cur- ,de 10ii.4, quando, no seu artigo 59 - P!ll"ece!'eJ publicados no DCN _ DO ~íINrSTRO' DA FAZENDA Dl:!:
C(I da .Escola l-:acional de Saúde l?ú- Das l'lormils Ger:lls sõbre Defesa e Seçâo 11 de 28-4-66. 15 D"" :MAnço DE 1966
bllea. llesrle que o requeir«m, terâ,'l o Proteção de. SnÚde - eeglta da tor- Estado-Maior das' Fôrr.as Ar-
rv.;pcdlvo tlt,u1o de nomeação apostí- mação do PCRSOaJ técnico espeelali-]: madas - Abert.ura de eré~lIto es-
lnrío corno Engenheiro Sanitarista." aado com a Escola Nadonal de Baú- PROJETO- - pecial para 're"'ularJzaçâo de des-

Scnmlo Pederal, em 16 d~ mlllo de de Pública ' pesas.' D

'lI N ' d Gama Está b~m clarl1. na.. lcgislaçr.o ei- N'? 3 615 A' d 196'"H,5G. - ClIml rJ oguelr/l. a , '~_1a o' preocupa.So do Govêrno de '-, a o U Excclentl&sImoSenhor Presidente
Vll;~-Pl'eslclente, no exerclcio da Pre- ""'" da r: úbllsldéncla. IjrolUnver a lol'nlação de 11m eorpo Ailtorlw a abertura, de créditos e~pe- .ep ca.

de f.eClJllCQS CO~ es~lalll;ação em ctais, 110 11101!t($1Ile de Trata o present.e processo da lltle.r~
SINOPSE problemas de f:lude publica, com .ca- Cr$ 597.000.0011, destinados ao Es- LIll'a do créd1to especial de Cr$ ....

FROJE1'O DE LEI N,? 57, DE 1966 bcdll! de ,conhcclmentDS ad.qulr,dos laàO-Mf!ior dali FürçfU/ Armadlí8, ao 95.000.000 (no-veÍlta e cinco mUhõe.a
em mstltuIlIão d,: ensino- otiClai de S.upetior Tribunal 1I1il1tar e- ao Su- de cruzeirOS:'. a favor do Eslndo-

,(N" 3.4.55-n·oõ, na. Casa de origem) pó~-graclull.tao, pl.ra médicos. enler- premo Tribunal Federal; tendo pa- Maior das Fôrças Armadas, destlna-
Áutot/;;a o Poder Exec~tivcJ CIo b!s!l- melros, den!lSkts, cllgenhelr,?-arQulte- receres;" da. Com/sEão de COlístttul- do a regularizar despcSllS, além dos

iuir li Fundagáo J:,'nsmo EspeclCIU- to, enfim., plU ~ • qual.quel' proflsslo- gàu c Justiça, pela eonstituc-lonall- créditos ,orçamcI\tános próprios. rea
zarlo de Saúdc Pública e dei oulraa nais C1e lllVcl u.)lversl~ári'1. 5iedieados . CUll!e e jurldlctdaM; favorável, com lizados pll. torma do art. 48, do Cô
'IJlIn)íd~Jlclas. 'aos"_pl'oblemas ~~ saude publica. emenda, da _Comissão d8 Orçamcn- digo de Contabllldnde da União, no

Nao ~ neceSSl!1 lo enc~rccer a Im- _ to e lavoravcl da Comissão de Fi- e::el'clclo de 1961\ e autorlzlldas por
Lido no exoediente de 18-4-66, partâncla realmmte prImordial, que : P d'. d ' da Vossa Excelêncla na E:qIoslç!io. dI>
lu; Comissões de Projetos do Exe- assume no panorama ~aclonal & nanças, cn en,e e parecer M t· 9 6 '-

cut!vo e de Finanças, em 19-4-66. Saúde Pública, sendo, ao mesmo tem- C;olllissáo de FIsealiza~llo Fin-cl1leefra 19Zr.lv":f ta. S83. t i20 le "lli~tO de
Em 27-4-06, sáo lidos Da seguintes po, alentadora ll. constataçlio -de que e Tomada. de Contas. ' :lo es eere r II e Es a o,

li'arcceres: os programas do Govêrn~ vêm enca,- O Congresso Nacional decreta: 2. A refenda despesa está escritu-
"'9 ~O~ 66 d C ,..,t.são de Pl'O;~tos rando o assunto rom serledllde e de- roda na Contadoria Geral da Repú-
"' ~ ~-, a O""f'!' r tnrminnnão. \0 prl'sente ""ojeto é bem Art. 19 lt 0_ Poder ExccuUvo aulori- bllcll' -na nonta uDlversos Res""".<-do Executivo. relatado pelo 81'. Se- v ~ ,.. • v ..v.~"

l1ndor Antônio Carlos, pela a.prova- & afirmaçlío disso. " " :t:tdo a llbt:1r .pelos órgãos e Mlnlsté- vels 'com Oes'pesas. a Regularizar".
lo - .' - nos a segUIr-Indicados, os créditos es- -

~ílo do proje: , I A ~ndaç!lO lmsu~o Especializado PCClllls, no montante de Cr$ ...... 3 Assim. t?ma-se necessAria, &
N9 80S·B6, da. Comlsslio de Flnan- de Saude Públlcn,- cUJa criação é oh- 597.000.000 cqulnhentos e noventa e abe!tura do CItado crédito especial,

cas, TelaLado pelo Benhor Sr.nador jeto· do_ptes.ente projeto. reunirá. liQlJ sete tnllllõe3 de cruze,!l'Os), d1serlmi- l'1l.WO por que tenho a honra de sub-
Vlctorlno Freire, tl'.mbém pela apro- sua orlentaçao, a alual Esco!ll. Naclo- nados ,na-llrl:5ente Lei: lI!eter, o assunto à. elevada considera-
va,llQ do projeto. ' nal de Saúde PúbllCII li outros esta- çao de Vossa ExcelêncIa, «companha-

lncluido o projeto na Ordem cio beLeclmentos de e.nsíno congêneres. 1) Estado-Maior dali Fôl'~ dos dos anexos projetos de ,Mensar;em:-
Vm, da )essão do 28-4-06. estnndo ela própria vinculada 110 MI- ças ,t1'rmad-as e de LeI.

lQesta data, é ellcer.rada a discussã_o. nIstérJo da Saúde, na forma preeo- ' Cl$ - "
Iitllldo o' Projeto retirll-Clo da. 'Ordem nlzadlj. pelM Dlretri2.es e Base.!! da Para atender a despeslts AproveJto a oportunld~de pn:ra re~
110 Dia por ler recebido emendo. _de Educação. . ' de Custeio e Investimen- nllvar 11 Vossa EJ:cclêneia. Os protestos
l"lenárlo. O projeto'delelmlna em fOl'n!a ob- tos. além dos crédItos ao m~l! mals profundo lr.speito.

AIl CI>m!ssões de Pro'eto/l' do !ilr.e.- jetiva t: clara. as normas do organl- orçamentários próprIOS, - Octmllo GOUV~tt de Blllhõe~, Ministro
• tltu zação & que deverá obedecer & Pun- realizadas 110 exerclel!} da l"azencta.

(llItlvo, de Finanças e de Com tuI- daçlio. abordando, Inclusive, aspectos -de 1965, o crédito esP8,- EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DO PRE-
tão e Just.lça.. em 28-4.-66. ' legaís, estatutários, econllmlco9. e f1- elal de ...... , .. '...... 95.'000,OOU SIDENTE DO SUPERIOR TRIBU-

Em 10-5-00, é lido o Parecer uú- ulUlce1ros que ga.:'ll.lltall o sucesso da ,2) Poder Jwliciârio _ Suo NAL MILITAR -
:moro.,414-6&, da Comlsslio de C~Se: Iniciativa, perlor TrtOlmal Militar Eln lO de tÍov:m1bro de 196:;
~(tUÍcao e Justiça, relatado pelo", A Comissão dr Pro'etos do' Eu- - ,
nhor SenadOl" Bezerra. Neto: pela cutlvo, compreendendo Je 1001Va.nWl • Destinado 9.0 l'eaparelha- Exeel~l1l.\ssimo Senhor. presldents
:~!'~j~~io?O projelo e da, emi''.1c1a determinação do Govêrno ('~ r~ol~ ~1~~1~1b~a~e tüli~:e; du UéT'ubllca.

ver o problema !ie ttI1 reLevancla,,, dos Cartól'ios das Aulil- Tenrw a honra de encaminhar a
São emitidos alnda, pelos Srs .. Se- de j)arecer que o projeto deve aer em:las a fim de poderem Vossa E:xcelência o anexo Projeto de

~adorc! .Antônio Carlos, e, WdSOll aprovado. .. . arcar' om as novas atrl~ Lei q'le autoriza o Poder Executivo a
Gonçalves. respectlvmnente. pelas Co- Sala das' Comhs:'íes. em 27 de abril bul~õe; que lhes foram_ abrlr 80 Poder Judiciário - -Superior
\tllzsôes de projrtos do Exccutivo. e de 1\)06. - ,Antemo Carlos. PrC'3lden- con!crlclllS por fôrça- do Tribuna' MiIltar L a crédito especllll '
de ~lnllnQas. ,pareceres ora.ia sôbre a t.e e Relator, - G"11 da Fo~seca - IIrtlllO 89 'do Ato Instltu- de Cr$ 500;000.000 fqulnhent,os mi-
Blll.terlll. José Emfrio'- BIl:lBT7'/l Neto - ,Wil- clbnal"nq 2, de 27 de ou- U!ões :le cruzeJrosl. destinado ao rea-
• Em. seguIda, li llprovada a emenda, son GOllça!vl!J1. tubro de 1965 o crédito PlU'eíhl1.mento dos órgãog da JustlQ!!.
)1ur 19 votos contra 19, ocorrendo 2' PARECER N9 303 especial de .: .......... 500,000.000 MlI!tar. em jace dos novos encarg08
.~ttnQi5e8. . orllmdue 110 Ato InstltucIonal n~ 2.

A Comissão de Redação em ll-IHl6 Da. Comisflio dd FilUlIlÇUl 3) Poder JlIdícilirlo - Su- De aeôrdo com os arllgos 40 e 50
• ' to S VI t· .....- premo 7'nbullal Federal d A' In.'lt -I 1 9 2 d 27' dEm. 13-5-66 é lido o Parecer nú- Rala r: r. c onuo ,L'.c.. 11 Pa-a ocorrer n despesas - o .0 -" u. ona n • e e, is ã ' ~ , outt;bro de 1965. solicito a Vossa Ex~

mero ,t'T1-06, !la. Com s o de Rf!dar • O presente projet.o de lei aut.oriza com o pasa~ent'l de n1-, Lelí!neht se digne deLermlnar seja o
çlo, oferecendo a redação final da o Poder Executh'o a ~tlt.ulr a Fun- vel unlvcl'sltarJo, no pe~ reterldo projeto envla<lo, com men-
lIll1enda do Senll.dC? ao PLe. dação Enslno Espec1al!zado de SS,Ú- riodo de junho de 1964 sagem ao COl1gresso Nacional.

lnc.l1úda & redação tlnal na Or- de Pública com Itmblt.o l1l11clonal ea dezembro' de 1965, o '
lIan do 'Illtt da. sesslio de 16-5-61 organização que especifica. crédlt.o especial de.... :l.000.000 JUf.tlfica-se a'medlda legislativa 80-
lWII1do nesta data IlopTovada. 'A Inlcle,tlva plrtlu do prõprió ro- \ licitada tendo em vísta. que. por Uh:-

A Ct1.mam dos Deputlldos, com o·~ Executico, quandO submeteu ao Tut.al ....... , ..... 597.000_ 000 roa do aM.lgo 89 do AÍ{} lnstl,tuclonal
otlcio n'Omero • -' . ~- CDnlll'esoo Na.elonnl, com lo Mens..... n9 2, a compet~ncla da Jllst'!Çll, Ml-
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l'AllECEll DO llELATOIt

I - RelatóriO
Mensagem' do Presidente da Repú- '

bUca acompanhada de Exposição de
Motivos do Senhor Mi11lstro de Estado
dOs Negócios da FazenÓa e Oficio do
Superior Tribunal Milits.r relativo ao
projeto Cle lei que autoriza a abertura
de créditos especííaís, no montante de
C11 597,000.000, pa.ra os fins que es
pec1!iClh·

<

"-
PROJETO

Nº' 3.616-A,. de' 196t.

l'A11ECER DO RELATOll

. I - Relatório

COMIS:JAO DE ORÇAMENTO'

o Congr~~ _Nacional dt.el'E't4: •

, Art. 19'I!: o POder ExecutIvo autorizado á abrir, .?Cios Mínl~térios e or
gàoII a segUir l~lcados, os_,ç.r~Óltos especiais no total de Cr$ 3'5,8\13.576,260

Bra.sfl1a, 'em l1-de maio de 1966.
A.rruda cãmara, no exercícío da Pre
sldên6ia <art. 62 do R.I.>. - Oli
vlltra Britto, 'Relator.

A,uiortza a abertura de cr~eLitos especlâis num montante de cr$'35.8!)3:676,860
" ltrinta- e emc" bilhões, oitocentos e noventa e trã milhões, selcentos
, e setenta e selS mil, oitocentoS' e sessenta cruzeiros) 'à Presidência. da.

República, diversos MinistérÚls, supremo Tribunal Federal e Justiça Elei·
torat, para os /in8...que especi/ICa: tendo pareceres: da Comissão de 
Vonstlttllçlto' e JustIÇa pela constitucionalidade e iurtdtclàade; tavorá
tle!B~ etas Võm!Bsães de Fiscall2açáb Financeira. e Tomada.' de "Contas, e
cte Finanças. Pendente de parecer da Comissão. de Orçamento.

-, - -~ 1

'(PROJETONQ 3.616, 'DE 1966, A QUE SE~ OS ,PARECERES>

110'pagamento de nível unlve~itário IEMENDA AO '.PROJEl'O Nf 3.&15-66
& servidores de sua. Secretana, no" suprlma.-se no artIgo 29 a llallwra:,
periodo de Jm;.ho de 1964 a dezembro "ll-utomãticamente"• , .
de 1965. , ' I Sala. da. oomíesão, em, 13 de amio

A proposição não oréndea normas I de 1966. - GUllh.erll1:ina, eLe Oliveira,·
[urídíoc-constttucíonata. Re!.lltor. _

Por -sua aprovação, sob .êste ,a.sp~c-' ~A11E~. DA. ÇOMISSAO
to, é o parecer, 'A Comissão de orçamento, em rcu- ,

. ' . níão ordlnària da sua Turma "C",
~raslha.. ~1 de maio ~e 1900. realizada no dia 12 de maio do ano

OlIVeira Bntto;· Relator. de 1966, opinou por unaníniídade, na.
forma. do parecer "0 :Rela.tor, Depu
tado GI1,lherminõ. de Oliveira, pela.
unrovscao. com Emenda, do ·Pl'oJ~[O
n9 II ,615~~6. .. ,

Estiveram presentes os, Senhores
Gullhe1'JIIino I d~ Oliveira, Ponce de
Arruda; ,AlOYSio de Castro, Carneiro
'de Loyola, Janary Nunes, Raphael
Rezende, Arm'lncto' C:llréa, Mllvernes
Lln1a. Benedito Vaz, Lourival Baptis
ta, Clodomlr.,Milet, Janduhy Carneiro; I

souto Maior -e 'Abrallllú MOUra. -
Sala da. Comlsi!ào.,tln 13 de'malo

de 1966'. - .11ul!h.ermmo .de Oliveira,
Relat<Jr•.

CO,lflSSAO :DE' FINANÇAS'

A Comissão- de Const!tuiç!íoe· Jun
tlça, em.reuníão de sua Turma. "A",
realizada no dia. 11-5-66, opinou, una
nímemente.. 'pela constitucionalidade'
e juridlcidade do Projeto 8 9 3.615-66.
aos têrmos do 'parecer do Rell!'tor.,

Estiveram presentes os Senhores
Deputados: ,Arruda Câmara -' no
exercícío da Presidência (artigo 62 do
Regimento Interno) '. Oliveira Britto
- Relator, Flavio Marcllio, Aguinalao
Costa, Laerte Vieira. Osnl Itegis. Ivan
LUz.IAccioly Filho, Noronha Fliho,
Raimundo Brito, Wilson' Mar t.L'1S · e
'l'lurino Valols. . . .

Poder Judiciário - Supremo
Tribunal Federal. Abertura. 'de
crédito especial, para. o fim que
especUlca.. .

EXE'OSrçAO' DE MOTIVOS N9 183,
, DO MINISTRO DA FAZENDA'

"'Estar ou não revogado o sr
tigo 74", - prossegue - "'pouco
tmporta, pois é o seu erttérrc: que
.. resolução toma de em.?.l'éstlmo.
e não a sua vigência"; por isso,

'.:-- "sómente outra. resolução po-
e1erá revogar a gratiflcaçâó de
mvet uníveesttarfo, 'mstitlilda no
'arv. 19 da Re'soluçlio n~ 36-63",
- e ressalta: .

-l:!.ntretanto, essa revogação não
.e deu com li aprovação da Reso
lução n9 t;:i-6'l. Aqui se aplleam
frrestrttamente os prínclpíos do
direito tatertemporar; e só se tem
por derrogada a .norma anterior,
quando íncompattvei.eom a ~nova~

A vantagem especítíca, que ê a
gratificaçáo 'de niveI uníversítá

.rio, não ~otre pela instituição' de
ExceJentisslmo Senhor 'Presidente novos níveis de, vencímenots. São

dois titulos drversos e mccnver-
da Rel!ública.. ... ' srveís. I?ode~se ter 'a instituição

l!: submetida à apreclaçãó desta Se- da gratificação como norma. es-
eretarla de Estado, a· solicitação do peci!l1, sabido o principio de que
Supremo Tribunal Federal relativa à o geral náo revoga o especíaí".
abertura do crédito especial de cr$ adÍo~~ü~asSim,demonstra.do achar-
2.000.000 <dois milhões de cruzeírost , 15" em plena vígêncíe a. regra ms-
para; atender ao pagamento de des- t1tuldora da. gratl!lcaçâo de ní-

. pesas referente a nível universitário, "!lI universitário, 'para os servido-
:ho período de junho de 1964 a dezem- res da - Cãmara dos Deputados,
bro de 1965. - . sem que. nela pudesse ret1etir~.se

·2: O pedldó em aprêço é' baseado .. revogação do texto legai em que
na decisão do Supremo Tribunal Fe- se arrimou. porque atos legisla ti-
derai, relativamente ao pagamento de vos de 'vlda própria e índepen-
I1lvel "universitário.· requerido pelo nente, formalmente da mesma ea-
Chefe do Serviço Médico daquela.tegorla. e tôrça constitucional. O
COrte -e, ainda, conforme o estabele- pagamento foi eonsequêncía ne- A presente Mensagem do·. POder 11 - parecer
oido .nas duas Casas do Congresso ces~arla, send0i!:to leglti~o; bom Executivo solicita ao congresso Na- , Face as pondé~ações e, tendo em
Nl!-Oional (Lei ,n9 264). e rírme perante o direIto , eíonal a. autorização de abertura di3 vista as medidas de urgência que o
'I . I da e finalmente: , ' crédito 'especial .num UIontante De projeto encerra, voto favoràve1mcnte'
3: Ouv da, ,11 ContadOrIa Gera uSua extensâo aos funcionários Cr$ 597.000.000 '(quínhentos e Doveu-

Itepubllca. opinou favaràvelmenté, da. Secretaria do Supremo Tribu·. '" e sete milho'es ae cruzeiros), "endc pela aprovaçâo. . ~,
C1ad a. natureza d despesa .~" Sala das Sessões da Comissão de FI-a a , .• naJ Federal decorre deêexpres!ll. Cr$ 500.000.000 (quinhentos mllhõ<'s nanças, em 11 de 'maio deI1966.~-

.4. A Procuradoria 'Geral 'da Fa- - dlspoSiçáo ,de lei,. pois stes sao de cruzeiros) para o Superior 'rrllJu-
'knda Nacional, por seu turno, assim .equiparados .aos servidores da naL' Militar, Cr$ 95.000.000 lnoventa Deputado AtlLi,C00]lry, R~lator•
•e manifestou: Câmara e do Senado, quinto. a e cinco milhões de cruzeiros) "lla.rll D , PARECER DA COMISS!O

. veÚclmentos, direitos e vantagens, n:stado Ma.lor das Fôrças Armadas e
"Pela, Resoluçll.or,9 38, de 1983; .de modo que o prestado àqueles Cr$ 2.000.000 (dois milhões de crl1- .A CobJ.lssão de FInanças, em sua

ficou Instituida a" gratlticação de na l1e ser a êStes, nas mesmas zelros), para o supremó Tribunal. Fe- r,~ Reunlã"o Ordlnaria, realizada em
nlvel universItáriO para os servi-o condições, relipeltsda apenas' a deral.' \1 -:~ maio de 1966,.sob a presidência
IWres da CAniar" dos Deputados. td nUdade ou equivalência de car do Senhor PereJra, Lopes, Presidente,
Em se\l art: 19 essac,Resolução ~ e it t 19 d~ Os referidos crédItos destinam-se l e presentes oS.:;enhores Alves.de Ma,
nlandou aplicar o disposto no ar- Il'OS, c~omo prece uda o ar . i . d,l regularização' de' despesas já efetna- cedo. Aureo Melo: Raul :de Góes, Mou-

LeI n 264, de. 25 e fevere ro e das ao reaparelhamento dos órgao5
tlgo ·74 da Lei nQ·:l 780, de 12 de 1946, in verbis. da' Justipa Militar.",' ra Santos, Ezequias Costa, FlOres
Julho de 1960, que, foi, expressa- ~ Soares, W1lson. Chedld, Mário Covas,
mente, revogada depoIs, pelo ar-"Os ~uncloná!"ios da Secretaria Diante das razões aduzidas nas 1'.:..... Mio 'l:heodóro, Hegel Morhy. Walde-
tlgo 15 da Lei n9 4,345, de 26 de do Supremo Tri~unal Federa.l tê113 posição de' Motivos que' acompanh:li' mar Guimarães, Tufy Nassif, Flaviano

, junho' de 1964. ';"01 a Resoluçâo -LiS mesmos venmmentos assegura- o Projeto, entendemos ·como necessi\- Ribeiro, Ruben Alves, Athli! Coury e
nQ 63, de 26 de' Junho de 1964, dos aos funcionar los da Câmara rios. os crédlkls 'solldtados Hamllt<ln Prado, 'onina, por unarilmi-
mesma data da Lei n9. 4.345, a dos Deputados E do. Sepado Fc- , .• dade, l1e acOrdo com o parecer do -re-
Câmara aument.ou os vencimentos ' derál, respeltada a identldade'ou Entretanto, de acOrdo com declSôes lator, Deputado . Athiê Coury, pela
de seus· funcloov, illS silenciando ' equivalência tl.~ cargos". 'anteriores· desta ·Comissão. '~tt!lno~ de aprovação do Projeto n9 3.615-66 que
quanto l\ extinção àe mesma"gra- 11., NesUls condlçoes em ·face dos eliminar do artigo 29'11. palavra uau. "autoriza a abertura de créditos es-
tificação, 'que r".Lltou da revo- pareceree acima referidos, tenho 11. tomãticament.... '
gação do art. 74 da Lei nQ 3.780, nonra de submeter c assunto à ele- ,,' peclais, no ,montante de ,
de 1960. fonte dp· sua Criação, vada consideração de' Vossa Excelên- .·IÍ~·.:....·C<mC/U8li.o' Cr$ 597.0JO.000, destinados ao Esta"-
Vindo as fõlhas .i, pagamento, ela, l'lCompanhado' 40s "nexos projetos do-Málor das Fôrças Armadas, ao Su-

. EuscItou-se, na l"az~nda, a ques'- de Mensagem e de. Lei. , perlor Tribunal Militar e ao Suprcm()
tão da vigência, 'lU r,ão, da van- Aproveito a oporttúlluade para re- T..bunal Federal".' .
tagem, havendo Mlcladoo então novar a Voss.a Excelência' os pl'õtes- Sala das Sessões da. Comissão de
Pl'o,mrador 'Geral ,da Fazenda tos do meu mais profundo respeito. - Finanças, em 11' C!e' maio de 1966. :-
Nacional, qr. José Cavalcanti Ne· Octavio Gouv~a de Bttlhões, Minls- Deputado Pereira Lopes, Presidente.
ves, que emitiu, em 30 de o\ltu- tro da Fazenda. l' . - Deputado At/t.iiJ~Courll Relator_
bro de 1964, parecer funda!Oenta- COMISSAO DE 'CONSTITUIÇAO, E ',' ; ,
do. no qual examinou todos os' .. JUS'I'IÇ'A ,. . . j

aspectos da controvérsia, reco- .~ -p~CElÍ ~ RELATOR
nhecendo, ,finalmente, a plena
vi!(cnc1a di Resoiuçllo da CAma- De ínlciatíva do poder Executivo 'é
ra' e, pois,' deV!da a tn"atlficaçao o projeto n9 3.615, de 1966. que vi&a
discutida, uma vez. que, sómente a aut.orizar a abertura do crédito es

'por outra RE'solução, .ppderia. ser .pecla.l de Cr$ 597.000.000, sendo Cr$
revogada, não. tendo qualquer In- 95.000.000 destinados ao EstaOO-Malor.
:fluência a revol(Rção do artigo de das Fôrças Armadas; Cr$ 500.000,000
lei a que tenha feito remissão, ao Superior Tribunal Militar e Cr$
porque apenas lhe utlllzara o cri- 2.000.000 ao supremo Tribunlll' Fé
tério, nço·o. vigência. E' o que diz' deral. O crédito a/lerto ao Estadl:J

. - ~ Maior das Fôrças Armadas .obletivll
"Quando o prefalado artigo es- a cobrir despesas realizadas ·no cXl'r-

- tatul aplicar-se aos funcionários cicio.de 1965, na forma do art. 48 do
o.a Câmara dos Deputados o dls- 'Código de Contabll1dade, cnquantoos
~posto no art,.74 da Lei n9.3.780 demais recursos visa.m a atender, os
de 1960, nad!l mals faz do. que do Superior Tribunal Militar. 'l en·
ut1lizar, no seu contexto, um' cri- cargos decorrentes do rea.parelh'lmen
t~r1o e um conceito comtantes to da Justiça Militar, em face' das
o.aquele . diploma iegai. que pas- novas atribuições que Ine 'foram COl!.
.am a ser aplicados, no caso, não feridas pelo Ato Institucional n\l. 2,
por virtude do modêlo,' mas por li lllI do· Supremo Tribunal Federal,

'" -

f := , I

'Iitll.r' 'prevista .nc art, ·-103 .e U dllo fOrça. pr6pria da resoluçâe que 'o'
,1ConstJtuição Federal ,fóra aumenta- sdotou como norma",

da, dai o. necessidade que tem de se.-, • mais adiante:
rem reaparethados não só a sede do
Superior Tribunal Militar. como tam
bem os .cartóríos das Audltor1ll8. a
rim de poderem arcal1 com as novas

, ntl1huições que fues competem. .
A;lrov~ito a oportuOIdltae. Senhor

J'r.g·dente, para apresentar a Vossa.
Excelência os meus protestoa de alto
1J,'Il'f.ÇO e distinta consldé'ração. - Al·
m:rb.nte-',de·Esquactra - tnoço tsor
lI'!" .Forte~ Ministro-Presidente, '
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2.278.172

243.671

114.000

U56.1IOd

4./321l7!1

20.4O(J.000

50.107.ono

14.3114. ('00

10.0oo.lloo

11.942.1E2

25,760.000

..000.000

920.170.2ti1

19.148.236

81.1'72.'188

llO.oIJll.OOO

. ,

Jl1I7Iistêrl0 da Justiça c Negócios Intenores
. . I

l' Para reguranzaçao do pagl,mellto de despesas rere
rentes aos trabalhos de reformuíaçào e atualização do
dtreíto positivo urasüetro, a cargo do Serviço de Re
forma de Códigos, da Vomj~sao de Estudos Legislati-
vos do M.J.N.L (MJNI 9.824-65) ..

11) Para regllllll'lZaçllO dos Pf'llamentos feitos pelo De
partamento Federal de Segurança PÚbJrCll, de des
pesas relatiVas á Sullcom:Jl;I'ação 1.6.10 - Serviços
l1e carate!' seereto ou resenaàc'. durante o exerCício
cle 1963 (MJN1 03.050-(3) ..

3) Para po.gllmento á Escola Agrlcola. Artur ]3ernll.rdes.
<le despesas aSsim. discrlmiru:té'as, no exercicio de 1964:

Verbal.a.OO - Custeio

Conslgnaçlio 1.6.00 - Encargos Dlvcrsos
lS'lllconslgnaçôes 1.6.13 - Scn;ços Educativos e Cul':
turals.
1) Manutenção de cursos técnicos e5-peclalizados aos

1nternos dl'.. Escoie. c Internação de menores em es
te.bCieclmentos e~peclll'j?ados (MJNI 33.022-64) ...

tJ Para paganlento a CllluctJc.nor Correa, por serviços
prestadas na Escola. Jc.ào LulP Alves, no periodo de
19 de janeiro a 30 de jWlho [\~ 1956 (MJNI 35.110-59>.

Para pagamento, 11 Laurentlno Silva, de aluguéis, re
lativos ao ~erlotlo de jnnptro a dezembro de 1957,-.
rererentes ao ímOvfil ocnpa.do pela entlio DelegacIa
Regional do Serviço de .Af;Slstlmcla a' Menores no Es-
tado da Bllhlà tMJNI 10D.712-62) " ..

" Para l'egUlarlZaçào de desr,esa. efetuada com o paga.
mento do pessoal do .'I'eri.'itórlll Federal de Roraima
(MJNI 416.015-63) ••••••• , .

_ MltllsUl'lo aas lUill.çMs Exteriores

Para atender a. regu!arlzaçào de despesas já rea.liza
das com o envio de c.elegações do Brasil, em 1962, às
reuniões promovl"as peios organismos internacionais
de que, nosso pais partiCiPa (MP 410.518-62) ........

Pam II regularlzaçao <le dfspeS<l efetuada. no exer
ciclo de 1953, com II Visita no Brasil do Sr. Gener1\1
Manuel O. Odrla., PresJdenle da. República do Pero e
do Sr. Teodoro Alvaraclo Gllralcoa. Ministro des Re
lações Exteriores do Equador (MP 18,1.008-581 •.•...•

I) jOara a regularizllÇlio ele dfspesas correspondente a di
ferença entre o valor dos recül'SOS antecipados ~ conta
do Projeto de Lei 1.682-64 e us efetivamente Il.utorlza-

6) Para Q reguíanzaçào ce do,pesa rcrerente ao Minis
térro da AeronÍlutlca _ ..Emprésas Nacionais de
'l'ranspurtes A'~reos. dos juros contados pelo Banco
00 BrasíJ S.A. até o IV semestre de 1964(M'F
14:l.'I'IU·(J4) .. : : ••••••••

1) !'lll'a pa.ramento à i'.dmmisllaçllo do Põrto de 'Cabe
uero do rustMo da Pam!lJa rcíatívo no ímpõsto adl
ciona; lO" sõbre a tmportàncn, dos dírettos aduanei
ro. arrecadados. peja Al!ãndegú de João Pessoa !lOS
anos de 194J e 19liO (JViF 411.864-64) ..

8) Parn compícmentaçüo (lI' recursos destinados no pa
gamento dos serviços cletrtl-n:cennlcos, prestados pela.
1..8.111. do lll'asil, IndústrIa, Máquinas e Serviços Ltda..
em l!l6:,. '" Divisão ao ln'pôsto de Renda. (MP'
1!IJ.. ó~l'-(,3) ,.... • .

11) Pare complementação de recursos destlnados ao pa
gamentc dos serviços eíetrc-mecãnícoe prestados pela
! ..H.M. do Brasil, Indú.~tría. Maquinas e serviços Ltda,
em 1964. á Dívísão do Impõsto de Renda (MP' 274.611•
de 1964) . . ~ ..

.;lU,! Para pagamento da. conta B-69'1. à Aóminl.éraçáo do
PÔI'to do Rio de Janeiro, de despesas reterentes a ta
xas ele capntazin c urmazenagem, devidas pela «asa d!l
Mo~dll (MF 171.590-64) ..

:50 820

1rlln!$lenll da Guerra
1) Recurõos cesttnados ao pngnmenlo de Indenizações de

vtuas a trabalhadores díspensaoos de obras na ,. Re
giào MtI!tar (ExpOsl~áo é:e Motivos ng (lOG. de 21 de
janeIrO ele 1905. encnmínhaca pelo Mlnlstt.'rlo da Guer-
ra à Presldôncla da RC\,úbllra I ., - .

llJ8.13D 2) Recursos destmados a erspesa> com 11 instalação e
manutençao de eserttoríos ele Adidos Militares junto
as embaixadas l1Q, .Alemanha, ltniía, Perú e Colômbia

lU tieàurso~ destinllelOS ao pagamento de taxas de Um-
pesa, conservação etc., ~evldllii â Prefeitura Municipal
de CUritiba _ ..

11'....

129.000

lU.'lIO

Cr$

1.2911.980

li. 964,711'

' •.388.m 1)

18'l'.T4I.'7t1

1.000.000.000

2'1' .818.896,091 I)

3O,9U.822.488

107.000
100.006

1.129

Pre.iltiéncla da nqJlibllClL

1) Para rClIUlarlzaçao de ClLSllfS1l5 efetuadas além dDs
ererntos, no cxermcln de 1962, com o extinto Conselho
do Deseuvojvunento <MP 4Cil.484·63} ...............•

M1IllstLlrlo da Acncuttura
I) VontrllJuJçao da trmào, no Instituto tIe Aposeutador ía

e Pensues 'dos Oomercuc 10& na qualidade de empre
ll11elOI'II, corresponuente 1105 débitos relativos ao mo
rccuíhtmentn das parcelas destínadas ao SESC e ao
t:lENAC (MA '15.416-641 .

:11 Para pagamento Cle d,reJ'CI1çali ele enquadramento de
sel'vJdores do S~l'viç' .I::scolal. da Univcj'sldlldc Rural
do .8rllSlJ•.o el~ nível ,Up!vclsltarlo dos funcionários. do
Instituto de tnJuno f'lIperlur da 1. eadeím da Escola
.NaC1CnllJ de ~ietcrlnárla - Arlete TakaJl1shi, relativas
ao exercíclu de 1961 e 1:162 (MA 37.514-64)' ....... , ...

J) parB pagamento de gra~lfjl'açã() pelo exercícío de ma
gístérlo. no exerctclo de 196a, a que tem direito os pro
fessôres da Escola de Agronomia Ellseu Maciel, em
PelOtas. no Estado do Rio Gl'llnde do Sui (lV'.cA
ab.O:,.,-ij:J, ' , ..

'I Para PlIgllmcnto a João Br~to Pllho cessionário dos
ctreuos ce Francisco l"llçanlu!-de Sa por serviços res
Umaos para a antiGa. dellencl'llc!a Núcleo oolontal tie
:lMllcM. subordinado â. Qlvlsão de Terras e cotonízacno,
tl'nnsrormaaa em Instituto de Imlgruçae e ooíontaacao,

-e. posteriormente. em Sup~riJ1tendêllela. da POiltlca.
iHlmUD, cuja jmportfmcJa foi objeto de sentença ju~
dJclàrJll e correspcnde a: lMA 35.513-64):

li! serVIços prestlldos ..
lJI cnucüo depositada. .
CJ CUEcllS _do processo .

lUllHstér/o da Fczemta:
li l'arn ocorrer ao pagllrncnto de despesas provenientes

dOll llenrtços de tlUMlfiaçáo pública prestado$ pela 50
cleté Anonyme du Gás do RIo de Janeiro, em 1953, ao
entllo Distrito Federal Im 225.362-55) ..

I) Para entrega à Petróleo Brasileiro SÃ. (PETROBRÁS)
do produto dos impostos de Importação e de consumo
JmpOsto sObre velculos automóveis, bem como do
tmpfisto sObre II remessa _de vaiores para o exterior,
relativo aos exerclclos de 1953 e 1954 (215.419-63) ....

I) Para pa~,amento de débito contraldo pela Casa d4
Moeda com 11 Admlnlstração do pOrto do Rio de Ja
nClro. relatIvo n. taxllS, CtlpaUlzlas e armazenamento de
mercadoria.' importadas em 19C4 <M1" 191.641-64) ...•

tI Para a regularlznção e\e d€.~pesas rea-lizl\des em 1959
pela DRar do F..splrtta SlIn/;c1 com salllrlos dos ture-
feiras (MP .335.103~60) ' .

li para pagamento ~ Compauhla. Rádio Inéernacioool do
Brasil de contu provenientes de serviços prestados ao
Gabl1lete ao Ministro d& Fan'nda, durante o mês de ja-
neiro 11{l 1965 (M!" 38.544-65) H'

&) para pagamento Il. lUo LIg-!lt .S.A. aervíços de, Ele
lrleldade por serviços c..ue realizou no ramal alímen
raeor suotcrréneo cl<1 SUbtSlllÇáo transforrnadora do
Insututo de óleos (MA 67.648·64) ••••.••....•...•.•

li) Para regl1larlze.çao doe- adlllutlllrJento feito ao .Ministé
rio da AgrIcUltura, no exereícío de 1964, para atender
fi elespcells previstas 110 planu elaborado por êste. fo,~l
nJhtérJo em cooperaçào cem ar MIlllstél'los d1\ Vlal;110
c Obras Públleas c da Saúde. destinado à aqulsiçáo e
distrlbuiçlío, gratutta. de sementes,. mudas, .adubos.
equipamentos, inseticidas, recuperaçao de esh.adas e
pontes, e fornecimento de medicamentos e nssístêncía
médica às populações dOll E5tadJs ~a Bahlll; e de MI
nns Gerais atingidas pelas inundaçoes vertfl~adas lia-
Quelas regiões (MA 10.27.204-65) .

'1'1 Para constituição dus recursos do Fundo F~deml
AllropecuiU'lo. consltlerando os dil;posltlvos legllls da.
nUnea b. do IIrt. 10 da Lei Delegada nO 11-62;' item rI,
do art. lO, ela Lei Dl'kgada 11" 10-<12 e art. 15, da Lei
Delegada n9 '7-62, relativamentE: ae exerclclo de 1064
(MA 66.340-5!J .. .

8) 1'ar& constltulc.n.o de reem st's do Fundo Federal Agro
pecuário <FFAP) , de acôrdo com o art. 49, Item VI. da
Lei Delegatla n9 8, ele 11 ele outubl'o de 1962, corres
pendente 1\ O,li% da wxa de despacho aduallelro pre
vlsta. no Iírt. 56, t,::llrál!1'llfo 10, M;Lel 3.214, de 14 de
aGôsto de 195'1, ll.rreCladacJl'1 ?U 1:964, rel~tJva.mente 80
exerclelo de 1964 (MA 002-0,,4011-65) •••...._ ••• ' •••••

11) para constituição de recursos do Pundo 1"ooeral Agro
peeua,io (F1~}J'I. considerando o disposto no Item 1.
do art. 49 da Lei Delegada n9 8, de 11 ,!-e outubro de
190'1 ns. ImporllUlcia ccrre~pon~ente a dlferenç1\ entre
Ir, cla renda tributária da Unlao, arrecadada em -1064
e'~ dotnçíio atrlbuidll ao Fund( Federal Agropecuário
no orçalnento Geral cia União, relativa ao mesmo
rxerClclo JMA 002-02410-G!i) , •••

ttrmta e cinco bilhões. t'lltCCJ1l0S c noventa e três rnilhúes, seiscentos I' se
tenta e seis mil ouoeentos e sessr nta cruzeírosr, discr.imlnados na presente
tu;
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PI'esulenCla -<la l~r.l)úNtca .

O credito cspeciar' de Cr$ 24.000.000 destinà.-se Ao regularização de (\{s.
esas efetuadas além dos créditos. no exercicio de 1962, nos têrmos do I 19,'
o artígo 48, do Código de ,Contal1i1idade da União, com o extinto COI1M:hO
o Desenvolvimento (Processo M!" 400.484-63). .

, MlnlSfCl'IO da ArJrjwdma, _,
Os creo'tos especiais. SI'J!cltl:e'vs pelo Minlstérll!. da Agricul~ura. atmv~1!

o ÃVlSO n'! b03-GR. de :20 'de setembro de 1985; a esta Secretaria de Es:ado,
ue deu origem ao uWCCSSO nv 1\11' 202.644-&";" importam em Cr$ ...... ' ...
0.914-.622.488. DoS créditos em aprêçc, que se encontram justl!ícados nos
espectivos procesaos, uestacam-sc pelo maior VUlto', -os seguintes: '

Ul·S27.515.89fi.091; ~a;e cCp.stiti1IÇi\ó.'~d\lS, 'rec:ur~os do ·.Fundo ;"edctal
gropecuártc, 'consíderando o disposto no item 19 do artigo 49 da Lei J)~Je.

aoa 119 8, I de 11 de cutuoro de 1962, na importância correspondente à. dlfe
ença entrc '~1.1 qa renda u lbutana da União, arrecadada em 1964, e a do

tacao lÍtnbUlda ao ~\mdo no Olçúmento Ge!lll d~ Uniâo, relativo ao ~es~o
xercícío (M,,\ - 002 - 2.410-65): 01'$ 2.206.342.000, para constituiçao. doa
ccursos do mesmo Fundo, de acordo" com os dísposítívos legais da alUl~a

n", do artigo 79, da Lei ,OeJfeúoa n9-11-62, item n, do,artlgo lO, <ia .Lei
elegada n9 10-62 e artigo 15. da Lei Delegade n? 7-62 (MA 66.340-64\;
"$ 1.00U.000.000, para regl:Jari~ação de adtantamento feíto aG Minist~l'lo
a Agrrcultura para despesas decorrentes do socõrro às populações do F.sLa.10
11 .8alna e ae-Mlnas Gemis a/lúcidas po~.inundações (MA -,010 - 27.204.
e 1965). '

Ml1lzsterlo da Fazcnaa

Os .Cl'éetltcs 'especiais nrce ~sr.rlos ao Mlmstérlo da Fazenda' atingem à
orna de L"1'S 1. 092.241.224, d"sracando-se as seguintes parcelas: Cr$ '" ..
20.170,267, destlnllda li. regulartzaçáo de despesas referentes ao Mlniste.-!G .'
11 AeronautlCa. - Emprpsas NllCl(;l,ais de Tronsportes Aéreos, e relativa' »os
U"OS conta~s'pclo Banco elo Brasil S.A. até o 19 semestre de 1964 II,H'
42.'170-641; CrS 93.388.759. pala entrega à Petróleo Brasileiro S A.
PETROBRAS) do produto nus impostos de Importação e de consumo inci
entes SObre veiculas automóveíz, bem como dó ímpósto sõbre a remessa. de
atores para o exterier, relativo aes exereícíos de 1953 e 1954 (MP '" _I'•••

te 4llHI3>; e crs 50.107.000 e. :"1'$ 14.864.000, ambos para comptementscão
e recursos aestlDanos ao pagamento dos servrcos eletl'o-mec1lnicos ilr''!S~R
os pela loB.M. do Brasil, Innústria, MáqUinas e Serviços Ltda., em lJ63

19ti4, á Divisão. do Impõsto de Renda (PJ'ocesso$ ns, :MF,181.539-63 e MP
74,611-64). '

, MlmncrlO da GJet1,ci
Pelo AVI$O nv 73-CoSEF (8/1), de 8 de setembro de 1965, dirIgido a i'Ma

ecretaria de Estado (SC 1!14, c 829-651, o Ministério da Guerra solicita cré- .
ditos especlals no Jnontflr:tc de Cr~ 39.980.354, para atender a despesas In
lfip~nsaveis. SaJlentam-se os créditos de Cr$ 25.760.000 ,e Cr$ 11:-942 ..82,

dimtinados, respectivamente, a atender a despesas com a instalação e'manu
tença!! de EscritórlOS de P.dido" Mílitares no E..'i:terior e no pagamento ,t?e
r.~emzações, devi.tias a t"aba!haelores dispensados de obras na 41,\ Região
ll1ltar. ,

Mi111stério dct,JUstir;a e Ne"ócios Illterlorell _
Os crédito, sOlicltados pelo Millistério ela Justiça _e Negócios rnterlor~s,

pelo Anso n~ 720-H, ele 2::1 de setembro de _1965; a esta Sccretaria. de Est,a(!e '
MP 420.619-=-651, importam (.IU CrS32.029.500. Dêsse tota.l. destacam-,e as
arcelas ae Cr$ 20.</'00.000 c Cr$ 10.000.000, ambás destinadas à l'eguIariia
ao de despesas l'eailzadas em exercicios já, eÍiceri'l'ldos,\além dos créditlls,
om funéamenw,no § ]v. c.o a.l't. 48. do Código de Contabllidade da União.

Aquêle total fói acresccnflüia a parcela de Cr$ 19.143.236,..também destinada
à regUlarização de despesas realizo das. além dos créditos, no exerciclo de
963, relatIvas ao pessoal do 1'clr)tório Pedel'aI de ROI'alma (MP 416.015-63J.

Mlni:;téJ'ló' "la. Rcla,,{j~s Exteriores
Os crédItos especiaIs ~elatIVGS- 'a(Í Ministério, das Relações Exte;iore!

mportam em Cr$ 43.247.2il, c destinam-se à l'egularização de despesas já
tetUadas em exerolclos !lni.erJo:es. nos term()s do § 1Q• do. artigo 48, 110 CIi-.

digo de Contabilidade da União, devido ao 'oará.ter urgente e inadiável-de
ue se revestiam.

.Ministério do Trabalho e.Previdência sociáz
Sao <1015 os créditos e.!>peclail solicitados pelo M1Ilistério do Trabalho e

Pl'evldéncla Social. Um, no .alor de Cr$ 1.977.909.500, para pagament.o 20,
Instituto lie Previdência e AsstStêncla dos Servidores do Estado <IPASEI,
co~respondente ao "deficit", relativo ao exerclcio de 1964 com os gastos de
assistência médica e hospitalar prestados pela autarquia aos servidores rJÚ
I~COS cIvis da União e seus beneflciári"ll, na ,forma do artigo 19 do OCCtt'to

n9 8.450, de 26 de dezembro d~ 1945 (MP 254.65S-1I5). OUtro, de Cr$, ..
04.502.7311, para atender ao psgamento de diferença complementar entre

8&ll\rlos e Cargos de Confiança; FunçõES de ConfIança e Salário-Familia
Clemals vantagens ao pessoal do Serviço d~ :Assistência Médica DomIciliar

ete Urgenéia ·(SAJIoIDUJ. reJal,iro ao exerciclo de 1982, f1II1parados pelo ar
igQ 16 da' Lei n9 4.069-62 (MF 183.124-62).

Mlntstério da ViClÇdo e Obras FiíbllC4S
Dois são os créditos IelE1.t!vos ao -~térlo da VlllÇáo e Obras Públlqa~,

ambos destinados á. regularIZação de despesas efetuadas em exerclcios ante
10res, além do crédito, nos têrmos do § 19, do artigo 48, do CÓdigo de O'In

tabllldade da União, o primeiro, de cr$ 560.000.000, refere-se a despesa efe
tuada no exercicio de 1962, ('om a. lLplicaçáo do Decreto n9 51.570; de '9 õe'
outUPfO de 1962, que alterou (I sistema de classificação de cargos da Aflmi
l1ÚIi.raçàli do Pôrto do R!o de Janeir<. (MF 299•.719-62\. O outro, de Cr$ .
2'78.890.500, prende-se ê. desaproprtação de Imóveis da Prefeitura de Belo
florlzonte necessária á coru.rruçãc da ligação ferroviãt16 Belo· Horizonte _
tl\blra - Peçanha lMF(OO.fi13-63).

supreemo '['ríIJunal Fecie7 aZ
O crédito especial de Cr, 6.97:i.OOSé pleiteado pelo Superior Tribunal

f'ederll1 a fim de ocorrer ao pagamentQ ias contas de fôrça e luz_à CompÍl.~

nhIa Urbll.nizadora qa Novlj. Capital ,((9 Brasll<NOVACAP). relatlvu ao
~OI dt.1960. 1()~',~ ,400.864-CIIiib _
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Cr$ e
,24.000,000

30.914.622.4&8 t
1.092.241.2M

39.980.854
51. 172.?88

i 48.247.271
2.882.412 236 r

838.690.6GO '
6.979.008

a37.il43

35.893.876.860

.parciais ~n.:laml· [

tadorfa Geral da

créditos Iledi1o~,
, oodem se-r "lnte-
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. Justiça EleItoral

01 -. Trlbunal Superior Ell:ltor!'ll
1> Para pll!:amento de -s('f\'iços telefõnlcos pl'esta

dQs no exel'clcio ce 196~ (MF 413.469-65)

'rotal Geral . . , , .

llWzlstérfo elo TrataITU) e p)'evld~hcfa Soci~'

1) Para pagamento ao Instituto de' Previdência e
1\l;SlstênCla dos Servldo:'es do 'Estado <IPASE) a rlm

.ne. atender aos' encargos de prestação de assistência '
medica e hospitalar aos'sfT'/idores publlcos eseus be
nettctanos nos têrmos do Decreto..!ei n9 4.830,'de 3O,de

-uezembrc de 1945, lclativ'l a~ de/zcit vertrícado no
exercicto de'1964 (MTPS 20Z.453-64) r .

lU 1:'ara atender ao pagamento de diferença complementar
"entre Salarlas e cargos de Confiança, Funções de'
cont1tu\çll. e balario-F'amílla, c ~cmnill vantage~s. ao.,
pessoai do Serviço de M~lstêncu~ Médica Donnclliar
Oe Urgencín' (SAMDUJ. rellltiv" ao exerctcío de 1962,
amparados pelo artlgo 16 da. Lei4.069, de 1962 CMTPS
IlI,L649-6:l e ,WF 183,12'1-62) ..

,
su,premo Trlbu1lal F't:rlózar •

1) l>ara l'lagamento das contas- co fõrça e ,luz fi, Complt
nrua Urbamzadora da ,Nov": Capital do Brasil
(NOVACAP> relativas aos exercícios de 196() a 1964
(J\1fi' 408. J64-65 . ...• a';; .

MzizWérto cta Vr{l(:lfo c Obrfl$ PlUiltcas

lJ Para a. regutarízaçào, de despesn pela Administração
do Pôrto do RlO' de J!<nml'o para atender a despesas
ueeorrentes do Decreto ll~ 5) .510, de 19.10.62, que ai

, .terou o sistema de cJassif;caçà... de cargos daq,uela' Au-
tarquia . (Processo 299.71!H'2) .

21 Para, a reguíarízaçãe de d~spes,). nos têrmos do artigo
, 411 do C.C:U. com a desapropríaçâo de imóveis da
~Prefeitura de BelG lIorizonte (Minas GeraIS) ncces
sanos ti.. construção da ngaçâo ferroviària. Bélq Hori
zonte, - Itabira - Paçanha (Processo 4011.813-63)

" dos rererente -a entrega à Administração do Estado,
BolIviano do Trecho da PcrrcvÍI, COI'umbl\.-Santa Cruz
d, La Slerl'a, situado em, Te:-ritorio da 'Bolívia (MP
41a.~~4"64> , .•...•..... ,' _ .

".,

':a. Essa unpol'tâno'lla lesulta-da r~unllío dàs propostas
nlladas a esta Secretaria de EuWdCl. examinadas pela Con
Republlca'. .

3. ,A justU!Caçllo e a comprovação da ,necessidade dos
em cada caso, c,ncontram-se nos anexos processos e assim

"t1zadocl:

"Art. ~q Os créditos de quc trata a presente lei ~rão
C'l>elcIC10S 'e serao rutolnàtlcamentc regIstrados e dlstnbu
,Nucltmal, pelo 'l'l'ibunal de Contas.

, Art. :i; li:sta rei entf~rá em vigor na data' de sua publ
rtS diSposições em rontrário.

MC:NSAGEM N9174, DE 1966, DO PODER EXEC
J;;XCelentlsslmos Sell!lCróF Membr0í:l do Congresso.N

Na forma do artigo 59, pll.."ágl'afos 19 e 29 do Ato Insti
27 de outupro de 1985 tenho 11 honra de sUbmeter à dellb
l!:xcêienclas, llGOmpanliado de UI.posição de Motivos do Se
Estlldo -los NegoC1OS ela Fu~enda, I) Incluso projeto de lei
abertura de creditos especiais, nuro mOlltante de Cr$ 95.8
vetsós Mmistérlos e ôrgãos.

.Brasilla, em 26 de ab;'ÍJ. de 1966. - H. Cal/tel/o Branco
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N9 934, DE 1965,DO MINlSTR
t'rOpõsla geral aos él'é/llto8 e~peClaZS, no valor de Cr$ 35.

Uva ao exerclcio de 1!Jfi5. -

ExceJentlSsimo Sen1lOr PrEsidente da República.
'Cumpre-me trnnsmitir a \'OSSll EXcelência. a propost

ditos, especiais relativa ao corremc exercicio, no total de
35.119ac676.860, eillborada de cc.~formidade com as normas
uRsfuI se dlStribUC!}!:

l'resldênela. da Republ1ca ..
Mlnlstérío d.a Agricultura .. _ ..

-.M1111Stério da Fazenda .. ; ..
f\,'lttustél'io da Guerra.. ~ _w ~ ..

Mmistérlo da Justiça e Negóeips ,Interiores ..
M1ll1stério das Relações Exte1'1t)es I .

Minist~rlo do J'rabaiho e P:evltiência Social .
MlÍIlstério da Viação e Oblas Públicas , ..
8 1Jpremo Tribunal Federal .. ' .. c : .

Justlça Eleitoral , : ; •••• ,.
, <I':
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ElXPOSIÇAO DE MOTIVOS NO 162,
DO MINISTRO DA FAZENDA

Ministério da Fazenda - Abertura d.
crédito especial de Cr$ 15.000.000.
para o Jlm que especlflca

Excelel1tfsslmo Senhor presldent&
Cla Repúbhca:
Expõe a Delegacia Regional de Ar

recadação em Minas Gerais. no pro
cesso anexo, a-necessidade de ser au
torizada, no exercicio de 1985, uma su
plementação orçamentária destinada
ao ,atendimento das despesas com
aluguéís de prédíos onde se acham
Instaladas exatorías federaIs ~at)uele

Estado, uma vez que a dotação de Cr$
25.000.000. consignada no orçamento
dnquele exercício não foi suflclentll
para atender a todos os compromissos
assumIdos pelas mencionadas exato-
ril1S. ~.'

2. o Departamento de Arrecadação,
InfonnancJo a respeito. esclarece que:

"VerIIlca-se, Pelo quadro de
monstrallvo encaminhado con1 o
Citado oficIo, que hã. ·àlugu~is rela
tivos a processos que varJam d~
1954 a 1955. c5m os mais diversos
valores; e que serviram i'Ie ba.Sll
paza a. previsão orçamentária para
o exercido de 1955. que tol ela
borado pelo Senhor Delegado Re
gionai quando ainda não estava
etn vIgor a Lei do Inquilinato, de
25 de novembro de ]954, que não
excJUl as repartições federais da
obrlgaçáo de reajustamento dos
aluguéis a. ser 1ello de acôrdo com
a correçào monetárla"_

3. Ouvida s~bre o assunto, a Con
tadoria. Geral da Repúbllc!t, mnnltes
la-re pela abertura de um crédito
especial. tendo em vista o encerramen
to do exerClel0 de 1965.

4. A Com1l'sao de O;~:uncnto e a
Dl~eçào Geral da Fm:enda NacIonal •
vpinam. respectiva e 1avorllvelmcnte,
pela abertura do erêd1tj) el'peclal de
llue se tratu, .

5. Ante o e}:posto, estando ç\e acor
do com esses pareceres, tenho a honra
de submeter o assunto 11 ele\'ada con
6ideração de Vossa Excelência, arom
panhado do anexo projeto de lei e
J11ensa;;em a sC>:" rncamln1Jmla' 00 Oon
r,re<so NariC'nal, nutorlzando a aber·
turn do c.réclito em referênCia. _

Aproveito a 01l0rlunlc1ade para re
novar a Vossa E'XcPl~nc!~ os protestos
tio meu ronl. prn'u"lclo respeito. .:..
OcJát>Jo Gouvéa 'de Bulhões, Ministro
da Fazenda, .

A Comissão de FJnan~as em. sua 8"
Reunião Ordinária. reallzada no dia
11,de maio de 1966, sob a PresIdência
do senhor Pereira Lopes, Preslden!e;
e presentes os Senhores Alves de Ma
cedo, Aureo Melo, Raul de Góes, MoU
ra Santos, Ezequias cosi a. Flôres SOB
res. wilson Chedld, MárIO covas, _"'-rio
Theodoro. Hegel ,Morhy, Waldemar
GUimarães. Tufy Nnsslf. Flavlano RI
beiro. Ruben Alves, Athlê Con1'Y, Ha
milt<ln Prado, opina, por unlUlimida·
de, de acôrdo com (1 parecer do re
la.lor, Deputado FJt\res Soares pela
aprovaçãodo Projeto n9 3.616-66. que
"autoriza a Ilbertura de créditos es
peciais nllm monlante de .....•... , ..
Cr$ 35.893.676.850 (trinta e (llnco bl
Ihõe5, oltocentÇls e noventa e t!'~s mi
lhões. seiscentos e setenta e seis ml!.
oitocentos e sessenta cruzelrosl à
Presldl'ncla da Renubllca, diversos
Ministérios. 'Supremo Trlbunnl. F'P
deral e Justlrll. Eleltorai. parl\ os !lns
qué especifica".

Sala das sessões da Comissão de
Flnanl'M, "m 11 de maio de, 196'l. ..:.
Deputado Pereira Lopes, Pre.sidente <
Deputlldo Flôres Soares. Relator.

PROJETO,
N~ 3.617-A, do 1966

'Alltoriza o Poder Execlltlvo CI abrir.
pelo lIfini3tério da Fa::enda, o cré
dito especial de Or$ 15.l).nO.OOO (quin
ze milhões de cruzeiros). destinado
ao pagamento de aluglléi.'l alrasadl1S
de prédios ocupados por Exaladas
Federais. inslaladas 120 F.stad~ de
Minas Gerais: tC71do pareceres: da
Comissão de Constill!i~ão e Ju.sllr,a.,
pela coltStiluc.ionalidrti'e: javorál,pl,
com emenda, da Ccnnissão de Orça
mento; tavorlÍvef.~, das Comissões de
FiscalizaçãO Fi1lalleelra e Tomada
de Contas e àc Finanr;CI.':

<PROJETO N9 3.617, DE 1955, A QUE
SE REFEREM: OS PARECERES)

O Congresso Nacional decreta;
Art. 19 E' o poder Executivo auto- COJtISSÁO DE CnNSTITUIÇAO

rlzado a abrir. pelo Ministério da Fa· E JUSTIÇA
zenda, o crédito especial de •....... ,'
Or$ 15.000.000_ (quinze milhões de
cruzeiros), destinado ao pagllmcnto de O projeto 3;617. de 1066, resulta
aluguéis atrasados, de prédios pcupa- de MenS.l1~~m dQ Poder Execut~ro e

Cr$ 35.893.676.060 (trinta e cinco bl- dos por Exatorlas Federals Instaladas
lhões, oitocentos e noventa e três mr- no Estado de Minas GeraIs.
lhões, seiscentos e setenta e seis mil, Art. 29 O crédito especial em ques
oitocentos e. sessenta cruzeírosr à tão. será. registrado e dlstribuldo, au
Presidência da Repúbllca, diversos MI- tomàtlca.mente, pelo Tribunal de oon
nístéríos, Supremo Tribunal Feder~1 e tas da União, ao Tesouro Naclonla.
ausüçs Eieltoral, para os iins que es-
peclflca", nos -têrrnos do parecer fil- Art. 39 Esta lei entra em vigor na
vorúvel de Relator; Deputado Passos data de sua publíeaçào, revogadas as

'empregados; complementação de sa-pórto. disposições em contrário, -
Iáríos, etc.', ""'--. ~rn'Ula 19~"

Sala da comissão. em 1~ de maIo de .p - - "0.5". desapropriação de Imóveisi -
6Q. pagamento de contas de fôrça 1966. - Deputado Passos Pórto, Re· MENSAGEM NQ 175-511. no PODER

luz e telefones ã. l'iOVACkP; i lator - Deputado JOão Menezes, Vlce- - EXECUTIVO

toC:~r~~~t~g~;;C~~d;r~~~~e~á~;~; ~~~sldente, no exerciclo da Presidên- d;:XJ~~~~~mNO:C?~~~resMembros
e serão automãtícamente registrados
e dístrroutdcs .ao Tesouro Nac.onal, COMISSAO DE FINA1',ÇAS Na forma do artigo 59. 11 19 e 29 do
pelo Tribunal de Contas. PA!tEci:a DO llELATOII Ato Institucional n9 2, de 27 de outu-

A Mennagem foi dlstrlbu1da nesta bro de 1985. tenho a honra de sub-
Casa, slmuítáneamente, às oomíseoes 1 - Relatório meter à. deüberação de Vossas EXce-
de oonstítuíção e ~ustlça, de Orça- De, origem govemamrntal o proj~- iencías, acompanhado de Exposição de
mente, de FJnan/Jus e a êste Orgao to objetiva autorizar a abertura de Motivos do Senhor Mlnistro de Estado
Técnico, em regime de urgência, na cr(odlros especiais num montante 1e dos Negócios -da FàZenda. o Incluso-
forma do art. 59, pllrágralos 19 e 29 j t d 1 I ' t Ido Ato Instltucionnl nO 2. CT3 35.693,575.860. 11 Presldéncla da pro e o e e que au or za o Poder

Rcpública para os Ministérios' da Agli- Executivo a abrir, àquele Ministério, o
II - Parecer cultura, Fazenda, GUerra, Just!ça. Ex. crédito especial de cr$ 15.000.000, para

Da El>;Poslção de Motivos do Senhor- terior;Trabalho. Viação, Supremo-.TI'I- o fim que especifica. '
Ml11:istro da Fazenda e do texto do bunal, Justiça Eleitorole para a PI'Ó- Brasllla,. 26 de abrll de. 1008. -
próprio projeto de--Iei se depreende e pria Presidência da RepÚbJJca. - Castello Branco.
se conclui como vívíam em regime de )I.través de EI':posiç!!o de Motivos do
desordem rlnancenn e admínístrauva Ministro da Fazenda cxplíca-se e ]us
os órgãos e mínísterlos neste Pals. -E tlflcn.-se o projeto.
como a lei orcamentárís, é um dlplo- II - Parecer
ma falido e desrespeltal1o.' ,

Baseados no artíco 4f do cõdtco de O projeto está tecnicamente certo e
" .. a despesa [ustífícada.

Contabilidade Pública, em artltíoros Sou pela sua aprovação.
legais e contábeís ou em -atrasos rn-
justll.'cnveis. acucnuíavam-se nos õr- Sala das Sessões da, Comissão de Fi-
Cãos ministeriais -ou agencies do po- nanças, em 11 de maio de 1966.
der Iederal, contas. d1vldas, rundos, Deputado _FIó~~s Soares, Relator.
salários, índenízaçoes, etc, sob o ri-
gor da erosão ínüacíonaría. sem o PARECER DA COMISSÃO

contreíe do 'fiibunlil de Contas e sem
o índíspensável enquadramento orça
mentário. Por esta Mensagem se con
clui e se convence de que hn uma ne
cessidade inadiável de ·se fazer uma.
reforma profunda no l:lecanu.mo li
nameiro oficial. a cJmeçar pelo 1'11
bunal de Contas, que deve rcalmente
controlar todas as despesas da UmlÍo
e continuar pelos diversos- órgãos re·
cebedores e pagadores do executivo le
deral e se concluir no Congresso com
novos métodos de exame or'lllmentárlo
e de fiscallzação flnanceíra e tomada
de cÓnlalo. .

As.'llm. ccmo está. os vlelos e delor
mações se repetirão e nào haverá au
ditoria financeira que controle e ve
rlIlque a exatidão do movimento con·
tábll da República. .

Propomos mesmo, ao Ministério da
Fazenda, que em'le de uma só ,vez ao
Congresso Naclona I, tôdas as contas
nüo regularizadas dos !lovemos pas
sados, todos os débItos .sem cobertura
orçamentária e demam deílcits de
caixa para qu~' se reA'uJarlze definiti
vamente o Tesouro Nacional e dora
vnnte, nas previsões do orçamento
programa, eonstem rubricas destinadas
aos casos excepcionais e, de emergên
-:1:1. Assim trabalharemos com mais
ordem e rigor.

Somos favoráveis 11 aprovação do
pro.leto governamental, na forma pro
posta, eis qu~ se _traIam de despesas
consumadas ou do Interilsse social e
cconômico do PaÚl.

Este é o nosso parecer, salvo melhor
JUIzo.

Sala das comissões, em 20 de maio
de 1966. - Doputado Passos PôrtO,
Relator.

• PARECER !lA cO~Ão

_ A Comissão de FiscalIZação Flnan
:elrn e Tomada de Oont1\s. em sua
reunião ordinária de 12 de maIo de
1966, presentes- os Senhores Deputados
Plinio Lemos, "PresIdente: João, Mene"cs. Vice-Presidente; Passos POrto,
Ludovlco de Almeida, Luna Frelre,
Waldemar Gulmll1ã1lS, The6pnHo PI
~es, clemens Sampaio. The6dulo de
Albuquerque, Anlónlo Carlos Maga
lhães .. Humberto Lucena, Esmerlno
Arruda e Jcão Herculino; aprovou o
Projeto 3. 616~68, do .poder Executivo.
que "Autoriza !lo abertura de créditos
espec1als num montante de ......• ,.,

Justiça Eleitoral

O crédito especial de Cr$ 337.043 é pleltca'do pelo Tribunal Superior
~;lclloral com a mesma fmalicJnde do crédito relaavo 11O Supremo Tribunal
l'<;oel'lu IMIo' 413,469-6l;i).

Aprovel:o a 'C'portunl:lade para renovar e. vossa Excelência-os protestos
IlU meu maIS profundo i espelto, - cctavio Gouvea de Bulhões, MinIStro
uu J:'a".endB. -

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
.E.' JUSTIÇA

PARECER DO RELATOR

1. O projeto em aprêço, do Poder
.Executivo, cncamínhado com a Men
1.11gCHJ nQ174-~G, do Senhor Preslden
re da República, propõe a. abertura.
ar créultos especiais num. montante
da erS 35.S93.676.660, destinados "
:?l'c',ld,'nc.a. da RePública. dtversos
:HlnlslérJos, Supremo Tribunal Fe
l "J al c Ju~tl<;n. Eleitoral; para os fins
I ue cspccíííca.

, :lo O projeto não infringe qualquer
I ~ "Cc".:! constttue.onal e é Inatacãvei

, ljll!Ill:0 IJ. sua jurldlcldade.
.PlJ.I'eCC-nos, ass.m, que' não existe

11] ,pJj1lllento à sua tramitação. .
E' o nosso parecer, s.m.I. - Depu

t:':w Agnaldo coua, Relator.
P AllECER DA OOMISSÃO

'. Coml;;sli.o de constitUição e Jus
t;, ~I em rcuntüo de sua TurnlEL"A u

,

r.': JIZBda no dia 11-5-66. opinou.
u :lnlroltnente, ~ pela constltuclonalJ
UOfd c juridicldade do Projeto nu
;m[w 3,616-86, nos termos do pare
(;C, ú) Relator.

,,"tiveram presentes os l;lenhares
DEpulados: Arruda. camare, no exer
CJ"I J tia Presldêncía (artizo 52 do Re
glmmto Interno). Agnaldo costs,
11l']rt1Ol', Lncrte VIeira, Osnl Regrs,
1"1.v.o Marcll\o.' Ivan Luz, AccJOiy
:FIJJJn. Noronha. FlIho. Raimundo Bn
tI), 0Jiveim Britto, Wilson Mal't!Ils e
AlO"ln" Vlllols.,

l-r~~llla. em 11 de malo- de 1956. 
In 1,10. Cdmara. no exerclcio daPre
l3i<Jt nCla (art. 62 do R, I.) - Agnal-
do l'Qsla, Relator.' ,

C O ll1 S S.ti O DE FISCALIZAÇÃO
, FINANCEIRA .E.' TOMADA DE'

CONTAS
l'A:tECEn no R~LATOR

r - Rclatór~o
J,c~lhendo Exposição de Motivos de

,n° L~4. do Scnhor Mlnlslro da Fa
2fJuJa ,o E>:mo. Senhor President.e da
Rrpt.obllCà, através a. Mensagem nu
,meIO 174. de 1966. encaminhou ao
'Cn- ',l'ro;sD Nacional Projeto qe L"i,
cn que solicita ~ autorização para
uh tura de créditos especiais. num
mO:llllnto de Cr$ 35.893.575.&60, a
uiv, rsos Ministérios e Orgãos.
, 0, créditos solicitados se detmam
à c' eSldêncla da RepúbllCà, Mlnlste
ti,; da Agrlcultnra, Fazenda, Guer
1'". Justiça, ReJaçõe.~ Exteriores,Tra
bal.lJ li Viação e supremo Trlbunai
I"€-,eral e JlI,Uça Eleitoral. Todos
orl lOdos de propostas de cada órgao
e examinados pela Oonladórla Geral
d!l República.
, O maior de todos os crétLtos espe
clf'l~ solleltados é o do MlnlSt~rio da
.A~ ·lr1l1tura., num total de •.........
C1:,; ZO,914.622,48B. e se destinam na
WIl .Juase totalldade .: ......•.......
,(Cc; 1;7.516.896.091) para constltul
çli" d09 recursos do Fundo !,'ederal
.Agropecuário. considerando o dispos
10 no item 19 do artigo 4Q da Lei De_o
legada n9 8. na lmportllncla corres
]Jondcn le 11 diferença entre 3% da
:renno. tributária da união, arrecada
'00 em llJ64, e a dotação atrlbuida ao

,!l"ltllclo 110 orçamento Geral da União,
':relativo no mesmo exerelclo.

03 demaIs créditos solicitados peios
Órgãos e Ministérios se destinam:

.1". II regularizar despe'as efetua
nas alem dos créditos, em exercícios
Bnt er,ores;

:!,Q. pUll:amento de juros, de Impos
ltoo Ge consumo, de importação e só
'bX'l" f\ remessa de valores para. o ex
:t4rll)r~
h. ;l". complementação de recursos pa
~oll pagamentos de serviços efetundos;

','47. rnd~ções pela dispensa de
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- "O manda.to eletJvo de natureza.
legislativa~ não lInpedé, l:ll.lvo
quando houver incompatlbifu:ladl'
de horárIo, o ,exerclcio de eargo
de professor catedrãtico, cabendO.
à eMa. a. que p~encer o repre
sentante formalizar a. medida. au;'
torizativl, do exercic10 conooml
tante do mandato li! do cargo d. ,c
maglstério"• ..

vllJa li.iluto~izar ~ crédito especial de der ao pagll.plento de alúguéls, que' ~Ias Federais, Instaladll4 no Estado EXPOSIÇãO IDE MO'NVOS 1ll. !!::
ces, 15:000.000, destinado ao paga- varlam de 1954 a 1965. com bs llialS de MJn_" Gemls'':., . Nq 246, DO MINIS~ DA ED-q~,
mente ·de aluguéis atrasados de pré- diversos v&!or,c's·e "que serviram de Sa.la das Sessões'.- da 'comJSsáo de CAÇA0 E CULTURA, , ,:~'
dlos ceupaãos por :mxatarias Federais base para a preVislio orçamentária Finan"as em 11 de bato de 1966 _ Em-a .de maio-de 1966.' .7.
instaladas no 'Estado de Minas, Ge- para o exereírão de 1965, quando ainda· ~, , 'L i 't " ' , , I
rala. não estava em Vigor a,Lei do Inqul- Deputado Pereira: opes, Pres dep_e. Excelentfss1mo,Senhor l'l'cs~dente da

Peie; constitucioJaUdade, é o pare- llnato de 25 de novembro.tío 196i, que - Deputado, Wil.son,Cheã
2
1t,_;Rela1or. Repúbli~a-: e C : ".

cer, cabendo a outras oonússúes exa- não ~clUl as repartições' federais de - r- ' O Egrégio Oonselho Federal de .E;du~
minar o mérito da proposição. , .. obrigação do reajustamento dos alu- P....OJETO cação, 110 uso de .atribuição que lhe

guêls a ser feito de-acõrdo com a.cor, '" contere li. Lei nQ 4,024. de, 2<1 de 'de-
Brasilia. 11 de maio de 1906, reção monetãría", ' . zembro de 1961, aprovou .parecer, bo- '

Ollveiril Brltto, Relator. . • N'?3',660. de 1966' . moíosado pelo Ministro de Estaí10 fa
' PAllECE1I,'. DA COMISsÃO ' Diante disto, :t~nto· a Contadoria. . ., vorã:el à' Incorporação da. Faculdàd;

, ~el'~l da República, quanto a. Com1s- l1U!orporlL a FaCIlIdade dcYiloaojia. e de FIlosofia o Letra. de .juiz de'Fora
A ComiSso de COnstituição e JUS- sao de Orçamento e a DIl:eçãoGeral 'Letras de Jui;:: de Fora à Ulliversi- à Univerlildac1c Fedcr.al de Juiz de Fo-

,tl<;a. em reunião de sua Till'ffio. ".AIO, da Fazenda NaciOnal. mâllifestatam- dade .Federal de Juiz de, Fora.~ ra ' .
'realízada no dia ·11 de maio de 1966, -se ~a~oràve~ente, lleia. abertura. do . . . 'Í'e:r\ho a honrn, pois, de .encaminua.t

, oplnou,· unãnímemente, pela consü- crêdíto espeelal em pauta. • (DO (PODER EXECUTIVO -. MEN- à' alta. apreciação de vossa. Excelên-
tuciona.lldade do _Projetoll9 3t1'1"6G, 11 _ Parecer. , SAGEIv.Cr!~ 253-66) cía ~ anexo'antel1rpjet? de 11.'1, que se
nos têrmoa do parecer do Rei tor, '" (.As . Comissões o ~ de Consti~llição e destína a consubstanoíar aquela. 111e-'
'Estiveram preserit.es os Senhores . Creudo que o "C1:emplo deve plll'tlr Justiça. de Educa ão li Cultln'll. e de dlda, plel!amente j~tiflc,nda., ~0J;l as

Deputados: Arruda. Câmara - no de cima, só 'posso .opínar que (I ao- . ç modlficnçoes que [ulguei ,cabIveIs e
exerclcíc da .Presidência (artigo' 62 vêrno pegue aos seus credores tal' FmançasL conslderando .as observações .apresen-
do Rogimenro Interno>, Oliveira qual __outrOl! devedores devem fazê-l0, O_Con""'csso Nacional decreta: tadas pelo D~parta;m~nto Adminl.stra~
Britto -' Relator, Flnvlo :Marclllo, o meu parecer é' favorável à abertura'" ttvo do Sel:Vlç,O Publico. I

Aglllnl1ldo, Costa., Laerte vieira, .os- Od eréílita espacíaj, /lolieitollllo, na. for. Ar/;. 1q 'A Faculdade:' de Filosofln e ,Apresento a Vossn ·EJxcelêllcilt os
ni fl,egls', Ivan LUZ.iAcioly Filho. Nd- ma do Projeto n9 3.61'1 de-1966 anexo Letras de Juiz de Fora; a que .se re- protestos de ,consideração 8 respeitô.
ronha Filho. Raimundo Brito, WIlson, à Mensagem acima .reterída, ' fere o Decreto n9 23,939, de 27 de ou- - .Perlro A/eixo. ' , ' ,
l'..flll'tlns li Aurín« ValolS. '. , tubro de 1947, fiea. incorporadl1.à Uni.

. .• .. I . Sa.ls. da. Comissão, em 12 de maio versfdade Federal de Juiz de Fora. '
Bras1Jla; em 11 de maío de 1966. de 1966. - Deputet.do·Ad:r/ão Bemar- ,_ ' p , '

- Arruda Câmara, no exercíclo dn: acs, Relator. , \ - Art.29 SerãÇlincorporados no P~- ROJETO DE R~SOLUÇÁO
l?xesldêncla. (axt. 62 do <&.1.). o " trlmônJo ·Naclonal,: mediante escritura ,
Ollveira,Brltto, Relator. . PAllECER DA COMISSÃO~ pública. e independenremente de'qual- N'? 158, 'de 1SJS6

,'PhllECU'DO -r~ATOl A Com1ssào de Fiscalização FiÍlan- quer indenização, todos OS hens,_mó- Autoriza o Sennor Deputado Oscar
- ceirll: e Tomada de Contas, em sua vets e imóveis,' assim como os direitos Dias Cor~êa a exercer o cargo de

, ' I -, R.elatório _' reunião ordínárta de 12 deI D11\io de da Faculdade' mencíonada no artigo P J I O t d dtlc
Mensagem do poder:mxecutlvo 00.' 1966. presente;;"'os Senhores Depu- anteríor; d~~ee8J~rBr:s~i;. o na U1livcroj-

licita do Congresso Nacional abertu- tados Plinlo Lemos, Presidente, ·João Art. 39 O pessoal .docente em elrer-. (DA MESA)
ra. . de CIiédito de 01'$ ,15.000.000 Menezes, Vlee-Presidente, Passos Põr_ ciclo na. Faculdade na data da. inoor-
(quinze milhões de cruzeiros) .~des- to. Ludovico de Almeida, Luna Freire. poração, será aproveltado"lla forma es-A Oâmara dos Deputados aprova>

;tJnfldo ao pagamento de aluguéis Wl1:ldemar GuJmarã~J 'rileóphill> pi- tabeJecida no' Estatuto d<l Magistério ... , " .
ntraslldos de ,prédios ocupados por rc.s, CJemens Saclf,alo, Theódulo de Superior, levando-se em conta: as ca._ Art . l' FIca ,au.torlzadl> o Senhor
Exatorlas Federais, instaladas no Ell- .Albuquerque. António Carlos Maga- tegor!a.l; em que está eltlSll1f1cadoe, Deputado Çlscar· DJas Corrêa, Profes
tado de Minns Geram. . ~ lhàes, Humberto LÚcellà. Esmerino quando fOr o casa,'em cargos equiva- SOl' catedratlco, da ,Faculd~de· de, Dl-

Diante da. ExnOlli"áo de :Motivos Arruda e JOá.o-Heicu.Iino, aprovou o lentes que serão inclu!dos, por decre- reito da UniversIdade de Mmas GerlÚS
que acompanhá,rz Mensagem; nada pr?Jeto n' 3,617 de,1960, do Poder to, no Quadro (fnico da. Universidade e da. Faculdade de Ciências Econômí- '

" temos';" 0"01' ao t!rojeto,. a não ser Exeeutivo, que"Auto,,l'lza! o Poder Exe- Federal de JuIz de Fora.' COIl da Universidade do Brasil a exer':'
-"'i cutl'Vo a abrir pel Mi istérl d .... , cer o magistério jlUJto a Universidade

'1uantl>" no art: 29, d0 9uaJ, llcgundo . , , o n o a "a- Art. 49 Incluidos, também por De" de BrMIliã., nos têrmos do n.rtlgo ..j
- entcndlmcnto desta Comissão, deve ~nda o crédi~,? espe~Jll! de., Cr$ .... t ' Q adr '''ni ' .....
ler' suprimi"o a palavra. ~llutomàt.l- 15.000,<100 (quU1Ze! rnllhoes de cruzei-- crc o execuéIvo, nQ U o v c~ da da. LeJ nq 4,881-A de..6.12.1965.

W M) d ., do ". Unlversidade serno, os cargos déstlna.- . _. ,
J:ltmente1'. ' , ~ rv" es",na ao pllgl<-lnel1w de alu- dOS" à nomeação Interina- dos demais ,Art. 29~ Esta Resoluçao entrarã,: e.ll}

guéls. atrllsadoll de prédios ocupados servJdores da Faculdade' Incorporada, VIgor nl\data de s.ua publicação, !re-
11·- Parecer . por Exatorias Federais,· Instaladas no em exercido na. da.ta aa iJícorp.oraçüo. vogadas as dlsposiçoes, em contl'âno."

,P«!ln a.provação do 'projeto," com ' Ellt~do de Minas Gerais". nos têrmos "li .
d i d lavr "au do parecer favorável do· Relator, Depu- Art. sq I'ára.·os eíeitos dos artigos Brasi a; 12 de maio de 1966. -,

~:;n~~tl~~~~I~~~~v~a :rl
a

29'. a : - ta.do Adl'lão Berna.rdes . anteriores, a Fnculdade Incorporooa Adaucto oardoso, Presidente - Bapj
, _ .. ~ . apresentará li Universidade de 'Juiz tl.sta. Ramos, 19 Vice-Presidente - Re~

Saia: dll. comissão, em. 12 de maio . Sala d~ ComlSsao, em 12· de maiQ. de Fora a relação do pessoal docente Ia.tor.
de: 1966."~ GulllzeT1l~iníl de Oliveira, de 1966. - Deputado Joáíl Menezes,' e' demals.servidores espeeiftcando' cãr· . l:'A~ECER DO llELAron
Presidente, - Sk5uto Mator, Rela,tor. Vlae-P~esidente no exerclcio· dll Pi'e- gos ou funções que ocupam, fotmn. da. '
l!,'MENDA .AO P~OJEn'O N9,1l.6!'Hi6 stdSncla. - Deputado HumlJc.rto LU~ acimissiio e vencimento. ou salnrio e o. nobre Deputado Osear Dias Cor

e Suprlmn.-se,no artigo 2~., a pala.- cena, Rcl~tor designado I pelo Presi- comprovará o.ex~rc1e1o mediante'npre rlla encaminhou à Mena.o ,seguinte: .
'VJ:~ "nutomàtioo.meute",. dente. ., sentação de foUlas de pa~l1mC1lto e re- "E."rnIo. Senhor Presidente dll. CA-,

Sa.la da Comissão,. em, ,12' de' nIaio, . ,_ ." colhln1enlo de ÇOlltrlbulçoes para. In&~ mal'a dos Deputados. \.
S t 111' R I t COMiSSAO DE FINANQAS tltuto de preV!dênCÍa.· ,. -... I

de 1966. - QU o alor, e a ?r. .. ,I" ., ,'~ " ' ) Oscar Dias Correa,· professor cà,te~
.?AltECEIl DA "OMISSÃO PAllI!lCEK DO IlllLATOI1/ , ',~, 'Art. 6~ As despeSlUl com a execução drático da Faculdade de DireJto da.'

A ComisSlÍI) de-'01'çanl~ntõ, em re. 'Ante. o eXposto, SCIl1~8' pllÍnameriti da pr~ente iel cor~e;ão à conta. dn.s Universidade de Minas G~rll;Úl e. di
união orcl1nál:ia. da. sua Turma "'O", fl'voráveis ã. ap,ovllção do presente Dotaçoes Orçamentátflls Il.tribtIfdas à Faculdade ~aclonal de, OlênClas Eco-"
~eiJll'lada .no dlQ.1:1 de mala do ano prl>Jeto; qúe obY-!tiva regularil:ar a. sl- UnIversidade Federal' de ,Juiz de 1"0- nOmicas da·Universidade do BmsU.
de 1966, opl~ou por l\llanimidacl.é, nt1 tuaçãa de. aiuguêis atrazados' de prli-' 1'1\. ' , d~put~dq,federal, vem perante Vossa.
forma ,da: p~rec~r dQ Relator, DCPiI- ç\los ulJl1za(ll1ll .~r exato~laa ',ted.erais ~Art. 91" A Faculdade, a qüe se re-- i:::elfulClI1, expor e r~querer o sell'~~~
tado Souto MIlJor; pela, aprovação ao no Estada de. Mmas G~rals. . tere esta. lei deverá adaptar 'o seu re- . ' ..

·Projet" uva, 61'1 tie 1966, com emenda. Sala das. s - d "C' ("ó, 'ei glmento ao Estatuto da. UniVersidade, a) que recebeu da. UniversIdade de
S nh · cssoes: a.. om ss o' e Federal de Juiz de Fora. e submetê~l(l· Brasllla. convite para. leeionn.r, em hil- -

G~i~= 8~e~m;~t'a,o~ana~ W~ Finanças, em,ll de maio de 191i6. - dentro de 60dias á aprovação d"'Con~ rárlo não coincidente eoln o desemiJe.
111-1l, &outo. Maior. Ponee de AlTuda. Deputado, w'llson Cheãiã, Relatçlr. selho Universitário e do Conselho Fe- nho. de suas funções na. 9ãmara, a
AIOY.'S!o de Castro, Carneiro de' Loyola, ' PAlll!CEll DA CO:M.ISSÃU deral de Educaçiio. .., cl1!Clpllt;a de que é catedrátICO, nn. liDa

_.' ., Un!versldade; .
, Rllpliae1 ~czende, Amando Corrêa, A Comissão dá Flnan,M, em .SiIl\ Brasilla, em;.. de .. , ~. '" de 1966. ,.

Mllvernell Liml;l, Benedlto Vazo ,LOu.- 8' ReunIão OrtUt1árià. realizada. ~. n ,õ) que"o art. 64, da Lei n9 ',88I-A,
Tival Baptista, Clodomlr Mllet.. Jan- de- maIo, de 1966; sob a presidência do MENSAGllM N9 253-611. 'DO PODER de.6 de dezembro de 1965, que dlspúe'

. 1]\lny-cCarne1ro e Abrahào Moura. ~ Senhor Pereira Lopes, Presidente, :e ' . EXECU'lTItO sObre o Estatuto do Magistério Su-
Sliln. da Comissão, em 12 de maio presentes os Senhores Aives de, Ma- " perior, dIsciplina. q~e, .

c~e 1966. --Guilherm,lno de ..oliveira, cedo, 'Aureo ,Melo. 'Rnul . de G'óes; 'Excelentlsslmos Senhc>res Mêmbros
d ' .... I t Moura Santos, Elzequlas costa, F1ôres do Coni:resso Naclona.l~·1'resl 91tc. - Souto M;aior, "e li. 01'., .,

Soares, Wilson -Chedid, Mál'io Covas, Nn forma:' do artigo- 59, parágrafOS
COMISSAO DE 7 fISCALIZAÇÃO Arlo Theodoro, Hegei MOl'hy, \Valde- lq e 2~ do Aro Institucional nO 2. de-

. "INANCELRA E TOMADA mar Gulmarã.es, Tu!y ~1'lS51l. Flavia.no :l'i de outubro de 1965. tenho a'honra
, ,'.ti ;E CONTAS Ribeiro, Ruben Alves, Athiê Coury e de subméter li deliberação de Vossas

," I, Hamilton Frado, opina, por unanlInl- Excelências. acompanhado de E'xposl-
- PARECEll DO RELATOR dade. de acOrdo' eom ó parecer: do re- çãOo de Motivos do Ministro de Estado

1· _ ReLaU)J1o lator, +>eputaiJo Wilson ,Chedid, pela da Educação e Cultin'a, o jncluso pro-
. aprovação do prajeron9 3,617 de l!\t16 jeto de' lei que jncorpora •a F'aculdade .

Segundo a .Exposlção de' Motivos do que ''!.autorlza. o Pode1' Executivo a de FIlosofia. e LetrM de Juiz de 'Pora
Senhor Ministro da Fazenda., baseádaabrlr. '!?elo Minfstério di FltZenda-, o à Univel'sida.cle Federal de. Juiz de Nestas condições, face ao ex a.tto. ..
em, ini:OrmaçõeS do Departamento de credito especial de Cr$ ~5,OOO.OOO.. dcs- Fora.. " ao direito & ê1e aplicado reJer, t
Ar~ecaclações, hã neee~sidade da con- tlnado ao pagamento Ide alugUéis atr~-: DraailíQ,. em. J..f ele malo de 1985'. _ Seja- formalizad!}. por estA CAslI,qll
cessiio do Cl'éditO soUc~~o,pa~a. aten· $adOll -de pr~QS ocupados por Exa-e•.Branco. . . '. ~edida autortu>M'va do" exetckiD ~, !
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PROJETO
N~ 3.6"1-8, de 1965

Declara de utilidade pública a k's(l~

c.ação ,da Proteçtl0 e Assi.çtêllcia lt
.Maternidade, d. Illfância e à AdolM~

cencia de I1tlperulla,
mo SR. JOSÉ MARIA RIBEIRO)

I As bomis~ões de Constituição e Jus':
ti~a ~ de SaÚde)

O Congresso :tlaclonal decreta:

Art, 1" E' considerada de utilidade
públlca a. Associação de Proteção e
Assistência à·Mat<lrnldade, 'à, In!imcía
e fi AdolescêncIa de Itallerulla, no Es
tado do Rio de Janeiro.

Art. 29 Rcvor,am-sc as dispos'çõps
em cqntrúrlo.

JUi1ti/lcaçáo

O E"tado do Rio de Janeiro, Imenso
em tel'l'it6rlo e econômie!lmente pode
roso, quanto a nalubrldnde e outros
serviços públicos, apresenta, ainda,
11m quadro 'tlio desolador que, em.
1963, tinha. êste aspecto:

"NUffill esllltistlc~ superficial, o Es
tado do Rio é. em números, o sc-
guinte:' -

- Nove em cada dez crianças ain
da não foram vacinadas contr!1 a pa
ralisia infantil.

- Dezoito mil tuberculosos 113rllm.
bulam no Est-ado, sem 11m h(J'pit~l

para tl'llt<1mento. '
- Oito mil psipopntlls estlío na~

mesmas .cOl1dl~ões.
- CJnco hospitais e5tatlunls s!io pre-,

cários" não têm as mlnimas conrlie.l\es
paTa dar assIstência. "

- Cento e dezoito loraüdadps náo
pOSSl1pm servi~(lS ele IÍl:ua potá vel_ •

- Quinhentas mil crll'.nças em ida·
de egrol~r são analt!lbetas,

- Duzentas e vinte localldades não
possuem serviçOS ele eSllo!06,

- Dois estabelecimentos penaIs são
insuficientes para guardllr m,als de ol~
to mil' crimtnosos que vivem à aolta
e não oferecem condicúes j:tllrll. abl'!
~l\r os pOUCOS que pàra ali ,são le'lá-
dos, '

PROJETOS APRESENTADOS
PROJETO

N'I 3.644, de 1966

(DA MESA)

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N9 159, dei 966

Doa ao Município de Matelélndla, Es
tado do Paraná, área pertencente n
União. integrante do ParQ'ue Naclo-

pAnECeI\ no llELA'l'OR na! da Fo;: do Iguaçu.

('l rlObre Depulado F1âvlo Mll!'ClJlll] (DO SR, LYRlO BERTOU)
".lJClllulnhou à Mesa o seguinte: . • . ~

, : (As Comlssoes de ConStltUlçaO e Jus-
"Ex:mo. Sr. pres.ldente da Cíl.mara t!çn, de Econêmla e de Final1cas).

dos Deputados: ti Con reSBO Nacional decreta.:
• Flávio Portela Marclllo, Professor , g
catedrático da Faculdade de DlreJt Art, 1Y :Fica rloado ao Mun!cípl~
cIll Universidade do Cl<Qrlt, Deput~ de Matelândia, no Estado do Paran',

A Câmara dos Deputad03 apt;ova:
Art. 1q Fica. autorízadD o Senhor

Depu(a.do Flávio Portela MarciliD. Pro
fe,-.snr Cat.edrático ela FaculdaQe de
Direit.o da Universidade dD Oeará, a
p;,erCf'r " magistério junto a Uulver
lidade de Brasllia. 110S têl11lOS 'do ar
tfr,o 61, da Lei n'l 4.881-A, de 6 de
dezembro de 1965.

Art. 2~ Esla resoluçRo entrará em
vJr,or na tlnla de sua llublicaçlio. reVD
(:::ldlJS as disposições em contr:'rlD.

13I'fl-silJa. 12 de 11'alo de 1900. 
Aâa1!clo Cordoso, Pre~idente. - Bap
tista Ramos, 19 VIce-Presidente - Re·
lator.

AU/Oi';::-a o Sen]IDr DeputurJo Fltívio
Pode/c! Jl-Iarcllio t'! exercer o cargo
de Prb/e,lsor Catrãrático TIa Vlliver
sidtlde de Brlls/lia

eomUante do mandato e do cargo da Federal, vem perante Vossa E-.<eelên- uma áres dI' 150 (cento e clnoüen/,al j"Cia por quase uma centena de qullô-
,l11agistérlo. ela. expor e requerer o seguinte; hectares de terra, a serem desmem- metros a BR-217, e área doadn dímt- '

P, Deferimento. ' aI que recebeu da Universidade de tirados do Parque da' Foz do Tguaçu, nuírta em um ou dois quílõmetros-
• , Bra.;fl!a convite para lecionar, em no- sítuaaos à margem da BR-271 e lo- aouela. extensão.

BTII,sllia, 10 de maio de lsn6. - (a) rárlo não coíneídente com o desem- cálízados em Céu Azul. ,dlstl'Ho ua- De outro lado. se somarmos as pos-
DcputadD Oscar Dias Corrêa, penno de suas funções na ÇÜmll.lll, as qcele mun:cwio. ' glveis ínconvemênelas e colocarmos ao

u artigo IH da Lei relerie( deixa 11lsclplinas de que ê catedràtíco, na Art, 2' A área de que trata o ar- Iado, as vantagens que advírlam de
claro que o mandato eletivo, de na- sua Universidade: 'tlgo anteríor, destinar-se-á' ao au- lal ato, concruír-se-ía índtscuttvet
tureza legislativa, não impede o exer- bl que o artigo 64. da-Lei n' 4.8BI-A, mento da área urbana e suburbuna mente pela oportunldaríe do projeto,
cicio do cargo' de Professor Catedrs,- de 6 de dezembro de 19:5. que dltlpõe do, cHodo distritp. a cargo da Pre!ei- mesmo porque, "em éle Incentivar os
ttco quando 111l.0 lu'! incompatibllldaiie sôbre o Estatbt. d(1 Magistério Supe- tura i\iunJclp:l.l de Mntelândia - les_ rceursos vmuntctpaís. Quer dizer, re-

de bonirlo. Estabelece apenas que ríor, dlsciplina que tado do Parrná, presentando mesma um auxílio do
Art. 3" Es!a Lei entrará em v.gor Govêrno Federal a 'um progressista

eahe, n Casa. respectiva, formalizar a "O mandato eletivo de natureza. na datn de sua publicação, rcvG;)'ndas munieíplo, como acnima se descreveu.
DJedldll sutoríaatíva , Por ests rasâo, legislativa, não impede, sstvo as disposi~:)rs em contrário. _, " Esta Casa tem votado .proposlções
apresento a ,Me~ll. o seguinte quando houver lncompatibilldade . .'. de doações de terrenos, de casas, é.

A 'do horário, o exercício do ylU'go' ,. JWJtljlcatl1?a entidades' de asslstêncía, a' consrezs-
PROJETO DE RESOLUÇ O de protessor catedrátien, cabendo - " A ~

Autoriza o senllor De'Pjltculd Oscer à erasa, a que pertencer o repre- Pretende-se, com .o presente, projeto ções religiosas e. enfim, para ínúme-
Inas corrõ« a cxerCllr o earço da sentante fOl'1nallzar a niedída de ·Lei. dar soluçüo a um problema ros fins. não se acredítando asslm
Professor çatedrátlco lIa tmtoerst- l\utonzativit do exercido' eoncomí- existente uo Paraná.' lígado ao desen- venha ela desaprova, a doaçâo do Go-
"ade "e Brasllia., ' < tsnte de mandato e do cargo de votvtmento de ,uma próspera comuní- vêrno Federal de uma área'que SelQ
.. .. mag15f.érlo". dade, IOl:::lllz-ada 110 Municipio de Ma- transformada 'em cidade' industrial,
A Câmara dos DepUI~c1os aprova: Nestas condições. face no exposto e telãndía, naquele Estado. com o pro- em jardim de beleza. às expensas do

gresso .trazído pelo, avanço ploneíro povo de um mnntctpto, cujo lucro re~
Art. 1" Fica autorizado o, Senhor AO direito B 'êle al11leadO, recner-eue. na yeg'ào oestma paranaense, troníeí- verterá tão somente aos corres públi

Deputado -Oscar Dias Corrêa, Profes- seja Cormallzada, por esta Ca~ll, a me- rlçl1 com o, Paraguai a Argentina, cuja coso quanto os órgãos nrrecadadores
"0I' Catedrático da Faculdade de DI- dlda llutorlzatlvl\ do exereícío coneo- mola prepulsera foi a iniciativa 1m. federais, A aprovn'1ão dêste projeto 6
reíto da trntverstdade de Minas Ge- mitantc do mandato e do cargo de 'It t 11' I \ "

R 'I I ' vada, e, para o qual, em mui o C011 1'1- com çao •Sne nua non , para 9118
raís e da Faculdade'NaCional de CI- magístérío. bulu a'implantação da BR-27'I,!"r- céu Azul, no Município,de Matelan-
êncías Eoonômicas da Universidade do P.' E., DeferlmentD. - Deputlldo muram-se inúmeras' cid'lldes que ' Cc- dia. possa livremente resnírar e con-
BI'asU a exercer o magistérlD junto fi, F!al;io forlela ],farcllw". teremente trnuerormam-se em prõspe- UllUal' através 'de seu esfórço, a con.
UnIversidade de Bras!l!l\, n08 têrmos ros municlpios. tal o vertigInoso til!- trlbuir paca o progresso do Estado lt
do arti"o 64, da 'LeI 4.881-11. de •• ,. O artigo 64 da lei referida deixa d N •

12 1
"6"- claro que o nlandl'lto eletivo, de llBLu- scnvolvimento que npresentam. E' iIP a açao.

ti. . y a. ,_ reza legislativa. não impede o exercl- se notar, que na região, em menes de Certo de Que o crivo por que pas·
Art. 29 Esta Resolu~1io ~ntr~rá em ,cio do cargo de Professor Catedrátlco dez llnos. surgiram mais de uma lle- Sl11ú êste projeto, llas ComIssões Téc- '

1Ilgor na da,la de sua. pubhca~ao" ru- quando I.lo !l11 incompatibilidade dI' zena de ulUnicípios: cabendo salientar nlens e nos plenários do Congresso lhe
vogadWl 1Ia disposições em contn\no. h01'l1rl0. Estabelece apenas que cabe de 1953 até nossos dias: São Miguel dará tOl'ma e perfeição: submetémo-Io

BralliJla, 11 de maio de 1966. - a Vasa respeetlvll formalizar a me-' do Iguaçu, MedianeIra. Mntelãndill. re5peltosament~ à consideração dn;
Dtlplista Ramos, 19 Vioe-Presldente - dlda a~tDrizatlva.' Por esta rll.Zào, Cascavel, Toledo, Marechal Cândido !Imtres Reprcsentantaes do Povo,
,fli'lator, apresento ,a Mesll, o seguinte: Rondou. Corbélia, ,:Formosa do Opstl' Sala das Sessões, 28 de abril de t9as.

PARl!Cl1Jl DA :MESA PROJETO DE RESOLUÇAO Tem's Roxa, Guar~l1l_açu e olllros,_ _ Deputado Ll/rlo Der/oli. '
Dadas as c"n~lr,cos de tertlhdade . , '

li Mesn., na re1miÍ\0 de hoje, pre- Autorizar D Sell110r Deputado FlaFlo do' solo, a abundância de matéria prl-
sentes os senhores Adallcto Cllrdúso, Portela Marcilio. a exercer o cargo ma extrativa, o braço humano ela 00"-
Prcsidente, Bllptista Ramos, 19 Vlce- de professor C'atedrátlco na UlItver- lhor c.<;tll'pe, a relativa quantidade de ~
Fl'esldente (Relator), José Bonl1áeio, sldade de Brasllla. capilala prlv!Hjos. Indústrias foram so
:lQ Vlce-Presidcnte, Henrique de La A Cll.mara dos Deputados D.l'l'OVa: instalando, e haje. já aepode afirmar,
Roeque, 29 secretario, Anlz Badra, 3" estar a rec:iiio tl'nnsforrnada ('m vel'-
S('cretárlo e Ary Alcântara, 4Y secr~~ Art. lY Fica aUWl'lzl\do o Senhor dadeíra ofichla de tl'aball1o - e C'én
tàdo, aproVll, por unanimidade, Pro- Deputado Flávio portela Marcmo, Pro- Azui li quadro fiel do que estmvos
Jeto de Reso]uçlia que autoriza 0. se- Cessor Catedrático da FaculdlUle de relatando - com Mima ngricnltlll'a d~
ulJor Deputado Oscar Dias COrl'('ll a Direito da' UnivHsldade do Cearâ a sustenta~ão. baseada na policultma,
"~c!'ccr o magistério na Unlversidad" exercer o m!!J;Jstério junto a Unlver- com florescentes Indústrias extra! vas
cJ~ Bl'asllill.' ,;ldo.de de Brasilia, nClS têrmos do ar- com fábricas de óleos vegela's rom

Uco 64, 'da. Lei n~, 4.S81-A, de 6 de indústria textil-malharfas _ r.om fl'i-
Brasilla, 12 de maio de 19Ca, - a) dezembro de 1965.. - goriflcos, tml" fazendo que se conclua

Adauc/ú Cardo.~o, PresIdente - Bap- Art. 2q F.sta resolução ,e,ntrarã eUt pela scnsív~1 preocupa'1ao dos setõres
/l.~Ja Ramos, 19 Vice-Presidenl_ - JoseJ vigor 1111. dal.a de sua publleaçl!o, 1'1.'- públicos e privados, na estrutllra~{w
DtJ1djlwlO, 2" Vice-presidente - Hen- vogadas lIS dls!lOsições em contrário. planificada de SUfl economia. Para
?'l(fue de La Roel/ue, 29 Secretál'Jo - . Brasflia. 11 de maio de 19Gtl. -! I t t Ih d l:!;
.llj~ n-"rll, 'Jq '''ecret!trlo. "aptio'a l'amos 19 Vlce'Presldente - con ,en amen ~ nosso, e l.!rgu o [) s-
.., U« V - " .,"" • • tado e da pl'Opria NlIçao, afinnamos

Flelator, qUI! nada Illmpedlu e impede aquêle
PAuCEIl DA XESA desenvolvlmcnto: nEm as restrIções do

A Mesa., nll. reunião de hoje, pre- crédito. nem a desvalorIzação da moe
~entes oa senhores Ada\1cto Cardoso. da, nem a ausêneia dos govêrnos -na
f:JresJdente, Baptista Ramos, 19 Vlce- solução dos problemas, apresentando
Presidente (Rellltcrl, José BonlfflclO, a região um ritli10 continuo e cresceu
2f Vice-Presidente, Henrique La. noc- te 1.'111 seu desenvolvimento. Constata
que. 2" Secretário, Anlz Badra, 39 se- se, assim, de chMre. o surgimento de
cretário e Ary Alc{mtara~ 4'1 SecretárIo, cidades e vilas, num belo _exemplo a11
aprova. por unlU11midade, projeto de tecipado dos objetivos de nossas re
resolução que autoriza o Senhor Depu- formas estruturais. agrária. as de cré
tado F1ávio poriela Marcíllo lL exercer diw, as de planl!lcação econômica ge
() magistérIo da Universidade de Bra~ l'al, etc.. Lmuentn.vel, entret,anto, é
slila. constatar, a ausência dos gDvernos

Brasília, 12 U. maio de 1936. - nos problemas que se avolumam. Céu
Aáau!lo Cardoso, Presidente. - Bap~ Azul, tem diuturnamentc à vlsLn elo
ti3ta Ramos, 1~ Vice-Presidente. - Govêrno Federal, que sendo proprl~
José Bonifácio, 29 VIce-presIdente. tárlo do Parque Nacionala de Foz do
_ Hellriqlle 4e La RoeqllB. 2q Secre· Iguaçu, tolhe a expansão da cldslle.
tário. - An/z .sadra, 3q SecretArio. ppla imagem geográfica refletida den

tro da pr6pl'ia cidade.

1'01 ela construída às margens da
rodovia BR·277. À margem direita, os
terrenos sÍlo' integrantes do Parque
Nacional dc Foz do ll:uaçu. onde 11lio
se pode constI'ulr, nem entrar. mesmo
para caçar, etc, etc, E' .iusLa tal leI.
MM. consídêl'ando-se Que o Parque
NacIonal possue aproximadamente •..
80.000 (oitenta mill alqueires, ou se
ja mais de 270.000 (duzentos e setenta
mll1 hectares e que na área r.ont.ígna.
anexa à cidade, não se verifica. nem
a fauna e nem a flora, cuja. proteção.
08 objetivos da criação do Parque, não
vemos Incovenlência e até pelo con
trárJo, vemos convenlên,cla a doaclio
pretendida, pois que, o Parque ma.r-
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,PROJETO

NCI 3.654, de 1966

s: Quinta-feira

0"_ Dezoito mil leprosas. por falta EJ o que é mais grave ainda, a revo- algum tempo ta} li>sua magiútude, se- LEGISLAÇÃO CITADA, AN:b~:l.'"~"'''::
de hospital próprio se místuram com gação de decretos anteriores, que con- gundo as COnclusões a que chegaram PELA SEIJAO DE COMISSOES
a população sadía, " cediam os referidos titulos a' auto- os órgãos competentes das Fôrças "'r- PERMANENTES

_ Noventa e cinco por cento 'é 'o rldades decaidas e que se acham no macas. , LEI ~q -1.711, DE 28 DE' OUTUBRO
deficlt de veículos, principalmente, ostracismo.' A .medída por si já se justlllca. DE 1952 ,
nas .secretarías de Saúde e Seguran- Pelo quadro reinante; a prossegui- Certo 'estou de conter com a integral (Estatl('O dos Functonárlos Públicos
ça rem os critérios atuais de escolha de apolo> dos senhores deputados e em ' C,iV18)
:,~:' "rrtnta por cento dos municípios "cidadãos honoráríes", já no prõxímo especial daqueles "- medtcos -, que .

não contam com redes internas de te- ano, teremos novos decretos ,legislati- em multo poderiam contribuir com .os .- ·.; ,1 .
lt!:one.s e só se comunicam com o res- vos das Assembléias e Câlnaras de scwL,conheclmentbs· técnicos apresen- ;~ -.
to; do Estado através de um único te- Vereadores, revogando os títulos;atuals tanoo sugestões à modesta proposítu- "Att; 116. Após' cad~' decênío de
lefone público., -', - I e concedendo novos às personalidades ra, ora submetida a s.preciaç,ão.,da efetivo exercicio., ao funcionárIo que â
. ~'- Um munícípío, Paratl, não conta que substítuírem o "sta!C" polítíco- ,Clisa. I' . I .s., i'équerer, 'conceder-se-á 'licença espe-
COl1L qualquer meio de comunicação administrativo nacional. ' ,': '_', ' ' ',..,:, I' .

. ·t' Est~ na mémõría de todo". inõs '.0' E',de se salíentar que .tcdos es vaf~ eiàl de <leis mesescom-tôdos os dil'el-. com o Estado, salvo por vIa mal'! una, '" ~ Q o·. ' i ' d -,lá 'ld tl1" d f ti
com embarcações precárias, apesar de número Imenso de titulas de él1uda- ses.ad antados do mun 0- -a o fi tos, e vantagens o ~su cargo ç e vc:,'

, ]lo);5uir mais de quinze mil habltan- nía entregues ao Deputado Loimel tal procedimento. . lyarágrnfo I'!n~co. hão se co~ced~r..
ios. " , Brízola, e ao Presidente Jóao Ooulart, Sala das Sesões, 28 de abril de 1966. 1cença ezoecia se ouve!' o une 0-

C'-_ Cinqüenta por cento de popula- Muitos já foram revogádos para se --Eurico de Oliveira. narío em càd!!- decênio:
ção do interior sófre de deficiências homenagear: o honrado' Presidente ~I - 'SOfl'fdo peni de suspensão;
orgânicas, provocadas pela. falta dê CastelIo Brinco e o seu Ministro da, > ~

t t d á '>I. I I Guerra, oenerai Co-ta e 81'lv8. I II .-: Faltado ao serviço injusti!ioo.-< tra amen o a gua po...ve e p~ a I I t ~ d tln ' cl"mente .•• (Vetado!.... ,. \ '
1alta de redes de esgotos. ' sso, rea men e. nao eve eon ~ar'l PROJETO
,~ Quatro por cento de crianças Compromete o' decõro e a dlgnid.ule UI - Gozado licença:

nascem, mortas; por deficiências de da Nação. Essas autoridades não NCI 3 657 d 1966 .
alímentaçâo da gestante: ' agradecem o titulo honorífico/ereco- ., e al Para teatsmento de saúde fs~
~ VInte por cento de óbitos regts- nhecem a precariedade e a transito- Attera a redação do nO II do ..nrágrafo ~f::uco~fe~~~i~O: o~i;ã~~ses OU

trados, anualmente, são de menores riedade de sua concessão. ""'..
de"l ano, por' falta de asaistêncía, " O titulo' de "cidadão honorário" ttlnl unseo do art. 116 da Lei nQ' 1.711, de b) VOt• motivo de dOdença etm pessoa

tos d que ser concedido através de um long~ 28 de' outubro, de. 1952 (E\;tatuto ao« (Ill.o f-amma, por mais e qua 1'0 meses
, --'- Oitenta por cento dos pos e ~,v l"unclonárlVs PúblICOs Civis). ou' 120 dias; ,
saúde. do interior funcionam precãrla- processo de aspiração pública, e. ser C) ral'll o trato de ínterêsses part!-
mente, por falta de material é, prin,- deffnítíva, Constituir uma. honraria oxr SR. LACORTE VITALE) culares; .

,elpalmente, medíeamentoa. excepclonal e um orgulho especial a CX-) por - motivo de afastamento do
_ Setenta por cento dos muníeí- seu agraciado. E não êsse documento '(As Comissões de constituição e cônjuge, quanrlo funcionário ou mill-

pios são mal servidos de energia elé- vulgar de todos os dias das' câmaras Justiça, de Serviço, Público e' de tar, 1l0r mais de três mesés pu neven-
trica". políticas sem contexto, emocional e - Finanças! ' ,ta dias;

E' êste quadro que, no âmbito onde sem gratidão. ' , 'O Congresso Nacional decreta: ,
estâ localizada, a Associação pretende Po.i com o sadio objetivo de pôr um IV - O SR. PRESIDENTE:
apagar, num esfôrço tão meritório ponto final nessa vergonhosa subujlee Art. 19'O n9 II do parágrafo único Está finda a -leitura do expediente.
que mereée nosso -respeíto e ajuda. nacíonal que resolvemos' encamínhar do artigo 116 da Lei nY 1.711, de 28
Pensamos muito antes da apresenta- êste projeto de lei à consciência dos Lde outubro de 1952. passa a vigorar QRDEI\I DO DIA
çfio dêste projeto, pois sabemos que a Senhores CongressIstas, convictos de com, a seguinte redação: O SR. l'RESIDENTE:
Lei 119 91, de 28 de agôsto de 1935 re- que ainda é tempo de 'se reconhecer "lI _ ~faltado ao serviço injustili-
gula: também, o -assunto. Acredita- que o povo tem memória, 'lIc que há. cndamente, por mais de 10 (dez) dill' Não tendo chegado, ainda, O~ avul
:mos, todavia, que, ainda assim oPo- bom senso e de' que deve' se respeitar consecutivos ou não. n' , SOS l'efercntes à matéria constante' da
der Legislativo pode conceder tltulos a opinião pública. Art. 20 Esta lei entrará em vigor Ordem 00 bia, dou a palavl'a ao Se
de utllldade pública. E porque assl~ Saia das Sessões. ~m 3 de maio de ria data de sua publicaçáo. revog\}das nhor ~Anlz Badra, para uma comuni-
llcreditamos e achamos um gelardao 1966. _ Passos PÔrlo. . as dispósições e111 contrário. ' cação.
4!ste titulo quando concedido pelo . I O SR. c ANIZ- BADRA:
Congresso, o eSLamos propondo, poís I , ' -- Ju.•üjíeáUva
~ "Assocí~çáo" ·dele é credqr.a, pelos PROJETO _ (Comunicação - Lê:) -Senhor~
Mrviços ja prestados il. reglao onde 1 ."' Presidente. compreendemos e até lou-
ntua " N0 3 :655 d '1965 A licença especial de que trata o vamos o comedimento de gastos pú-

,' - . ' , ,e . ' artigo 11~ da Lei 119 1.711" co!!heC,i; bUcos do Governo atual. Ma~ não po~
, S:lla das Sessões, .em .29. de abrJl 'Torna- obrigatória a indicaçáo do tipo da. camo Estatuto -dos Funclonarlos • demos concord~r que se faça economia
õc 1966. - José !\1urzu R'belro, sangiUneo e do fator RH nos do- ê cOlI~lderada. como prêmio, ll.o fun- com a saúde do povo, que se queira

__ , " Cffmentos ·de identidade,clonárlo que esteve elll efetIVO exer-, evitár despesas que dizem respeito à
. ,. CIO do seu ~a.rgo dur~nte 10 (de~) vida ,do trabalhador braslJelro.

mo SR. EUaico OLIVEIR4) anos consecutl,!,os: DepOIS de ter exer-. Sendo êste a alavanca qeu impul-
(As Comissões de 'Constituição e cido função .publlca dW'a~te este pe- siona a economfa do pais, visnudo à

- Justiça e de Saúde) rIado o funCIonário tem dIreito, se Te- aseeI\ção desta, é mister, indlspensá
querer" a gozar de I!eença-e~peclal, de vel .zelar-se pela saúde e a vida do

Disciplina a cOncessão do tftulo de O Congresso Nacional decreta,:" seis meses, com toClos os direitos t! trabalhador. ainda que se ,pense apc~'
"Cidadão Honorário" pelas Assem- .- Art. 19 Os órgãos expedidor~s de ,,:antllgens. ine;rentes ,!l .seu cI111>o efe- nas na aumento da riqueza na cio-
bUias Legislativas e Cãntaras MIl- Cal·teira de° Identidade ficam obriga- tIVO. . naI.. ' . -
'.nlcipals. ' - nos a fazer constar" nos documentos 40 -mesmo tempo que procura pre- Ainda recentemente, a. Associaçáo

mó SR, PASSOS P6aTOl tornecldos e. partir, d~ datl!' da pu~!!- mlEu: o funcionário que durante lO 'comerciaI de Marllla, na Alta PauUs~
caçâo. qa presente leI, o tlpO S!U1gUi- anos serviu ao Govêrno Federal ou ta, com vistas às dificuldades assis-

IA Comissão 'de- Constituição neo, bem como o Fator ItR da. pessoa Estadual, o Estatodo dos :Fuhcionários tenciais dos comerciários da regiiio,
e Justiça) Identificada., . torna-se exccssivamente rigldo ao exi_ endereçou oficio à Delegacia do I, A.

O C N' 1 d eta Art. 2'1, O Poder E:'ecutlvo regula- glr ,que liste funcionál'lo nàu tenha P. C" em São Paulo, solicitando nas-
. ongresso aCIona ecr: mentarà a present;e lei dentro do pra- faltado ao serviço Injustificadamente. ninatura de um convênio com a Santa
Art" 19 A' concessão do titulo de zO.de tiO. (s,e~serlta) dms, a contar de Deve- notll:r que em 10 anos'· de efe- Casa. 'de Marilla, para a cessão de

"Cidadão Honorário" pelas Assem- sua publlcaçao.' ., , tlvo' &xerciclo é quase impossivel, a cinco leitos-dins para atender àquela
blélas Legislativas e CâmaraS Muni- Me. ljQ,,- Revogadas as disposiçoes um funcionário permanecer em 1õer- gente obreira.
eipais só se fará a personalidade de em contrárIO; apresente lei vlgor(\rá a -Viço sem fnltas, Uma falta irijustifi- 'Sr. President.e. Eu disse cinco. apc~
:reconhecldbsservlços prestados às contar da data. de slla publlcaça9· ooda. por ano é coisa norma.l _e que nas cinco leitos-dias! _ ,
luas comunidades ou a notórias lndl- ' Justljicativa não acarreta. prejUlzo !!e maiOl'. va- Pois bem. por estarrecedora que

'vldualidades de .relevantes beneficios _' lia. Da mesmll;. forma nao afetará ads seja, a verdade é queajsollcitaçlio da
oferecidos à. Pátria. , Uesejarfa chamar a atenção dos cofres da Uniao. 0ll<!OS Estados, um Associação Comercial-deMarilia,>_',
. Pnráp;rafo único. E' vedada a ou- meus. nobres, pares parn ,os 'reflexos pouco I!lals ~e llberobdade 'para com fôra datada de 17 de· julho de 1965,
tol'g'a do l'eferldo titulo a. autoridades positl:Vos advmdos da med!da.,ora en- o. funCIonárIO, que -dedica pràtlclt- somente no ,fim de abril úlUmo teve
. ' selada com a. apresentaçao do pre- mente ttlda a sua vida ao serviço _pú- resposta, e resposta negativa.

. elvls e mIlitares. enquanto no ,exercí- sente projeto de leI. . , bllco, em geral sendo muito' mal te- , c

cio dos seus mandatos ou, cargos, O registro, nas carteiras de identi- munerado e não obtendo maiores van- ~o DI'. Ro~erto Câmera., .~efe cli· \
Art.2~ /1.' 'Votacllo será feita lItra.- dade, do tipo sangUlneo e do fator RH tllgens pessoais. A permissão de 10 mco da supetlntendêncla.me<llca, ale

vés escrutlnlo secreto e pela maioria em muito haveria' de contribuir, não faltas Injustificadas num ~periodó d.t 1l'1I. que o. ,direção ge~al do Depar!-R--
absoluta dos 'Seus membros. . apenas em.beneficio do portador dO 10 Ilnos e .colsa. de somenos ímpor- mento NaclOnal ~e,Prevtdêncla. Socml,

o' Clueumento, como da. .próprla classe tãncla para. os'órgãos federais, mns de con}o medida.obJetlvan~o a. :reformu-
Art. 3 Esta Lei pntrará em Vlltor dos médicos mormente,quando da rea- vitalimportll.ncla para o funcionário, laça0 de preVIdência soclal, lhe deter•.

:rJn data f~ sua. publlcacão. revogadas lização de lntervenç.6es clrdrgiCas UI'- que passa tod,! êste -periodo espera.IÍ- minara se ab~tiv~sse de reallzsr ou
as dtspos coes em contrário. gentes em pessoas, acidentadas,' pois do por esta licença-especial e multas au~rlzar reahzaçao de d,espesas re-

, . Justificativa .. quescrla dispensada a análise do san- vezes impossibllitado de gOZá-la por Jaclonadas com ~"assmatura de
,._ .' , gUe quando da internação da '_viU- ter um mlnimo de faltas injustiflca- quaisquer contratos q1!e digam r~s~el~

A opllllao pubIlea llcompanha, per- ma ganhando-se em conseqüências (Ias " to à presença de servIços de asslsten-
lllexa-'e revoltada: a vbiacão dlirla pe- um' tempo precioso li que não, raro' ',', cia médica. de qUalquer natureza".
,las Allsel!lbléias Legislativas ,e CAma- vale a. vida dó paciente. Para corrigir o rlgor da (,ei nnme- Que a. Taquigrafia; Sr. Presidente,
Ias MUlllclpals de outorga. de tltulos . ' I ro 1. 711, ora apresentamos este pr?- abra aspàs em "nssmatura," e' feche
'de "cldádãos nonorárlos" a tôda aUto- Cumpre ressaltar aos ,nobres cole-jeto e contamos com a compreensao em "natureza", qUCO trecho é a e~-
:rlda.dc influente e poderosa na atlvl- gas que tal m~lda já vem -de ser ado- de nossos pares pear Il sua aprovllçll.O pressão ipsls litterisdo Oficlo-res-
dade polltlca e admlnlstra~~va do Pais. tada pelas Forças Armadas desde há Imedlata, ~ro..
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Que relaçAo guarda a reformulaçãoImente, (luando se reuniu com ínteiec- neíra, o mais industrializado, com Isa Pátria alcanca o píncaro alean-
da prevJc\êllcla com a necessidade ina~ tuaís dHO.s progressistas e com auto-I maiO!' base comercíal, Atende não dorad« elo seu destíno. (J\l!lttD beuss ;
dhlvcl do t.rabllJbador de MarlliM r!d:l.l!es 'federais. (T senador Kennedy apenas o vale do no -Uruguai, mas, (Palmas).

Sr. PI·c'Bidenl:e. desLa tribuna enca- pOde verificar o clima. di! Bl'asll após ínclusive. !l sudoeste- c,:,lnr~n~nse e·o fi SR', nERVULE AILEonE7TI'
míuho veemente apêlo no eminente a Revolução de marco. norte do Paraná, atravé's de suas ca- .... ,. • • .
~eUgionárlo, Ministro Perachí Bar- Aíiás, nessa ocasião, dosta tribuna sas comereuns, Womunleaçito _ Setll I'evlsão ao'
\)"u05 - que natlll'lllmente Jgnorll ia.!t>ntos sôbre os Injustos conceitos O mais nnnortanre em ljUJ,' porém, orador; - Sr._ Pl'esidente, Senhores
lato.s dtos:.a natureza - no sentida de I emitidos pelo representante demoera- Sr. Presidente, são seus ll1agniflCos Deputados, neste pequeno expediente,
autorlzar ft tmedlata assinatura do ILn no dJa 23 de novembro de ,963. estabereermentcs de cll~lno. Possui emllo1'a surnáríaménte, vou valar {1d
"'llnvênlo pedido, que os comerciários Graças a um governo sério e dístau, aquêle DlUnlcJp\o uma r(luf de esco- torma objetiva sõbre os &llpectos Jlo-,
fie Ma'nUa não podem ver protelado, cíado da demagogia barata. como é o las primarias das melhorcr. maís de lltlcos que eondíeíonam li caudídatu-
por m~l~ kmpo, o atendimento roê- govérno do Pl'csJdeme CJstello Bran· dez grupos lscolares m de- ra do Govêmo de São Puulo,
drco. co, marchamos pa,'" 9. maturidade ' "'J , • ais 0.1'. ez S

Q1II,' Q 1. .-\. P. C. preste li assís- ewn(m11ca,' semaIIUlJlicldadejjplcacolaS.rU1.~IS.U1..•9.escolat.éclllco-ln-Meupartido.oMovlmentoOl.mo
t~ncjlí' rrquertdn, quo OS trabalhado- dos profiSSIOnais da polticagem e com i dnstría! U!I.S melhO/e< d~ RJO Orande erauco B1'asllelW, 111\0 tem a remota
res da Alta Paulista jamais falta. rnnll .,·egUrllllca .dos grandes projetos de Ido SUl. duas escolas técnteo-comer, possibilidade de eleger o Govema(lor..
com l'.!'US deveres per-rnte (I IDSUh,to. <lesenvoIYimento. ~Ol esta razão. es- cI91~. qnatr,; glnlislos e duas ~scoJlllI A Allsemblêta LeglsIativà local com-

Aprovrlto para eneamlnha l\ Mesa Itrnnhàmos 11 poslcãe> do jovem sena- DOI'D11l.IS, alem de oU!'SO eíentttico c põe-se de 115 membros- elos quais 111'1'-'
b segulule requerhnento OI' ínronnc- dt)~ norte-nmerícano quanto ao Bra- agrctécnleo. lllet-õe, ntnda, do tnstí- nas 27 não pertencem à ARENA.
CÓ/'H; sít, Go~tariul1lOS de VEl o uustre re- tuto Rural Ab~t~ !lrllSll e um dos Fóssem as eleições diretas, o MDB

REQUERIMENTO DE INFOR- prNil'nt;lll1te 'los Es/.::.clos Unidos a snnicres I' mais bem erganlzados .mu- teria oportuntdade de esmagar a
" ' par de tudo que í'azl'mos para qU~ pu- seus daquele Estlldo sutíno. ,ARENA 'paullstn. "com uma vitól·ta
,.IAÇõES N~ • '" DE 1966 derrp da tnbuna do St't111do do seu A par dIW). o IDIUilc!PIO possul- li estrondosa do seu candidato. O, povo

souett« (/IJ Poder ExccltU"O, país, eretuar uma anànse distanCia-I Faculdllde de Fllosofl/l Cii'or,!as e La- seria convocare seda chamado pura
IlI1'tlllê. elo :lfilli&têrio do Traba-I di;. ele qualquer irl'éla preconcebíca. tras, or~al'i2ar;ão que tem ramIfica- deliberar quem l'Ievia ser o nõve' ao
11to e Previdência Social, In}ormll· Cremos nu houestídado do Senador çóEj; nas eíuades de Cruz AlLa e Sl1.U- vernador P!\~llSt!\, Nt'lTl mesmo o es
ç6es iloncerlllmtes aos ,verdade/-I Itenurdy. mas S, E.'<!I, precisa In!.rl- t<, Angel.; - . tl(tuto blpartldárlo permiti' qualquer
m~ lllOill'oS que !U7'dll.1'le llla r el7lt" rar~se mais, do, que -esL'l fazeqdo () J:)evemM gl'anoe parte do Pl'ogres- entendtmento, e até melaJlO pune,
ti Ti:.I"~'?' do IAPe á assinatura.! ~?Vl'l'no pala dItar "~m" oplnlao V8.- so il1telcctualde IJul. Pl'hlClpalmenLe prolbe quaI(lIlC1' aCOrdo entré o MDB e
de {'Dllt"',l1l(J C0711 ti. Sa.71t!l' Casll ~..da Ila" realidade... . no campo do ess,ino. aos padres 'ca- lIualqllel candIdato arenlsta, Assun
111' ,)1arliltl, na Alta Paulista, no "Estn li a nossa impre,Jlo em rela· pllChJllllOs que. na pouco mais de 10 sendo. 81', t'rcsJdente. () part.ldo I'CVO
Estado ele São P!lulo, ,pCI'll a c('.ç- I~ao . ~o recente pronun,Clamellto d? anos, lá aportaram. (Jral}a..~ a spl,1s luclonárlo ~Slil completamente só na
sdo f1e. cinco ICltos·dlas para os ~cnaoo1' norte-ame~lclUl ,. esforços hO;" aquela ~omunldade se á1'ea. Hestll. h:lbl'r <lual o ·x~:. da
cD7n~rclér-los loculs. Bem disse o" ell1lOente Ch!!.l1celér 'I{'~tllca (\1'n" t' rodos O' mUlltc""Io.' do qUl'stão, Islo ~, qual do,o; nom~~ temJurac:\' Magalhacs que II ol1l11lao era • .' - . .• .- -

DO SR. _ANIZ BADHA õe u"' ilustre membro do Srnado RIO Gramle .lI' Su~. Bnstll, dizer que mais chal1l:e de merece1' as prc!erén-
8l111w)' Presidente' /lnv:ricnno, mas não representava, de os call1wll1nho~ I alem de dll'lglrem a clas da AHENA e do Sr. Ma.rrcha.1

- . modo al!>'um o pensnmento do "ovêr- F'aculd'tc1r de 1'1 Ilsotla. CIênCIa!, e Ln- Caste~o B1'll.nco.
Nu COnfOl'nlil1ade das disposições 110 dos Estn'dos Unidos, b Itl'as de 1]11' do GmàS!o. da Escola Niio eunl.lcço:; os seg~ed09 do.q bas·

rl'-ldml'ntllls pertinentes. l'equeIro Ao tluo1l7.ll1'11I0S. desejamos inse.rlr Normal Sall'radn Coração de JêSU5.~ -;idores revLILcionárlos. :Não sou tlUn
n V. EXH, D encamJnhllmento aolem nossos discurso tl'echoJ de um rdi- do Ginásio N.r:1urno bOale! de Barros. bé1ll cartomante da polttica, Mas a»
Podt'1' :illx'l'culivo, através do Mi- lorlal de "O Globo", de' segunds- aJnda awarqnr Illstitulo de '\1eno.. mtnnns obSelva~ões levam a dnl' ori
nlsli'rio do 'I'rabalho e Previdên- 1elra. 011de os falOS sáo posto;; no de- r!'s de 1.lm 11a capelnnl!l do hospital 11i:.o. Illo,lcsta que seja. a respeito do
ctn Sorlal. as srgulnws indaga- vido IU!lllr: clll(l'lelf< (,lC! do, isto sem 'alar no tr .. - que ocorre I"J!, IJ('lltlea paulista.
çiíes; ,Senadores norlc-amerlc.anoa. ba'110 ll1:"nífleo qU~ vêm des!'nvol- .A AREJ."iA. (('cIII esconde ~s dÍSSl-

I ._ Em julho do ano imdo li empcnh&do~-E;m capltl\llzar pontos vendo Oll>! l'ldnd'!s cl. Cruz Alt,~ ,to 'lias substal'dals das três fÔlçat' P?",
A'~',o'Jlaçúo comercial de Marllla, p:lra sua asclmsâo in~e1'na Intro- San!u },11!.'ellJ, a par de um semtnal'lO llt!I'ns - ex-UDN, ex-PSO o ex-l'SP
Eowuo de São Paulo, oficlou à D1e(€m.se na polltka de' outros elDs "'11'111~ !tJ,. - ás qUllill ~omllJl1·se as do Sr. Pre-
DI'jl'gaela do L\l'C de São Pllulo. países, ferIndo II setlllibtlldadp de .M~s _o V mio funrl~llll{'1 lal da u.ti- s..\rleute da República. e conta tam-
pc'uUJúo àQuele instituto de pre- pOl'CS, que de~rjam HV010 mas n40 vltlnde jo~ padres CapLN11Ohos 11albém l:llm a SSlmPlltla.s do candltlato
vld&ncla a llSSmat,nra de um <'011- -.tntrh," . lltlnha c,aR'" " nc sel!:!r <~ ensino. é ~ fi Presidência da Repll.bllca, Oenel'al
vi'nlo com a Santa Casa Ioc:ll, "Eullullnto isso, unI homrm sen- 'Faculdade de Filosofia. CIências e Le-rCOS!.Q e 5111'a, pelo menos nessa p!lrte
PlU'il cassáo de cInco leItos-dias I sato e rcsponsável - o Sr, R, tras. R qual se tem pl'ojetado e des· dn reforml1Jaçi!u do" Inomes. O:; três
([IL<!.llIlIUOS 1l0~ comercllil'io~ da f'atton, vjce-pr~sidlote de. uma t.acado em Inúmeros CQngrcs.·~ rea-

1

ca.nclid:ltos udeI1\Sla5' - Abreu Sodré,
rerwo. I o1'ganlzação norte-all1eJ'Jr,ana que llzadps em digferentes ESlado5 na Berbr! Levy e Paulo ;Egldlo, que vão

Del lJle,zes depois .responde 0I representa bancos e investidores Fedel'a<;ão. No prÓxImo domingo será dL~P1ltal, dentJ'o da ARENA. no s~tot'
IAJ'C clue, cOllfol'Ille ofIcIo da di-I' na ,América Llltllla - aponta I) inaurmrndo em IjUi Ul11 magnlflCO!' lItlenlslu. a candidatura. síí.o t.réS 11<>-
reç'.é'.o geral do D.cpartllmento Na- Bra.sil como uma cLis quatro na- prédio de oito pISOS. Bede dI!. .Faeul- mes ótimos: Soclré que tem penetra-
Clonal..dll.,Prevldencla Social; ten-I çôes qmm ,al~ progl't3W tem Rpre- dad€'. v ato. e.{Jl1lal',~ ("0\11 11 1)f(';;enCi1-1 Cão em Sno PaiJlo; é bom eandldllto.
«o ('~ v~sta.1I refOlmUIllçao àa se'2tado !11tlmamente, ltpesar da da. mnls -,iestacadns flgura~ do Esta- li bom<.'llI force, tem I1Vre t1'dnsJt.o da
pr<.'\'h!enCJI1, tom-lhe deterrninad,o . açao contmu\l' d:l tnflação. '''que do, da vIda públlcll, ds vida rriJ\llosa. Assem\:MIll, t'ml tradiçi\o polltlca. eê,
a!l1ter-se de autor!za!" a l'callza- poucos governo~ lnlbo-lImerlcanosIelrml'nto3 tio oomt>rojo e da Indústria. IC'I'lflol um nome que se 1'êcQl1lenda.
ç,~o tl~ ~cspeSlls, 1'el:Clonada8: en, eonse!,uh'am eontel··'. _ 6c>br./ ('51e a.(~1111tg r~l;..bi o. segUln-, E' ud~nlstB ortodoxo. BMtarian1 essas
tl~ outlail. com a assinatml' de O BraslI -- disse o Sr. P:d.lnn .te oficio'. ljualldadr!l rl1ra qUe o 110m!! de So-
quaJEtjue1' ~ontrl1tos que dlg:un - 'I1r,rccllt~ l'm .scu destino 'e sob .' - d" ti - '111 r t'vlda.de AlI
J'ef'lJl'l.l(I à. prcsenQ!1 de serviços de o OOv~l'no. do MA1'Cchal Ca::ote!o "TnJ11i' a I10ma (\e eon-/idar] le ~~~ç~:" ~(l~~ ec~~tante ateU-
JW.lsienr!~ médica, de ,qualquer Bran.'o contmlla fa;wndo enormes V. E:m. pura abrllbantllr C(llll ~uaIIiU~com o S~'. carJós Lnceffllt pál'e~
nl1Lllrey.a ,.. progressos. Pr03se~ulndo, o Im- presen,a e ~lItorldn;1e as fl'-5tlVl-ll'as - á 1 d olidarle

:N{1O prdiram a construção de pOl'tante emp:1'cstírio norte-amel'l- \lllrles de jnalÍ!mra~ão do pr(ldio- o::e-me que V!lO afast - o li S -

um Íl.ospltal, Dlas apenas clr!c() cano'drclal'ou que a lt1fIaçila c.on- S4'tle da Fncllldade d.e Fi\osofJa, d~deoqUsf' d~VCrtl~1 r~~ber dali A1~~r~;
leitos na Santa Casa de MarlIJa. tinu9. sendo o maior ~l\Stic;a do Cifnc~ns e' Letras de Ilul. As da, r, 2S e o 1at\CO n n li

Pel'gunt!lmos: tomou o ;:Xce- Pais. classIficando-a como de 25% . fCstJ~'lctades ofIcIais terilo inlele' ql'erer apola·lo, por êsse motivo.
lelllJssimo sr. Mln1st,ro d.o T1'a- ao ll1lO. "quamlo hú pouoo tempo às \I h01'llo, do. rlla 22 do cqrren-\ H"l'bert Levy, SI', Pres~dente, c I)~l-
balho conhecimento dessa recusa? penl('1nccla enlre 115% e 100% te mil5 dp '11.'>10 com 1\ solene tro neme lJom, cem K1'ande pene1r,ncao

U - O atendJmento à 'soliclta- durante o Gov~l'no do Ex-Presl- missa cnlchrada' lo Exmo' Se- ',)lIpnlar. (',uHo. com passad(' pnlItll'Q,
r;i'ul de cinco leitos-dIas Irá im- denle Joáo OO1l1~I'l". R. Patton nh'm: B;~](1 D!OO:2UO Dom' L1U\. cle bo~ faml1lll. tem ~l'!Indes lIj1l111da:
pccll1 que o MJnLsUrlo l'eformuJe frIsou que o BramJ continua eum- 'VIl\to sa\torl Colho 11 ''''''1I'tunl- des l<'n1 trl1!lillto mesmo na ASRem
a. IJl'tlvldénelll? p1'lmlo sel1 programa de austeri- r.. " ' bléia Lenlslnt1va. Encontra grallde

In - Caso seja nC(ln,tiva ares· dade na polllJca econômica e que dade lll\ra renovar 11 \. EM, "" meus nceptlvldade em tódas 111; ct1mallas
lJo~l~ ao \tem anterIOr, como es· os inçentlvos dados pelo Oovêmo, protesto~ cteld~!"t·R~a..('stlma ~/Jl~~ sociais,' uns cla!:.5es o'ol"tllrias tam-
pem, poderÍl (I Sr. Mll1l~lI'o auto- COM _relação aos impostos., sel'vI, tinta c,ons eraç~o. -:: "a.r bém, E' portanto bom c/ludlda to.
riZ!lr, quant.o !ln~('s. s. aslnlltul'8. rnm para rstimuJll1' companhlah Osor1o l.Iarques, Diretor " Mas n,;rb~rtLe'lY fêz Cl'ltlcfls C011-
do cOl1vénJo l'cfeIldo? 11. cOll5l1'ulr novas" flJ.bl'l.cas ~ Ins- Sr. Pl'esldl\nte. Sr~: D<.'putados, 1\0 ~lll1dentcs 1 pollt,lra econllmlc(l-fll1an_

lél'a (/ que tinha a dtzer. (Multo talações no Pais. fazer êste registro desf'jo COl1gratu- Cell'll elo GOVêflll), I~so afetou a eflnl-
!le7ll.). 'lIIestas condir.õcs. a 11055a palavra lar-mr coin' a COmll11ltlutl. d<' lIul li pe de lltlot'jt.o Cl\mllO~ e ("ssr equipe

de hOje tem' (I sentldo<l e um reparo levat daquI.' creio, qUt ell' 110me t114 e~' aentrmeut!", nlló ~p 0(\111 frranrl'
O SUo LOURIVAL B,\TfS'I'A: severo àqueles que do exterior. com tMa a casa. o.s mais 'Jaloro~O$' aplllU sili1pntla a sua ~nnditlnt""a O~
(CoJlluulr.ac(Ío - Ll!:) - Senhor responsal'llldnde polltlca, aventuram- sos aos podres oap"I'h1nbllS formu· 'lhor Roberto ':Dm!~< va' Influir,

!'n'~ldel1tc, 81'S. Deputados, na se- ~e, sem co/]hechn~nt" d" Cllllsa. a Lur- Jatdo sinceros votos oaTa Que no cortamrllte, I:ontrll l'sse r.ome. o
mana passada o !lustre Senador Ro- bar a obra patriótica elo Govêrno da rlLsempenha de suas C1lI1eões nli." l're- 8r, Ca<telk .Bm1l0L' trm em aJtn 110U-
berl Kcnnrdy voltou li. f:J2el' col11en- Revolução. (Muito be1ll.1. ua< no campo ru. S:lJVl1clí(1 da~ almas. 11' (I Sr. Mll1Istro dI' PJh'lf')amento
tIIrlos a respeito da vida polítlca. su- '. nlaf. princl,J:I{l)1an.( no srlOl .ia Assim, não. ~et se r Sr, HI'rl,rr i Levy
elal e econômica do nosso pais. no Se- O SR, ANTôNIO }ll.EROl.IN. ,dUCileÍlo, cIUt:Il ••I'lT. sua obra mara- "1\1 pos,<lbllldad~ clt ell'ller·-e
:oado dos Estaelos Unidos, de maneira (Comllnlcaçãol _ Rr, Presidente....lI osa dlm10 ..o n.llsll o maior e tl Com relnl;ào ao Mlnlstl'O fl~(1ln Et'.I-
nLé certo ponto Injusta, Sra. Deputados. tantDs vi'l:es tenho li.e1hO. d,,~ $I'~I~ NfIJrre' pm faV01' ctl0. ê pol\l.lCO nõvo não tem vlvi'ncla

No mês de novembro do ano paa_falado em Ijut, que InI'U mnniciplo já da formnçiio, da plasmlll'ão i1e Inte- 'l1artídárJa, Parrl1e..mc que quel abra
sado, " representante democrata já se tornou por drmals conhecido des- llgência e do corác~o d:1s nov~( ~e- çar (I n1l111dn num' tpml10 só. A ~IIU
,e referira à nossa sltuaçno, também tu Câma1'a e do prólJ11n Brasil. raçãe" que surp;em, pa1'a qtle 0- Brasil. expcl'lêllc:,la na dispU.'li oola O'r.('fl"ll1
de modo pouco Bmó.vel para cono~co. Ent.relanlo, hoje tOmo a mencionar atrav~s de /llleerep' tão sólido teno:lo 1'a de Suo P1111t nllCl lhe ~rl'Vhl- de

Depois de sua visita ao Brasil. (luao- ,luI para dl2er que (o ri lllunleloio mais 1101' ba,"" ai edllclll'~1J 0'>:'.11 rqON~r no' lição. Teve lima votarão ri lnlll"!L' ,
do aqui vlsUou o que acsejou, livre- Importante da rl'glão serrano-1l1Iss10- vos call1\nh~, e ,fazeI' eo~ que li nos- Em todo I"no nl\o srl da5 suas p<n-
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~ibUldades. Não creio que o SeIlhor dica, enfim, sem um mínimo de eon- nl!le as culturas tradlcIonals do In- ses~es, ll11lhares dé matlvos, da.
CastelJo Branco- vá apoiá-lo. Ademais, tOrto, produzindo riquezas para.o Dra- vemo, especíalrnente o trigo, não em Santos-J!l1ldiai, da Central do -Brasil.
Sr. Presidente. também não acredito si! e,-no~omento da coíheíta, 'o que grande escala como nas regiões cuja da' Leopoldina .e de outras estradas
que o Presidente da. Repúbllca possa recebem é ingratldlío, é o a.:vilro.mento terra se adapta a culturas mecaniza- de ferro vinculadas à Rêde, não re
de bom grado apoiar um nome, da. do fruto de seu trabalho; Não é ;:los- das em grandes âreas, mas .'apenas cebem o que lhes é devido, c, quando

,UDN que, esteja vínculado. com "o siyel que se continue Com essa política- pareseu uso. ' pedem providências "ao Govêrnv, o
"I;;stado de São PaulO". O jornal O tão desumana, P'ltce, à VigêncIa do 'CódIgo Florestal, Presl'dente da Rêde Ferroviárla, Se,:,

:~~ ~~líFro;~~~:' u~e;;~a~J,.;~:, be::). o qqe ~~inhll a dlzer • (Muito ~~~gr~~~es~~~~o~oOS~ei~~ltO;~. f~ ~~a_~:l~ni~:;;~~~a~~;:;r~u~l~fé
dista paulista e. portanto; nacional. O' SR. SOgro MA.NDELLII disciplinado. Daí a sollcitação do Le~' que a Despesa pubhca. possa 0(1)111-

O SI' Gastão Vidlgal vem da área. .» gislativo da'eidade.de Bento Gon~al' dencla.r,oIAPFE.Sp!aráopaganwn{o.
do PSr>. Conhecido banqueiro. Mas (C01lJ,u1lZcação - Lé) Sr. pxe.lncfe::te ves para. as medidas necessãrías. ' , . ,Faço mais' um a.pêlo, desta rnbuna,

S 'Castello Branco dêle se servi- ,Srs. Deputados, acabamos de rece"o!, E1ld~r~amos, pertanto, ao-Exmo.' para que as autoridades comperentee,"
o, r. fim d impedir 'que um eandí- da Câmara Municipal de Bento, Gon- Sr. MIUlstr? cio. Agricultura. o nobre o Ministério da Fazenda e o MllIi.5té- I

, rá 'a ubN enha- a ser eleito çatves, Estado do Rio orande do sui, General Ney, Braga, que, ate,?t o, aos no do Traballlo 'provídenclem opa-I
,dato da' v d mais o Se: subscrítc pdo presidente 'daquela magnos problemas da produção ag~l- sarnento devido a êsscs' ínatlvos da',
atastando, assim, ca. li. vez esmo Casa. Sr, Lucindo Andreolla,-vec'!'cn- cola•. c0!ll toda urgêncía, estabeleça. a Rêde Ferroviária '(MuitIJ 'bem)
MÓI', Carlos La5lerd~, DIzem m dí- te apêle aos podêres competen~s aa permissao para o emprêgo do' fogo, ., • ,
que 'o' Sr. Gastão vLdigal é o ean _ Republica, ,no sentido' de ser dada lLO naquela, região. atendendo, assim; às O SR. BENJAIUIM FARA!I:
dato ín pecto do Sr. Clj.l!tello Bra?- agricultor permissão . para. utilizai, o disposições .do 'parágrafo' úníeo do 'ar- • ,_ .. _ '

.eo, Não ,sei, entretanto, até onde ,vao Ioga nas' terras que devem ser prepa- tígo 27"do Código Florestal·e vindo ao W011lunzcaçao - Se11l,,revlsuo ,d~
suas possibilldades. ' radas para·o plantio do trigo, na re- encontro das anseios daqueles abnega- orador) -r- Sr. Presidente, transcor-

L'audo NateL é candídato ' também gião chamada "COLONIAL", naquele dos -agrfoultores- do nosso Estado. ' rjl1' no dia 10 dês~e mês. o aníversa-, _
bom. tem grande receptividade•.~as Estado.. ,- '·Para que conste nos anais da cã- 1.0 natahcío do Plofessor AnWDlu ca .
nãosei até oudl' vai o apoio que po- Conhecedores protu\tdOli da 'região. b:1ttra dos Deputados; permitimó-nos a' si~va Melo. Aquêle ~mtnet;,l.e brasi-

. derá receber ao SI, . Cllstello Bran.c0. pois tivemos a ventura de nascer na- leitura do telegranla recel:iido: Ieíro CO~Jlletou 80 anos. E de ver,
Resta, SI'; ,Presidente, outro, ,o queía ciuaee onde vivi os melhores . Sr. preSIdente, que o Professor 611va .

Reitor Gama e Silva que tambsm dl- dias da infância e juventude, pllde- , ' Câmara Vereadore, Bento pon- Meio, com aquela idade, tem a dispo-
zem contar eom li- SImpatia do Ge- mos dlzer que procede o 'apêlo que, por çalves vg Rio Grande sul vg una- síção, a lucidez e a capacidade de-era.
neral Costa e 8i1<a. E possivel que Intermédio da Câmara de Vereadores, .nímtdade votos solicita, vosseucía balho de um homem de 40 anos, Lem-

tenr I ma reeep d êst d tad os a"'11 medídas urgentes' vg emprêgo fo-\'o :Pro-me, quando aluno do CUI'SO mé-
sua. cltndldatura . ia a gu - en ereçam a ,e epu o "'" - nesta região pt estamos éPOClL dico, que a presença do 'Profe~sor SI'1-
tiVidade. Ignoro, porém, até onde o cultores que se dedícam ao plantIO do ' U ~ -

Presidente da Repúbllca poderá trig~ nesta. época do ano. ,: plantío trigo pt sem queima vClle- va.Melo. na escola. era motIvo de vI-
apoiá-lo • " Sao ou foram terras fertlllsslmas. O 1nção não será po~sIvel êste ano bração;' p~lo entusi!lSmo e pela cultu·

pelo que se vê, -Sr. Pres!dente,. o braço do agricultor transformou I;lClU:- o plantio do ~efel'1do produto pt ra que sempre evidenciou aquUe

P
roblema da sucessão em Sao Paulo é les ermos em, uma área das"m!l15 rl- agricultores desesperados com Có- grande brasileiro.

, d ""-tad dIgo Florestal ,pt cordiais sl1s Lu- "
l>em complexo; ,cas o".. .• o. ainda Andreola, Presidente Cá- Nasceu em Juiz de Fora, Mi-

A verdade é que ningUém pode afir- No reglao tôOO-, ,excessivamu!lte mara Vereadores. nas Gerais, em 10 da maIo d&
mar hoje quem tem possibílldade ~e montanhosa e de !()rmação gran!l,lca, 1885. Nessa 'cidade fêz 05 estudos
suceder o Sr. Adernar de Ba.rros. Na" aflorando na sup.e:tlcle vastos can,pos. Era. o que tínhamos a dlzer Senhor primários e secundãrios, formando_
convém esquecer também qu~ a de pedras, que dlflculta o uso de lo:a- PresldeIÜe. (Multo bem). se pelo, Ginásio .Granbery, tradi·
ARENA é politicamente um balaIO de tores ou quaisquer outros Impleme.'ltos O SR. l'EDROSO JúNIOR: . cil:mal educandáIio <l-aquela' cidade.
ea.ranguejos (palm,!1s) , cujO dono e modernos comumente empregados nos . mineIra, onde conquIStou a _meda-,
único dono é O Sr.. C~tello Branco. pontos que, apresentam condlções do. '(Comunicação - Sem revisáo da lha de ouro de formatura Ingres-

solo .favoráveis, empregam-se apenas orador) - Sr. Presidente. reiteradas 50 ua seguir na Faculdad~ de Me·
(Multo bem). pequenos arados de tração anunai. vêzes, ocuper esta tritiuna para crid-, 'dtcma I no Rio de Janeiro cujas

O SR, FER!'l'ANDO GAMA: Mas na maioria. ,dos casos, usa-se a car a atitude da. Réde FerrovIária 1"e- aulas frequentou até' o a9 lll:O, par-
(Oomunlcação. Sem revisão ão ora- enxada a dia. todo. Nós mesmós, ~m dera! ,que trnnsf,l!rlu li- obril:'atorleda- tindo em 1908 para.' a Alemanha,

11I01') _ Sr. presIdente, Srs. DepU- tempos idos no;; dedicl\:mos a essa prá- de de lJaganlento dos inativos para ~ onde reiniciou o curso médlco, tor..
tad estive recentemente visitando a. tica. Em outrós casos, nem a enxada o IAPFES!:,. Sabia eu que essa pro- mando-se pela Universidade d&
o oS'Norte e Noroeste do meu Estado, era possivel;, arrancll-va.-se o .l1.~o que ,vidência decorria de determinação~:I'l Berlim, em 1914. depois de defen-

z no. rodu ão de algodão é ,uma .tomava os mJlh~res.. . '. uma lei. mas .queria snber a plu~ir de der tese aprova<!a com distinção e
d~io~te~ de rIqueza. O que ali se ve- ,Aq~ela. ,:olméltl. de !rab,!'-Iho, d:J.>ue quando: a Rede Ferrovlarla, Federal - louvor. Foi aS~lstente dos protes
ritica lamentavelmente"e o l!~sesp1!ro, os prJIno~dlOs cio. colomzlIÇao,..dll<lueJas atendena aos dttames d~ssa ler,. no sôres W. Bis, Goldscheider, Ehr

\é o dsãnimo é a insolvência dos la- plagas, assIm, procedeu. que se refere li org!lniz:tçao dll folhll . ma~ e espeCIalizou-se em Cllnica
d e que' se' dedicam à cultura do bepols de. varios, anos. para recu;Je- de pagamento dos maLLVu.>.· '.Médica, !lavendo, publicado ellLllv

~rgaod~os Isto porque o Governo acaba. r~r aQUtaele. solo,,,deIXam
tã

, oS colohnos ~uie 'Formulei' Um requer'imento de in- trabl!lhos em revistas cientltíc1l.S
• In' a vege çao "vpon nea, 'c am~ a • _ . d alemas. '

de baixar os p,reços, mImos, mas o "capoeira", cubra novamente os (:\l- formaçoes. que ~e é resRonc'l,n:C! e ,
fez fixando preços m~eríores aos do tos de terra utilizados para lI-produ- maneira !acôn!ca e tlté ~o;n mamfes- ~ março de 1916re61'esõava ao

,ano passado" com() se o custo de. Vi~a ção de feijão de -cereais, como 'c) milho, to de~prez~ e menosprczo -:ne.>mo li- BrasIl, levando biblioteca, instala;;
houvesse baixado. N,o entanto, a cu - trigo e outros. . essa j sltuaçao de abandono, de· deses- ção de consultórIo e laboratório, e,
tura do a!godfio eXIge m~c!lll;IZlI9li!>. A vegetação espontilnea se compõe pero, em que se encomram ll1.ilhares g!and~ cópia de material .cient!-
A gasolina subiu. 'O material agr,~rlO, géralmente de arbustos e capins, Na e milhares ,de ~al,:,i!las ao. !oug~ de fICO al,nda náo publlcada, IncLUs/-
eSPecialmente o mecanizado, como tra· maioria dos casos, é uma. vegeiatáo todo o Brasl!. Llmltqu7st' ') Preslden- ve maIS de 4.000 preps.rações mt-

, tores, sobe ,de preço desordenadam~n' exuberante; imposslvel de ser dOnI\- te da Rêde Ferrovtarlll, Fbdl'mi, Da croscóplcas de pesquisas realizadas
te. Venenos, adubos eto., tuio ~UbLU. nada, pois as ,ensênclas, de "pata de resposta que me é., ell:'11alla, lI-\r!1vés no Instltuto de Radium de Berlim••
Enfim, o custei(},quase d~pllcou.sse vaca" e as Iunhas'de gato", não 'ler- do Sr. Ministro ,\a" \laçl1._l/ e OO:-a3 sõbre o efelto de radioatividade s(l~ .

, ano e o preço mlnimo p~anlJ tlcou mltem sejam I elas incorporadas ao públi~as, a transcre.ver, legISlação, sô- bre o sal!gue, das quais não publl:-
reduzIdo. _' solo depois de abatidas. Então, o Úlllco bre o assunto", t'rmlelro. os ,~r ,'gos cara !I!?ao pequenà parte.· ~a.rtlra.

sr. PresIdente, o algoduo *' unu meio de proceder à limpeza. do terreno da. Lei 4.863. Um dêles é o ,de tlQ ~1 no navIO holandês "Tubantla'''''-que
fonte de riqueza nacional, é dma fonte é o empregd do fogo. ' e reza.. no seu § '99,'que: foi torpedeado no Mlll' do Norte em'
de div~ll!l também, pOIS está coloc~d~ Pois bem, 'a Lei nQ 4.'71, de 15 J.e "... dependerá' de decreto exe- 15 de Iml.rço Ji~ 1916. alta. noite,
em poslçao excepCIonal no nos~v p~r Iltembro de 1955, que instituIu o Có- cutivo Il. aplicação dos aumentos salvando"se com' li- roupo do corpo
que de exportaçao. Se o café Já vem dIgo Florestal prolbe' tennlnanteml'n- que se enquadram nos li 2Q :lQ e perdendo' todo o material Tele-,
ca1ndo ",c, -preço, e o GOverllo se ~lK',l te o emnrêgo' do' fogo nas flores~as e e 49".' ' , • rrdo. Voltou a Berlim e, dai, log:>
no' ponto de vista deerradlcar e aes- d~mais formas de vegetação. " ,à Suiça, estando o BrasH em vés-
prezar 110ssa cxpcrtação de café. ale- 'No art. 27 da citada lei é claro a E depois a. transcrição do n~creto .peras de declarar guerra à Ale-
rrando, inclusive, que é preciso divel'sl- prolbl~ão. Mas em snu parnl,'Tafo 57.629, em que se lê, no ft"t. gQ; manhn. Esta foi uma das !jrandes
ficar '!S noss:;s-la,:our!'s,.o agrlcu.tor único, faz uma ressalva. Estabelece "... Até que a Diretoria às epopéias ào Pro!. 'Sllva Mello, '
se ded~cll., entao, ao algodao. El vem a al]U~Je disposItivo: 'bespesa P,úbllca. do Mlnistérto "'. ~ -Na Sulça, cujo govêrno. depois
crise de algodão,' a.través de preços ml- , u~ dI} exame dos seus trabalhos· ci-
nimos incompat1veis com o custo da , "~e as pec~lIaridades locais oU Fazenda possa atender dlretaluen- anUficas, lhe deu permissão para
produção. lJ: o descalabro, é o deses- re<ponals ,iushficarem o emp;êgc. te ao pagamento das VFlntllgcns de exercer 11 profissao de médIco no'
pêro,' é o desalento 'para nossa lav;lura do fogo etp prátleas_ o;;:ropas.Ç/r!r. qUe trata a IU't. 5(14. 0:10 Regula- pais, trabalhou nos hospitais de

, de produtos búslcos ngr1colas. 0\\ florestaIS, a, permlssao será es- mento ·Oeral da Previdência So- Lausanne' e Genebra; tendo sido
,Transmito daqui. da tribuna desta t~?elecida em ato, do Poder Pú-· elai, ficâo Inatltuto de Apo.enta.- médico-adjunto" do ,Sanatório Val-

câmara Sr Presidente a voz de pro- bllCO, circunscrevendo 9.!1 áreas e darias e Pensões dos PuncionÍlrlos mont' até o fim da guerra" 'Vol-
. testo d~ todos os lavradores d~ r.lgo- ,e.tabelccendo normas de pre~.'t:· Empregados em serviços Publicos 'tando ão'Brasll' em 1919 defendeu
, dão; pâra que o Minl..tro da Faze::lda, ção". ' incumbido li- efetuar êsse paga- tese e prestou exames' em Bel!>

ns autorida.des Te!ormulem essa poli- " Acontece. 81". Pre51d~nte e Senha- ~ento." HoriZonte para revalidação.... do ti ..
'tlca de sacl'iflcio à lavoura. que já na:" res Deputados, QUC, até ,esta. data," Ocorre/ Sr.' Presidente, qu~' o tulo, e!!trando depois no Concurso
agüenta mais com tantos Onus e COm Pode~ Público não fixou lIll normas lAPFESP não reçebeu os recurso!/ ne-' ~de c:ll~lIca Médica da Faculdade de
o desmterêsse total por parte do Go- que benaficlamm aauela regllio colo- cessários e por iSso entendeu não ser MedlCma 'do Rio de Janeiro, n:L
vemo quanto às suas necessidades 'e nill.! sulina.' Resulta dai que essa obrIil'ado a fazer êsse pagamentCl. A vaga de Miguel I'erelra., send()
retrlbulção de seu trabalho.. omIssão gera descontentamento e !l.êde Ferroviãria Federal, por seu tur-' aprovado. -

besta. forma, Sr. presIdente, ':!spero a'lrcensão no meio rural, poill ~lí() ma- no, também não elaboro!!, mo curto Em seguIda inIciou
que o Sr •Presidente , da,.República nlfestas as peculIaridades daquela tempo reclamado pelo estado de ne- reIrade clinico. Ao m;m~u~el~a~
ouça. o clamor daqueles_ m,lh(lres de ptÓSnerR T~iã(). OS agriCUltores I;I- cessidade de milhares ,; milhares de promoveu cursos, sobretudo Pr'
agriCUltores, que la esta~ ,aba?dol\~' ",rustrados naquelas·terras ,11 esta, hora InatIvos, a necessária fôlha de paga- nléclicos, na Poltclinlca de .J:,~ll.~

~<IOS, sem escolus. sem asslstênCllt m.-, t~r!am de ,premrar o s.olo para d~ltar~.mentos. Di.sfo decorre que há 5 Ine- f'!li0' e~ 1l;'-a4õ tJlEde I!I\. Sauta. Casa,
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onde ,nsluou tturmtc ao .&UOII. aU elo Rio de JaneIro. ReaUZOU'.m ao e~o .-ia aútorlda.de~ te-' rios t.1nta»lougoa anca para cllIIlIe(&ltlr
l'52. - Jel1l1lalem o HlIJfe. conferência. ~111 odorals o Plano Prelillllnude Dlver-, lloIl15 mU·enrer~,* e daquI·a tlintA

Em 1927 tal elello membro ne- tranllês ti em Tele-!.viv em ale- slflcação da 'pl'OduçllO -da. .Região Ca- anllll a. populllÇAo do Bnlsll .seri três
llol'4rio da Academia Naclom.l dn mão, sõbre os temas da sua 'e>f;pe- reeíra do ParanÁ, que objetiva ~ ror- ou qUltro vetes mala do que a atuaL .
~edlctna e em 1944!undou a "Re- ctallzação. Também uma em por- mação de culturas substitutivas, nos Algo deve ser feito de Imediato, no
vJst& Brasileira de' Medlclna.", da tuguea numa 'colonia coletiva de setores agrlcola., Industrial, de trans- sentido de que as nossas escolas de
qual é até hoje DIretor-Cientifico. brasílelros judeus, qUe'nos campos porre, energético, habitacional, de ar- enfermagem se ampliem, se. multíplí-

eeus primetrOlS trabalhos cíenn- de Israel tratam de a!lrlcultura, mazéns e sííos, eduoacíonat e de co- quem e tenham maior capacidade.
ficas estudam OS efeitos biológicos procurando vencer o deserto. zsse munícações, capaz de contrlbuír Pl\I'l\ Evidentemente, não basta isso para

o da radlatlvldade, estabelecendo tema mereceu-lhe particular ínte- dar nova. fl!llonomlll. não só à econo- munar a nossa. mentalidade em torno
diferenças entre os do rádio e 'IS rêsse dada a sua excursãc pelo nua paranaenae, mas também li bra- aa enfermeira, que é reconneeídamen-
dos raios X. A êsses, seguem-se Nordeste Brasileiro e ser então süeíra, ,te uma profissional atnda não muito
vüríos outros estudos sôbre o me- membro da UNESCO para as Re- O Plano de Uíversiflcaçlio de nossa bem conceituada, pois não possu], po-
tabcíísmo da água, que deram 114- glões Al'ldas, Mais tarde, em 1961, ProduçlíO Agrleole., já aprovado pelo slçlío social definida, E' considerada
gur a numerosas controvérías nos publicou - "Israel - PrÓG e con- MlIlistérlo do Planejamento, deve, ainda, por desvío. de mentalidade dos
meios clenUflcos europeus. I!ubli- ,tras", pela Civiliza~ão Brasílclra, agora, sel' submetido .ao Banco Inter~ nossos nospttaís, como uma auxiliar
cou tamnem trabalhos eXjlondo no' seguido de "Rcltglão, prós e oon- nacíonat de lJesenvolvimento, para. 11 subalterna dl!sses estabelecimentos. A
vas íderas sóbre a ímuatéade e a "tras', em 2 volumes pala mesma obtençao dos pareceres lndlspensftveis. profissão é, por outro la.do, mal remu-
epidemiologia da. febre amarera: Editóra. ' . O Plano preve recursos nacionais e nerada e sacrificada por excesso de
descrevendo um nõvo aparelho pa- I "Em 1964 publicou - "O que de- ínternacionaia, em partes íguaís, sen- tr~balho. . -,
ra 11 medida da resísténcta cupí- vemos comer", pela Olvillzaçaa do que, para a formação da contra- Vúrios fatôres, portanto. Sr. 1'resl-
Iaí'; estudando a etlologio. e o tra- Braslleüll. partida brl1,~llelra. resultam da seguín- dente, estão a conjurar contra o pres-
tomento das nerrcses: eucontran- Em 1953 recebeu 'o prêrnío Ma- te composição: federais - 28 por cen- tíglo que deve ser assegurado à en-
do nõvn grupo de 41efritl;lS crônl- enado cle Assis d'l Acad;':nia Bra- to; estaduais - 17_ }lor cento e parti- rermeíra. Mas é preciso que o poder
cus: fazendo eonsjâerseões sôbre 1\ slleíra de Letrall e em 19~O 101 'eíeí- ouíares - 5 por cento,' público entre no problema, pornuan-
-ulCl:ru c o cãncer do estômago; to membro dessa n.esma' Academlll, 1?or conseguinte, às autoridades fe- to, .não possuindo, como não possui-
ocupando-se do trsuvnento e do Ila vaga de Gustavo Barroso, ta- deTai~ de nosso p~is estão de pos~c ~e mos, médicos em número su!jclente

. 111f<gl\ó};tíco das ·colHcs Ilmt'blanall; deíra número 19 ~õ'Jre iJuja posse clementes de alto valor. que ponerau para atender à nossa população, se-
descrevendo novos Sjll.t:S cunrcos, publicou um volume - "Na Aca- se consntatr num nofáveí Instrumen- ria. de todo úttl e necessário que OI
tais como o do y.j(óide e o de lli- demía' - peta Edtl.órll José 01y1l1- to, capaz de modificar definit,lvamen- noMOS profh:slonals da Medicln(l fõ.~-;
°l1og'ustl'Jo esquerdo; oeupanuo-se pio, ., te a n053a. estrutura, agrál'la, ac!4l.pturt- sem eoaõíuvados. pelas. assistentes S04

das prOYI1S Iunclonula do esiomu- Tem em impl'CAAiío"cumo entra- do-u às "condições em~rgentes de uma (:la:8, petas enfermemls-vls~tadorlU,
go. propondo um vísíômetro para mos no rnunuo ""m () ~U01ltUlo cpoca; I'apida e trepldante. que nos 'lue 1evnssem à. nossa lJOpulaçao todos
uso generalizado, rudo Í$o, sem liA SuperIoridade do Homem Tro- Impede emargos -que devemos analisar aqUêles conhécunentos mlnlInol: sóbl'e
contar inÚlner.:s outros, ~obrl:!l,Jldo picai", pela Civilíz,ação B~a~!le1rl., (:~m realidade e d!sposi<;ões, P:\1'1l q,ue higiene, sõbl'e prCl'cnçúo de cllferml-
llc~rca, de llllmPll~aç~o li queliUlell "FllosofJa do-Parto e tla 'il.lllllmen- nua lWrnlitl!:II~OS que sejam procras,l- da~,e.~.
de pSlcologlll. e IlsicMÍl!ise, prlll- tação", ":rlusões da P.icunn!ise', na~os IndefInidamente. ~ _ li: preciso, ne••t.a semana. da enfer~
cJpalrneu!.e oa UeviBtll Brllslleira E, em elaborQçfio: "Macacos em J,ln\\lmente, as reccnteS~ sugestoes magcm, que estã, acudI? comemora~a.
de Medicina por êlc tunc1ada em liberdade" tJ uutros e.[UGos "Me- apresentadas pelo Governador Paulo de 12 li 20 de màlo, baLIZada pelas Vl-
1944 e da qual é dlr.tor cJenWlcu. tabolísmo da água e allmelltos pa" Plment~l, bem como os resultados a lÍlIll expressivas e pelas virtude.s e

Em 1930-31 PII~llCOU dou. \'alu- radoxais do peso, "Guarap'Irl". que chegou o grupo. de _trabalho do ações de dUlIs ~randes e11fcnne~ras.
me.; um teudo POl l.i~aio _ "Na- .Além de numerosos outros, esseIi- I~C! sõhl'e a ~lverslflCa9ao de noss~ desde Q InternacIOnal Floyence Nlgh~
"as IdéIas sõbre o edema" _ b4- c1almente médicos," atlvlclades rllr~ls. poderao representar tll1gale à nacio11al-.Anl\ Nerl, é precillo
.seado 11115 suas p<1bllcaçães na. ' a. soluçlío defmltiva do llroblema 1l11- - repitamos - que t{)dos meditemoS'
Ale11lunhn, que del'llm lugar l\ uma Em 1960. o Professor Silva Mello gustlante da superprodução cníeeitn, sôbl'e o extraordinálio significado da
copiosa btbllagrafJa, e ú outro .só- entrou para a Academia de Letrll&, prevendO, ainda, uma a/npla .I1lodltica- poslçlío da enfermeIra no mundo mo-
bre _ "Sífilis e a SeglUJda Bulha F.<;ta é a vida do grande braslleiro, ·çào em nossa estl'utura econômica, de11W, e especluhne.11te na dolorosa e
Aortlca" digno do nosso respeito e das nossas de efeito antllnflacionário, em vlrtu- negra l'ealldade noso16gica. da nossa

Em W'S6 llelll ~;jltoTll. !\'~Iel mais sinceras homenagens. portanto, de do. dcfnsugem ent('e as emissões de Pil.trlo, és~ Imenso hospital. na e);-
~Pl'Oblemas do En oln JIoi:édl' -;, quero consignar os meus louyores ao papel-moeda, indispensáveis ao timm_ pressão de Miguel Pereira, destituJdo

e Ed â" s. {J ~o 'seu trabalho e o el'cmplo de dlgol- cianlento dos lavl'adores de'café, e da de enfermeh'IlS, em quantidade com-
;al'a au~'~}o~mad~ q~~ 'ir~onlt:ri~,,!~lll dnde profis51onal e moral que éS58 COmercialização de nossa safra cafeei" patlvel com n.~ suas necessldade.q,

. li s o 110 1 o eminente brw.ilch'o tem dado fi todos M, e o ingresso de novas e valiosas Es!ôrço hercúleo deve ser feito 110
n~la~94:J pela Editô _ J . os seus concidadãos. (;':uilo bcm) , fontes ,de exportações, Ind~penden~es sentido ,de \u!orizar a profissão da.

I ' ~ "ra. o~e ,. da obrigação de 50 fmallClllrem, m~ enfermcu·a. li fim de que ela. não ape-
O }ll1

plo. " Al1menlaça~, Lngt,ni~ o SR. WILSON CHEUIII. . deflnldamente, volumosos excedentes nas receba as nossos justas bomena~
e .cultura ,- atualmente lia oj (Colnllmcaçcio _ L(;): exportáveis, oi- (MlIito bem.) . gens. mas possa. trabalhar eada vez
edlÇlIO braslletra, esgotada, ~..mflo . mais em prol do Brusil e do seu povo
t1'aúuzJdo l'lll espanhol, devendo Sr. Presidente e S1'S, Depufados, O SR. TEóFIJ,O PIR_ES: sac.rlficndo. (JI.!llIlô bem,l '
lf.llll bre,:e. laparecer em trull"e~, ultlm",meme, um númel'O caó vez (CommIiCaç;!c. St:tn revlsdo dD ;,\1:- ..'
com.prefae.to de Jean Rosl.and, trfl- mais elevado ele lideres al! llOS~ll. In- dOr) _ senhor Presideme, tl'anscor- O SR. FLORIQENO PAIXÃO:
dU~!I0 de oDoml,v..lque Brag~, ,_ VOU1'a cafeelra, s7 convencI' .do I~pe: re, -de 12 a 20 deste mês. a Semana (Comunicação _ Sem revi9ão tio'

Em 1045, - O Rome!"!1 pIO~- ratlvo de encarai com ma:.ol ,seT!ed~ da Enfermagem. O Dia Nacional, da 'orador) :- Sr. Presitlente, SI'S. DeplI- .
s~gulmento da o~rll antenor, lIlm- de o pro~le.mll da n~ssa caf~,~Ult:l1à, Enfel'melro, Instltuldo em decreto !lue tados. em meu Eslado. o Elo Grande
bem 11a 4~ edlçao Brasileira, <Ui- sem o obJetiVo exclUSIVO de l't'lvmdlcar data do ano de 1938 devia ter sido do Sul, desele 1948 se n~rl:lSta a com
golada, com tradução em e~p"nb/\1 o preço mais ali!! por saca ele ca!é. comcmornclo no dia 12 de maio, NflO trução de uma efil"radn de fim'o de
do Dl'. .Arluro I..\íon Lopez e 111- j!;' multo prov!ivel QU~ esta mudan- sabemos se o fo\ A realidnde é que vital importância para n economia
glen!l, por M., B. ,FQel's. edlladK ça par~ ,!,-c1h~l' estela ulaClonada a enfermagem, e~ nosso Pais, ainda gllÍlcha,
pel~ PhllosoPl~leal Llbrary, de New COm a, mvmbilldade, o.1da ve~ mllior~ se apresenla elvaóa. de problern<ls, E Tl'llta-se ela ligação de Passo l"undo
YOlk, em 1.956. " . de nej.(ar a evidênCIa esla,'ist!Ca _~ a sáo êle.s que me tra7.em à tribuna, II a General Luz.

Eu:' 1946. -, .Alimentação nu POsslllllldades de nos~a expOltaqa. f!ln de que ventilados possàm encon- E' em virtude da 1l10rosldade dessas
BraslJ", pela. EdItora "O Cruzelro' . A par de uma rellhdade. incontl'<ls: traI' SOlUÇA0.' obras que ven!Jo a esta ,\'Jbuna jnst.i-
e a 2' edlçao, multo aumentaô,ll, tavel, constatamos com _VIS vel entu Assim não nos lllmearemos apclIu ficar a apresentação de em requ~I-'
em dezembro.1961 pela José Olym- SlGSmo que, 'na, e.~II'ec!:1Çau cio esque- a I'econhecer e proclamar o extraor= mento dI' imformarõl'S ao Sr. Minls
p,lo, lia ,?Oleçao "Documentos Bra· ma. da cO!:lel'cmllzl\ç~O da próxll,!a dlnário papel da enfermeira na 1'11- tro dll- YinçilO c Obra~ Públicas. no
slletros. ~atra .cafeena (de, 1966-196~), devera~ trosllgem dOlo servIços médICOS model'- qual indago para. Quando está prl'vis-

Em 1950 - UAUmen,açao numa- lnf1u!t ~Bnto a p~1 sl~ectlva ollq.uela 5l\ nos, a sua dedico.cãO. o seu estoicismo, ta. a conclusiio da cstrada. de lerro
na e 11 RealJdade brasileira. José Tra, como 0.. urgencla de se !"!ll1star à Os longos anos dé estudos li que pro. ligando Passo Fundo a General Luz;
Olymylo, "Mistérios e Realidades nossa capaCIdade pr{l(lulonl, llS pOSSl~Iclsa dcvofar-s~ 11 fim õe se preparar quais os recursos previstv." para IIpll
dest~ ,e de outro Mundo" -: com bllldn~es ofel'ecidas pc1" mercndo condignamente' para o c:,erclcio de cação no conenle lUID. denlro da ver
3 ~dlçoes no Brasil c tradu~ao !lI· mundlllL llllJl profissno, A enfermeira continua ba global do Departalllcn(n Nacionnl
gJcSll de 1960 pela welden!elct & O problema, evidentemente, não rt!. sendo, denrro Gú ~e.,-viço médico, 1""'" de Estradas· de Ferro, e qual o mon-

_~:c:.?~:en, de Londres; alema pela slde sômeute no Imperativ() de reduzir mestra,o e é pena,_Sr., Pl'eslden~e, que tanle dn verba aplicada !lU ,~lla cons_""<f,, Henrlch schetrer, Frankfurt a prOdução mas tambélU"lIll apllcaçao o Bras!I, que necessIta aproxllnndn- trllçfio, desde o inicio do oOI'a, Rno li
um ~llln e uma em sueco, em im- elOs fatõres liberados l!errllS, instala- mente de 15 mil dessas profissionnis, !lno, o.ló 1!lj5, inclusive,
prl'ssao." , ções, mão-de-obra. capitais I em ou- as possua, segundo as últ~mas es(a- Era o !lue tinha a dizer, (illuilo

Em 1952. "Nordeste Brasileiro', tras atividades. considerllndo-se as t1stlcas, em número que Dao alcança bel/l.'
também na Coleção Documentóol nl:!ces~idade do merendo Interno e as sequer a metade, Em recente publi- O sn..\NiSIO ROCHA:
13l'asllciros, do qual a 2. edição pu- opOl·tunidades apresentada. pelo mel'- cação, verlflc2l11W: ql~e no ano de 1~65,
bllrada em novembro àe 19(f4.· cada extemo. no ano passada portanto, as quarenta . <Comunicação - Lêl - Sr. Presl-

Estudos sObre ONegro - Jose Dlym- Como êste é cada vez mais com- escolas de enfermagem, do Brasil dl- dent·e, não podel'ia deixar passRr sem
~o - 1958,· Ipetlttvo no tocante a todos os artl- plomaram apenas 225 enfermeiras. um reglstm IIOS Aliais de~ta Casa 1\

Panoramas da América Latina gos de. exportação a questão está. não 'l'otalizam 7,926 as enfermeiras dlplo- data de hojl.' - 18 de mnlo - ell1 (1111'
- OlvUlzação Brasllei11l - 1958, simplesmente na t.rllns!el'êncla dos fa- madas em nosso Pais. vence mais um ano de existenrin, nl\

Panoramas Norte-Americanos .. ' t6res de produção de um liam outro Ora. Sr. Presidente, se dividirmos sua p;lorloso. I'scnlarla em nosso telnllo
Clviltzação Brasileira -' 1958. setor. E' igualmente indispensll"i'J q\!r ff.:l;." tlQ!nel'o de 225 por 40 escolas. te- e em nossa história:, o "ronde brasl-

EStados Unidos - Pl'ÓS 8 Cem- as produções substltuldas venham a l'emos qu'!! ct.da escola de enlerma- letra. Preslclente Fllrlro [1f1snar D,,!J'a.
tras - Civilização Brasileira - ser reallza~as em condiçõo" altamente gero diplomou. 5,6 enfermeiras. Como No ano pa.<sado, desta mes.mll tribulla-·'·
1959. econômlcas, -,' o :Brasil precisa de pelo menos 15 e ao IOllp;O dêste mesmo p1cn:1,·10. l'm

1ilJn 1958 esteve na EurllPn, tendo .Dentro desta ordem de idéias, é ete mil enfermeiras nos tempo~ atunts. ,!l Que a \'oz do povo se f:lz sentir rlti't- ,1
Yi4itado longRlJlcnte Israel. por se- ressaltar a 11l1clativ!\ do aovel'l1'.l.- progreÕ'h' nest", lI1eSmll escala o llU- l'\l\mente ntrll\'''~ ,lI' sei'. J"~;tll"l'l. I'P
llOIlvit, 110 lllStttuto Brll8l1-rsraeJ.' uar' do Paraná,_ 61', Paulo 1"1~lentel, moru de dtplomadas. serlo.lll necess;i- presentantes, tivemos R honra, de co-
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O presidente da ARENA per
nambucana, monsenhor Armda
CâlwFa atendeu, de imediato, a
petiri'ío do general Mndci. p,il'a
verific'tdlo d,as cédulas lJtilizarlas

-na eleinão prévia.
Ao abrir a sessâo. mOlJsenho1'

'Arruda Câmara disse Clue, d1Jós a
eleirllo de domingo, dois oficio.is
üô Exi'rcito comnareceram h sna
residêncift, r1~5eíando a abertu
ra dos envelones au~ continham
os voto.>, 'Resnondeu-ihes ser lm
):losslvel. No rli9, seo:u\nte, rece_
bpu ~ visita dO" eO\'onéis Vitocq e
r'r>imhm, 91ém ÓO tenent~-col'onel

Dlv"ldo, aCOlUT1Gllhpdo< 60S rl~nu
lona, .AdBl'tn .Tos'! np i\iTp'o Fábio
Co:!",..ptn~ (i 'W(\'f'l1n))f~(J ~ctnF,.r;lfo." es
êrutlnadol'P.' d~, eleiciío, n, mili
tare; r!e"'nram rt co"rl1p;; 'I de

- membro. de "l"1~ Crwni<s;;o r1e Tn
ve.>tlO'Goli" rlq~ ~tlvidades da As
sembléia !,eglslEltlva.

~ RetruciUel' - disse Mnns. CJI:
't'Y1'wn - ('111P ~Ii os mr-mJwos t;1(l""
PrTtic10 por1~"i~m reallerer. ));Jly

'por;rito ~,- rp~"'"'t~",prn dp votos,
:E m.l~, !'t vot.qr·ll,., tinhq .ido a de
11m "orU('", ""HHclJ e ""1) de As
~~mhlA.f~ T.~O'jc:l ...d·hfn.. T)f1n O1Je a

,("-".nlo<"n rle 1Ir.l1itqre, 7'!l1) +lnhl\
er>mneteneia para proceder à re-
contagem_ '

J/;[l?1n~qqf(Jnár~(J,~

Demmu-se do cargo de supe
rIntendente do Pôrto de Fl.ecite,
o tenente-coronel, João José Ce.
'Valcanti de Albuquerque, Protesta
contra a titude do !!ovel'nad{lr
Paulo Guerra, ao 011"' "/lusa de
ter 'traído Cf t<'eneral MuricI.

Comenta"se aue toPOq I)~ of!
'c!als do Exército: OHe "ervofYl no

Govêrno de Pernambuco, vão de-
mitlr-Bll. '

(Seção 'i)
...;;;;;=:;t?='Uhzr1 -

DIÁmo -DO Cm:lCRESSO NÀCIONAL·=- ",..
,"menlOrar o octogésímó aniversário do dêsse desenvolvimento .urpreenderíteç ) devem prevalecer sôbre os seus mte, chadas, não permitindo o ingres{
"eminente Presidente' e Marenhal. E concorrendo para que dali sejam car- rêsses Imediatos. , so de 'repórteves, nem de qualquer
foram levantados, em discurso biográ- reados bilhões e bilhões de cruzeiros Parece-me mdíspensável, entretanto, ' pessoa estranha à classe, Finda fi

,fico e baseado em fatos históricos li- para os cofres' públicos feierals. que as autoridades responsáveis pela reunião, o general Murici viaj011
'g-adõs à vida do eminente guia da na- Poi' falta -de planejamento, mal que política eareeíra do país compreen- para o Rio a fim de 'entrevistarJ
.cíonalídade, os principais traços mo- tanto ínrelícíta a obras admínístra- darn por sua vez o esfôrço e a con," se com o general Costa e Silval
-raís, humanos e políticos de sua per- tíva dos governos passados, ou mesmo tribpiçã{) dos plantadores de café pa- titular da Guerra. Viajaram!
.sonalídade rica e exemplar, vitoriosa por má vontade, o que não se com- ra a establídade .de nosso comércio também, o governador Prrulo
(B fecunda em ensinamentos valiosos" preende, entretanto, li a dlscdminação exterior. Se êsse espínto de enten- Guerra e' monsenhor Arruela CÚ-

J
'

-Nào .íríamos repetir, por desnecessá- injusta com que essa área vem sendo dimento e de mútua compreensão não mara.
crias, os mesmos dados oíográãcos e tratada pelo poder central. Enfim, o prevalecer na apreciação do esquema' I
-hístórléos que.se encontram nos Anais Govêrno Federal, ali, é completamen- nnanceíro .da próxima safra. teremos ,lJecepçáo e Homenaçem
,tla Câmara dos -Daputadcs, oferecidos te omisso na consecução de_obras pú- como em quase todos os anos ante- , O resultado do escrutínio da
.no curso daquela minha oração come- blícas . Numa região onde despontam ríores, uma decisão unilateral que '-ARENA foi êste: Nilo Coelho, 45
moratíva, e que aguardam, no futuro, mais de 40 prósperos municípios que violenta tôdas as expectativas de en-, ' 'Votos; 'Eraldo Gueiros, H; Arru~
fi mão CUIdadosa do historiador e do proporcíonam bilhões de cruzeiros aos tendímento que os lavradores sempre da Câmara, 36;- Costa cavalcan-;
biógrafo que s-e voltar :::'1'9 essa gran- cofres da união, não tem a admínis- manifestam através de seus represen. ti, 34; Leal Sampaio, 23; João,
de vida de soldado e estadista ou para tração federal uma única construção tantes na Junta Admínfstratíva do Cleofas, 22; José Nevez"15; Ge-
esta tormentosa e decísíva vépoca que a fim de que nela funcionem as suas mc. neral Antônio l\!lurici, 6; APolôniol
ainda- estamos palmilhando, e em que repartições, Pelo contrário. utiliza-se _ E' do mell conhecimento que extste ~ I 1 I

ê - ti f oa es, . ,êle projetou a sua enorme influ ncia e serve-se de prédios inadequados, e, para. o esquema" a sa ra de 66-67 Amigos do General Murici. ele-
jde patriota. e de ~democrata cristão, ainda, de maneira espolíatrva. UUl projeto de resolução adotado pela cepcionadoe com a votação a êle,

que soube, como nenhum outro, aliar A sua presença ali é, de verdadeiro Comissão de Finanças e Orçamento, atribuida (6 votos), fizeram cri-
o espíríto de luta contra, os extremís- parasita, pois suga as fôl'ças produto- que parece resumir essas principais tícas aos deputados do anf:go,
mos ao sentido moderador do seu com- ras da .reglâo e não devolve, em Ii- ponderações e êsse espirito concilia- P8D, os quais liderados pelo Go-!
portamento, de sua filosofia e do seu nhas gerais, com i'ealizações, sequer dor. Parece-me, por outro laão;. que vernador Paulo Guerra, tertam
estílo político. (Muito bem.). um por cento do que arrecada, há ,uma tendência para a fixação de t d ·d I d i
, Verdadeiro, varão de Plutarco, o l1:sse estado de descalabro admínís- um. diferencial de preço, que tomaria Y~a~'ao ~~n;e ~~ ~~:ter~~~;:nt~Ji
grande Presidente seria incluído em tratívo não pode perdurar. Além de em consideração os díterentcs tipos aquinhoados com pclpudos em"1

.qualquer outra galeria de vidas exem- injusto, é desmoraüzante. e bebidas, para efeito' de pagamento. pregos para pessoas de suas ra-
plares que em nosso tempo quísesse Assim, por exemplo, podemos espe- Sé o c]iferencial de preço tornar por mílias!'
repetlr a experiência do autor daque- cificar a cidade de MirassoJ.. O seu base o tipo Rio, com o preço-base de O general MuricI lamentou "que,
las outras vidas exemplares que nos atual prefeito,"Sr. :J:lias Tl1Olné, eon- Cr$ 54,000, -para tipo_ 5, estou certo muita gent-e não tenha tido 01
dias antigos do passado da humaní- tinuando as pretensões de se-us ante- de que estarão atendidos, n1\O só os mesmo amor pela Revolução, co-
dade marcaram a socíedade humana cessores, resolveu iniciar um movi- unânimes reclamos da lavoura, mas mo eu' tive e continuarei a ter." I
com o exemplo que souberam oferecer mento contra essa discriminação. Daí sobretudo os ínterêsses da política fi- A oficalidade do Exército, Marí- i
dos valôres imperecíveis que., dígnífí- a razão de nossa presença nessa 'trt- nanceíra do Govêrno" uma vez gUf Ilha e Aeronáutica, 'Scdiada em i
cam a -passagem do homem sôbre a buna. Aguêle ilustre 'homem público êsse límite, nas bases indicadas, tor-' Recife, prestou homenagem ao ge-i
terra. 'Em nosso país, nenhum outro está empenhado em dotar li, sua cí- na-se perrcttamente exeqüível. neral Mmicl, com êle se soüdarf-]
cidadão, estadista ou soldado, escrí- dade de pelo menos um próprio re- O Conselho Monetário Nacional, que zandc. O orador foi o coronel SH- i
tor 'ou jurista, cientista ou mestre; de deral onde possa funcionar a agência em ~timf\, análise deverá adaptar a via de Melo Cahu. que enalteceu!
gerações, dentro dos nossos dias pelo dos Correios e Telégrafos. -- proposta do esquema aos aspectos fi_ a nersonalídade do general. (
menos, despertaria maior' ínterêsse ao Não é de hoje que o povo mírasso- nanoeíros do programa govemamen- Em agradecill"ento, o general Mu- i
Plutarco moderno-que se disponha fi lense luta por essa rCiven:licação, Para tal há de ,examinar sua. 'exeqüibili- ricl disse que, é llBcessário man_

l
,

c_atalogarJ para as no-ras !? vindou1'as êsse fim o :D!Iunicipio fêz doação de dade, ton1ando em conta êssés dife- ter unida a. famiIia luilitar e os
gerações. exemplos Jefinit!vos e ver- uma valorizadà e esplêndida área de rentes ângulos 'Que refletem a har- chefes miJitrtres de todos os esca- i
dadeiros de virtud"s humanas, rriorais t"rra ao Departamento dos Correios e mania que deve prevalecer na,s -rela- , ,
e cívicas" 'Telégmfos, por fórça de lei municipal cães-entre os interêsse" da comunlda- Ines. pura lIlle-haia consoJida,i,o i

8ua vida de ulenino humilde, de 119 169, de 2 de ,julho de 1952, de nacional e dos cafeicultores, como da Revolucão." - I
mõço modesto, de homem desinteres- Naqueles tempos idos, os entendi- no de qua;isquer outras atividades. Aiuda se fala em consolidação
sado de 1'iquezas materiais além da- mentos se processamm~e os 11dminis- Tenho a convicção de que, institucio- rIa Revolução I '
quelas necessárias ap confôrto devido tradorcs da comuna, :~mp'e confian- 11aliza.do como está, o Conselho pos_ Agora, vem a parte ,g-rave da notf~
&, todos aquêles que vencel~ pelos seus tcs e de boa-fé, chegaram a proceder sui as condições que lhe permitam _ela,:
.:mérltos, é conhecida de t6c1os que se à retirada do local, com urREncia, de ser êsse elemento' de equilíbrio de que
voltaram alg'uma vez para a vida dos um curso pré-primário que ali funcio- tanto esperam os que 'conflam em
nossos homens ptlblicos contemporâ- nava, na esperança de cill0. assim fa- seu descortil1io. '
·neos. s'ua vida doe militer pstuiHosCJ cilitaria a cOl1strucão do prédio desti- Estas cons!deraç,õe8, que julguei dee apaixonado pela.s melhores tradições nado aos Correios -e TelP.grafos. meu deve!' -trazer à Câmara, l'efIe-
de sua Pátria e pejo futuro desta - Iniciado o competente pl'Ocesso ad- tem não só o meu ponto de vista pes-
é ponto de referência indi3pensável ministl'ativo, a conc(}rrên~!a foi aber- soaI, mas creio que são também, em
aos jovens de hoje que <8 voltam por ta e a resp~ctiva planta aprovada. última análise, o entendimento dos _
voca,cão e sadio patriot13mo para a Todos os' esforços foram envidados, cafeicultores àe meu Estado. Hoje
oarreira das armas. Seu exemplo de entendimentos se processa':anlno sen- mais 'fielmente do que nunca, conslde-

- pai de família inexcedível de amigo tido da concretização d~~se objefivo. ro-me obrigado a advertir as autor!
genel'Oso-,e afetlloso, ::2 ohefe sereno Entretanto o processo ficem engaveta- dades, que tão cautelosas se têm mos-
lS leal dos seus comandados, ~ e ho.ie efá, em face da incuria <'I,)S responsá- trado, para as conseqüências de uma

- de líder e conselheiro de n assa gera- veis, encontrando-se bU!'OrTàticamente decisão que, tanto quanto ao pais,
~'ão - se isola cada vez -mais em nos- paralisado" nas dependê,cias dos Cor- afeta uma vasta coletividade que de
m pais, na sua grandeza impar e no rcJOS e Telégrafos, - maneira tão dedicada tem contribuí
que representa em reservas' d,e bom SI', Presidente, endel'eçamos um do para o p-em_estar e a, prosperlda
senso e sabedoria a que sempre rc('O!'- veernent,e ,apêlo ao S2·1. 'Mil1ist1',O, da de do Brasil., (M'uito bem.)
rem os chefes politicos e militares que Viação e Obras Públicas ou á quem O' SR. ERENO DA SILVEIRA:
necessitam de orientacão nos momen- as suas vêzes fizer, ,para que. aten-
tos dificeis da Pátria: - !'lendo a essa minima l';'ivindICação, (Comuniaaçáo - Sem revisOo do

determine o andamento ,cJo processo, orador) - Sr. Presidente, 81'S. DepuM

lIoje, na distância em que vive dos com o recebimBnto da dOH~§,Q pOl' par- tados, os jornais de hoje nos dão de-
- palácis e g'abinetes, na ,,€1'enidade dos te da' União e, con,eqjlentemente, talhe~ da fllmosa prévia da ARENA,

Eeus dias e dos .setjs hábitos, no ,d- construa o prédio para os Correios e em Recife, quI' revelfJU naquele Esta
lêncio diàriamente intcrrompido de Telégrafos da cidade de Mirasso!. o do crime militar em 'andamento.
ElUa ca.sa da Rua RedeI~tor, em fpa·_ ~l1e copstitui iusta oi "qcão -e seriti- .
nema, o Presidente d-e todos os hra,- da reivindicação d povo mirassolense Pass~rei lt .~~r trêchos do jornai
liciros, o Presidente da Paz,- do Pro- ' . o ' "CorreIO BrazlJlense", pelo qual to-
gres'o e ela Demo['rncia que ele amou (Muito bem). . mamos conhecimento dos fatos:
no Peder e fom cJéle, cülhe mais um O SR. MINORO IHIYAlI10TO: "Recife, 17 _ Manifestações, de
ano na sua longa, ~ proveitosa exis- t . d
tênria. E é natural -'.le reus amiv,os (Comunicação (Lê) - SI', Presi- protesto, en rc as qUaIS as ' a
-'- interpretando seus ~ liprios senti- dente, 81'S, Deputados, o Instituto Crl1zacJB, Democrática Feminina e
mentos e o da nacâo h~a3ileira _ não Brasileiro do Café deverá votar, bre- do Departamento Estudantil da
deixem passar l~"ais êsfe ~a'l 11':Jtalír!o, ven1ente, o esquelna financeiro para. ARENA, realizam·-se contra ore..
sem o-l'egístro da admiração, da ami- & safra cafeeira de,66:67. '1'rat..-se s\:!tado do escrutinio realIzado,
lmãe e de grande respeito ('11e, 1'1 0 L')- d~ sua mai.s importante atribuição, domingo último, pela, Aliança Re~ ,
rece dos seus conrfrhdiios. (Jffuil0 que dependerá, pela primeira vez, de novadOl'a Nacional, de Pernam-
bem.; muito bem. PalP7i'.i:,) entendiment.os 'que deverão ser con- buco, do qual surgiu a, Indicação

duzidos junto ao Conselho Monetário da lista da ~ual sairá o candida-
O SR, WALDEjvL<\l1 COSTA: Nacional. A importância dessa ded- to oficial do Partido ao Govêrno
(Comunicaçiio --: 'Lê) ,_ Sr. Presi- são, que se reveste de um significa- do Estado.

dente e Srs, Deputados: do especial Para o programa eeonômi- Oficiais da Gmu'nição de Per~
co-financeiro do Govêrno, causa, co- JlJ.l,mbucohomeflagearam o gene-

A AJta Araraquarehse, hoje. é con- mo é naturàl. evidente. ~expectaliva Tal Antônio Carlos MuricI, no
5iderada uma das regiõe" mais ricas eni!'e os cafeicultores de todo o país, Círculo Militar do Recife.' Após _
e prósp,eras· 'do Esr8~do de São ?a1l10. Em nenhuma ocasião deixol1 a comu- haverem os fotógrafos tomado fia-
A sua pecuária, a sua pgrirultura e pidede c"feeira de'compreender que !Zl'an'€s da-hC'menagem, os ofl-
a sua indústria recebem o influxo as conside"açães de ordem nacional dais reuniram-se a portaõJ te-



Comunfcaç6(}
l",~ Gúnnabara IJ govérnadox

P.mio Guerra eomuníeou, extra
c~ieJalmente, ao presIdente cas
tr-Ilo :Branco. o resultado da pré
vín da AREN'A, em seu Estado.
Amnnhã. fará comunicação oflt:llll
necmonnhadc dos e.:tlldldatos e
de líderes da ARENA de, Per
nambuco. OI

f':r. Presidente, Srs, Deputados. to.
dos que leram 'essas notícías f'lcaram
estnrrectrtos, atônitos, porque vêm
:provar o regime ditatorial. o revtme
;fasolE!n,. c.•t.'1. mlstur«. esta mescla que
nl CJ!!p,. nue é tudo menos democra
cía. g' preciso se ra~l'(ue n m;i~c~,ra

de uma V~lI por tOa"s e. ínelustve,
mostra a f::lência dessa eleição Indl
rcrn,
~u~mJo houver o voto direto. fi

qutm certos os senhores militares de
,nu!' o rovo reagirá, quer De'1ut'!rlos
ounr Srncc1ores. como reagir"", 09
DC'''l1iae'os e dlrlgentes da ARENA
r>ernn1"bucnna, eue lhes deram apl1.
l1D~ sr-ís votos. E' a resnosta Que a
clUal,"ler momento o povo dArá 11 ~,,

se.. r"'~ I'1d.tem em d'lmlnq~ n~l~

r"enot l'n r lf1 e'" fard'1. o dt) noder ml
J'tnr ro"tltle é a reaçlio que em todo
BI'~.ll Fe sente.

Quem convrntulnr-me IndlrefoTT"P'"
te, P' rn li povo nernambue-no, O Loll.l1
Ih :r-''l-I~. n Qual Sl' lcvantou rc," I,,·
t<'rmMlo de uma Câmara altachadfl,
COl"O p<t!1 tem eslndo m"IÚ's vê?.E's,
P,' p'''ch) enlno que cxemplos como
éste se ll'J1'ofundem cadq ve" tl'Rls
]Jqr'l ""e ". 1'ompns rp~!JOnMvels ne_
1(\11 f'eSllno.~ do PaIs clAreIem o~ 'Ilo
r'7n"'e~ r1n nOMa P,\,t-IB. comnreen·
d'rl'ln r(jnal eme a ú"lc'l, fo"t11!l d~
(!,t n h o l r "O" li r"glme d'moerát.lro é a
e'e'-'o "Ioet.. e a volt<l stv~ 1 6
elei~i'!J ,lIoeta e o valo livre, -para
t\r~')~r com a pressão.

O mIe temos visto ê r.ssa colcha de
rell1Jllos. E'I1 E!'ão Pat,lo VAmos ter
clelr./íes Indl~otas. e são vários, ar
bnl"onclros rll"nul<tndn IUI elelr.õ~.

- pnJ111dq". Per'l:linto: Rtl' onde Irpmos
COl'l ~re 1'P'l'me dpmo~rj\tlco frnu
dN'''. "tlngldll nos ~plIq alfcercP~ m~l.

llro''''l{l''. n "oto dl~cto. q"" f,,~o ri
dpd'f) brasllelro tetn O direito de
tl}'PTrrr.

Por 1"0. fi"a Mui um redstro dos
mA" t:ri~fes rl~nulJn que t1l'at>a ele se
:pn~sn.r rm Pe1'IJambucn. E oup IrJo
sIrva de exemT:llo para-todo o Brasil
])P,Tll. aue o Gov@mo Castello Brol1r!l
trm1l' tpnto e dê II sua 'PoJitle.. Tlm"
o-lpn'~P511 dI' nrl'fnnrlldl'de, l' fIm rle
{\1I1' n~ o nerc'''nOF tur'\o em nOFsa Pr
trln " "')""'1 ela rpn"scer. cll' f"to, e::lm
a n1'l' f'1Tf"d " (111et fodos Ol1erpmnc::. 1' ....:"

v~~ <'lo ,..,to cllrpflj. quI' re..··.enh n
1'1'1"1""" demn"./tIlen em tl\r!q 11 sua
p!enltlldr. <Muito bem. Palmas.),

O "R. EUR!CO OLlVEm,\: I

(CDlIll"llca~lJo _ Lê): - Senhor
Presidente. Srs. DenlJtadoq. ocupo
esta tribuna para prcsllilr uma home
:nnf(e...-1 1\0 8r. Embaixador do Pa
quistão o Exmo. Bezum Mursller. que
'dalxo nuora o nosso pais, llpõs terem
perrnrmecldo a~u lonllo tempo onde,
",prvindo aos Intcrêsses da. sua tradi-

,,"clotlal e glorlnsa pátrIa, soub('rRm
conq\1151 ar a,q slmpatl~ e o respeito
ido povo brasileiro. -

O Brasil e o paqulsUio est!\o ligados
por lnços de antiga amizade quI' cada
'Vez mal.s se apllam com a. atuàcão
.de dlplOlllatas do gabarito do Em
bal"{oo1or Murshed.

Outro nssunto. Sr. Presidente.
Quero fazer daqui mais uma vez

'Uma ad7erlêncla. referente ao.~ balxo~
'vencImentos que são pagos tanto~ aos
funclol1ár1os civis como militares da
'UnIão.

Agora mesmo, dezenove oflelals do.!
Marinha, todos Capltlies-d~-mar·e
0111'1'1'11 c caplláell-de-frallata, acabam
lIe pedir transferência para a Rf>serva.
IlOb a ale~ac;1io da InSUflelênelA dOR
sem v!''lcimento, e da posslbilldao"!
Clue tel'áo I'm perceberem mais' como
téc:1Jcos civis, '

~870
'"
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Ã perslsLir essa precariedade do pa
(lamento de vencimentos aos tuncío
naríos, só a. Nação terá 'B perder, pois
com ° êxodo de seus melhores auxi
liares a atk.linlstração pública SOfrerá
íuevítàveimente as conseqüêncías na
erícíêncín do seu funcionamento, que
v;rá atingir dIretamente os Interêsses
do povo brasüeíro. (Mutto bem)"

O SR. IVAN LUZ:

(Comunicaçáo - LI!) - Sr. Presl
dentel

Há aproxímadamente dois anos,
venho lutando por tédan as rormas,
para. que o MhllstêrIo da Viação aten
da à justíssíma reivmdícação do Norte
Pioneiro do Paraná 110 sentido de
obter a pavimentação do trecho MelO
Peixoto - Alto do Ã1l1]l1l1'O, da ex
BR-H. Fiz ver às aulodcladcs ad
mínístratívas a importância transcen
dental da obra ljU2; sendo de fácil
atendimento, porque faz apenas uma
Interllgação ao longo do eíxo da 1'0'
dovín, repreaenta, contudo, a garan
tir ,de escoamento da prodnçãa' de
uma -zona-!t;rtlJisslma que está sendo
p;'ejudlcada porque for ads circula
ção das gfaíxas asfaltadas que correm
nos bordos de seuperímetro, Em lln
i!uagem milillu', ao alcance. POlS, do
51'. Ministro da. Viação, a regláo fi
cou num ângulo morto e a falta da
provídêncía, reclamada por todos os
prefeitos. oãmaraa, Clubes.' como o
Líons e.o Rotary, povo em geral, sín
dícatos, AJ!soelaçõrs RUl"lils. AF.socia
çõ~ Comerciais. ~ederacões das li
ms, está montando um funeral em
grande estil110 para a eeonomllt,. não
llÓ e prepondemntemente regional, co
mo de, todo o Estado do Paraná.

Aos nossos apelos. secundando aquI!.
1cs feitos. reiteradamente. pela opl
nlfio pública paranaense. tem nspon
dido, repltitlvameItte, o Sr. Ministro
da Viaçáo. que o trecho não está In
cluldo no pleno prlor:tnno. Ainda
há. dias endereceI ao sr. Diretor do
D4N_.E.R., engenheiro Algnclr Gul
mames, ex-governador do ParnnA, ex
GecretárJo .de Fazenda do meu Es
tado; telegrl'mll 110 qual encarecia a
soluç~o do problema. Recebi a mesma
resposta es'andardlzada em modêlo.
o~ovãvelmente já ímprn40 para att'n
tler, com rapldcz. nlio ao clamor do.
interessad~s, mas à. sua insistêncIa
em clamar.

Ora, pols, sr. Presidente. estamos
trn.vando um d;álogo de surdos. Pe
dimos água e o Sr. Ministro nos dá
uma esponja embebida em vinagre.
s. Exa. especializou-se, 110 caso, em
tergiversar, constrnindo eVlIslvllS Sô
bre o óbvio. Já nos latlmamos em
lhe dizer que o que desejamos é, jus
tamente, que seja o trecho inclu:do
no alto plano guardado com tanto
ciúme pe10 Sr. Ministro. A provldên
cJa é dos óreãos da administração, se
gundo o s'stema legal. Pois -tome-a
o. Ministério. já que toclos os motivos
te;cf!icos ac~nselham Que Lsso se faça.
E mintellglvel, pnra os técnicas as
sim como para os lelg~s, 9. obstinação
c~m que se nega.' ao Paraná plonelt·o.
nao um favor. mas a contraprestação
dum dever. dum débito que a adml·
nistração f..deral contraiu para com
aquéles que mu\t-O têm contrJbuldo
para a remia tributária da Unlio com
o prodUto _de seu trab~lho. '
A~agora, Sr. Presidente, fingi Ig

norar a mã vontade, já. crônica, com
que as autoridades competentes têm
tratado as relvlndleaçõe.s dn região
nue represento. em larga escala. nesta
Ctlsa.' Ir mais além seria conspirar,
por excesso d, paciência Cl'le, sendo
vlrtude. pode extremar-se em viCiO,
\lue n!io tenpo. contTa os interp.s~~s
q,ue me incumbe defender. De agora
em diante. pois, cabe-me apontar à
ormiao publlca paraIlaeme o des
caso. a Inepcla. a injustiça com que
age, o Ministério da VIllÇão, preju
dicando a atlv;dade de centenas ,de
milhares de bmslleiro que nlio estão
dispostos a se verem a':J:m'ionndos e
espollados pelo fbcallsnJo Cjue não lhes
traz, qualquer beneflclo. e:t.l'l'eando.
):lara outras regiões o que de"" ser
lnvMtldo na slla, por lmtlooid\o de
ética admlnl~rlltfm e justJça distrl-

butfva. Cabe-me dizer ao eminente A inipressiio geral é 'a, de que a Jl1J
Sr. Marechal Humberto de Alencar tençáo da Mensagem é não permitir
CasteUo Branco que o seu govêmo que os despachantes estadua.!a ve
está. desacreditado naquela. regllio, nham .. interferir no serviço de SIl1U
pela omíssão do seu MInistro, surdo, colegas' aduaneiros, demonstrando des.
mudo e cego aos apelos de seus 'con- conhecer a llmitads. atividade dos prl
cídadãos, negando-lhes o que é .QC 'melros,
seu ~Irelto. matando as espraneas que E' preciso fIque bem claro que oa
dposítaram numa Revoluçáo que, pa-- serviços afetos ao despachante adua
ra êle~, ';Stá sendo .J:!ladrasta. neiro são exercidos nas . repartlçólll

RetrlbUlrel, na medida. de meus po- rederaís e privativos dos mesmos. 
dêres, c~mo deputado, ao Sr. Mlnist~o Por outro lado, Sr. Presidente, vala
da. Vjaçao. o tratamento que tem dls- reJembar a posIção-assumJda pelo
pensado ao povo do Norte Pioneiro etnlnente MInlslio da Fazenda Pro
peranaense. Olho por Olho, dente por ressor Gouvêa Bulhões, quandó da.
dente. (lIfulto bem). apreclaçâo de'projeto do ilustre COlega.

O SR. EPíLOGO DE CA1\IPOS' Cunha-BUeno, que cog1t0!l de isentar
- • da obrigatoriedade da mterferêncl.

<comunicação - Lê) - Sr. Presl- dos despachantes aduaneiros os des->
dente, quinta-feira últlJna. dla 12. 110 psehos de exportação, re-exportação,
tomar conhecimento da mensagem trânsito e reembarque de mercadorias
presidencial n9 8, que ería o ConseUlo nacionais 011 estrangeiras, bem como
do Comércio Exterior, mais um críme os de Importação.
que se quer perpetrar contra uma la- :ll:sse projeto. Sr. 'Presidente, re-
boriosa e digna classe. cebeu parecer contrário do Mlnlstério

A profissão liberai de despachante da :Fazenda, que o considerou ~scm
aduaneiro data do Império, e há maís base".
ele um século, portanto, ela"-é exer- Naquela. oportunidade, o eminente
cída com gmnde rendimento para a Professor Gouvêa Bulhões aitrmavllo
coletividade e debaixo de regulamen- que a aceitação da iniciatiVa do brí
tação do por público. lhante e Incansável deputado 'paulís-

Ã minha assertiva oode fàcllmente ta implicaria fatalmente em grande
ser constatada com larga legislação balbúrdla nos serviços fundamentais
federal, a concessão pelo Decreto:un- ao exercícro do comércio exterior do
perlal n.9 2.647, de 19 de setembro Brasil, por si mesmos já extrema
de 1860, que mandou executar o Re- mente complexos e carentes, sem du
gulamento das Alfândegas e Mc.'llS de vlda, de exames os ,mais .protundos,
Renda. se desejarmos realmente obter &olu-

cães" '
Que prlv!léllío, Sr. Presidente, para pórtánto, Sr. Presidente. Rem co-

CSlla nobre class etradicional, que po- ment.árJo, flea a posição de ontem do
de hoje se apresentar com uma fOlha Ministério da. Fazenda e a que hoje
de ~el'viços que vem do tempo do Im· encampa subscrevendo a Mensagem
pêrlO. e continua hoje. em plena. Re- n 9 8 '
pública, regulada pelo decreto-IeI llÚ- • •
mero 4.014, de 13 de janeiro de 1942, Diz o se;;ulnte o referido parecer:
e, i1Itimamente. pela Lcl n.Q 4.069, de "OS despachantes aduaneiros'
11 de ,jll1lho de 1962, em pleno vigor ~ medem, Pêballl, conferem. trans-

Agora vem a Menl;agf>m a quI' jA portam dcsembarcam e por fim
me r:ferle pretende pura e slmpll!llá taxam mercadorIas, lábor que pa':,
m~t '. acabar, lllID. terminar com essa rece simples ã. vIsta do leigo e
traàlclOnal profissão. que. no entanto,-encerra uma stl·,o. nrt. 22, tomando facul~atlVl\ l\ rle de difJculdades, a par de uma
U"IIlZl!<;áo dos servlps proflsslonals leg:Slat;iiO avulsa e comple'la. cuja
dos dcsp!!Chantes aduaneiros, extinllue obscrvancia exige no tocante á
a proIlssao, • exportação uma 'infinidade ds

Ora, Sr. Presldcnte, llJguilrn terJll procedlme~tos em setô.es dlfe-cl; {a7.cr o tra]:lalho qU~ é proccssado l·~l1les. como sejam as aifr.ndCll:as.
p.lo despachante_e, er:tão! os Interes- repartições do Ministério ela AgrI-
r~dos nas operacoes lbscnmlnarlas no cultura do Ministério da Viação
c.tndo artigo 22 poderiam criar o qua- d B' d B nsll I d
dro dc ~crcde:1clados", que poderiam o aneo. o r . e a ~ a de
repito, Inchtsive, recrutar et1ke os seuS GovernõS Es.taduais, e muwelpals.
empregados. ~e.~ac"nselhaveJ. POIS, a Inlro,fils.

Está fora de dúvIda que preparlldus sao nesses s:1'Vlços que elllgem
os "credenciados" os sen'iQOS do des- COn~!~lment05 técnicos e pra~lca
pachânte aduaneiro ficarão pc~tos 11 nec.ssarla, de_ pessoas mcapacl~
margem das ã. cxecuçao dos mesmos, nao

ll:sse ~surdo slgnlflcarla jogar 11" se podendo mesmo Invocar, para
indigência, sem aviSo prÁvlo sequer. i::r~lflcatlva. o prlnciplo de econo·
a laborJosa classe dos despachantell .
aduaneiros. Não vou anallsar o as- De;xo a critério do plet1árlo a anã-
sunto sob_ o prisrna. Jurldlco. meSlIlCl llse fria das duas posiçóes assumldl<s
pi:lrque nao sou advogado. lUas tive pelo Ministério da Fazenda.
oportunldn:le de ler substancioso JlJ<-
l'ecer de ilustre advogado paracnsp. Antes de deL'Car a tribuna, des~Jo
De, S'enuln Dias. por onde facilmente' ainda focalizar o aspecto soda] e hu
r.e conclui que o artigo 22 fere mortJll- mano que o assunlo suscita.
mente' ° direito adquirido dêss~s pw. Conhc~o dp~!Jachan{?s cem 30 e <O
f1sflon111s. nnos de servlçÇl que não podem a esta

Na verdade, Sr. Presidente mil- altura JB vitia in elar qua,c<uar nU
neolTa sutU. maldosa. para lllio umr v,ldl!de, homens c-nca'nccldo.s ,na 'pro
expree:lIo mais conveniente. pOl'ém {tseao, que estão ameaçados de screm
forle, e li. guisa de crIar a "CONC1i:X" Jogados à rua. comoesIll-Oleres.
e (l Fundo de Financiamento à Ex- sr. Presidente, lastimo a carêncla. ,
portaçáo, foi colocado o exteml'orãnen de t~mpo, mo. prometo à nobre ""as.03
e clesuIDlJ.tIO artigo 22. qU2 esta ..ei vigllante e vou encami~

Seria o caso de perguntnr por QUP nhar à M~a clllenclas atinentes a
ngura"em no texto do aludido ante· ml'téria,
projeto os dt!Spachante.. ad:lanelros Era o que tinha o dizer. (MultO
enjits atlvidades se IImÜ:t.'!l. vejam bem I ,
brm os Srs. Dcpulados. às op!'ra~ii~'
Internas do Pais, ou sl'ja; na Cabo- O SR. CAR!,OS WE~NEr,Jt:

tagem. (comunlcaçlto _ l:Jem rel1i.!;iro lio
Além dísso,'sr. Preslclente. os ~m!. orac!oT/ - Er. Pr~Ji(jel1le e ben"olcs

nentes m!nlstro subscritores não no- D'aputados, bnslatla a eXJsUn"'a da
dlam nem podem Ignolar Que for t~'el'!siio para cal(tct<'rizar o seculo
fôrça de lei federal já cesSOll a Inter- XX em que estamos vlv~nao. ,)' qu~
ferêncla do dcspaellante e~tafllll1l nll~ na rc:.!iclade.-~~S2 cxtr!lOrdmarlo vej~
operações de exportllCliu. culo (lo pcnramento da cultura to de

O Impõsto de exportacão, antes co. tudo ('111' h\ de n-'bre 11:) ré: l!bro hll.
brado pelos Estados. hoJe, é "lI! rp,s- m3DO pode trllnsm'tir l\~ llera"I"~ I'e- '
ponsatoilidane 'única da Un1ijo. flete brm l!m Invenlo <"UI" é :al\'{z.

Sr. Presidente. assim sendo o Ime- hoje, o m91. por"1Ar ele toúo~, rql1t:~'
dtato nrll(lo 23 não Do-.ul rienhUlll~ que mal. Ja;,"a repeI'C:J..s10 teM I"~~
vlnc\1lnção cocn a vertlad"hl flpal'. m~Slas: oue penetra mllL. rum'':!, f1t:e
dade da lei orn em d!scussão.' l'al maJS lflDP ão, l,iue o cJllcm:t. orá-

I
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',dia, o teatro ou qualquer olltta. crlli-' EdUCàção; terá de' del3ruçar-se '. Eô~re SÓ!)re os tndios tiue 't!all/tãm as li'ron-. proteçiíc, aos Indias, nllCI~ade de
çiíb da \lêl1Ío numano, êsse assunto, " ",'" ".. teiras do Btasll com o l;'éru". ,.Foi R~eple!lp '1', no Esúldo de MJflas (le-

No entanto, 'O que se está~!at.ên- lIá poUCo, 'dl/Jórnal da Brasil" Ia- mais, Sr. Presidente, citada pera titia.' .' , ' , '.',
do, .em matéria'de televisão DO pal$, zia campanha sôbre a juventude sem grande cientista R.,cqUette 'Pinta, que Aq,bd de recel:let' do MlnlslÓl'lo da.
merece uma consideração mnís p~rla. amor, e tomavn tíepoímentos rle jv- em conversa 11M asseverou: Bl'tlUllhO Aglicultura, todés os datl(jJ pedldll3
l!) necessário que as classes ~a.is-ln- vens de tõd~s'as escolas, de',lõdM as - seus trabalhos são autênncos, poís 1j(J"requerlrnertto. qué lláMJ :\., ler pa
teressadas, a começnr pelo p\:opnogo- camadas socíaís, de, tõdas as re~lões, ainda podemos. sentir .. d Cheiro tiô 1'11. que fique éonstalldd 'ie nossos
vcrno, Intervenham nêsse assunto. É o que sentíamos nesses depoimén- mato iem seus cadernos. SerVIU dU- Anais, qtie li. CoJÓnllt àuldo Marlleri
~asta se Iígue para qualquer dos ca- tos, prestados com uma sinceridade e rante 6 anos, nessa comissãó outs- tem sõménte vll1Íie e poucos alquel
~Ül!S de le~evisão - e eu me reporto uma franqueza,impressiunanle, era, o ve o 19. lugar .no , CUI'SO ~a',Mi~iio resocupados,peldMlnistrd dàÁ(irl
nlll\s. e.s.llccltlcamente aos casos da. papel dC5educabvo que a. grll;ndemnto- 'Fl'anceSll -que mlquela', .IfJocll ;I1strll!fi cUlturlL, ,qtie ali cuida de semente 211
G\lknl1ba'ta c de Sáb, pa.ulo - l'l<\ra. ·ria. dos pro~rnma~ de teíevtsâo exer- o hosso 'Exército, ol1dedeL,,;olí 'traços Irtdlos. ' .
vêi' (J.qU~ $9 pàssa com a programa- cem ,s6bl'e esses Jovens. " permanentes de E("u'sl1be\~, o. meu' it1t\Íito,' éenhar l?resldenté.

'i)ão qüe e ,del'l'amade.. ,de man<là até ' ,E oonvém aqui l'lcentunrq!le J' .scr- S,eí'\1iu.no 24Q a.c .. Sliõ Llliz, onde quando propU$ \to' Mlnlslérlo da Agl'l~
altn madrugada, de IOlllta lllcôllt.r01tl"_ V}ÇO de ceh&u~a que se faz. gob~\l o permaneceu Má -O rtm de sua bondo- cultura .a. ttlJ.list'orJna~flO da EsCOla úe
da.e que, longe de expandir cultlui\, Clnenlll,: o t~atl:n, os lIv~os, as buates, sa,exlstência. . . Pro,teç!j.o .aós rndíos, ,C1tl!::Io Mar]i(>ri,
CSIJI deseducanao Ô povo. ,pode 5.r, êfl~lente,. ·Ao Iívro se llrolbe Foi Deputado '~stl'ldul'll e sécri!ttWo eu,1 ,tuh~'" escola médía de agticultUtll,

. I' ~ " . ,.,' 1 ao dl\luIíWill.o,.ao cInema, ao teatro, às d~ AS"cmbIAl'" '" !sI" do M ~. I Ó ~ ... '.Alt r L ., d "'~Há j1'l a gurn leml:lo que ó '~,)rna buatt!i: ,a entradà aé menores de 11/" • :".. Leg arrva , a, ..- Ia ~ aprove a area noa a, " ..
do 'Brasil". Çm cnnl)jlll\llas memorá- anos; Illaã em teJltÇâo aos programas n,hão; PresIdente ,do .Instlt'Ut[j ilis\.ô- mais de t;lnta aD2,s. pelo. EStildtr de
-reis, vemproc\U'll.t1ti[j mostrar tMa. a d!dclê\rl$ao li ilnpossiVel prOibir a a\J.- riCO, e Geográfico da SoNediíde de 'MInas Oeríl!S ao '-Xovetno da' ítellll
nocividade 'dessa. ,[lrogl'llllmçâo (lüê, dlêiléia' dClS-es Inenores' 'E. ô 11\~' a AssISfêncllt á Infijllcla e dá 0I'uz\Ter- bllC/1 e que se ,cOinllõe de, Z 841.850 ,
scllt. m!t111ullln especl~ de celist1rs: li televisão te~ feltõ pará. li, desedUCll.. llicJpa ·.~raslleltll,h€ltllleUl Estadó; nMtarês. b que t!e!!t'jult1us' é /lue o
lánçada Ittra\lês tios canais. ErtL 00- ç!io dessa juventude é'lncnlltl'ável ' l\1e-lllb?0 do Colégio' tlé tl!'uritlõl!s ela ,Mlnlstél'io elá AI;:rlCult.llrá instale na ....
n,entil.iio l'eccnte., dizia êsstllmpOi'tán- 11:' nécéssiü'lo '"assim que demos 'to- terra Unlblrn, da Colnl~,~ilo Estãdual quelas terras, perlencentes li:) GMe'r-
til órglio de' nossil. llnPl'elúa: . do, o pl'lJStlg\t'; todo 'o npolo ao .J~l:t dé :FIsc;.lIZl\~~{) de entorl::ZC;lítéS"Pl'O- lecendo ~ Ul~a., éseo~a. mMla de a\li!-

"'o que se ·tem feito e se r.(~l- de Menc.res da GUaMbara. e que ~$t:J. t~$or da. Cíldol1'a. ,dê Atltlopolo1':lll. e dOllMM e. pu:!r éIltao seMO llrl111.itlS
,tinua. a fazer, em: escMa ,~mpre Casa. eol!lbore támbt'm 110 que ele \10- Etn~grafla da F~cl1ldrt<'le dE! .Filcso- por pos~eirós /tue all se vão esta})e
lnnlo\:', elll.lnatérla de sénsa<J.lltrt\Í.-· cessltllr parll. sllnee.r êsse velcl\lo de 11.0'" membro dit. 80clednde .EnlomoJ(h lecend() ~ uma escola mérUa d eagd...
11sino \lor elíen1Pll) ÚlIl'ltpnSSa os propa;:ntltl!l qUe, d~Vcndo ser o mais glCa. Btasllelta. profesoor da Escola .de cultura, oU illcslnÓ Um calt~po de se
Jimit~s do tlrevlslVel. li: pur;l, ê eflclehté 1111110 d~ propaganda r:u!tu" Agronbmla etc:. mentes, pata qUé,dcsln nUlhebl: cl~
lllluj}léJ;h1enle esc:1bl'bso o rell:lllilo mI' efil nosstl Pnls~ ~~ra\1sIol'mll.-se no . l"OSSUÍ!1 medalhM:, eomehlórlttlva ~o quelns terras, que" são, nmls ferlelg
fio lrJ'l!spolisáVel, qUê Ile oonip1'U\I veiculo de desed\lcaC)llo do nosso' po- .oCli~ettárlo de No.scllnento dCl-B'\~aO ~e tOdo vale dO tlti ,Ooée, possalnos
em \ ti·azel.' plU'à, a. peqfiená tela. VU. (MilHo bem,) . , do .Rio !lI'nnco é de Guen'll', e pl;UZ tirar o,lueró e O p:'ovelto q'le " .E:s·
1nst~Jada).lIo ccntro da vida j'1.a-, Dlttltllte'o discllrso do Sr. car- de Plstlnt;iío élà SOéledade. CI'tlZ 'Ve.\'- tad.~ de.MIrtà& Oer!ll!l ,qlli~ q1l.e li
mlltM', tôdil: sorte de mMel'l!lS los tVênzéck" o' Sr .. t/e71riq'LII La mellm., . . trmao !11l tlvcsse, daiitlo~lhe uma ãt'ca.
chocantes, mconvenJenles e até RoclJull 8,egUhr!o-Sl'cre/ãrlo ri~l.' o \loya marahhensé, con,t21'uado, lJe mais de 50Ó.J!.lqueh'~s, I
b1'Ufuí!i..Jl: prec!~o t:>robeller séni za a .~atMlra' da pr/1s;'cU'1lóí:X, qlle relldeolhé ~ás. IiUlIs .60fi'lovldns bClU~- Assim, ao U1lrn~ecllr 11 )l:'.lormllC'lO
dCl\1o\'a, por isso ~ést::lJ. It um le- ê OCllpátUt '!'elo 81'. A1'1J Alcâ'lla- nagens. (Mítlto bel/t,.}- que recebi do Ministério CtI\ t\gllcql-
valltamento ,conscIencIoso: do, pa.- ,-rll, Qllilrtu-SeerMdTio.- O SR WIi SON CALlItON' l?rll, voltcl a formular alll!lt\ til) Écn-
pei da lelevlsãtl fia deseducnçllo '., , . , " 1., tldo de que o 8el1hor Mllil!ltro Ney
do povo ingênUo e maeféstl que o SR. PRESIDENTE! , .. (c:iJlIIUnl{'ttc;ao,~' _' Serillor iJresl- l:Irugre:mande Instalar. com' u ttl!iítlllla. -
busca no vldeo uma, oportunidade 'tem li j)aJavrll"O Sr. Césãl:lo t:o!~- <lel}le. 'c!oml1lgo pl'õxinlO pnssw\o, li urgencla, uma eSCOla ~lllértb do agi'I~.,
nno apenas de paS\1\W1UllO, ~U1l10 !:Ira. , ". . ~ Óllhclld~ 1étlerl\l ela. Mão' Reho\'lldo~ CUltura ou um eRn'lJ'l1l tle l1"J.!'llnléll nl\~

, tnlUbém utna ocaiillo _de .saeJar a ' ' ' .:. ra, NaCIonal, em Mntpanlrla do go- que~as terl'as doadas. p\11' Mmall"-à 1té·
sua fome ele ln.st,ruçao, luformn- O SR, CESARIO COIMBRAt ~, ,'vel'lIl!dor do 'ÉStado, seguiu 'pata Mil. pUblica, (Multo bmu.!

'Vno e a.oi1l1e~lmcnto. <:l público I' , .'., . tiaUs· .ApOs cbfiVêts1lç-es prellmll1!ll'e<' - ' ,
,muito Justlllflent-e deseJa '\l'UUCi- l}com,lIllleaçao. Lc.), - SenhorPre- no 'gablnete e xecUI~'o com s" 11,,,-;' O Slt. \VALbE:l-tA~ G'tllM:AUiU,;S:

pai' de todo 11m h1utldo' que ~cin s uente. Senhores t)eputados. talel:eu " '.. . " 'I ' '
a 'televisllo 111\0 estaria' a seú \\1.. em Sã6 ~uls do Mâ't!lIjhão o Major, ,e, 'posterlorlilente, em, encontro- do ,Wom"nlca~4b -- Sein revls/Ío do
~anco., Ó 'uo lhe oferêee (lr~m 11/1 ~oExêl'clto-'DI'. João l3l'llulino ÚoV,en'lador e a .-comlssão dlret.o:Il, Orad~r) - SI'. l,?'cslaentc, Vcnho 101'
ê pior do ll.tê tUtl'a sopíl. d~ gedras' de, carvalho, tUho' do ,munieiplo de f\Wam !lIWCsen~ados pelos membros telcglnma que iecebl d~ S:mtltl'étll,
c. -visa. colito que /1 colidell.â-ló à Sáo Vieenle de FerreI', \1l1jpldo no dia' desta. íjltimli. ."al'los nomes. à (;OVer- da lado de 11 do cort~l1tc: .'
falta de nlvel, tl. gl'O~setlâ à imo- lI! de outubro de J889 , "nnliçll. do :E:stado. ·Denlre êles, os' de '''.Há' quntro meses 'Ll'a\lllihadol'e.s-
ral/dnde e B. IgnOl'ftllc!a,,,' . <' Médico dos mais, ill1stres e éoncet- Ell,aÚtliltOa D~albrtc, Ma~s A,rheosa'I:lDajnl,~na Elltauelec!rriehto 'RUI'tll 'l'~pa,]6s
. . ,tuados daquele EstadO' fêz da méd\- ~ s , :.... e,oo ~ o c a, eoc 1..% " b'

'1'018 bem, Sr•.Presidente. qua,:ldo Clrta. verdadeiro sacerdócio teve MUI {ll,rvalhoLNl1, RUl' t.lllS, Paulo Nerl ,sem lece Cl' séUS Vêhelmenlos Nl-,
êsses cOll'lelltàrlos ainda 'prOvocl1In tõ- existênCia tOda dedlcàtla ~111 prestllrc to- posttriól'mente o donoSl;o (,01e1l'3, fl'e,ntlllldo IlngUSllor.à, sltuaçáo e
da eS,ta repulsa. dentro de nós. eis <l1,te auxilio Ms h'nmlldes. . , ',bepulado Leopoldo ,ge,res SObrlJll1o, passandb fome pt ~ualldaje Ve-
(> Juiz de McnOrés da' Guahabarll, Dr, 'F01'lllndo pela" Faêu~dl\de dê Méc1i- àSSlm eom.o o' c:ill Presidente da. As~ reMor ,venho nplll!lt novamcl\ie

,Albel'~ó AUgUsto C!l-Vàlcllllti de U~s- clna do RIo de Janejl·o' POSSllll{t\o <l!f gémb~élà Legislativa, Deputado J~ul,~, nobl'e~ l'epl'eSClltnlltlls povo Jlorai-
~lH.l, Iluil!b. conlulllcação âs esttiçoes 'dlplolllas. de' farlllaéêutico pela Fa_AraliJo.- , ', cl1se llltertel'lr éh6tglca. e urgeu-
€le teleyisllo, con,:ocn-as, dev1d() 11,' e~- cllldade da 13lJ.hll\'\l~ de agrônomo pela AllOs ."'{ll'lbs debates, a .COllllS>'ão· dl- ,temente junto poder eentral de-
cà~dlllos qu~ .cstaQ surglmto .no ram- E.~llOla dlf Hlio LUiz, pi'estênl Cl'\'letll'- l' e to 1:. lt ré~lonal,'por unanImidade. bel~1' noVa ~ conli'aflsladonl crise'
po, da teJeVI~ao. Oi' OUra!lor, de Me- só ~!lra o -1!lXércíto. clá~sif\ellndo-!le .cmb\li'a reconhece~do o val(l~, dos ou- " a ilm salvar .aquela hUlpllrfe gen-
1l0I~g da G .anaba, a, ~:. Rll;Ul de em lI! lug!u'. b~irllnte 4 al!lJs tl't'ba- ti'os candidatoo, resolveu. Junlamen- te ~e maiores sllCrtrlclos pt,SI1.U-
Ar~~j()il"JorlB'é SOllellojU

i
lfÔ.ss~. PctlOlblda Ihou na enfermaria dé,oflélai& do tios- te com o ScnhorClOl'el'n.ldor, 1ndlcl1.1 daeocs Ma110eLMotla".

ao "eq cne 11 o o. par e Ilaçao e :l1le- It 1 t t d ..... h~ °nolúe de~Dallllo Duarte Matos Areo ' " ,
nores de 18 llnos em todos os pr'lgl'a p n Cetl ra o LXerelto.Eltl 19.v. s 'ô Cr' li. d' -, Sr Pre31dente esla é taJVez a. décl
nlas de televisão,' Essa meCllda oren: l!ol transferido para 'obldgs, Como s~nh~ p~: Irot o E:5tndo\ A seguIr, mil ~ez que .ocupo esta U'ibllllll p1\lA
de-se a fa.,lug, escl\tldalOsos qué estão unicl:l médico naquela regia.!?, trll1la~_ J, 5. en e, para fo,rynallzar a 1alncntar que o' 00VOI'1I0 FMel'ttl,'
ocorrendo em 1l1úmeràll 'estações de 1hOl'\ assldu~mente'e orgamzoll um de~tsãao d~,f~,~le.l, em xf~nb'l'\o da co- llll"llVCS de seu Mlnlstérl() da Agli-
ie\cvisão ·posto· mMlco e fundou hosplt.nl ha- m s o . te otá na. Ass",,, ela Leg-!s- C lt· '. ~ I

\ • , , __" quele munlClpio. No a.tã de ~er util lattvll, onde nos l'\!Ul1lmOs, como àtjlli .li :UlI, s? pague ..que t!$ I)Umildüs'
'. O J'ulz de Ménól'CS, na ;:omntllea~{\a aos J;euLMmelhil.lttes não se deteve lia úàmnra Clo~ DépulMos _ tIO :ertdOrcs. depois que eles !lOlhpletem
que. faz, âml'lameJ)!:ê dlvulgMla. )Jela ai o operoso -e hllmall!t:ino niecJlco; AlltaZOntts os doi$ pn"tldos 'potítlCIIS;' • ,,6 Jneses de servl~. " ..
lmp~et:8a, lem oeaslao de alzer l} ,sé- fuMou uma Sal'lta Cllsa,",ho lIJunicl- tanto () MDil 0011\0 A1tEN~. réúnI'U'- l

êfl'lll\J10,
Des~, ,OPoltullldMe., niho

(Imole.. . pio de -Cruzeiro, hoje modernizMa e SC! ,n~ Assembléia. peglslatwa' -:- iú! ap o no Sr~ Plesldellt~ ,dá U~publlca.
". "E,sta os a ora. l.errtllnàllÓo em pteno fUncionamehto,,~' ratlfICád!l lt indlcnçllo do Sel?-hor Da,· e noSr. Mln!~lro ~ey :B1l1ga.ll!J,l'a que

" i[un.~ rtttnr:;rosM Ihvestlgaçõc$ \l11- Em 1925, foi nomeado pelo Senhor nlld DUAtte Matos Al'cosa para ser Mabem, com esta Sltlllleão trIste é Iu-
volvendo nomes de, conhecidos presidente (la ttépúbUcn' médico da levada à convenção, em data opor- l1esta pí\ra. aqueles humildes runcloná
animadores de auditório e de· 1'\1.... Comissão deLimites 'do 81'1lS1l com tuna. '., rios i do Estabelecllné.tlto- 'rlllJl1.jós.
tislas de I'ildlo e televlsÍlo, .'''ela" Peru, ,Venezuela. e GUinnf1. Ingl~$a, Quero, tambéln, hesta Ol)Ortlll1ldarlé (Mu to bem.) ,
mente comprometidos como cor- onde o seu .espirito generoso reyeHm' comulllçar 11 Casa, Senhor, Presldcn- O SR. l'tíNIO' C()S1'A',

- tuptores de menores. Hlide 1Úuo o' 11\ul zeloso protetor dos desnfortu- te,' que também tol dellberl'lClll, por ',_ • , 1 \. '
, ilhssàs 1i1Vêstlgllções: desde I. se. nados da sorte. ' , ' unanlmldatte, '4 ,escolha do. nome' do (ComulIleaçao - SIl1It "cIliado d!'· .
, dutiltl ou corrupção dê- menOl'cs, COI1toU-1n1l () Ilustre mOrto ns \'i- Dl', Rui Aralljo pal'11 vice-oó\"et!1k,' lJ)'UdOl') -:.' Sr. Pl'C$idente; Sell.horcs:

.lh~lvlc1ujl.l111êlt~ ou em ifrupos, clsSllUtlcs qne 'CllftentOll neSSa Oomls'-, 1I0i' do l1:s1ndo, tão logo seja crl.Jda Depulndos. pl>l'cce que hoje. o)"egue
,lÍt<J o aliciamento e, l;11d1l2nmento são,e11tre oUtre.s, levahc;lollsslstên- essa. fUlllláo no .110SS0 Esf.adtJ .. JÚ fol·,nl:n,Expetllente est4'qll!lSl! t<ldo Jendo
de mt'noresà prostituição. !emto- ela médiCa aos,lll111s longlnquos :tih- enMlninhada à Assemblt'la ,Leglslatl- dedICado á S. E8a. O Sr. Ministro d::J.
lios os Càllós, o conlatlo ebr,~e, os cões de nossa pãl,ia, nsancJ(j os melas v!t em!mda consWuclotlal, para l!r1OÓ' Viação e Obrl\S Pl1bllcaS. Mas 1 pre
tp.rl'U?~ClrCS ,ll I;UáS vltlmM se dtu mais, 1'1ldlmtmtat es.:'· de _tl'9.m!lorles, o càrllq de Vlee-CltlVetllildor. 'Ql1an~ c!S0 que S. Exl\, desculpe e. Irreve
~m {)aláler proflSslone.I, 110 !'xer~ enfl'entando 'àS" péssimas condlçõrs to à. apresentação' fede.I':1;I. tanto no rencla dos. Deputados.
-I'.lc10 de suàs ,lltlvldades llrUslleaS, nosológicâs, e mesmo ferM' é. sll-víco- Senado como ná. Cllllllll'J. dos Depu- El' necess';'l'ló, realmente, que ,todos
~m ;B.zM.delll. e coYn o. abuso de.s- las, que êste lIté'-ellt!io hãO. haviaM tados. 1'IMu pltrl1. ser'decldlda: <"Porlu- vt'nl1am llpelll1' lJari que o MlnlsLérlo
..a oltuo,çâo I.'rlviJeglllda.• Em !<>- toIilado contactó com o homem clv1- n",:,ente. ,da \TIllÇ~o \'l ObrM );'ubllcns desemlJe--
dos OS càsos _Os eontactos com. (IS Uzado Õ SR 'E I " nhe SUIl attvida.de' com vistas ao tun
menores se )1l1~loU ora Ms pto- Autór' de !mportahtes t-raba!ho$ " . 'L AS CAll1\1Q; eiol1amento dos órglíos qUe lhe cd~
~:amag de auchtól'10. ora nos es" etno"'rãficos,. citados pOr Rondon, em 'WtYl'4U?licaçlio'- Stm revis?i(l do ora*I' subol'cllllndos ' '
,udlOll e, sobretudo, 110 -convlvl0 uMl"'l VIti " 'lo- 559' .....tt d " dor) - SI' ':?re ld 1 t h~ , O D' '-, .tumultuado dali bastld reg .. ,n 1l\ • li ,paE" " m, o uçao, " $ e} e, .". pouco ('puta do Pedroso .:rUlllor falOI!

. o,'. ' ~ A1'queologls: Brasileira" de Ahgyo110 tempo fo~Ulell:equerlmento,llo·se" liqullnUlto jtUltamOlJte sÕbre o probJ~-
r l .A ~ltUtlclio é de tal',setledntle, se~ :Cost~:, !ntrmtucllb 'à- Antropologia nhor Mlmstro da All'~lcuIt\l~li~ para ma dos ln<ltlvos dll 'Rêdll l"el1.'o\,ll'tl·lll
, Ilhor':t!residente. que l\ Nacilo, '1rlll~j_IBl'aSl1elra, ArtUl' Ramos; e por Arnoll: que, 11011 In.rorm,!l~se como se oneon- Fedeml, , J:\'Uve ollortunldndll de

va,lm;pnte 05 que !le" preocupam caln 11 Carvalho, nol\\To, i'J3!'cves ~2J!~t~ trav,a, a. ~eoht Gul(\(t MarIlel'l, de fazer, c1esta. trlbtma, refCl'~cla.1\, 111-
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A Nação sabe que não sou Uln
adesista 'ao movimento de -31 de
março de 196s ,_ Por ser fato pú
blico e not-ório , não. preciso fazer
proVEI do qua\lto concorri para. a
vitória des::;;:L revolução, que' fo1
deflagTada com o objetivo de pôr

" -têrmo A subversa.o e- elTadicar da.

O SR, JOãO MENDES - Não atír
mo 'mverdades. A bancada do MDB
estava com minha candidatura. O
próprio: Presidente do Diretório, Se
nhor RégiS Pacheco, ó Si-, Aluísio, de
Castro, o SI', ciemens sampaio, aqui
presente, e vários outros Deputados
lideraram meu movimento, 110 M,D.B.
Dispunha eu de vinte B sete votos 11a
Assembléia, Tenho a relação dêsses
votos.

:russe sistema de fôrças, apoiandO
minha ca:Qd1datUl1ll" contoll / com a
participaçáo do Vice-G,õvernador do
Estado, Sr. Orlando Mescoso.

O Sr, _Ântonio Cal'los Magalháe~ 
AinOa omem, me 'alsse o {:ontrário.

O SR, JOãO MENDES - O Se
nhor Orlando Moscoso i:êz publicação,
pela imprensa,

Tudo isso chegou a' um fim melan
-cólico. Vamos ver por quê..

Mas antes de ferir o assunto prin
cipal, quero de logo ler a seguinte
petição. qne encaminharei 11 Mesa cm:
seguida:

- "Exmo. Senhor Pl'esldente da
Câmal'a dos DeputadOS:

Comunico a Vossa Exceléncia,
para fins de direito, que no dia 21
c!Mte mês deixarei de integrar a
Banca da - Aliança Renovadora
NaCIonal {ARENA), e, nestas con
dições, por fôrça do art. 20 do
Ato -compleme.ntar .119 4, hei de
ser punido com a minha exclusãó
das Comissões de Constituição- e
Justiça e de Segmança Nacional,
que integro, na qualidade, de
membro efetivo da primeira e de'
suplente da segunda,

Permanecerei até a data acima
mencionada fazendo parte da
ARENA, a fim de concorrer com
o meu voto, na Convençáo dêsse
grupo político, a realiror-se no
dia, 26, para a eleição da chapa
Costa ê Silva - Pedro Aleixo, can
diélalOs a PJ'esidente e V1ce-Presl
dente da Repúb1Jca, l'espectiya-
mente, '.

Ao sufTagar os nomes dêsses
eminent~s braSIleiros, faço-o na
certeza de que, com éles, a revo
lução retomará os seus rumos, fa
zendo voltar ao nosso povo aquêle
estado de espírito com que assis
till a'posse elo atuel Govêrno.

~~çáQ d{)s inativos da l'l,ede de Via- outras dístríbuídas pelo Norte, NOr-] seu escoamento e consumo' por todo o li Sue. candidatura,' E, mais aínda, ~
;"ão Par(lná - Santa Catarina, deste e também em municípios flumí- pais e, 'durante o perrooo -._perto ~e canuldatura do Minístro Luiz Viana

;FaZr-se mister que o Ministériil de- nenses. ,~' cinco anos - em que. estive à sua Filho conta com o apoio de .todos
termine provídêncías no sentido ,de O· âelictt de cloreto de sódio que se frente. não -se permitiu qualquer rm- esses que estiveram com V. Ex'. Vos
que 05 aposentados ferroviários perca- veriftcou nos dois - últimos anos em portação, não' obstante o desejo de sa Exceléncia, sabe que- tenho sôbre-:
bam seus vencimentos, percebam.aqut- nosso consumo interno, aetictt cujas muitos grupos. 'l:ntel1slfieando a pro- ISSO um telegrama no pôlso e, para.
io a que têm direito. causas não são naturais mas de ordem dutívidade" das salinas, evitou, aSSIm, confirmar sua ~'.ltenticidadc, fui vê-lo

o Deputado Ivan Luz, falou ns, puramente acmímstratíva, levou esta o Instituto que regredrssernos aos tem- nos C01'1'eio& e 'l'elégrafos. :/tle é ver
jp0llcos instantes, sôbre a tão esperada Casa, em boa hora, a criar-uma Co- pcs da .veina Repúbllca" quando a m- dadeíro, assinado -por todos os ele
estrada que liga Ourinhos, em São míssao .Partamentar de rnquenro com dústría salineira ViVIa, ínteíramenee, mentes .em cama, Queria. evitar um
Paulo, à BR-l04 - a estrada do ca- o objetivo determmado de ínvestigar desamparada do Poder público. :li: esta debate. deste tipo, dado o respeito e-a.

, fé - no Paraná. Nào é aunnssrveí a I!resente sítuaçao da indústria salí- a contingência a que estamoa SU;iB\tos amtzade fraterna que tenho por Vossa
que o ocverno Federal, por íntermédío neira naoronul..u Importação do pro- novamente, com a presente crise que Excel~ncia" mas, não deixarei que' a
(lo Departamento Nacional de Estra- duto dos mercados externos, e o de- afeta -a produção,' distrlbutção e con- injusLi~a venha a _pairar no seu dia
nas de Rodageln, despenda vultosa sémpenho, pela respectiva autarquia, sumo da preciosa utilidade, Paradoxo ~Ul'so.
Importânora na execução de pequenas de suas vatribuíçôes especificas. ' • econômico tão humilhante para. o
obras e abandone quase por [útn)le- Tendo em vista a rmnna experíén- J3rasll, Sr. Presidente como se cne
to essa grande estrada do interior pa, c!a - ~u ,para usarmos UJ?-l~· expres- gássemou, um d~1, a importar caté, -
ranaanse. - sao mouerna - a minha YlVCnCm doa Na qualidade de presidente da Co-

E' imprescindível que o SeJ;lhol' Mí- problemas do sal urasüerro, expenên- missão Parlamentar de Inquérito sõ
mstro oa Viação e o Depar Lamento era e vivência estas decorrentes do bre assuntos ligados à indústria salí
Nacional da Estradas de Rod" gern se, período em que exercí . a presidêucía neíra, venho recebendo ínsístentes
lecionem as obras pela sua ímcortàn- ~o lnstitu~~ BraSlle!ro do Sal, no..:~- a:Qelos'--no· sentido de, advert~r o "o~
cia pela sua opnrtunidade e o In- gundo Gov"rno do presld~n~e Vargas, rado Sr" presld~nte ca Republlca so-
.. 'd di , ' ,p. , cabe-me a. honra de presídir a rere- bre a mconveniencin de ser extlni-a, a

ves e íspendsr recUl~os em obras Irida Comissão de' mquértto , Por ou- aut rquí ]' _ tdéía oua aor _espanas concentrem esses recursos I _ . ,a la sa metra 1 ela que 'l.",10
para qtre aízum benerício concreto se!tro _lado, ,SI', Presidente, a deternu- Ihou na jovem e ardente imaginaçjiu
faca s8ntir~'" . i!iaçao e rírmeza com,que (se,mpre 00111 ~e um .Mínístro, ora apostando o seu O SI', Antõnio Carlos Magalhlies =
-, .' Inteiro apoio do então onere do 00" ruturo poütíco com atletas veteranos E'_ totalmente inexato, Perdoe, Depu-
,:enho aqui par!" falar, S?_J::I'; -o,n, vérno) repeli e impedi manobras es- cem ccmpctídnres mais adestrados é tado João Mendes, mas V. Ex~ não

pro~len:,a que tam~em dl~, le",el t ,lO peculatlvas de pOdsl'oSOS grupos 'c;:o- capazes que 'êle, na dificil maratl>lIa conhece a politica baiana, nunca este_
"MlI1l~tellO ~!" VIaça,? c Obws PUlJ_,was. nômiccs que corvejavam em \'ôrno da sucessória paulIsta. ve na Asm,mbléia Legislativa, a não

FOlam" cÁlados 215 Ií!UlllClplOS. no nossa mdústria_ salineira, ü 'cxperlên- Com a autoridade. que decorre da ser para tratar do atual problema.
:nosso E,o,o'3.do R?S partlCul~res razem cla. a vivência. que adguiri, dos pro- minha expériencia dos prohiemas sa- _ _ . '" ,
ver~adello comelClO desoncsco com re- blemas atinentes a esse setor da filO- lineuos nacioníl,Ís, tcmi<, neste_ L'O- O S~. JOaO /vIEl_PlCS -, Peldor
laça0 a correspondênCia, em vll'tude nomia brasileifa, sáo as crédenciais mento, a liberdade de aconselliar ao- me, nao posso .Ja':aI. deba~e.~ :renho ,,de: descaso ~o ~epartamento dos_ Cor- que me revestem de autorida.de [Jara, eminente Chefe do Poder Executivo pouco~ mmutos. Pl~?~SO pIofcl'lI uJ.'l
l'81OS e Tel~graios. Certas. agenCias desta tribuna, divergir de soluções que não extinga, mas amplie o. capa- dlSCUloO e chzer vel a,.des, desta tl'l-,
p,art1~ula~es que se mstalam, sem ,a propostas; em relaçáo a tais prúble- cidade dilo açã'o do Instituto do-Bal, buna, . , '
fl5callzaçoo de qu~m q,uer que seja, mas; pelo ilustre titular da Indúst.ria fazendo·o cumpl'lr, rigorosamente,·o p Sr., Antomo Carlos :Magalliáes 
sem qualqUer p;'oVIdenclaJio 1?ep~rt~- e Comércio. p~e,ten.de nada 111"-,is, seu programa específico, levando-o a So quel'la que V, Ex' ólssesse verda
mento dos CorlelOs e Teiêgrafos, sao nada menos, o 'mIl1lstro Paulo EgHüO mtensiIicar a produtividade e consu-_ des.
negOCiadas por 15, 20, 31l, 50 milhôes SL Presidente através da mensagon mo do s'.11 brasileiro, que náo é mais O S1:/,. JOAO MENDES -'SÓ/VCk
de cruzmros, passando de um -para governamental que dispõe sôbre (l m-' aquela mercadol'1a pobre de trinta GU doades direi. '
OUtro interessado. Jilxistem 125 age.n- tetcámbio comercIal com o exterior, qúurenta anos passados porgue -cons
eias dos Correios criadas no' Paranll, extinguir o Instituto Brasileiro do Sal. titui hoje ,um dos itens' de maior re-
i) nenhuma delas foi insta~ada. criando. em seu lug,ar um ,Consel110 lêvo em nossa economia, pl'Íncipal-

DesaJ?-lmamos quand~ VlmClS uma Consultivo, constltmdo _~e repre~en- mente 'pElo - desenvolvil1iento da in
Çoletorm Federal na Cidade ete Lon- tantes de alguns Mnllstenos e de Es- dústrla de transfOlIDacãó na ,reo"ão
I,1rinafechada,por falta de funcioná- ~ados produtores. Ora, Sr. Presidente, Centro-Sul. a,Iuitõ be1h,.. o

rioes, porque compreendemos- que a o Conselho Deliberativo que existe _. "
administração pública, a pa.rte fun-' atualmente junto à áutarquia BaUnei- O SR. D.".SO COlllIBRA:
,cional dos l\![inistérios, nao está a ra tem essa mesma constituição e as (Comunícacão _ Sem revtsao 0:0
_Ft atender ás necessidades d,o povo. mesmas atribuições, ..Até a sua d~r.o- orador) ~ S-enhor Presidente, Serlho-

Hoje constatamos que os correios mma,ão :- Conselho Dehberatlvil - res --Deputados a realização na se
1;11l1bulanfes postais no Estado do Pa- e ma~s taxatJva. I~~~ enél:gica, e[í- mana passàda; do IV Congresso de
l'aná estáo paralisados em vlTtllde de molôglCamente mais lmpenosa que Vereadores, no Estado do Rio, foi >1111
'determinação superior no sentido de C.onselho consu1~vo .•?9ue falta ao dos acontecimentos principais que cul
QUi) as vantagens auferidas pelos ser- a.ual CCmsell10 .ue1JbcJavIVO. do_ L'lStl- minal'am, em Friburgo. com as SOI0
yiços notul'l1'os e as diárias de viagem tuto do Sal, para, ser um. ergao que nidades comemorativas do 1489 flni
fio" luncionários s6 sejam, pagas de- p,l'eeí!cha de mar:eJra p~eclE!a as sua.s vel's:'nir: de 1uncão dá r;idade: V~rias
pOIS de pUblICados no fl'ano Ofzclal fmal~dades pecullP.J'es" e .-uma equipe teses lmportantes foram dlScu+<ldas
ila Uniáo. ,'s~l~clOnada entre espema1Jstas n::- ma- naquêle conclave. SI', Presidente, qU€-

Sr. Pl'esidente, tl'ago..,aqui um ale- tena" en~re conhecedor,es, ex~e:'ml;n- remos hipotecar nossa s~lidariedade
mento: um funcionário nivei 12 com tad?s do, 'problemas ~almello,5, ll,na aos vel'eadores- na questao dos dcs
:lhmclmentos de 159 mil cruzeIros' tem ;,qulj)e, ta~fmal, que sa~ba atuar C?ll1 ,5ubsidios. Somos favoráveis a e,~sa
'ém haver no Departament do' Co _ _ndependel1~la e declsao, no sentJdo proposiçao. (MUlto bem).,
~~" '_ "o ~ ,r de resolver esses problemas_com acêrw _
A'~IOS e .Telegr':,los,de CUl'1tlba, ae du:- e espírito público. O SR . .lOàO MENDES:
i'las, a ImportanCla de 352,346 (:ruzeJ
rpE. Não é possivel que uma repàrti- A premeditada extinção do Instituto' 81' ô Presidente, Srs, Deputados, {ln
!'/li,o funcione com essa administração, Brasileiro do Sal, comandada agora, tes, de inicial' propriamente o meu
~' pl'eciso que ésses funcionários te- I pelo )oyell'l ,minis~ro da Indústria" e discurso, quero f,azer uma retificação
aham, --pelo menos, a garantia do- re- Comerc~o, nl'O ,sabemos com que 111" à noticia publicado. na Imprensa baia
/lebimento do fruto do seu trabalho tmtos, nnpllCm:m, fatalmente, no mo- na, segundo a qual teria eu desistido
,para poder desempenhar bem- a suà n<?P?lio do produto por grar;des i:lÇ.us- da minha cJ.nc',idatura 'ao Govél'llo do '
I~issao. O único prejudicado li o povo tl'l!"l~ e armadores em, d~tl'lmento dai! Estado. Isso não~ é exato. Minha can
'!lú Brasil inteiro, que está na depeh-_ ll:e.dlOs e pequenos salmelros sem ... ;.. didatma foi esmagada pelas pressões
I~êrlcia do.s Correio.s e Te.. légraf.o.s cujas slb~lJdades de, escoamento da _, marca·· e corrupção do Govêrno do Estaéio,
l~riIas foram majoradas, reajustadas dona !,l0r falta de mel?S de transpor- com a 'co-a'.1toTia do Govêrno Fe-
:t<\ntas vêzes quaritas julgou necessá- te, FOI pre_cIS~mente ~sse aspecto~o_ deraL .
I"'jo, sem que, entretm;lto, Ó ól'gão fun- c:al, e ecm:~mlCo,que md,uzIll P Jlresl- Srs. Deputados, sai para a luta com
-~;-'nasse sem qu evies"e a prestar os d~n,e Getuho Vargas a _cnar,em 1940, mn sistema de fôrças que me assegu-
,'~;o:' 'o." ' ,;' n um Instituto pal'a o Sal, um Insl·ltut'J taria a vitória: dois terços da ban-
!>0..1~ ,'dVIÇ~S ~ coletlV:da~~. _ que fôsse um órgão reguladOl', Ulll ór- cada baiana da ARENA nesta Caso,
I, ~1ca aqu~ est~ ,()bselva.,a~ "f3 es.te gão de fiscalizacão e equilíbrio en~re apresentaram essa candidatura. Ela
,\\I-pelo ao S1. lVflms~~~_da, VIa.a? p,aLa. os grandes, médlOs e perfuencs salinei- recebeu o ap'oio da bancad"" do MDB,
',~ue deterlllll;!e provIUer:C1as fnerglCaS- ,'9S naClOnais. Ev;tüu-se, dessa I :mna, cTIm exceção .,penas do SI', Oliveira.-

. tld,o de qUç> fl?1C1oni).mento aq:_ que abastodos industriais e armadores Britto. - '
lstrat!vo dos ol'gaos a ele' subordl- do Rio de Janeiro e de São Paulo O Sr. Antonio Carlos- lVIagalháes-
s se faça sentir. (Muito be1n)'- continua~,sém a adquirir- a precos vis .Permita-me, ACl'edito que "nesse apoio

O SR. RAUL DE GOE6: ' a tqnelad!1 de s(11 pas fontes de pro- d!J MDE, V: Ex~ es~eja s"endo preci- -
. ,.. dl1çao, pOIS houve' epoca em que a to-- pitado, Nos contatos que ,enho man-,

, (Colnumcagao - Lê) 61'.' Prp.s\.. nelaaa de sal foi compr';,da por ê:es, tido, f1 realida,de Ó que todos os Depu ..
~1"11te, Srs, Deputlldoo, uma sórLa nas salinas de Areia Branca e Mac.\~l, ~ados do MDl3 baiano nesta Casa não
[IFJi>e atrave~sa a. indústria salillúm por Cr$. 2,801 4 ação do __ Instituto se dizem Oll nüo se ,diziam compro
(";):1 nosso pD.ls. Cl'lse que nos mw,aça Bl'asileird de> Sll.l - pelo menos fol mIBS'irÚOS cem a canàluatUl'a de Vos
~ um retrocesso aos anos anteriores, este o programa que cumpri i1- risca, sa E;.'<calência. V, Ex' está sendo pro
&~ll!lldo era comum importarmos o quando o presidi - teve por princl- fundamento injusto no inicIo do sen
Q 'oduto estrangeiro, principalmente p'3.1 ob;illtivo impedir semelha.ntes es- discurso, erro~ re!acão ao ,Govêrno Fe-

ha, apesar da inesgotável cap:J.- pectlle,ções, deter as investidas mono- deral e áo Govêrno da :Bahia, O Gll
e das salip!lS ell:istentes \10 Rio polishicas dos que pretendiam açam- vtrno do Estado conta com a solida
de do Norte, além de numerosas b",réa;- _o sal Pl'·a.sllei~o. Ea.ellitou o I'ledad.e dêlsses mesmos que apoiaram
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ções Exteriores, Governador <ia Bahia Luiz .VIanna, procurou-me, pelo tele
€: 'Presidente da .1'JtENA baiana. fone, e, C01110 não me houvesse encon-

A atitude dos d:oputados federais trado, mandou-me dízer, por pessoa
teve profunda repercussão na opímão de 11111111'1 rarnüía que assinara a'lc'21e
públíca baiana e rõra recetnda com documento, mas jurava que só ,0,.1
entusiasmo na Assembléia Legislati- rii em mim. Ao deputado .Henrtcue
va, De tal fOl'~1~ .~s prererênclas dos "Cardoso, digno e 'bravo companheíro
deputados se dívídíram que, reptaríos desta; luta asseverou Crist-ovão Fem."l
a fazé~lo, não conseguírnm os correu- ra que, c~so votasse contra mnn se
gionanos do ·Mmlstro LUIZ v~ana pro- submeteria a selo por ele esbotet-ado,
var q1o!e-_d.lspunham da matoria da- sem reacão,
quela Assembléia para a vitoria, do Facllidp,des.(le financiamentos pelOS
seu canrüdato. .. . c .bancos oficiais, empregos de polp.rdos

Preocupados com o ímagínado apoio vencimentos dísnondo de duas aran
que a minha candidatura. receberia do dez reformàs, ieCel1t~'llellte ap7-cva
Mll11Stro d!t (}uel'ra eruturo Presíden- dc,s. a judiciária e u , admimstratíva ;
te da RepublIca, apressaram-se OS,3>1I" verbas destínadas ra Prefeituras der
nístros J:uracy, Magalhães, e ,LUiZ rubadas polítrcas, eis, entre rutras as
VIanna em mpotecar-lhe SOlId&rled~- armas que, somadas às do Govecr-o
ete, assegurando-Ih~ o voto, da, 5ieçao Federal, serviram ao Sr. Lomarih) Jú
baíana da .ARENA. na Convencão de níor- para engrossar a lista ;;los seus
26 deste mes, ,. aliciados, assegurando ao candidato
.' Como bons estrategistas, c?berto oficial à sua sucessão a VjtOI'Íõt qne
esse flanco, que Julgavam o mais 1Je- ele em discurso largamente divulga-
nsoso, antes c1:J ataque a() redut? do do: prometera. '
adv?rSa~lO foram b,u~ca,r nas forças JUI1tando-se QS aliciados do gover
elo mirmgo comum - o lVI.D.B. - a nador aos' aliciados do deputado Oh
alíança; que 111es ~~seg\ll'aI~~ a vítõna veira Brito, a minha candidsc11ft Já
sem ,maIOres saenncíos. Nao lhe,s roi estava derrotada. Mas, homens prá
dIÍICll :,ncontrar o J13mem províden- tícos os aliciantes nâc ígno-am que
cial, taís ~ram as razoes que ::': :est~ os os tI:aidores não podem inspirar con
L1l11am. EIS que, sere,no, tranqüüo, im- nança, Era preciso uma larga meu
perturbaveí, rno, determínadn, Ohvei- zem de vitéria. Por isso voltaram-se
ras Brrto assume o C?mando de sua para os liderados do deputado Manoel
gente; anula a aU~bndade dos supe- Novaes que formavam um gl'llpo de
nores, destro+ ~, CIdadela gUG;rneClda nove> membros da AssembléIa ;LeSls
pe.los cO~1panhelros ..que, ·perplexos,. a lativa. SabIam que iam tratar CClm

tUd~ aS~I~~ep1 seu! Í?.rça para re"aglr, politicos, nl1 ma grande maiona, ",ea- •
Nao 28da_nece~sllllO uma batalha listas". O velho líder' sertanejo havia

das propOl~çoes da que essa tropa es- ficado ão lado de llllnha ·luta. Razões
~:tY~ .habIl~~~da a trav<la~: .Acampada, de' ordem mo,al irremaviveis não per
lesc:-,eu. a",u ~omo po~e_ mtImldante nütIam que êle ·adotasse a outra can-
e ll~r:b~llu-se ao GDVel'11a~Or Lomanto 'didatura. .
to v umor. o comando de uma guerra DeCOl'l'Idos três meses de resistêll
de guernlhas pali,a destroçar o advel'- ocia, as suas hostes n'ão supo:·t'lrd.ll1
SáI;!~: . . _~. . , _ mais as pressões. E, num passe de

ESta..pOI outIos ~e.~nos, a sItuaçao mágica ficaram sob a chefia do Go
da ~alua,: o :::>r. 01lvelra Bnto, que se vernafu>. Lomanto Jún;or
sentl::'li1 mjurmdo se lhe l1Bga~~em ~ Resta~am os heróIs,' ~ntre os quais,
~ondlçao de .l111mlg0

1
do n~lOvm:~:1to d~ por motivos especiali.ssimos que conhe.

o~. de malça; .de 964, .~l1inlSLl,o ~l~_ <;0, e que 'o colocam em posição de re
tOIa do Sr. Joao ~OU~lL ,.co pelsegu~_ lêvo nessa batalha..devo de3tacar o
do p.eJos If!ms da ~v luça , e o 11. deputado Aureo de Oliveira Fllho, sem
mem de quem o governo revoll.!cIOna- demérito pa"a os demais diO'nos com- ~
no ,se serve para derrotar aquele que b" '. .'" ,,'. d o
lJatalhou como quem mais o tivesse pan ellos, p.esslOlla os", com menos
t~Ito, pelos postula~os delpocráticos, crueldade. , . _.
cUja' defes,a foi o ·obJeto dessa mesma' O...deputado \~I!son !:,ms. ,;Id

18
'; do

revoluçã,o, deflagrada para, restabele- movll~lent~ n.a Aos~mblela Le_ls.at v~,
cer no País a dignidade do Poder, a e o vICe-llde'~ dep~tado ~rlando Sp;
austeridade' da VIda públIca, o 1:l1pé: nola, em ~arLa datada de 3 de ,maIo
rio do regime tias instltuiçõe~ livl·es. -c~}I'renYe, flzer,:tm-me um rela.tón? da

O Governador do-Estado a uns cor- mtuaçao, ~m Lace ~a,C!ual _nao tmha
rompeu, conio é o caso, para exem- outr?'ac::mmho se;:ao 'lIbera-lo~:
pllfwar, dO's deputadaos Edvaldo Dlll~. lhes, entao, lffilQ. calLa em
Brandão Correia, Djalma Eessa, Nel- que declaro:
SOI1 David Ribeiro e Cristovão Fel'l'el~ "Entmdem vocês, prezados
ra. que, de estinmladores e entusias- Wilson e Orlando, como lideres
tas de minha' eandidatlll'a passarllm de minha candidatura, que "che-
sem' qualquer explicação, para o ou- . gou o momento da bravura su-
tI'O lado, O primeÍl'ó assumia atitudes: prema. que, na verdade, é o d&
de arauto dessa candldatma; numa . reconhecer o epílogo..désse episó-
festa, no auge-- da exaltação, quebrou dio marcante de nossas ~idas. E
o copo do seu Ulsque, saudando (). vi- se você:! acham àssim. não hei de
tória da nossa causa .:. negaudo o contrariar os maiores respC'llsá-
velho-provérbio "in vmo veritas". O veis por minha candidatura,
segundo, Djalma Bessa, com Ullla ex-. aquêies que me convocaram para
teriol'ização de dignidade que me dei- comandar a grande batalha Clvi-
XOU Í}npressionado, ,espontãneamente, ca que iriamos travar tendo crm-
em conferência comigo, na minha re- tra nós a Presidência na Repú-
sidéncia. em Sa.Ivador, assumiu o com- blica. q Govêrno do_Estadao. o
promisso de trabalhar os colegas sô- presidente da -ARE]\TA, o pres.i-
bre os quais tinha in.fluênCla. para dente da Assembléia LegislativR..
trazê-los até nós. O terceiro, . Nelson 'dois ministros de 'Estado Ce üuc-,
David Ribeiro, d!zia-s..e- incolúormado ministl'os... ), sendo que um dê."
CDm a marginalização a que o govêr- l"s é D prój,Jrio candidata0 a..go-
no revolucionário me condenou "in- vPI'nador,
justamente" e, ao saber da minha Não faço de uma luta de ta-
candid[tura, procurou seu colega e mánha l];randeza caso pesso.ll
meu filho, Deputado Mendes Neto, Procedam vocês e os demais
para manifestar-lhe o seu regozijo companheiros peJa' forma que
por êsse fato. que signifir:ava Ullla Te- julgarem acertada, Estão Ubeca-
paração da qaual êle fazia questão de dos.
participar. O quarto e último dêste Permita-me. apenas. que lhes
lote, deputadao Cristovão Ferreira te- d\{;'; 'lão se harmon!zà com a
ve repetidos encontros comigo, em mi- L':'~"Sa tradicão de homens de luta
'nha casa. e dúvida não deixava de sua - fim tão melancólico . para .uma
firmez'a ao meu lado. QuandO' se SOl!- causa que. no seu desdobrnme.ll-
be que éle ·havia assinado a lista -do tD. estava i:p.teressando a Nacão.
'governador, de ,adesão à 'candidatur~ Fot a Bahia o primeiro Est9.d.o

vida pública brasíleíru a oorrup- energías para fa2el." vitoriosa !:I
ç,ão. . ' candidatura do meu conoorrentc.

,TerIa que sorrer na. proprta ear- O candtdato que tefía' pela fr~n-
ne os efeitos do desvirtuamento 'te é "o eminente Mimstro L'.\iz
das diretrizes que os Idealistas re- Viana Filho, Chefe da Casa Civil

I vuluclonáríos traçaram para se- da Presidência da República ...
, rem seguidas pelo Govérno que Mas, __semper fui um homem de

êíes ínstítuíram. luta. Por isso os representantes
Carxíídato ao :cargo de Gover-, - do. ·povo baiano na Câmara'Fe-

nador do Estado da Bahia, por rn- deral deram-me o encargo de
dícação de dois têrços da Banca- opõr-me à imposição que se fazia
119, da ARENA na Câmara, Fe- ao nosso Estado. .
deral, tive o coníôrto áe verificar, Lufei. Contra os meus correíí-
pelas manifestações do poro baíá-' gionários foi atirado todo o po-
no e pela .vlgorosa receptividade derío elas maquinas federal e es-
do meu nome na Assembléia Le- tadual .' Uns soldados deram, logo,
gislatíva local, -que foram provei- baixa por incapazes, outros deser-
toses os meus trinta e dois anos tarãm, .outros foram vitimas das
de vida pública. suas próprias fraquezas. Restarm~

:'Não tinha o direito de enganar- . uns bravos companheiros, arrasa-
me cem o .resultado 'da luta que dos nas suas bases eleitorais; ar-
ia travar, Isto" porque sabia que. riscado a não se reelegerem, dos
os, .ídeaís revolucionários já. ha- . quaís eu não tinha '0 díreíto de
viam sido traídos ~ Tudo con ti - . exigir o suicídio político.
nuava como, dantes. ;E ou have- Liberei-os. Mas, ao fazê-lo, de-
:ria doe enfrentar um Governador clareí ; "se um, só de vocês delí-
rnteíramente Identíncada -com os - . berar permanecer lutando,' o co-

. métodos e processos do SI'. João mandante estará presente;" Re-
Goulart, de quem era Iídelíssímo presentet, tempestivamente, em
".~"rado e incondicional amigo.." petição Iargamente fundamenta

da, ao Senhor Ministro ela Justiça,
O Sr » Antonio Carlos Magalhães...;.. contra a forma ilegal por que se

E que V, Ex" sempre apoiou, escre- constitmu o Diretórro ,REgional da
Vendo-lhe recentemente cartas e pe- ARENA. na Bahia. Mostrei que,
w.ndo favores de ordem pessoal! com aquéle órg'áo dirigente, não

O SR. JüAO 'MENDES - Inter- se poderia tel' ,uma Convenção.
rompo a leitw'a que estava fazendo isenta, a ,cujo veredito candidatos
para dizer que V, Ex~ não tem o di- responsáveis se submetessem. I,é~

reito de afirmar isto, porque não sou vei êsses fatos ao conhecimento
homem de pedir favores pessoais dês_ da Direcão NaclOna1 dêsse grupo
se genero. politico ..Nenhuma providénCla foi

tomada, nem recebi qualquer sa-
O SR. PRESIDEN'I'E (Adauto car- tisfação pelo sepultamento do meu

(lOSO) - Atenção; nobres Deputados petitórió.- .
Os apartes só são permitidos com li- Isto pôsto, não posso nem devo

,<ença do oraçlor, Sr. Deputado An- continuar' nesse agrupamento de
Mnio carlos, fembro a V. Ex''; a re- :!:õrças poh,ticas, destinado a sus-
gra regimental. tentar uma situação confliL8J1í,e
'o Sr. Ai'Y Pitombo ..... Permite VOb-- com aquêles princípios que fite-

lla Excelência? Nada tenho com a ram_ vitol'losa a revolução de 31
polItica baiana. Devo declarar, no en- de março de 1964.
tanto, que com o Sr. João GOll1art Não saio da ARENA, fodavia,
estava o Sr, Lomanto ,Tú1110r. Um para mgressar no 1M.D.B.
mês antes de o Sr. João Goulart dei- Nos têrmos do Ato ComplemE'n-
xar o Govêrno, (I Sr. Lomanto Júliior, tal' n~ 4, estou, temporàrlaménte,
tomando parte no almôço dos conven- expulso d"" vida pública. Mais fm'_
ciol1ais do PTB,' declarou que as re- tes, porém, do que um ato· discri-

'formas viriam, com o Congresso ou cionál'lo são os postul-ados' demo-
sem êll:!. (Apoiado~), Estava ali cráticos, 'pelos quais continuareI
apoiam'.o o Sr, João Goulal't' e queria lutandG no exercicio do meu man-
ser mais realista do que o ,próprIO reI. dato, até o fim, e" depois, -ónde
O Sr. Lomanto Júnior não' tem ago- ·me couber.,.' Sempre há um lu-
l'a autoridade mOral para .vir "atacar gar ao wl para queIQ defende a
V, Exa , liber.cIade.
"Brasília, 13 de maio de Hl66, -

O S". Antônio céírlos l1:Ia.qalhã.es - Pede .Deferimento".
O 81'. Governador Lomanto Júnior

. 'tem llut-Oridade moral, l1ão por. caus~ Sr. Presidente, Srs. DeputadOS, faço
de sua atuação no passado... - uma afirmeção cuja gravidage avul

ta na medida em ~que COnsiderarmos
O' SR. PRESIDENTE' (Adauto ca,,- a frustracão do movimento dcmocrá

(1os0) - Rogo que V. Ex~ soliCIte ao' ttco de 3í de Illarço de 1964: os onze
OIador o' eparte antes de dá-lo. goyerJ:ladores, que seriam eleitos a 3

O SR. JOãO MENDES _ Senhor de setembro uró:ítimó· vindouro, em
PreSIdente, ser que V. -Exa vai, ao pleito indireLo~ ascenderã(), à cl1efia
meio de meu discurso. chamar a aten- d,os Estados que não tiveram a sOl'te
çáo' _C0111' o toque d.as campainhas. dos demais em matéria de respeitei à
Para que isso não aconteça, não vou vontade popular, ,não pelo sufrágio
permitir mais aplU"tes. autêntico dos· membros das Assem-

O SR. PRESIDENTE (Aàatlto Car- blêms Legislativas, mas impostos pero
lZOsIJ) _ A Casa fica advertJda de Governo, quê, na hipótese, não -é 1'e
que o orador não está disposto a per- volucionário, pois rêpete aquilo que a
mitir maIS apartes. revolu(fáo prete!1deu extinguir,

O, SR. JOãO lIlliNDES _ Dizia eu, A máquilia ac~onada pela pressão
.81.". Presidente, que o Sr . ...LolUlmto do Poãer ê.lt.l~riflCada com os- Pl'U
Júnior era amigo fiàeiíssimo do Sc- vent-os do SUbOlll!?· DIante do ,seu jJo
n:1O..r. João Goulart -e seu liderado in- Ideno os. fracos n~o ofere,?em reSlsten-
condiCIOnal. Cla e. o~ fc. tes sao esmagados.

. Vejamos os fatos:
Continuo a leitura da carta: A Bancada Baiana da ARENA, na
. " '. _ d d ' ,., .. a Câmara dos Deputados, por dois têr·

. . .. dllipon o ,: _duas .efoll~ : <;os dos seus 'membros, apresentou mi
le,ce~temente ap; o\'~da$ '-i ~ JU nha candidatura ao Govêrno do E:s
dlCI~rm e a adm,msttat.,a - t fi da Bah a para ser levada à Con
com C81:tenas d~ eal'g_os a. serem V~I~OãG déSOO\ g'rupo politico,
preenchIdos, mUltos deies (le lar- ,ç 0"
gos vencimentos. ,O Mimstro Ju- -' Havia surgido, já, a candidatura do
l"aCV lVIag(llhães conSIderou-se "fe- Mirtlstro LUIZ' Viana FIlhO, Chefe da

,ndo pejas costas" com o ato das Casa CivJl da PreSIdência da Repú-
B(ll1cadas fedáal e estadual da blica. apoiada no forte tripé: Genel'al

-' extinta U .D.N. apoiando minha ,Jura c;; Magalhães e Doutores Loman
nan1i"lat,um. e C'-SClflcI'OU, pela im- to JÍlnior e 1\.ntônio Carlos Mao;alh'ies.

i:prensa, que _daria tUGn das suas' l'espectivmnente Ministro 'das Bela
,r
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o SR. rUESIDENTE:

Jil chegaram os avulsos reterentes à
matérte constante da Ordem do Dia.

brasileiros. prom'o ver o bem-estar so
elal, estancar i pelos ~melcs adequados,
o aumento nO" cUo;t() de vIda; ímpul
síoner, racíonaunente, o desenvolví
mento do Pais, de manllll'a que sem.
oenenetos neo sejam aDulado. pelas
desastrosas COllSe'lUr""'liS da ínüação,
quo espalha a' fome e o desespêro:
manter ,a IUsCIPllna nos qUllrté)b a
ordem na socledadt' c o re3pelto aos
direitos rundamertaís (lo homem.
<Muito bem; nlllllo bem., I'~,m(l$. ,0
orador ~ cumprtlltrntado).

~DUrtl'ltc o clIscur80 do Sr" Joito
Mendes o Sr. Ary Alcillltal a, 4.9
Seerlllarlo aéix« a Cllcteira t:ld fITe
sldénClll. que 6 oC1l.pada "ao s~~
nhor Adauclo Ca1CloSQ, PresI
dente.

qUI! se rebelou contTa 11 nomea-1 causa 11 que rorum tndiJ erentes e 11
çll.o do govemadores, sob o dig-, cuja mouvaeao não tem por que ser
farco de eleição índíreta, , sensíveís.

J\lals do que 11 vitória do can- Enquanto ISSo, eram IIwrgiunlwaoos
4ldn.to a governador Importava a homens puuneos :da ma Ih 911 a ca te·
resJstência 11 uma far~a pelítfca. gOl'a <lue UJcle:Jtel1l~u,t', ceaecrre
Não seria imposta li nossa terra, rum para salvm o -"'ais da unnrquta
'('111 a índlspensáve] reslstêneín, que -o cominava e R dispunham acc
candidato único à. suprema ma-' l~lJolar na Jom de "cà"rooeratlza;lIo
gLslmturn. do Estado. co Brasu: ,
Dar-se-Ia. a lulGe o povo irJ:!. fls frutos do dfnlrtu~JnanlQ llos

'conhecer os processos e oa méto- 1dfais revotucíoaauo- estão aí , A :e
dos usados .pelo govêrn'o para li vo'ução lmpopulllrJ':ilCjI e de tal 1U1"
connulsta, de "onze" comandos jtiln que o govêruo, confessadamente,
poJHJco~. E niío se esqueçam de n:lo:oll o. elelç'lo mUI eta pela, Ce~L~~u.
lJu~ estlvemos com l\ vitória' nas 1:\:1 [)rl"l'!J\, do seu p:u IIJO num u.er
maca, Fodcrlll'lnos retomar a. st- !.O de ~1111'!:.g11' un.versal. lMulto b1/1t.
tuncão anterior e os ureallsÍ\ls" J rl]lj~.1; . -
vOU!ll'iom.... ,O easr eia sueecrüo ~"vl'r1HUne'illll

LpVDclo a luta, nunca delxel 'de L'aluna tomou taf~ pJoporçóes c,ue
tnwlÍ.-Ia. até final. , acabou pOI Influir cIJ.. s!dcr.\veJn.l:n-

Scl entrentar sncrlficíos e perí- te na, m,nção da CUl t..ulltura C05.a
, gos. NellhUll1 companheiro flca- c 611'\"a: .

1:1i, com o "~Irelto de ~jzer que de- O MlI,U,tro JurUc} N'lõ:(lIlhllu; era.
SCltcl, NilO olh~ja plll'l'l trás sem ,ne:JhGma dli.,:<I, "lll dos c:ml.ll~
~~a ver qUlIl1tos me estaríam dllt.lJS à lJleslrl~nclll da r..epúbltca.•l COMl'ARECEM: IILI\IS OS SllS.:-
aeompanhando, primeIra lista orgall/l>l.dc sob.ll ms-
A derrota não desonra. A ru- pll'ar.ão do Plana,,-o, h,elulu o seu Adaucto Cardoso,

sa. ~lÍn. r,Serla d~mllJs pretender Ilustre nome. O desempenho, no José Bon!láclo.
11· Imolaçao do~s seus nJll.llél.atos. atua) "c..vérno, das altas funções de Tufl Nasslf.
Cumpro. porém, o dever de (ifz~r- Embaixador dos }ljf'SIl nos Estado. Minoro Mlyamotto.
'lhes que, se algum l;mnpllullClro Ur,ldos da Am;;r!e,,';' do Norte e de Ml- .Acre:
vrs,;lj;t.lase no prOpó~JCI de Jcv:ar nlst,ro ôu,~ l'asÜIS ua Jus,,Jça e l1llS Ele-
n mlnha candidatura à~ SU8.3 ul~ lações '~:t('r;ores lDdlclavam sua ean- Altino Machado' =-- ?lDB.
tlmas canseqUéncias, l·csponl.ierta dlda1l'r1l -, Armando Leite - ARENA.
~pJ<8ente" oi'" 1) 11m... NãO' há. sombra. à(' leviandade na Márló Mllia- - MDB.

:r:'iio qu.ero, ,urm ~e"c" In,~-pre- afirmativa ele qu~ ;'3 pJ:eIertnclas c,lJ Rui Lino - MDB.
tal- a atitude de ,lJeês eomo se PI'0sldcl'te Ca'tRllo Bl'llllCll para sua AmazOlll\s: .
15m o comunicado de uma lendi- • • ,,' , '
~fjo lncondlcíill1ü'. 5Í10 sLiflclcl". suee~o, .. oscllllVllnJ . cn!Jc os em1: Adtune.s de Oliveira - :MDB (27 de
temrnt.c àl~nos e bl'i1VC~ }1ara nPIlt~s. 1J;lt.~lIe\rús a,mc Pinto e Ju Janeiro de 1967). '
impruir-me tal julg!4Ul~lltO. r'lcy, MB..aJ.hlíes. se_por hlpracrlsia DJalrpa pn5soa,,- MDB.

I:ztmnho, ape!1l18, que lIwnlUs- admItir-se-a qlle ~e dependesse da Wilson Calmon - ARENA (30 de
.sem sem a reação adequada o "ontlld~ \I~ S, Ex., por &UàS honra- agOsto de 1966).
llltlmlllo dos nossas adversá~los dns ronos o G~lIe1"al -'~nhur .da. Costa
no sentido de uma. deflll1çuo, até e SIlVI, r~e{!bla ll. fl\;xa ,presldenclal.. Parll: _
o dll1, eloz deste mes, ,marirendo, A 1>:11;:,\0 pe~ l?oIW.1I blliann.• <le Adl'iano Gonçalyes - .ARENA.
ou retirado, o apolo à mlnhn cano cuja ]j~ercu~a e ClO,SO, le~.ou,.o lI.ual Burlumaqul de Miranda - MOB.
lll(lt:t,uril .Na pl'lmelra hljlÓi<>se. Mlnlstlo dr" R;elnçoes Exteriores a, Gabriel Hermes - ARENA,
W,srnCJI"€'lltlsun contra- nósso gru- de .plano. ~l~isl'lr da sua j\~stu aspl- João_ Menl'zes - MDB.
pu umll C'íenslva 8l'l'a2.lldora. li- ~,açao de .~nCel'l'llr sua carteira no Lop? Castro - ARENA.
rl\litJqilrJl a.~ l;ruHes eleitorais dos Alv01'lId3>. Mal'nnhlio:
51''''' inlegrWlte~. E, sem conseguir ocultar a revoJ!,ll. ARENA

PI~m1l1am·me, qu.erlell's ,..mlgllfl de que tal tomado. declMou, em eu- Alexandre COS~ - B'" •
Wilson ".Or]an(lo. 1\ tl'anqueza: tl'n'ista 1\ lm1>l'ensa: "Volto Nlm Lôda Cid CarvalhOI ~lIiENA
11 fl'\Úacl~~n ameaça proibia, pc- energia. l\O llenál.'lo poittlco para a vi: _ ~1'10111i~ll~l~;t_-ARENA ••
ia ~Nmos at~ ,I dia dez, que os tfJ'la dll rsnd:datura .LUlZ Vianna \~c~llkIanha _ ARENA.
IIWU8 leais, dignos e COI1lJnS(lS l"llho, LutareI por êle. com Ulda..q as ~~el BlU'oosa _ ARENA.
c~mIlanhel!0s l'eCUllssem da. Jl!lsl- m,lnh.ll.S tõrras, Ji)' um'1 candidatura José BurneU _ MD'fl, '
çílo ~ssuml(in, na no:.sa UltJ~& para 11 vitórllloí não tenham dúvld:l Llno Machado _ MOB <6.8.66>,
reuOIllo. de levfU' s. minha candl. disso". ListeI' Caldas. _ ARENA.
<IatUl'a até ll. convenção de. Estava, desde tsIltáll, () Ministro Cos- Luiz Coelho _ ARENA.
AREoNA. . ta c allva.~ com a. sua~ clUldldatura. Mattos Car'l'D.lho _ 1\-IDB.

P.ttll homens de luta, como nós. certa. contllllw qUe nlio lnlerfel'lssc Renat{} Archer - MPB.
tl<J1i'IIÇas d~sse tipo ret~lf'i'l'aln na. JUcessllo' oa:nl111 .l'nra começar. o •
llS energias, redobrando li vli:O~ Min1.stl'o Juracy levou o Mli1l~tro Plan,l;
dp .resistência. Luiz Viana, Chele da Casa CMl da Chagai Rodl'igue., - MDB.

P.:"se recuo t.ntro outras d€svan- Predd,lln!'ia ill l11''lJÚbllell, 11 compro· D~'r11o Pires - ARENA.
1,aj!ens, trlls ao de Impedir qllC 11 meter-se. lambem, com o canclldato, Ezcqulas Costa 7'" ARENA. -
naJ1la ,'lesse a conhecer os que fazendo-lhe, \lS dOIS, sem perl.'ia de João Mendes Ohmpio - MDB.
JlO" \.I-alrsun li os meIos Usad!)s tempo, uma v/alta' expressIva. ocaslào Uurentlno Pereira. m.B.66),
1':'.1 R obter-se a. tral<;ú.<I. ~m q'W llJe iIl's~gurlll'n;.1 o -apoio da Moura Santos - MnB.

Botl dos que aeredltwn que n ARENA Mlan... - CearA: ' '
loyolnção de 31 de março de 1964 Bravo nt\ ,h'tu, SlJbre'lldo se enten- .
fm interrompida mos ret4lulurll os der (erldo o seu IImor próprio. Jura0}', }!:dl!.<.On Melo Tavore. - ARENA..
s~IJjJ rumos e, ~ntno. caMS come> (lu'e tAo 'lo! pert,.) eonheço, emuo C(ln. Esmerino Arruda - ARENA.
é"le passarão por seu crivo". tendor por -mtrt ~nfl.'en!.lldo em du- Euclides Wlcar - ARENA.

. . ros embates, durante cInco anos, e FlAvio Marcllio - AltENA.
til. !':esldeDt~" Srs. DeputatW<. c.ompanhelro de ,'memorávels campa- Francisco Adeodato - ARENA.
O eJ:~mpJQ baiano desmoralizou, de nhll$ flue juntos fIzemos. ao longo de Ful'tado Leite - A~'},:

vei', a. eleição Jndlre!.à de três de se- vlnte e alF;utlS o.nos,- obstinou-s', na ~ão IsndPa~hnA MDB
t.;.mbl·o próXimo vldouro, testificando tarefa de derrotar-me, m"nos por roi- o:r,r~on~es _ MõB: •

il l]IW voitou ludo tqullo que se pretell. nha pessoa. :lo QUe para manter a 'l'Beq de Andrade _ MnB
•dt'u l'létct'mlnado. pelo movimento de IntunglUllidllde de nlR Itdennra Pe· Ubl~lljarn Ceará _ ARENA (3() de
III de março de .1964., Da que a luta IIv~1' !lido. lllo d~sl' Jlmh" de 19661.

Tenhu dIto e repetido: essa, tevo- gl111I, tornando a vltólla st'Jn brilho, WIl$on Rorl1\ _ o ARm<:A.
lucao nao funcionou e uma das cau- Já que por demaIs fáclJ, fl]e muni- Uager SeITa.' -
Elas do seu malOgro foi o Cl'itério ndo~ do de armás atômlcah, e eu de pcit'!. .
tnrJo IIU constituição do govi!rl1D re- aberto ..• nlD Grand~ do Norte.
'roJuclollárlo. So é cexll> que o lnle~ Beneficiário d~lt prl~ja, venha o AmérJco dI' S(lllZa --ARENA, (30 de
gl'aln a.lgumas figuras cllpllnenc1aís da Ceneral Costa e 81'vn ti frent4:' do f"~ho de 19G6'.
lW5SH vida públlCa., õ verdade, taJn· gocêrno brasflelro, rt!lllJ7A!, os ideais' Djalma Marin'ln - ARENA.
lli'm, ,.uo nêlo encontraram ',;'"mla da revolução. ~té Ilqul fnlslr.ado~. Grimaldl Ribeiro - ARlrnA.
f1~.llSon.i< 'colllpr,,:nr:tldas com governo-I Nessa copvlcçâo ê q~u lhe darej- o Xnvler F"rnl\nd~s - ARENA.
!JJ~5nrlc's lhcluslVe o depost;), e outras meu voto. . -.
(lU" nada têm a ver com o movlmen- - Possa a, Exa.. "t'st:mrar, 'sem de-. Parnlba.
tv l'evoiuclorarlo di! que )·esult.uu t','\S(! ImagOf(la ncm pernlcl()SllS tl'anS4lên-1 Mnaldo l.'n!nyetl~ ~ l\mB
g<),/"1'I10, sem. razões tiara preservarem eias, llS liberdadc~ delllocl'litlcllS: fa- p:rnany Sátiro - .AR.J!;!'lJ..
ti ,-Hl>l lU, ou drvottirem-F1" a tlma :1;111' voltar "trllnqUiUdflde aos :lal'es I Fltlvlllno Ri!}elrc ..,.. 'ARENA.

Humberto Lucena - MIJB.
Jú.ndul Carneiro - MDB.
J"ãL Fernandes - MDB.
Lujz Bronzeado - ARENA.
Milton Cl1brai - ARENA.
ltnul d~ Ooes - ARENA.
Davlla Luíz,

Pernambuco:
.Adelmllr Carvalho - ARENA.
Ac1erbal Jurrmll. - ARENA.
Andrade Llma,Filho - ,MDD.;
Auríno Valois - ~A. 
Bezerrll Leite - ARENA.
Clodomll' LeJ!,e - MDB.
Dias Lins - ARENA,
Oeraldo Guedes - AREJNA.
Josecarlos Guerra - ARENA.
Milvernes Lima - ARENA.
Net Maranhão- ARENA,
'Souto Maior,.... ARENA,

Alagoas:

AÍ>' Pltolnbo - MOD.
Mcdell'os Neto - ARENA.
Oceano Carleíal - ARENA ..
Oséas Cardoso - ARE.'NA.
Pereira Lúci{) ,.... ARENA.

Sergipe:
,José Carlos Telxalra - MDB.
Macha.do Rollemberg":" ARENA.
PassOs Pôrto - .ARENA,
WaHer Bat,isla - MOB. .

Bahia:
ADt6mo Carlos Magalhães

ARENA.
AloISio de Castro - MDB.
Alves Macedo "- ARENA (M. E,).
Clemens Sampaio - 1mB.

'Clerro Dantas - ARENA.
.Edgard Pereira - MOB,
GastífO .Pedrclra ..;.. lIIDB•
Heitor Dias - ARENA.
Henrique LIma - MDD.
Hermogenes 1'rlnclpe - MDB ..
JOíl" Alves - AR,ENA.
Jc'Ílo Mcndes'- ARENA.
Jcsaph"lt. Azcvel'lo - ARENA-,
JosnpJ4 Dorges- MDB.
Luna. fil'ire - ARENA.
Manso Cabral -<AR..~A,
Harlo 1'iv" - l.mB. '
Nccy Novaes - ARENA.
Pedro Catalão - MDB.
Raimundo Brito - ARENA,
Regls I!acheco - MDB.
Ruy Santos - AREN/I,
Te6dl!lo .1e Albuquerq1lf - ARENA,
Tourinho Dllntn.s - ARENA.
VieIra de Melo - MDB.
WUson Falcáo - ARENA.

Espirlto Santo:

Argl!ano DarIa - MDn.
OIrcen Cardoso ,- MPJ3. ,

, Dulclno MonteIro - ARENA.
Fiol'lano Rubln - ARENA.
Oswaldo Znnelio - ARENA.
Raymundo de Andrade - ARENA.

Rio de- Janelro:-

Adhaurl Fcrna.nd.ea - A'i':B (18 de
fulho de 1966). .

Adolpho Oliveira - <MOB).
Afonso Celso - MUB.
Arlo Teodoro - MDB.
AugUsto de Gregõrio - MDB (21 de

Julho de 19661
Bernardo Bello - 10mB.
Fontes Torres -.MOD.
Oeremías Fontes - ARENA.
Getulio Moura - MDD,
.Torll:o Call1-Cury - MD'B (3.4,661_
Josemaria RibeIra - MOD .
Roberto.. SaLurnlno - MDB.

Guanabara:
• Afonso Arinos FlIho - MOI! (ME,)

Agu!naldo Costa - ARENA.
AmlU'al Net(, _. MDB.
Arnaldo N.,gllelra - ARENA,
!lureo Me,ll' - MOB.
Bren" da Silveira - MDB.
Cl'u'dol'o ,;~ ),.{ene:r.es - ARENA
Exp~dllo nhclrlgues- l\mB.
Hamll'(.11 lJ0f:ueira - MIJB.
.Taml! i\mIClen - MDB.
Mendes de Morais - A~.
Nelson Cp1'n~lro - 1\fl)).
N!lfQl1hll 'Pilho .- MD!J.
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ficar

Aprovada. 'Vat ao Senado l'-e
deral.

Q, SR • .PRESIDENTE:

Vou submeter a votos a seguinte

O SoR. PRESIDENTlrr - (AdCZlltO ,~ }Valter Ba.tista, RelatOt.
caraoeo; - O requerimento de Vossa, Carmo.
Excelel1úa será reiterado. . /,' O ·SR. PRESIDENTE:

O SI' . AntÔnio Bresoli1L - Multo
obrigado. ' OS 81'S. que aprovam queiram

como estão (pausa!'

--: REQUERIMENTO

Sr. Presidente:
Requeiro a V. EX~ a dispensa da

publicaçáo das Redações Finais dos
pmjetQs ns. 3.578, 3.597, 3.600,3 ..606
e 3.613, de 1966, para imediata vota
ção.

Sala das SessÕes, em 18
de 1966. - Eli-as Carmo•

O SR. PRESIDENTE:
Os Senhores que aprovam

ficar como, estão. (Paus(t.)
, Apro....ado.

O SR. PRESIDENTE:
Vou .submeter a votos

ao'
só

Estado

Carneira de Loyola - A.."l.EN.\.
Díomicío de Freita.s - AREN.a.
Doutel de Andrade - MDB.
Laerte VleW.I - MDB.
LtnoirVargas - Al1>ENA•
Orlando Bertoli - ARENA.
Osni Régis - AREN~.
:f:'~dro 'Zimmermallll ~ ARENA. '

Rio Gra.nde do Sul:
Adilio Viana - .MDB.

~;i~s;~h~c~uARE~~~NA.,
Casar Prieto - MDB.
Cro~cj' de Oliveira - MDB.
Damel Fal'aco - ARENA... '
Euclides Triches - ARENA.'
Lino- Braun - MDB.
Luciano Machado - ARENA.
Matheus Bchmidt - .!vIDB.

"Norberto Schmidt - ARENA.
Osmar Grafulha - MDB.
Raul Pila -
Ruben, Alves - MDJ3.
uno-to Machado - MDD.
Vlctvr ;Issler ~ MLlB.
Zalre Nunes - MDB.

Amapá:

Jan:u'Y Nunes - AR.ENA.
Rondônía:

Hegel Morhy - ,ARENA.

, ..A: list~ d~ presença acusa o cô!npa.
recimento OE 29~ 81'S. Deputados, '

O,S ,81'S. DCp'ltadus que tenham pro
pOS1Ç02S a apresent.u .poderão fa.
Zê-Io.,

Rora'mE.:
, Silvio Botelho' - 'ARENA
agôsto de 1966). ,.- (;J52) .

O SR. PRESIDENTE:

. O SE; DIRCEU CARDOSO:

Requerimento de informações
Ministério da Viação - DCT
bre movimento de jornais 110
do Espirlta Sunto.

o SR.. PLíNIO LElVWS:
Requerimento de ínrormacões 1),0

Pode~ . Executivo - Departa:mento
4\,dlllll1lstratJvo do serVIço Público
sobre o aproveltamentõ de concU.rsa.
dos na Pre,vidência Social. '

Projeto de lei que autoriza a Rêde
Ferroviária. Federal S. A. a ceder
por cmprestímo,' á DiretorIa Regional
dos correios e Telégrafos da Paraiba
trilhos usados, ..

o sR.. NORBERTO SCHM!DT:
,Réquerimento de - informações ao

IBGE sôbl'e a número de municipios
no Brasll que possuem serviços mé
àicos e dentái-ios exel'cidos por diplo
mados em nossas Facll1daàes.

'O SR. ANIZ llADRA:

. Projeto, de lei que isenta do 1m
pôsto' de consumo, de direitos de' im
portação e taxas aduaneiras, --exceto
a -de previdência socia1, os Apare1hos
de j~aioS'-X e o equipamento 'foto
gráfico para revelação de Raioli-X,
importadoS" pela Sociedade Bencfi
ciente de Senhoras, ao "Hospital Si
rio-Libanês, de São Paulo - Caph
taT-

.·0 SR. EURlpO OLIVEIRA:

Pmjeto de lei que estabelece o pie
biscitó 'para "O divórcio.

() SR. ANTôNIO BRESOLI:N';

o SR. AiYJ.ARAL NETQ:

(Sem revisão do orador) Senhor
Pl'esldente, estou neste momento en
caminhando à. Mesa, com três vias

\

' e 154 assinaturas, um requerimento
de constítuíção de, uma 'Comlssâo
Parlamentar de Inquél'ito para apu- REDACAO FIf-JAL
rar ,as ligações do grupo GONSULTEC ~,

com o Govêrno da Repúb1ica e gru- Projeto 11'? 3.591-8, de '1966
pos .de trustes internacionais. ,

O,SR. PEESIDENTE: Redação Final do Projeto n~ 8.597-A
1960. que reanuia o' valOr da.s 'lJen-

Em virtude de dectsao da. Comissão soes pagas pelo Te~UUlO ,VllClU1Wl
de cc.onstituição e Justiça, em con- aos herdeiros de eontrüniintes do
surta da mesa. .resolvendo pela con- Iaoniepio Civil e. eni cara.e1 e:Lten-
vocação _ do s-: Gabriel Gonçalves, liivõ, das pensões deixadas por cc,,-
segunda suplente r da respectiva le- trioumtes dos exiímtos' /lIIonWJJ1o
gerida, na vaga do Sr.,.Deputado AUs- dos Operàrios e Serventes dos Âr-
tregésilo de Mendonça, nomeado Se- sena!s de Marinha e Caixa de pen-
cretárío de Estado, em Minas Gerais, soes dos Ope!árias da. Casa et.a Moe-
oonvído"s, Exac'!\ prestar o compra- da, e daquelas dos [unciona-ios da
mísso regimental com o' plenário e as União, ctmiritnuntes obl'igatonos do
.galerías de 'pé. LA.P.F.E.S.P., e dá ouiTas pro-

- comparece S. EXV e, junto a vidiJncias. "
Mesa, presla o compromis~o reg'· I O Congresso Nacional' decreta:
mental, tomanão em .~eguzda, as-I A t 19 S ." . t d de ,"
sento no recinto.. d~"~oin'os n~v~~s ~e:l~~;al~\en~i:~~:

O SR. PRESIDJi;NTE: - tos dos funcionános ClVlS da União, e
.Acha~dO-se presente o Sr. Albanyr serão sempre atuaüzanas pelas tabe-

"C las de vencrmentos que .víerem a vi-
Leal, .representante da ARENA pelo gorar, as pensões pagas pelo TêbOuro
'Estado do Acre, na vaga em vírtude Nacional aos herdeiros de eornrIbuín
de licenciamento do sr. Geraldo Mes- tes do Montepio Civil.
quita convido S." EX". a prestar o Parágrafo, único. Os reajustamentos
compromisso regimental, com o ple- tar-se-ao 'na rorma- do ar •. 'Ci' da LeI
narío c as galertas de pé. n9 3.373, de 12 de marçoie 1958, e

Comparece S.. Ex!!r acomoa- benerícíarão tamnem os pensionísias
nnaao da respectira Comissáo e" dos extínros JVlon'2lho dos Opel'árws
[uaito á Mesa, presta o compro- e Serventes dos Arsenais de Marinha
1nIsO reotmerütü, tomanâo em ,~e- e Caixa de Pensões dos Operarros ,.ti.
gUlda assento nó recinto. Casada Moeda, e do IAPFESP.. desde

O SR. PRESmúoiTE:, . que seus institUldor8s possUlssem as
necessánas qualificações ,de [uncl~lia·

Há s'õbre a mesa' e vou submeter a TlOS civis da ·União.
votos o seguinte Art. 2Q• COl;npetlrâ aos 6tgãos dt"

pessoal dos- respectivo Minitél'io m
mcar os atiraIs nlve.'S ,de v;:.ncimen[os
dos ex-contribuintes, à vista dos res
pectivos processos de llabilitaçaQ. üue I~

lhes ~orem remetidos e. quando l;SO
não f6r possivel, por mo.ivo de ex
tinção do cargo. estab;elecer a'simi
litude, pela correlaçâode ,atribuJções.

Art. 39 As vantagens finan/,çlras
de maio d€sta Lei serão devtdas a 'partu de

. 19 de janelIo de 1966, flCando .senl n,s
do 'desconto de qualquer' contnbulçâ:>.

Parágrafo única. ~,e o válor da pelJ
queIram são vler a ultrapassar' o que resnltar

, do reajuste determinado nesta LeI,
não haverá a reduçã-o financeira. "cn-
do mantido .!L,pagamento da evenwal
dlferença que será absorvida em re3-

oa segúinte ,juBtes fu1.-uros.
Art. 4.0 As d~spesas com os reajus-

REDAÇÃ'O FJl'IlP.L tamentos das ,. pensões pagas pejo

B cl ~ ~ ~6 IAPFESP· cmreráo por cont[l. do '1''8-
Pi'oleto 119 3.578- , e •:,.<) SOUTO Nacional.

Reãacão'FilJ,aLdo Projeto n? 3.578-A- § .19 Depois de ieitas as reV1SÕe.~
1966, t;[u.e e~ta.belece isenção do Im- 'das pensões, aquela enttdade reme[erá
põsto do Selo para os atos em que os processo de habilitação à Diretona
fOI em pa.rtes os orgàos definidos 1/0 d.. Despeea Pública.
n9 IV. art. sg, da. Lei n g 4.380, de-
21 de UgQsto de J964 e as Cazxas §. 20 O lAPFESP somente iniciará a
Econômicas Federais em. suas opc- pagamento do beneficio, apos reajus
m,ç6es imobilzárias. 'tada a pensão e l'ecanhecida a àlvida

pelo Tesouro Nacional.
Art. 10 Sao isepto§ do Impõsto do

~.êlo OS atos .Jundicos e seus ll1st~ \1- Art.. 59 O IAPFESP remeterá. ~e- "-
mentos,em ,que forem parteê~ Im- me.stralmente,j. Di,'etoria da Despesa

(Reala.mação.' Sem revisão do ora- tidades '" que se retere ú art B. nú- Publica. a: relação das diferenças pa·
dOl') - Sr. Presidente, .em' 7 de fe~ mero IV da Lei n9 4 380. de 21 de gas na forma desta Lei, dlscnmlnan

.vereiro de 10.66, e)1C8.minhei um re- agósto de '1964.. e as Caixas Ecónàml-, cio os numeros dos proee.ssos, para in·
, (]ue:0imento de informação. sôbre a cas Fedt'rats em suas operações Imo· denização pGr parte da Uniáa .

ccm2rciali?,açâo do mnho nacional; biJiárias. ' Art. 60 Esta Lei entra em vigor D.
em 11 d~ tna~'qo elo mesmo al1~, s{:bre Al't. 20 Esta Let abrangerá 03', ~tos' partir' de 19 de janeiro .de '196EY.
~s nrovIdenClas adotadas p~la rea- já praticados \leIas refendds eutrda-, " _
1Jlstament0 do preço mlTIlmO do des amda carent.es do l'&cvlhllllento Ale, ro, Revogam-se tl.S dlSpuslçlles
porco. com.o, ,atê 51 ~resente J~lO· do Impôsto do Sêlo. ; _ em contrarlO.
m~nto. a Cam.a~a nao Ieceben a~ lU- Art. 39 Revogam'seas dlspos!çOes Comissão de' Redação 13 de maio
form3~b"s S,alLCltadag. ag;radecena alem cllIltrário. , . de 1966. - Medeiros NetO. P"t':;rdente
V. ji'Xn ~e, li ,Mesa VOI,t::sse a tOl~.:'~ Comissào de Redação, 13 de maio 1- Walter Batista, .Relator. _ Elias
J;~l11grovlde~c.as, cabhels. (M U!" de 1966,. _ llIedeiros !'!eto, PreSidente.,! Carmo. . ,

;Rubens Berardo 
Waldi,r, S'IÍÍões - MDE.

Minas Gerais:

.Ammtas de Barros - ARENA.
AqUlles Llmiz - MDE. '
Carlos' MurHo - lV1DB.
ceiso l\lurl,a - ARENA.
Elias cãrmo - ARENA.

':F..-ancel.no Pereira - AR:E:J)(.l'l..
Geraldo Freire - ARENA.
Guilhermmo de ouverra - AR.ENA.
HoraCio Bei nônico - ARENA.
Israel P~li.heiro Filho -,ARENA (;]4
e julho de 1966). "
Jaede~',A'l'ergarja - ARENA.
Joao Rerculmo - 1\1DB.
Manoel de Almeida -ARENA.
Manoel Laveíra ~ ARENA.
MiltOn Rem - 1IDB.
Marcial do Lago -:- ."RENA. (S. E.)
:Nogueira de Rezende - ARENA.
Orrneo Botelho ,- ARENA.
Oscar Corrêa -
Ovídío de Abreu -. ARENA.
Padre Nobre - MDB. '
Pedro Vidigal - ARENA.
Paulo Freire .; AJl.ENA
Pinheiro Chagas - AItE:NA. '
Rondon Pacheco - ARENA.
Simão da Cunha - NíDB.
Tancredo Neves':":- l\IDB.
Teófilo l'Jles "- ARõ);NA
V'hmo de Carvalho '.- "'.:RENa.
Uliel Alvtrn - A.RENA' . . ,
"Valter PaFSOS.~ ARENA.

São PaUlo:

Arrníndo Mastrocola -'- ARENA.
Ant61110 Fellcíano - ARENA.
Campos Vej'gal - ARENA.
Celso Amaral - ARENA.
Condeíxa Filho ~ ARENA (S.E.).
Ewaldo Pmto - MDB. '

'Ferraz Egteja - ARENA.
Franco Montoro - MDB.
Genmínal Feijó-- MDB.
Hary.Normaton - ARENA.
Hélcio Maghenzani - MDB.
Henrique Turner - ARENA;'
José Menck - ARENA.
'Lauro Cruz -'. ARENA.
Levy Tavares -MDB.

, Millo ,Cammarosano - ARENA.
Nicolau Tuma - ARENA.
Pacheca Chaves - MDB.
Pedroso JUllior - MDB.
Piílheiro Brisolla - -'\ RENA.
Rauieri Mazzilli - MDR.
~ussumu Hirata - ARENA.
Teófi]o Andrade - M:DB.
Ulvsses Guimarães - MDB.
Yl-.ltishigue Tamura ARENA.
Waldemal' Costa.. --

Golás:

. ltnisia Rooha - MPB
Benedito Vaz - -aRENA.
Castro ,Cost,g, -- ARENA.
eelestino 1",,11.0 - r.IDB.
1!:mival Caia"'o - ARENA.
Geraldo dp Fina - ARENA
Haroldo Dug1'te - MDF
Jales MaclJ.ado - ARENA.
,José, Freire - cI\iDB,
Ludovlco de A'_rneJda - ARENA;
FeJJ>ota dq. !C;lveira - ·l\IDB. .
t!<,,:ende Mont'liro ..:.. ARENA.

1JTata Grosso:

Mlguel Marcvndes -;- 1'IIDR. ~

Phila.delpho Galcia -- ARENA.
PólÍce de 'AI'Tu--l" - ARENA,
""llSOU ,Mal't,l1S -,. :yTDB,

p'amná:

·.monio tlnnibeHi ~mB.

Alllônio]3ab:v' - ·\TDB
Braga Ram'1s -' AliENA. '
RliaF' Nr~]p -- AHE1\!A -
EmJi'C ('['mer - ;~Ri!:NA.

•José Richa -- MDB,
L"rIQ "'p~to;,i - AH:!'NA.
Maia Neto - ARENA.
Hárin Gomes - ARENA.
.Plinlo c""ta :.- ARE~";.
Renato Celidônio - MDB.

Santa Catarina:

.Alvarro C"t!ío - ARE"T.~
lI'lfonio l\.lmnida - -A1?E~A '
Aroldo Carvalho - ARENA



(JIà,l'llto Cardosoí c- Em vobç50 (}
requ'.:-l'll':lDutO. -

A·p:'ovado.

En1 fc.ce da aprovação do rec;u~·ri
.\.TIcnto, o que saCrIfica Os planõs d~
trnbalho para o db de ütl1 '"-: nhã e
C0111prODl8tc as sessões de depois de
al11:1l1hfi,~tomo a il)lcin~1Ya de ~onvoM .
Cflr Un1ft s"ess8,o extr:Jordil1árin llYl1U
tina narn terca-feil"a nI:óxuurt. R:-Ign
aos Srf) Denut?clos qllê atentem p~l'~ w

a 11J?Ct}ssjd8de c1p C0111pn,l'pCrrel'n rl?~

de terca feira pela manhã. a .fim "de
> \

O SR. PRESIDENTE - Tem a pá
lavra o nobre Deputado.

O SR. CAI\U'Of; YERG;;,x,:

t/tncamtnllG1nCnío de votactto' 
Smn Teí1zsão ào orad01') - Sr.~ t:l'e.sÍ
ciente. todos n6s compreend~mos o al.
to expressivo pensam811l.o do padre'

REEJAÇi\o FINAL

REDAÇÃO FINAL

O-SR. 'PRESIDENTE:

- Vou submeter a votos a seguinte

Os 81'S. que aprovam queiram
como eslão (Pausa)

Aprovada; ..Vai 'ao
deral.

I PrQ.}",to nÇ 3.600-8, de '15166
l.Redaçáo Final do Projeto n9 3. 6ÚO~A-

I
, '195ti. que aut07!zl1 o I:0del' Execlnzvo

a abrir .. pelo JYluu3teno da Etiucü
ção e éuLLura, o créüito cspeouú de
Org- 360.000.000 (trezentos" ses.m
ta »iünôes àe cruzeiros), para aten
der CI despesas com aâeMllJ1'01'1 ia
ção de terrenos oRde iomm i1 Ll!Jll
das as Batalhas dos Gutlmrapes, no
IlIuniclpw iLe Jrtboa.taoJ -Estaclo - de
Pet namoucc,
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(]\ SR. l'ItESIDENTE; a 40% (quarenta .por 'cento) di, d!-O SR, PRESIDENTE: Medeiros Neto. Rtlspeitamo-lo m'~ito
rerença que exceder ao jireço-oasa. e todos nós bem. queremos a esse lU§.-

OS 81'S. que aprovam queirallij fte!tr Art" 39 O Conselho Mõnetárlo Na- Vou submeter a votos a seguinte: tre Deputado. .
'como estão (Pausa) , . i d t In', acôrdo com Mas, Sl', Presidente, todos nos te-

I
Ap"ovada. Vai ao Senado Fe- ciona .1) erro ~!:'\'., ~JTI ,Q S _ RED.AÇÃO FINAL mos recebido ora telefonemas, ,)ra te-

as f:nal~dades plv,ocnt.as no ai t. ::' a , - tegramas da Mesa e do nosso nustre
~eraJ. oportunídades de _coblança .do. tllb~to P . t o' 3 ><=13 B [ 1966 Lider, convidando-nos a não noa atas-

'I O sn. PRESiDENTE: ou de su:: susp~n:~ao e apJ'G\ara li 11ota roje O n .~'" -, Ce. .;' tarmos do píénano, nêste esfôrço con..
de pro~u,os sujeitos ao Imposto com a Redacão Final ao projeto n? 3.613- centrado, Há pedidos no sentido de

Vou submeter li'. votos Do õeg1Jntl> reJpectlv?o tabela de ,:11'1'1Ota:. e ba- A'-Ü1611, que dispõe sô~re a pl'oãução que os Deputados que-se encontram,
ses de c~lculo que sera e!lca~,ml1.ada, e importação de !B1·tz/zzantes. nas regiões mais afastadas do pais"
pelo Poael' Executn"~: ao _congl'es~o • convirjam logo para Brasília a fim de I,
Nacio~al par~ .tl'll!lsfoJ'mnçao em lei. O Congresso Nacional decreta: partIcIparem deste esfôrço, para que o

Pa1'agr~.fo }l\~lCO. ,?ol1):pcte.ao qon~ Art. 1~ Ficai11 revogadas as dtspost- os trabalhos não sejam prejudic\ldo~. 5
selho Mogetano N~ClOnal d~tern,mal çõos da letra "j)'" do § 10 do art. 50 81'. Presidente, com respeito pro
as v.al'~açQ~s de aliqu.ote.s, oo~e~vando e do art. 58 e seus parágratos, 1a !:lei fundo às inclinações relígiosas de to
as Iímítações do parágrafo UllIiJO do 119 3:244', de 14 de agõsto de 1957. dos os Srs. Deputaclos presentes, dís
art. 2°. / Art. 29 As Isenções do. ímpõsto de cordo. dessa iniciativa. Devemos tra

Al·&. ~9 O ímpôsto d~ expor: ação importação sôbre 1l1setlC~das, tertüí- calhar. O trabalho é uma grande 0I'!l-:
tem como .rato gerador da :CSPCGtl1'U zantes ti suas matérias-pnmas_ preces- cão, a meínororação, talvez, mie põs-'
obrigação a saída do produto do ter- sar-se-ão com rrgcrosa obedíêncía do samos oferecer a quem de direito.
rttono nacional' e será recolhido ao disposto no art. 49 da Lei nv 3,24~, Pl'eferiria que trabalhéssemos ODeia
estabelecimento banuárto Que realizar de 14 de agôsto de 1957. ae amanhã. poís, se .não trabarnarmos..
a operação cambial. s lO'A importação de ~lefer:sivos daremos lima impressão desagranavet

~ 10 Os estabelecrmentos bancários aOTlColas ou rertnízantcs, cujo ~amojo ao povo brasileiro, que tem seus amos
que arrecadarem o ímpôsto de' expor- haja sido fechado antes da punlíca- voltados para esta, Casa. .

T' • • tação deverão recolher ao Banco do cão desta Lei será regida pela leg~s- O estõrço concentrado tem um g, an- ~
O Congresso Naciunal decreta. Br'asrl S.A., para 0l'3iito em conta Iacão em VigC:l' na data do respeet.vo de senlido e fora elêle há os interva-

.' Art. 1° Fica o rect<'r E;l{€t'uttvo au- especial do Banco' Central da Rcpúbli- fechamento. los. durante os Ctuais geraImB11te {'5

torízado -ã abril' pelo MmlstérlO do., ca do Brasil. até o último dia úLil de § 29 Mediante crltérlo estaueíectdo Deputados saem de Brasílía, vao pa
Educa~i'o e cuItLll'a o credíto especial I cada semana, o total nrrecadado na veio Conselho da. p?li~íca. Aduant'lra, ra os seus ,Estados 110 cumprimenta de
de Cr$' 360,000,000' (trezentos e se5-'1 ,~emana ant,erior. com audiência do MlI1lSténo d~ Agn- outros deveres. I\~as, clUl'ante o perlG-
enta mil,hóes de' cr..:zeIl'O&I, para -s 2° Ocol'l'endo a l1ipóte~e even:u,al cultura, serão considemdos ...s.!nnIares. ~o de concentraça,o dos trabalhos, ele
~Iender a despesa,:; com a~desaIJro- de não ser efetivada ,I. c~portaçã.o. o os produtos que-pudercm ,ser mútua- ',em~s :star a~U1. traballlanúo..

nad\o dos terrenos onde .foram tra- Bancu <;Jen&rãi da: R':.P\1~l·c~ •.clo Bra- mente substltuidos. DIscOldo" I;,0: tanto" dessa ~n!c!a,t!Vll.
~adàs as BatalllP,$ de>, GUftl'llCapeS, no 511. m~dmnte solIcJ1.aç~o J,llsthlcadfl: ~o Art. 3g .Para ocorrer ao pagar!1ento e vot.o C?n~!l11~ a m,~ reall~a.(l~o a~,
-,< . 'j' d Jaboat"o no Es·~dP de exuortador. procedera a restItmçao da parcela tarifária de subs1{lJO .ce ,nossos tIall"lllOD no dJa de amanha •

. ""untCl, lO e " , 'o . - d' t d' . '-. - t t '. 10 1 art 5B combIna (,w1uLo bem )Pernambuco. dcclaraaw de u;;i}idil,de !lue ,,Ia ao o lmp~s.Lo. ."' , ' que ra 'a o, ,e o' ., - 'o . _
pública. para fms de ct8S!l.prO'pnaçao, _"uL._5, A ~e~eIta elo lP'lJt.:,tO. ,!e ex- cto-com a letra "b" do § 1~ do ,art. O SR. UL1'.ll.10 DE CARVAMl:o;

1 Do I'€to n0 57 2,3 de 16 de no- [lOl'taçaopservlra pani, clmctltUlçao de 50._ambos da Leí n~ 3.244., de H de, '
pe o . vC c'· _.. reservas 'manctárias e leI á aplieação agosto de 195'1, corrospondente ao (Enctl!~'tJtl~ame1LI:0 (li' votaçao
vpmDlo.)~~ 19~~édJto e3 ecfa' !le c'ue espe.cifiea, de conformidade com a pro- exercicio de 1965, flca o Poder ,E1W- Sem l'e~!sao do O1'a~o~) -_ Sr. Pl'esl~

Art.•', O c / P, ~." .: gramação que fô!' VJ)l'O\''1_'ó: pelo Oon- cutivo autorizado a abril', pelo ]\;üms- ciente; e uma tI!'dlÇU(l deste ,;>orla-
tnl1a esla LeI, ~e~'1 .rug.~"t~atlo del~ selho Monetário NaciOlnl. com II se- térl0 da l"aze11da, Q crédito 9Spec}Ql mento a suspepsao dos trabalhos na
Tl?bl~al de ?ontao d~ ~l1l,.n e IS_ guinte destinação: de Cr$ 4.000.000.000 (quatro blll1ües dIa. da- AscensHo do, i:Je!:l1or. E .náo
lr.?Uldo.8.0 '1e~ouro NarlClnal, ~bed~ a) reforçar os recur5~s do F1U1do de cruzeiros). b8na agora. qu~ndo maJores afl!çoes

I OOD o eespu~t[) no ~rt 43 da ~":I ;lU- de EstabilizMiio de' Receita OmnlJial, parágrafo únIco. O crédito ,ahe~IO pesam.nos coraçoes_do povo braSll~il'O.-'
, mero 4.32Q, de 17 de l1lal'çl> dt. ,9~4. de cue trata0o Decreto n9 57.S83. de na forma clêste artigo ~será autolllD.- que mamas quebrar esca tradiçáo dn

Art. 3" E~ta LeI .en"~a em VlgOr. 3 d~ dezembro de 1963. 'lue regula- . ticamente '1·egisl.rado pelo Tribunal é-e Casa. Justamellte l1;,sta 0p0l'tumuade,
na data de sua pnIJIlraçao., . _ menlou a Lei,'n9 4.770. de 15 de se- Contas da União e dIstribuído 1'\0 Te- ~evEmos ~.:wa1' o 1100?0 pensamenlo uo

Art. 4~ Revogam-sc as ulspos!çoes t€mbro de 10"5' - 'SOUl'O Nacional. . cuno do c>",nhor! pedmdo as ,suas gm_
t ' , ~O , A' t ° P f . fa"e " colJe""'ll'g cw Dara a ~7acao B"asl'lel'l'aem con ,ra;lO. , . b) servil' dB recurso para reparar l' • 4 ara azel -,," H": ~NTO-' n ,"" -' " o' •

Comissão de Redação 16 de maIO as 'variações acid",ntalo no merc" do do crédIto especIal de que trata o e ta·2to• meSol1o tendo em vista
"'. • d .- t p'o "d t b 1 ." '" artigo anterior, o poder EXeClltlVO esta tradlçao, a Llc!€1'ança da 1\1alolJa.~'
ne 1966. - !fie, ezros Ne 'O, IvSl en e. cam ,Ia • • o fIca autorizado a promoveI' a comen- diante do reouel'lmenl0 do emiUl'l'ta
- Yialter BatISta, Relator. Ella8~Tr. G9

T
1} cl'lterlo .!O c.~nge1l10 ~10- cão de um montante igval de i!espe- Deputado Padre Medeiros Netô:' di~I-

Carmo. ':'0';;'1'10 1,ac"01}a.1 e pelo rJl~.zo que, e~te sas orçamentárias ))revista.s para o giu-se a v.. Exu e solicitou esclal'Pcl-
O SRo PRESIDENTE,: .1111; ar _neces~nl'lo, os yrod,:;tos.de ~~- exercicio de 1900. lnentos a respeIto de matérias 'lI';;éen-

pmlaçao, cUJo process,o p~oJul!v[) d~- Art. 50 A presente Lei emm em .-as que estariam na ordem 'io dia
flcar, p,enela, c~e ~'e:s~ruttll'f1çaO, ~Q~e~ao ,cor:- vigor na data de sua publica;;iw. elogindo a presença dos Srs.' D'}p{j~

lm,;,a: ~ubo,dl1:',,:dos. o (lU", }he". for Art. 60 Revogrim-se as dispus;ções Cado.5, no c11a dc amanhã. E Vas'::.
sermdo 'Pe- fl1Jhcavel. ao SIScema PO ·f,ubsLa:1.cJado em contrario. Excelência, consultando os" seus ".."O;;.

na LeI n° 4.924, de 23 de dezembro Comissão de-- Redação. 16 de maIo s6r.es. informou à Maioria que [l, rml-
de 19S5~" " ". " de 1966. _ Medeiros Nrllo. Presicten- térm progl'mnada para amanhfl era

,!'-l·t. ,. O Banco ,...e_.L~" .na F,epn- de. _ Elias Carrno, RelatOl'. _ !'Fal- daquelas que perderiam ser adiadas até
b,lc,a. do Brasl.1 mallGerá em s;;a. con- tef; Batisla. . ,para segunda-feira próxima. Nessas
tabllld~de l'egls.tro dest~cado J.1al'll, as condicóBs, pEdi a V. Ex~, em nome da
operaçoes rel~telGngdas em o lmpos~o O SR. l'UESIDEN'l'E: Malorla . .Que se dignasse convocar uma

6 ~c exportaçao._ as qua,;;. ~er,. inclUl- OS 81'S. que ,aprovam queiram ficar S2SSl1.0 extraordmárÍlI para se7unda-
Projeto n9 3.605-B, de 196 ;:"as. na pre:,iaçao do contas que nquelrt eomó estão (Puuea). ~eiraa noite. pois, de~ta tril:lUl1a. l11a~ ,

entIdade fmer ao Tribllllf,l de Oontas mos fazer um apelo n todos 'lS l."e-
Rcclaãão jinai ào Projeto n° 3060U-A, da 1Jnião, \ . Aurovada. VaI ao Senado Fe- nhol'es Deputados para que .esti"oôs~m •

de >1005, que regula a mcí30 Il e os _Art. 89 E' o Poeler~;d;utico uqlo- detâl. preSEntes nesta Casa na soO'unda f~l~

~~~~~it~c7~n~f n~ri8. ;~I:t1v~II:1~~~ ~~?a~~e5~nf~n~;~::{Ci~~c;\~:i:~;~~~t~ O SR. ,PRESmENTE: r~.À~~~.al~~~I~,d1~', Pl'e;ide~~te. ~'W 9,

trança do impôsto 'Ie eTPortação c, tlmlo ele..compensacao reta perda da Há sobre a mem e VOll s,"rJlIn,tcl' a L:asa, se aprovar o reqv_erimencn cio
sua aplicação. receita correspondente 9.0 ir..pqsto de votos o segUlnte: nobre Deputado Medeiros Netto e,,-
O oongTesso Nacional dccreta: exportaÇ:ão, auxHio fi:n~l1ce.lro até n REQTIEnIrriE~;TO tará prestando majs unt s81'vico ,1'Q r~-

montante global de eIS' :w.noo 000.000 ~lme cumprindo com seus deveres pa-
Art. l~ A receita p.ove'liente do im- (trinta bilhbas de cl'uze~"osí" que 'será Senhor Presidente: r-a com a nossa Ordem do Din ~ ~'~n,-

pósto· de exportação, a que f refere 'J distribuído p_roporcionalrrl~~~ entre dendo esta hQnlel18.gelTI a que o f::t-
art. 7°, ínci.~o TI, da E'11erida'Com- ('les. de aeórdo com as 'i:speetlvas re- Em respeito 'ao senUmento rcligioso nl10r tem direJio. (Mui/o ,b21n, I
't' 1 Q t á r _. 't d . •• j 'd t do povo brasileil'o e de acordo com litI UClena n 13, er a )t]J lcar.s,o es- c~. ~3 ,o impOStO e qu~ cm _~ :s,a tradIção adotada nesta Casa do COI1- O SI:o PRER1DENTE:

pe<Jial de reparar os feitos das va- Lol alTecadado no exerdn.,o c ..,CP. grosso NaCIOnal. solicito a VCóDJ:l '8;,- -, .

~~at~~e~x~;ft~;~~~. ~~~;;::~'~~art.g3n;~~= al·t;'~; ;;~le~ja;~~ li~;n~el~~r1~;E~~J~~n~ ~l~~~~ ~~~1u;~j~ej~q~~;~~~~a 2:~~~~ cpO~ll~;~~ãn~uiic~rrocvo~~~~ °c:t~~~~cr'i~~~;:
tante anual das exp(}rtaçõ~s f abria" \'0 nutori~ado a abril' I1D e..wrcicio de cretaria da Câmara. ,10 dia 19 do cor- ta. I Apl'ovs,cl0.

_ de ocorrer às variações 3tidcntais do 196,5. 11m r-ré'dIto especial no vú101' de rente, com:agrDdo às comemmac5es
'valor ela taxa õe câ1n t ·G, c13 acôrdo Or8 20_000,....000.000 Ctl'itltp. bi1!lões de religiosas dn "Ascensão elo Senhm,.1: {) S-n. PRESIDEXTE~
com o·que prescreve o "r&. 59. crl!zeiro~): . Sala das Sessões, 7.de maIO de n6S.

Art. 2° O' impôsto i!o Importnçl\o I Art. 10, Esta lei entra Fm vigor na, _ Mcdezros Netto.
será cobrado sôbre as rnercad01'ias O(l data de sua pub1il:nçfio
exportação produzide.s em volume SIP:-I Art. 11._ RcvoS;D.m-se n~ dlsposiçõe~ Q SR. Ç.'\.'I11'08 VERGAL:
níficativo para li economia nacional em I eontrárlo. .-
ou regional e incIdirá g.'lbre a dife- Comissão rle Hec1:1"ão. 16 de maio ·Sr. Pres!dente. peco a jJalavra pma

d 9 ": encaln!nbar a votaçao.rença que exced,6r ao ;;JJ'eço-basc ror- e 1 66. - ilIede'T(,s _~,:t~o, Presirlen-
respondenle à ,nédia c:as colMõe~ ve- te. - Dnar Jiiencles, '<c''',(1r. -. Wal
!'1ficadar, no período oue'o T:anco' csn-, ter Bapt;Jsia.
traI da República dô Brasil estabele- O SIt. :rr;ES'DK\I~'E:=.'.....

Parágl'afo único.. O l!l1tlôslo de que 0s .'31'5. quP aprmmn' r,l'd"am fIcar
trata êste artigo será cobrp.dD fôbi·c ()s como estão (Pauso)
llCl'éscimos de preço superiores a 5n;, Aprovada. Vai ao Senado Fe-
(cinco por cento) e não Ultrapassará, - dera!.
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O SR. PRESIDENTE:

o SR. 'PR.ESIDENTE:

Tem a palll.\>ra o SI': Alves Macedo
para vroferir parecer pela Comissão
de Finanças, na qtinlídude de Rela-
tor 'designado pela Mesa. '

O Sn.AL.VES 1I1ACEDU:

Os 8rs. que aprovam quetram ficar
como estão. (Pausa.)

Aprovado.
O projeto aprovado vai à redação

final.

I .:Dis.aus.ção única do pl'oietl5 tl!l
mero 3,605-A. de 1966. que GOn
cede, por seis -anos, isenção fillS
impostos de in,~portaçáo e consu
mo sõbre a imoortaçâo de mate
rial destinado à indústria aero
náutica; tendo pareceres: da Co-
missão de Constftuição e Justiça,
pela constitucionalidade, e 1l1.rtd,
cidade; e, da CO'I~Jssão de 1 ra 1/S
portes, Comunicações e Oor/ls PÚ-
blleas. com 2.emendas e unta Slt
b('lltenda: Pendente de parecer da
Comissão de Pirumetts , - (Do -Po
der Executivo) - Relatores: Se
nhores Geraldo Freire e Dias Me
nezes.

Art. -29 A ísençâo concadlda não
abrange o matanaí com similar na
cional.

,Art.' 39 Esta Ier entrará em vigor
na data de sua. publicaça.o.'revogf\dns
-as disposições em contràrío.

Os 'Srs; que aprovam
comoestão" (Pausa.)

R,ejeltado.
O SR. PRESIDENTE:

(Sem rcvislÍo do -omdo!') - Senhor
PresIdente; fui designado pelo emi
nente Deputado pereJra Lopes; ."resl
dente da 'Comissão que integro '- a
Comissão de Finanças - para dar
parecer no Projeto ng 3.605-,1, de
1006, que concede, por seís anos, rsen..

, ção de ímpõsto de Importação e con-
Art. O disposto no art. 19 apllcar- sumo sõbre', importação de. matortat

se & Companhia Paranaense de Ener- destinado à, indústria aeronúutros.,
gia Elétrica (COPEL) e ll' Central
Elétrica captvarr-cacnoetre socteda- Em dJas 'passados" o~ projeto ja es
de Anônima. ambas sociedades de têve na Ordem do Dia. Por déterml
economia _mista do Govêrno parane- nação do eminente Líder;' Deplllndo
ense, vara os maquinismos. seus so-. Geraldo Frelre, tendo em vista ucor
bressaíentes e acessórios. aparelhos, do realizado pejos D'~P!ltlldos ~lt2re.s~
ferrampntl1s, peças. matérlas-prlmas e sedes em que a rnatéría se~a xann
seml-elaborados, Instrumentos e ma- nada. veítou hoje à p!!-uta dos n,I~l!,:s
teríats que importarem destinudns B trabalhos. n.e h{, m!1lto, a econonna.

t. - ,'- ,o - brasíleíra eXIge medIdas dessa ~1<ltU-
cons luça? mall:!tencao e l!mpl,,,çao reza, que possibilitem li implamJ<llo,~
de suas mstalaçoc.s. neste Pais, da Indústria aeronA~lt,lca.

§ 19 Silo Isentos li" impôsto do sl!lo Não se pode comprecnder, dado i.l
os ato$, contra.tos e Instrumentos em a\'a~çado estágio do nosso desem 01
que 'forem--lIart.es as mesmas Socieda~ vime,:to ~ o papel que clesemllellha
des, individual OU conjuntamente. a ll':lac:~o na .v.lda m,!derna. 1UC o

. ' _ . ,~rasll amda. nao tenha tomado pro-
. § 29 As Isençoes contendas pela llre- vldências enérgicas e urgentes para
sente lei aplicam-se às importaçõeS e crIar uma indústria aeronáutica ti. aI.
aquisições Já. efetuaclas. bem como !lOS turll. dos seus destinos. Assim' o jl\'o
documentos. contratos e convênios jato plerece a àprovação dêste Ple
~Innados; conjunta ou separadamente, nár10, a exemplo do que ocorreu ~m
pelas Socieda.des citadas, inclusive nossª, Comissão.
seus atus constitutivos e aumentos de Quanto 'às emellC\ns, a de nl\mHo
capital. cancelando-se todos os p )ce- 1 manda estender os beneficios da.
dimentos administrativos ou judiciais proposição a. todQ' material de labrJ
em andamento para lU! respectivas co- caça0 naelo~al desíinado à indúst::la.
branças; ressalvÍldllS. entretanto. os automoblllstlCa;- a de n9 2, pràtlca
tributos já recolhidos à Fazenda Na- m.en~e. obrl~a o. !\finlstétlo da. cArro-
cional . naut,lca a adllUlrlr as aeronaves' la-

. bricaclas peja Indústria. que· ora r(·re-
. O SR. PRESIDENTE: be a Isenção. A amblls, como Relator

da Comissão de Finanças, dou pare
queiram ,ficar cer contrário, (MUí~o bem).

-O SR. PRESIDENTE:,
Proferido o Parecer vai-se 111l'Ssar

à discussão da matérIa. "
Em votação o seguinte: " Tem 11 palavra o Sr. Dias Menezes
PROJETO N9 3:599-A, DE l~G (PClusa). 'Não esta' presente.

O Congresso 'Nacional decreta.: O SR. PRESIDENTE:
Art. 19 t concedida a Isenção. pelo Tem II palavra o Sr'. Antônio Erc-

prazo de li (Cinco1, anos, d!lS taxas de solln. '
despacho Ilduaneiro de 5%. de melho- -O SR. Al'lTONlO BRESOLfN:
rament:o dos portos, de' armazenap;cm
e de renovação da marinha merl><lnk (:;em raV!sá6 ao OraaoTJ .:..... ::;'Oullor
-pa1"a as lmportacóe~ de equipampntos Presidente, 8rs. Depu'!.ados, ocupamos
e materiais 1Josllltalares. c!rúrllicos, a tribuna para trazer 'nosso ltpoio ao
OdCJon!olóp;icos e farmllcêutícos reali- projéto-de-leJ em çllsci,issão" que Isen

Não havendo mnls oradores inscrl- zadas pela' Superintpndência de Ser- ta dos ImpostOs de IlIlPortaçâo " dc
tos; declaro encerrada a giscussí\o. viças Méd1cos 'SURF.~fE), llutarqUi:t.. .comumo material ,dest.inado à inal:!-
Vai-se passar à ·votação.· do Estado da Gu:mnbara. Iria aeron6.utica do BraSIl.

I '

I

Vieira, Djalma rtIal'lnho, Flavio Mar- . O SR. PRESIDENTE:
eillo e C~gas Rodrigues. A Comissão' de Economia. -ao apre-

O SR. PRESIDENTE: ciar o projeto ofereceu. ao -mesmo e
, ,Dou conhecimento à. Casa do se- vou-submeter á votos, o seguinte:
gulnte oficio do. SUBSTITUTIVO

SIi:NADO FEDERAL Art. - 19 Il: concedida a isenção, ,elo
CNj52-66 prazo de 5 (cinco) anos. das taxas de

despacho aduaneiro de 5% (cinco por
Em 16 de maio de '1966 cento), de melhoramento dos .portos,
Senhor Presidente . de armazenagem e de renovação, da

marinha mercante 'para as importa-
Tenho a honra de comunicar a Vos- ções de equipamentos 'e materiais nos

sa Excelência que, com 'o objetivo de pi~hres. círúrgícos, 'odontoíõgtcos e
dar melhor distribuição às matérias farmae+.;Ucc-s realizadas pelã. Supe ..
das sessões conjuntas destinadas à rlntendência de Servicos Médicos
apreciação de vetos presidenciais, es- SUSE~IE). autarqula do Estlldo da
ta ,Presidência resolveu: Guanabara.

a) convocar sessão conjunta para Art. 29_ O disposto no artigo ante-
o dia 8 de junho, às 21 horas e 30 mí- rlor aplica-se à Companhia Pararia
nutos; ,ense de Energia Elétrica' <COPEL) e
, b) estabelecer para as sessões de a Central Elétrica .captvart-cacuo- ~-
24, 25, 26 de maio, 7 e 8 de junho a eira S. A .. ambas sociedades de eco-

t t te nomía mista do Estado do Paraná.
pau a cons an da relação anexa. para os maquinismos. seus. subressa--

2. Rog() se digne Vossa Excelêneia. lentes e acessérfoa, ap-arelhos, ferra
de dar conhecimento desta comunica-
ção à Câmara dos Deputados. mentas, peças, matéria-prima e se-

AprQvelto a oportunldade para re- mí-elaboradns, instrumentos e mate
novar li Vossa Excelência os -protes- riais que ímporfarem destinados à
tos de mínha alta estima. e mais dís- construção, man~tenção e ampliação
tinta- consideração. _ Camillo No- ,de suas instalaçoe~. . .
gueirada Gama, Vice-Presidente,-no Art. 39 Esta, íeí (;nt,r~ra em vlgo~
exércícío da Presidência. na data de sua pUbllcaç~o. revezadas

" as díspnsíções em' contrario.
SESSõES CONJU.vTAS PARA O SR. PRESIDENTE:

APRECIAÇAO DE VOTOS
PRESI9ENCIAIS Os 81'S: que aprovam queíram ,ficar-

como cst.ã". _<Pausa,)
Dia 24 de mala: . Rejeitado,

--veto (parei'!.!) ao Projeto de Lei O SR. PRESIDENTE:
n9 59-H no Sel1l1do e n9 2.564-65 na
Câmara, que reduz o prazo para aqui- Em votação a segulnte Emenda,
slçáo da nactonaltdade bl'>H:i1eira. ao oferecida ao projeto. em plenário.
natural de pais fronteiriço e dá ou- EMENDA
tras provídêncías;

- veto (total) ao Projeto de Lei
n9 2-66 (C.N.) que altera a re<i:.~"to

do art. 8\e seu parágrltfo único. da
Lei n«. 4. 7~7. de 15 de julho de 1965
(CÓdigo Eleitoral) . .i ,

Pias 25 e' 26 de maio:
- veto (parcíal) -no Projat', de Lei

n9 3.209-A-65 no. Câmara e n9 257-65
no Sena.do, que dispõe sõbre o Esta
tuto ~o Magistério Superior.

, Dias 7 e 8 de junho:
_ veto (p'l-(clan ao Projeto de Lei

n9 11-65 (C. N. ) que ri!spõe bôb,e a
produção,laçuearell'~, l< l'eéeitlt fi:. 1ns
tituto do I,ÇllCal' e :lo Alcool e ~ua

aplicação c !lá out,ras prov!déIIC:~S.

O SR. PRESIDENTE:
Vai se passar li.,disCllssão e vot:\

ção da matéria constante da O-dem
do Diá.. '

Discllssão 1Í1llca do' projeto' nú
mero 3.599-A. de 1966. que"isenta
das taxas de despacho aduaneiro
mel7ú;ramento dos portos, (11 ma*e
lIa(1ell1 e de renovação da tilarlnn.a
Mercante equipamentos cirúrgicos.
odontológicos - 'e farmacêuticos:
tendo pareccr(?s: da Comissão de
Constituição e JII.Ytiça, pela I:ons
tl,tuclonalldade e iurldleidade do
projeto e destaque da emenda de
Plenário a' fim de constituir pro
posIção duti'moma; da ComiBsão
de Economia, com substltutrvo; e,
da Comissão de Finanças, favorá
vel ao 'proieto e eontrário à emen
da de Plenário. (Do Poder Exe-
cutivo) '- Relatores: Srs. Noro
nha Filho, Zacarias Seleme e Jai
ro Brum.

O SR. PRESlDE1'liTE:,
Tem 11- palavra o 5r. Benjamin Fa

,rah. (PausaL)
Não está prcesnte.
O SR. PRESIDENTE: -

Designo, para Integrarem a CornlJ;
lIão Especial para dar parecei' à
J;:menda Constitucional n.9 32, de 1966
que "altera o inciso V do, artigo 124
da Constituição Federal, dispondo sô
bre ' o acesso ao Tribunal, de Jusf.iça
rie ,Tuízes do TJ:ibunal de Alçada ad
vin'clns .da advogacla e do Minjst~rio
Público". os -sennore5 deputados:
, Pela ARENA:

1. Dymo' Pires ,
2. Ezequias Costa
3. Ubiraiara Ceará
4. .Luiz Bron..e9do
[,. Plinlo Lemo"
6, Aderbnl Jurema
'1. ,'Rq1t>'\undo de Brito
11. Tc6ilulo de Albuquerque
!l. ftuuinl'lldn Costa -

10. TTl'lel, Alvim ,.'
SlIolente: OUnha Bueno

-Pelo MDB:
11~: net.úÜo Moura
1?1 Franco Montoro
1:1'. Noronha 'Filho
14!; .T"Si- Mll-ria Ribeiro - ~

1[; Sl1plente: ,Wljlter Eaptistl'l.

Ô sm.. ·PPF.SIDENTE:
. ,'" fim 111' inl,egrarem a comissão
Pnrlamcutal' de Inquérito dest.inada e
nnm'lr trrermlaridades no Depar!a
mentn dos C:oITp.iM, e Tp.léf/rllfos. ClUfln

. to ;'0 ~mnrê.,.o lIe dntacl!e..; orçamenttl.
Tl~~. tr."~ferência dp. pessoal e forma
rl" fllnciol1~mento C1no l'e.uectjvO~ 6r
rp,;. P. .ervícos, no Estado cio Mara
nh"". cle<l«no "S 5enliores Deputados:

Pclu. AREN'A:
1. Lvrlo Bertolli .'
? Mlnnro Mivamoto
:lo "m~"lco "" Rouzo.
4. "'111'1.• <10 Lpite.

R'm1ent~: B:e~el Morh:v
Pelo MDB:

'li MIll'uel Marcontes
R •Antõn'ó Bresolin
7..Tossnh"1t 'Borr.es.

Snnlenle: Pedl'oso Júnior.
O SR. P1"ESlOl':NTE:
11 fim de integrllrem as comissões

Mistos rJp_~tinadaF il. relll.Wem ,oe "e
ttl. MOStos oelo Sr'. pre~ldente. da
Rp.l1''1hliM "nos projetos de lei núme
ro ' ?-M-Cr.N' _ que altera a red'lI'li"
rio I r,~1 'n q 4. 73?-. de '15 ,de iulho', ele
1%' módl<>:o E1eltor~n e 2.564-65
TI'L 0~mqra e 59-64. no Sen"ldo 'Feder.,l
(UIC' 1'pdi;", n nfllzO ultra aquls,n/in /1...
n.cionoHtl'lde brasilelTfl ao nlttlirAl
ri, nor• front.,ldc>. desirmo. r"..,P.t\t.l
r,q""~nt" os ~rs. nep',t.lld'la U'l'lvsse1\
Guimarlies, Gerll.1do Guedes, Laerte

-.
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- Em votação o '~ulnh

PROJETO N9 3. 60S-A,
DE 1966

. O~SIt,~ PRESIDENTE:

0s Senhores "UI' l.l!,rovam, que!
ram ficar C0/'10 estão. (Pausa.)

Apl"o\'adO,r

o projeto aprovn.do v~ I à·Red9.ção
Flna.l. -

Discussão til;lca do Projeto nú
mero 3,607-A, da 1955, que auto
riza O Poder Executivo a. abrir,
pc/o .1lIlnistério da· F'a~enrl'tl, "
arcalto espacial de Cr$ 30.684.172
(trinta milhões, seiscentas e oi
tenta e qllalro mil, e!mto e $C
tenta e doIS cruze:ros) , destina
do ao pagamcllto da,~ quotas fe
derais, dos impostos de eon~!lm[l

e renda. relativas ao exerci c/" "le
1963. devidas aos ~1l!l7!lcl1IjO,~ de
Ouro Branco, Bran'Quinlla, Jara
matáia e Ua1'1le/ms, 1/0 Estado 'l~
Alagoas; tendo p1r.eceres: da Co
missão de Consti1.u/ç[;o e l1J~llga

peto cOTl.'l1ltu<'I01w.Tidode: CO'11 
substrtlltrvo. da Cem/ssão de or'
<Jamenta; c, favorável,l, das Co
missões de Fi:!cali;;ação F/nane!!!
ra e Tomada de Cauta. e' de [·'i
'lanças. (Do pocIer Execu !í'OD'•
Relatores: Brs, Acélol}l Filho, Br·
nedlto va~_ osslan Ararlpc e Fia·
'L'Íono- Ribclr.o.

o Congresso NacIonal decreta:
Art. 19 Será Isenta dos Impustos de

lmpurtaçâo e de consumo pelo prazo
de 6 (seis) anos. a ht.portação de
equipamentos. com os l'Es::pectlvos so
bressalentes e terramentas uesttnacos
li. :Indústria. de meteríal :1eronáuttce.

Parágrafo único, :gu'\' tratamento
é.:estendldo à Importação r:, material
primário de espeelrteaçâo aeronéntlen,
de parte ou :;Jeca ;,m::JJemenlllr de
unIdade a ser !abrlca:la no pais. st!
,tu-do plano de necíonaüsacao cons
tante dos '~ o,~etos !ndl1strials, aprova
dos pelo c' IPO Executivo da wdústrla
de Material Aeronáutlco - GroMA
Ar!..2~ A Importaçl1') 1e ~.llulpameIl

tos Industriais, sohTessllle!'lles e ferra
mentas, destinados qS i'ld"strJas de la
brtcaçãc de matrizes, ·.t9mpas. 'gaba
rltos, ferramentas e peça, para n pro
dução de aeronaves, CU!OIi projetos m
dustrlais baJam "ir'o al)~llvados palo
GEIMA. pocterá se~ b!'oeilriaõa com 11
Isenção -dos impostos a " e se refere <l
artigo 1~, desde /'fue velc"lJada â jn
dústrill Mronáutica.

Art. 39 Os benefirl-\s concedidO!'
por esla lei, não compreenderão os
bens como sImilar na 'lor ai.

Art. 49 A outorlla -da, Isenção d~

Impostos é com1!cicnl!"1l 'l aprovnr,ão,
em eapa caso, d(l pfo'p.tll Jnr'ustrlal e,
progrll'lla ele fabl"leaçno, (.'Uja execurâo
dependa da Imp'll"~ellO I\b'eto do lJ~

nefJeio físClll. pplo C1!'llUO Fxecllllvo da
Indúst'ia. de Materla1 Aerf)náutlcCl 
GJm<,1A.

Art. 59 Esta le1 ~ntr>.ra em vl,;or
na. data de sua publlca,'ão, revogadas
as dIsposições em cono'ário,

O -Sil. PRESIDENTE:

O SR. PRESIDENTE:
Tem a palavra o sr., Medeiros Net-

Lô. (pausa). . - ,
Náo est.'\ presente,

Encerrada a dlsC11ssl!(

'Impostos de consumo e renda, l'cL~tf~
vas ao exercido de, 1063, devida.s 801

.muníeípíos alagoanOS' de Ouro Bral1..
, co, Branquinha, Jaramatála e Carnei..
'ros,

Art, :zq O créllito espeerar em quell"
tão será registrado pelo Tribunal d.
Contas da União e dlstrlbuiclCl ao Te->
:ouro Nacional. obedecido o disposto
no art. 43, da Lei n9 4.320, dê 17 ds~
março de 1964,

Art. 39 Esta lei entra em vtgor na
data de sua pubtícação, revogadas 111
dlS!loslções em con trárlo,

O SIt: PRESIDENTE:

Os STS. que aprovam qu$'am rJCOl'
como estão. (Pausa,.

Rejeitado.

O SIt. PRI:SIDE:NTE:1

:Em votaçãc o seguínI.e:

PROJETO N9 3.607-A, DE 195;,

O Congresso Nacional decretas I

.Art. 19 E' o Poder Executívo auto
rizauo a abrtr, pelo MInistério c1Il. FII.
zenda, o crédito especial de ..... ;••
Cr$ 30.684.172, destinado ao pag~.

mcnto das quotas tederais, dos Im~

postos de consumo e renda, relatlv~
::0 exerclclo de 1963, devidas aos mu
nlclptC'S 111agoanos de OUTO Branco.
BranquInha, Jaramatúla e Carneiros,

Art. 29 O crádito especial em ques.'
!.ão, será registrado e dlstrJbuldo, au~
tomlltlcamente. pelo Tribunal de Con.
Las da União, ao Tesouro Nacional

Art. 39 Esta lei entra em vJgor na
data de tua publleacão. revogadas M
diSPOSições em contrário.

O SR. PRESIDll:STE:

Os Srs. que aprovam queiram :ficar.
como estão. <Pausa).

Aprovado.
O projeto aprovado vlC1 A redaç!l.1t

[lnnl.
Discussão lÍnica do Projeta nu

mero 3.612-k, de 1966, que alterll
dlspositlvC18 da LCi n9 4,902; de 15
de dezl11/Jbro de 1965, revoga as
Leis n~ 2.3'10. de 9 de dezómbrD
de 1954, n9 3.067, de 22 de dezem~

MO de 1956 e n9 3.725, de 28 dlI
de:::embro de 1959, ,que dISpõem
slibre a inatividade dos militares
da,~ Fôrças Armadas e dá outras
'lHovidtncias; tendo pareceres; do
Comj~ão de C<mstitttfl;'áo e Jus!t~

ça, vi!la constitucionalldade e tu;'
rid/cidade: favoráveis, das Comis
sões de SC{1uranca NactQ1U%Z e dlJ
Fl1Ianqas, IDa poder E:ceC1ltlvo).
- Relatores: Srs. A.rruda ClJ.ma~

ra, l::uclídc3 7'r!clli18 e Ruben Alve.!'.

O SR, PRESIDENTE:

Tem a palavra o sr: Euríctl Ol1vel,
m. '

O SR. EVI'..ICO OLIVEIR,\:

(sem l'evisãCl do orador) - BenhO\.
Presidente. it -propósito dêste assuu"
Io,ja 'niormel à Cnsa que dezenova
mUltares passaram para a reserVll
por lnsuflclélleJa de vencJmentos.

Pediria -D. stenç.'io dos PCldêre.s com '
:J:U1Õ"S no sentIdo de melhorarem a
l'emuneração dos funcionárIos, mlJl
l.:l1"es e cIvis. para o bem ele nossa Pá
L!'la.

Multo obrJgado a V. Exa. (1I1ulto
bem).

O sn. "RESIDENTE:
O SR. PRESIDENTE: , Não havendo maIs oradores lnscn

A Comissão de 01'Çllmento, ,liO Cpt~- tes. declaro ence~rada a discussão.
clar o projeto, ofereceu. ao me'mo ~ Vai-se passar à- votaçilo.
vou submeter a voros, o seguInte;

Aprovado e enviadCl à redação
SUBSTl'l'UTIVO final o [eg\Úl1l~

O COngresso Nacional decretu.: PROJETO N9 3.612-A, DE 1956

/,rt. iq E' -o Poder Executivo sut.o,' O Congresso N"!lionul decreta:
ritado a abrir, ,pelo Ministério da 1"11-
zenda, o crédito especial de crs ,.. ,' Art. IV Fica a~rescentado o se:;uln.
30,684,112 (trinta milhões. seJsccn- t; parágrafo único ao !lrtlgo ,11 da Lei
tos e oitenta e quatTo mil; cento e se· n 4,9(12. cle 16 de' dezembro de 1965:
tcnt.. e dois cruzeiros), destinado a~' "PBrágra~o únIco, A entrada dn e.~~
pngamento das qUCltas tedel'als, dDS (cala nunlél'lcll de que se refere o' § 11)

O SR. PRESIDENTE:

- Não havendo mal~ orado...e,s in.·
cr!tos, d,",r,\lIrn eflcrrrll:la 11 dlscllólsão
vai-se pllS_ar à vota"no, -

daquele motor em regl!ne de tôda po
têncIa, foram' surpreendjdo~ por uin
nôvo abalo, uma nova ..·epl:lll~llo. ,dlll'
do a impressão níuda, ex!\la, de que
também falharia o segu.1ClC' motor, o
que seria ratnt, Logo em ~e3ui<la VIJ
rJflcamos que o comanéante dll' aero
nn7e, sem nenhum :lVIJf) t~tara vIrar
o primeiro motor, oeas'rmando a tre
pldlloão oue n09 nareceu se: do segun
do, em runcícnamento,

Ora, C€sas aviões "Dougla.~", que
atendem ao interior do iltJ\sll. Já estão
ut'rapassados. Sua :r.anut"rwáo é hole
íllfícíl, Isto dIto pelos próprlos ermau
dantes das arenovase '1':e sentem 11_
::lcccrsidacl~ <le ~~!1~"e",ã{, da trota,
ortnctnalmente dos a".,rcl'10S que St'1'·
vemaos lcnglnquos rincões tio Pais

'Na oportunirtade em O'1e dísenttmos
PSUl projeto, queria ,. 'l:tl:'" /V,anlfesill.
:11\ aqui a mínha "lJlnílio C'lt~ (o tam
~~m. repito, n r'le mlllt,'" ~OlTlllnrlantes

clcSSI\$ aeronaves, ele que, se -n~? lllr
f)ossivel Instalar 1""'""a'a....,.I'·e a nos
'a ipelús!,rJa aeronáutlca. il?vcrnos pelo
~~nos r-enovar p.~tra fro'~lj rup eFtá
velha, ultrnpassada e (o "" dltil'lJ ma
nutenção

f
Tlordtl f'J:rl n::r"rl"~"~ ,..,~~ ,. ~{',l'

os pl\ssag-eiros. p,' nje 'A"~rlo crinr. o
mais breve tlo~·h'~I, ! l"iú~1rln apro
ntullca nacional. Não queremos él'r,~

truir ~a.tos, anarelhn~ I' " "'nmotnr<!s.
maA. Inerementtlr 1'eJo ""'Pll"lS, aClllela
:ndúsft'ln. ("UI' ll.fl!!'<ln. ~9 'ln·r~. "~cp'
~lc1ar1e., princlnal!'1ent~ l't:nl'Jf!l ao
tran~rlOrte n'l J.,t~"lor, rn tpmo~ con
'Ikões ele C'onsh11lr 10 :p~;"';' nO"j'\,!
no~ h"llcó,.,tereA ..·vm'lto'!1otoreR e hl
')'IotoreA, pra nf~rf''''Nr , "<,r_R frota
comerclal, "1'1" lIu'71e"h (1<8 a Ma

FrR O que tinha a dizer. (Muito
bem.)'

O SR, PRESIDESTE:

SUBEMENDA ..DA UON1SSAO
SUBEMEND'\ A lJ2f/;:-;vDA N9 2

Pnrt"1'a!o úl1ico. A proposta orça
mpnf:'r1a da Uni1l0 'm.sl~a!'R anU:ll
m"nte. através do '1in 's'érlo da Apro
osutlca, verOa Huflclewe l:liTa atender
ao dlspo~to nrste ~rl1'!').

O SR, pnESmENTE:

- Em votMlio It l1J,-~nla n q ·1.
Os S~nhores que '!11'Ovam, queiram

Clcar co:no estão. (Pa \su.) ", <
Rejeitada. - ,

O SR. PRESIDENTE:

- Em vllta.çlío 9. Enlelld!\ nq ~. _
Os Senhore~ que apr"vnm. queiram

ficar como estão. 'PafOs<z.l ~,

'R~jelta<la. Prejudicada a sub
emenda à Emenda r.Q 2.

o SR. ARlIfANDO LEJ'I'E:

=
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(Sem rCI*ão do orado"'] - S"-n"'OT
'fll'üRiclente, recenteinent~, nll Comls
:--fio dE' Trnnsporf,c$, 1n'runkacõen e
OlJrM Públlea~. rjlla.,dll dí-Clltlll'1'w' K
npl'Ovllção dz um crédito '~!leclll.l para
fl lmoo!'tR-ÇÍ'o ele treze "'.'I'r6oteros c!e"
tln"dm li Acronhllllrn brnslleJra, mlf
l1U'estlJ."nmos a urgCnr,a de o Pal~
crlnr, dentro de curto p'a~fI, a sua ln
clú~lrlll ptóprla neste .eIO!'.

:fIa dias, vlnJnNlo dI: Rto Dra'1N'l,
t.erc, para Mannl1s. e 1e Manaus para
o Uio, aconteceu fato a'ie desl'Jo rela
1nJ'1 para mostrar como ;.ernQS npee~

r;ldnde de renovar '10~"a frota lJomer
clnl, pl'lnclpnlmenl!' a ('l~e I1lmile f'
1W\!õ"1l do Interior ,lra.Uplro. lamo. ele
I'tlrto Velho em dll'C:llo a Manllus,
rum DO-3 Sll\l:lfJotnilO. ql1and<l. fal
Illlldo Clun~cntn mlnuv.. para ntlnl'!'f
II cltlade de Mfi!'!r.l'~, '1Jl"l~S surpTt'en
<lIdos por Intema \'!bfJl~~o dentro do
11pnTelho e, 10';0 a seguir. pelo emlmn
rlelrumento ,de um de 'e\1s' molores,
FoI dado todo o rell'tme no seaunl'lo
molar. pllra ('jue o avião, com exc~s>,o
ele p~;JO, se conse~vass~ a altitude
l'Dnvenlente de vila,' Mesmo llSSlm.

,descIa progl'esslvllmente e temI9t1,1)S
nl\o aUn<:lsse o aeroporto de Manltu~

lJa altura ronvenlente p"ra o paus".
O pior, sr. Presidente, foI qunndo,

em certo momento. to<'lo.~ os pn.ill
gelros, concentr:l.:1os no som rItmado

Sr, Presidente, num Pa1I de :límm
sões ecnunentaís, corno o Brasil. tudo
que se nzer em beneficio da aeronau
tlca serD. pouco, prmcípaíment» agora:
quando nossa Indústria nno esta de
senvolvida a ponto de atender a to
dos. os reclamos desse Importante St:
tor de atividade;

Estamos aqui, a exemplo de outras
vêzes, não &0 para manlíestar noeso
veio ravoravel, mas para eloglllr to
aestacar os gl'andes terviços 1111~ a
.via~Ílo: notadamente a comercnu,
vem prestando ao Braaíl, Qua~lCjO

rnzemos esse registro, falamos em
$lome de todos os gaúchos.
, llflo pojemos. também, esquecer s.
presença "a. VARIO. Queremos re
novar noS1'O aplilo, já feito relterilClas
veaes. no Sr, Rubem Derta, no 1> 'Illl
do de que detelmJne as provld~nc'as
uecossárrns parn que sejam restane
lrcldos os vôos que, não apenas no
meu Estlldo, mas E:m todos os muní
erpíos do B.o.sll, roram suspensos mex
ptícàvelmcnte, com graves prejuízos
plU a li ccmunídade nacional.

Babemos pertellllmente, Sr. 1"rerl
Q~n!e, que a gtrnde maioria «Csses
VOt1S renllzs:lcs pala o Interior sao
deileltinjos pura a empTl!sa. Id€nucu
lato sucede tl1ll1b~m com os vOas ,m
tcrnarlonnls efeLUlll10s durante ') in
verno. MM é~tcs prejuizos 2J9tno
computudos nos lucros. ConseqfíPllte
mente. nllLll justlllea que uma (,l'lI"
l:lzll,áo' Ido podcroza e tão '(m~Cl

tnnda como a VARrG, que está ICVJD
do o nome do BlnsiJ 1l todos os cJn
I Jnpntes, depais de alcanrar um pllnto
tão alto, esqueça llS suas origl!'l.~. o
6eu narcedoUTCl, o legendf.lrlo e tra
tlleJonnl mo G,l1ntle do 8'1'.

No meu Estado exlstcill clezen~ de
r.ldndes prlvaclas ele comuDlcação ae
J·~us. p~rclUe a VAP.JG, pnr determl
nu.'üo da Aeronúullca Civil, os EUS
pendEU. Ci:/lll sé· Irs maleflclcs pai fi
IllJllllll'es de gM\chos dI! todos os qua
drantes do RJ" Gr"nde do 8ul. O q'Je
se pn~5ii em meu Estado. estamos 111
lar mados, é o que a~orre, nas outras
111l1dnde.1 da Federação. '

F;filrt casa s~mllre tem dndo seu 01"- - A Comlssáo 1e ,N"I\~!portes, Co-
cldu:lo np~lo à llvin~âo_comerclal e es- , mUnJcações e olJras I?iIbllcas, a~ apre.
tlJl1Ul~do o desenvolvimento de U'lU- elo! o projeto, ofereceu aCl mesmo, as
nl;;aço:-,s (jue aluDm nesse importatlte se;:uintes Emendas e 3ilbemendns'
lictDr. p,' ncrc,'l'árlo portllnto, ~"e aqUl •
!! Jevani.em vozes pllrtl reclamar Mul- EM'!:NDAS D,i CCW[SSlíO

. lo que (>. justo, n!jullo que interessa
à cOl11untdude bra"llclra. - . EMI:'NnA l'l" 1

Em nosso Pats de lllmensões cun. Acrescente-se o'lde 40'lvler;
1.lnaltnls. repllo. a. Aeron"uttra,· C~- ,., Todo o ma1er:al 'l~ fabrlcn-lIo
peellllmente a I!vlução partlcular !láo !lnclp!'aJ. destinado !r"'O~trla aero
Ilpcnns lleve srr e~tlmlllecJn, mas rI"-ve núutlra, go~aró. de 'sem,-,,) d. lmp5sto
t'star alentn aos sunelrores inter~sses :Ie consumo pelo prazo de _seis anos;
de nessa Pllt.rla. (Milito oenl ) " ~

tMENDA N" J

Acrescente-se rnde convier;

O Ministério da Ael",oáutica pro
Wl1marà a llqulsirào d ll"lões para li
Ftm;a Aêrca B~l!slJéJra, 1'1\!'1< li avJação
comerela/, para as pmpr,'tl!F-de "Mxl
aéreos" e para os J.t -,' rluoe~: em
'uantltiacJe can11'" de .ro"lIlf'ar real in

:erCsse por parte das Ind:.slrillS que
pretendam se estllhrln~.! no Pais.

!Oala 107, 10 dc -nnto r': 1!155.
DIas Menezes.
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"li7l Itl·tJgO 901 do Decreto-lei nQ 1),693 de contenção salarial, de outro lado, 'ra, do Sr. Robe:rt<l' Campos, .no que De forma. que suo 11 milhões e 500-
• do 2. de setembro 'de 194ü<, q2:statuto libera pratrcamente os aíuguets de toca 1\ sua ação- ou aos 'seus planQS de mil eruzeíros para seis díretores, ~
dos Militares) e- não. se processará Imóveis resrdenciaís, 'cria a· correção contenção salarial, temos encontrado, que, em média, dará um subsidio (/,\1
e,uando se rtatar de vaga proveniente monetária para aqliêles que procuram vez por oufra, no Diário Oficial' da um honorárío de cêrca de 1 rnilhãn rg
da cota compulsória praserrta no ar- adquirir uma casa própria, permite it Repúhlica, publicadas as atas das as- eoo ~mil crm:ei:S0s. p~ra c~da, um, ~. "

. ligo 15 da presente' Ieí, e necessária elevação dos preços dos gêneros de sembléías elas sociedades de economia Nao contesto aqui o dlrelio que .tem,
"O ·~tendil.nento na finalidade da re- primeira necessidade o -dos custos de rnísfa subordinadas ao Govêrnc ' E'e::- - di '
l.'t "'" . ~ . _ esses reteres de reivíndíoar o E"tlt4

. ile;i'ída cota", _.~. transporte, e nenhuma medida objetí- dera 1, e vemos a prodigalidade com w,ento de SCllS honorários, ~Ent€ndo-os
" ATt.· 29 O § 53 do artigo 16 da I,C~ va, nenhuma ;medJda eretíva põe em que se efetivam os aumentos dos ven- como técnicos, homens .eapaz~, ÍlO~
~1IJ.'\. 4.902, de 16 -de- dezembro de 196:>,1 prática ');lara que ao menos ocorra a cimentos ou dos sucsidics dos seus di- meus que prestam relevantes servíços
{;passa a ter a .redação abarxu # poasíbílldade de se dar a êsse mesmo reteres, dos seus conseíneíros , Isto nos ao Brasil, 11a d1:t'€ção de urna ernpres~

~"s 59 .Na .apncação do disposto no Govêl'no autoridade para atuar 110 se- deixa realmente estarrecidos, porque, de fundamental ímportáncla para q
.paragraro 'anterror, não; serão Jconsí... tor do congelumento ou da contenção enquanto IV. E;{a;"oj l?r. 'Presidente, na desenvolvimento nacional, e, por bs(},
neradas como. vagas normais as que de preços, porquanto o que se observa sua louvável prudência, ' se nega <1., I
forem preenchidas com a' reversão .'1 é o 'estrangulamento cada vez maíor atender 'aô reclamo dêste plenário, mesmo, precisam ser bem. remunera-I

d - . - dos, paTo. atuarem COln a trnnquüída-'atividade de .orícíaís agregados " IV, nas nossas áreas ele pro uçao agrr- quando pede Up_81111S que se ponha em ele de espírito de que tanto nece'isitaml
que' decorreram da aplicação da cota cola. Como poderá pretender o Govêr- prática, um cl1ocreto-lGgislativo, 'que rôo para o "êxito cla sua missão. Porérn,l

.compulsóría", .no que o feijão, o arroz, a carne, a é de hoje nem' f 01 de ontem, a nm de nÉlo compreendo que parta exatalI1ente
j
'

Art. 3Q F1C~ .acreccentado I,) seguín- tarínha possam ter os seus custos es-, po~::.;n,Jll:itur, __ as mais mínímaa condi- do "representante da União, vale dizer~
teparágmfo único an artigo 20~ na tabilizados, q\1;a11(10 s.!!bemos todos que cões materiais, para Que a grande do reoresentante do' Presidente cas~1
r~ei n" 4,902, de 16 de dezemuro- de nenhuma poünca de DEsenvolvimento rnaíorra ríêste Parlamento -possa tra- tello Branco, porque representante do
1955. " dl\. nroríucão no' setor agrícola vem balhar com menos sacríneíc, o dovér- Sr. Mínístre das l>linus e Enerp,,'ia,' a
- "Pal'ágrafo único. A verlfícaçâo de sendo executada para possibilitar ao no, Que' interrere junto a V.' Ey.a, , o i

. dn Iet ti d t'O' 1'.1: pro ~ L 11 dl t elh r - propcsu, pal'.?- es:§§ - aumento, quar:ê<)Incidéncia a erra o ar 1,,0 • proou ar me 101' ren imen o e m - o mesmo SI'. Roberto Campos, que se S. Exa" o Sr, Presidente Castello
cesar-se'-I\, pelas Oornissôes de Pro' proüutívldade do seu trabalho? adianta em entender como absurda ti ' 1

d r . 1 víer a ser A' t" S P íd t Min! té ·0 iranco, 'em reiterados pl'oni..~lciamel1-,moções, quan o o o lCla 1, 1 esa., r. ,resl en e, o '111
1
SC 1'1 aphcaçâo df:3be ctscreto-iegislatlVo, WS"tem afirmado a esta Nação que o

objeto de apreCiação pela refenda Co- da Agricultura, hoje dirigido pe o e:{- .nem seguer aparece para mCl11dar se ' ,
missão, para o ingresso em Quadros Governador do Pamná, Sr, Ney Braga, torne s~m efeito aquilo que'a própria seu Govémo se fIxa na pohtic(l, de
de AcesSo oun em Listas! ele Escolha" que tem. - e nisto fazemos .iustiÇEl a \'Jnião 'praticou, porque através de UlU contençâQ salarial para, com i;;so, con~

Art. 49 O artigo 28 YCaplltH _, dSt Lei S. ~xri.. - 'pToc~n1do c.ar o r!1áXlmO :'::Au"l'.epl'p;::'ent"nt~ .1ef:,aI. POl' e,~cTn)llo i.~l" o Ul'ocesso inflacionál'io, Era o'
d 1 d - 1 5- 10"" d J! ~ .l.·d d . t ~- -- . - "'.. ~ ...- - caso di~perg;l1ntar, nesta -Opol'Lunlda"n9 4.902, e ô e d.CZfnnpl'ç> ~e d°;)) os .seus eS.LQrços no senlll o e lild-e- _ e querp cit:;,,! um. caso cóncreto - dt\ de3ta tribuna; então a contencão

paEsa a vigorar com a -segum 'e l'~ a" grar esse órgão nos s'eus Sf\gra,03 no elia.28 do mês de abríl de 1966, por- _ ,
cão: . Objetivos, mas, sabemos 11ÓS, encon- tanto ·h:í. menos Dõl um mês, reuniu- saJanal só se deve vO'!fico,r po,m o
- 'IArta 2,8, A incapacidade no cus,o tranco as lnQ.iores dificulcl2.des1 porque .se em ASf;P111bléia a ELETROBRáS. operariado que percebe o salário lui..

_- rta---letTa c--do artigo 25, pode ser con- lida coni 111118" máquU1& enferrujada. . n1ino~ salârio de f alUe? ?<3..ra o fundo...
-f>€Q.uente a:~.~ que' não mais tem condirões de fU11- "?lga-Se àe pa,<,cv.gem, r.ela ato,:respec- nalismo público cl0ste Pais? Para o,~

~t\rt. 59 Ressa.lvado o disposto no cionar, por luais bem feita que saja E~ tn'a, IJubllcHclo no Dzurzo Ofzela·l ~e :--ervlctOl'CS 11lllítare5? Para os luernbros
parágra:ro único do artigo 62, da La! lllbriIicação efetivada, Bem contal'm02 segunda-fei,a: 16 .de maio de 1966: pu" da Congres,so Nacional eíi.le, cmbora.
n Q 4,902, de 1.6 p,e dezembl'O de 1955, C,Om ,,~fpJta de TecursoB, a nUSê:lCla gll1~ 5.231, n<1o üvemo~ sequer <:) pra- 1\p;lpataclos'110r um deereto-le:;islaUva,
ficlIm revogad.?s as .Leis·l1S, 2.370, de ele um crltél'io, de-govêrno que enseje zer de ler o nome de todas as peSGoas,. náo Vll'IWl até hoje cumprido êsse de~
9 de dezemhro de 1934, n" 3.067, d0 u líberad.o ihs verbas orcamentá- ele tQdos 03 aCl011lSÜlS, mcl\ls1ve el?S creto porque a olJÍlJião pÚí)líce não r~
22 de clezenlbro de 1956 e n9 3.25, Cie rins d?stiíladas a êsse órgão.8 que po- 81'S. DIretores) que a _essa reuniao cebe,rj,a b~n1 3,- e1~ecmção d,J i.t1na lei?
~:W de dezembro de -Hl59, Q. demais del'ia trazer .beneficios, ~ não tão gran': compal'eceram, com exceçao apenas ela E-um 1Jl'ocesw de subversão que abso.

, disposições. que contraria111 o estaiu.1-~ OS;:S qUG.nto os de que necessita (}~Bi'a·· Sr. Presld:ute ~,1a.rcon~ef) Ferro.~,. cu10 iutanléi.I~a p.ão entendo. l\fão pOSSG
do pela Lei n Q 4.902: de -16 de dezeln- sil, mas, pelo ll1ênos, os t1~ínimo.s para nome uqru esta IDscrJto, da Clandao compreender como a opinião pública.
bru (la 19B5. se l'caliza~ um trabalho que venha ao que foi COnvo,cac]a pEra secretário .da receb~e,e muI o cum~ol'imento de uma
'~Al't. 69 Esta Lei 0ntl'ãl'i-l,- 8n1 vlgot enC~l~tJ.'O d~s_ queproduzetn, l1e{:,teP?,.Ís; ass81~~I_áIfi geral c d.o repr"gêntan~e ·lei pela 0âln~ra dos D€})ulados 00 pelo

d d b" ão l'eVOcradM na mea a,;wcola, No entanto, Senno, da timao. I!'r; Dutra. chefe ~o Gabl·. osnatlo ela RepÚbhca. O que o povo,
na, ,ata. t;,. sua pu ...lca~rio ~ El'fSide.nte e Srs: Deputados; :nós. ql:e note do lvflnlstl'O l'Sauro ~3.:l.b2.U, das o Que essa oninião lJublica quer, é que
as dlSpO&lçCeS en:l _contr a não fomos aínda Catl.lzes de discernir M~:w-s. e El1~rgla. Entao, nl.lllla aSSêl1?--:.. 11ÓS, ,..,Deputuclo.s, CUlupl:a1110S o 110.s50-

DisCllssáo ún'ica do Projeto n'ft· a. política econômiQ.o-financeiJ'i:, do bkm g'CfuI d,'\ ELETROBRáS, consil- deve"l', sejamos reBpon'láveis, €s~ejamos
mero 3.6I4-A, ele 19&6, q!l6 medi" Sr, Roberto Campos;' v-el'i1icamos. na tUlda p01' t1'6S pe~50as (1,))8118.5. segUl:- aqui <l~defcndcr 05 seus direltos, a sua.
jica. o § 39 'ãa artigo 35 da Lei '119 práttca, que .todas as meJ.itla.s Rdota- do a ata que aCjm [~ en~Olltra publJ-~ tmnqül1idade pàm viver e para tn1.lJa_
4,853, de 29 de nt2vmnbro de 1955, da~' pelo Govêrno, através da 13UNAB caé<.'1. -- e~ o)1amo.u l1Lenç:;.o do ScrJlOr lhar; o (lue o DOVO elêste pais quer é
flue .7'lluj'i.wta .os velfcimentos ,dos e de OU'Gr03 órgãos ~paralelos cairam Prcsu:1ente qa Cama!.ll e dos nol1re.s que se votel:ôntra essas mensagem,
~erviãores ctm8 e rn'lluares~ a!reta por terra.' POQemos lembral';~ por- Dspnt.ados que compnem est.a Casa - esdrÚxul.as do Govêl'no Federal, que
Os alíquotas dos ilnjJQstos de 1'811- exemplo, aquêle conJ'Jsco de boiadas o xepresentante da U'nii'o Pl'OPÕS: aqui vêm pv;ra prejudicar. O-povo DaO
áa e da quota de pí'evidêncz'a~ $0' quo começou a se process'ar no 'into-' ect8. )J:,dinelo que o Deputado. ganhe.
cial, v,nijtca contTi1J'lliçõe~ basea~ 1'101' de Sáo Paulo; de Mato Gros;;oe "Em prmseguirnento" pa,ssou-se 111ms 100 ou menos 100 mil cruzeiros.
das nas fOlhas de salano8e da de out,ros Estados, para, segundo esses à terceira parte ela Ordem do DIa Aáemuis, se êle é um pO'lO esclarecido,
outras proviãéndas; tendo p~:I1'a- órgãos, um melhor e mGig racional e,' d3 acôrdo com o estabelecic~o haverá de saber que o Deputado ou (}

~ ceres: dá <;omissâo~de qonstitJli; aba~tec~merto ,dos r;randes (\~ntr~~ pBlo al'Eig:ô 31 dos Estatr;tos, _o re~ Senador é um homem sempre onera-
cão· e Justl.ça, pela cons,'lum.ona- COnSl\ffildo!es, com uma Contenç2,0 ae "" presentante da- Unif,ó; no tocan- lo, ppr fôrça do mandato que '""em",

.- Íidaà.e ~e ;uridici<:lade: favoru.veis, 'PYú!,o~ pret.endida~ de eima para bai- te aos honorários e l'ellresentêlç;l:J com ccmp2'Omisso:J, a.{)s quais não poele
rias Comissões de Legislação 80- ;':0, Esqueceram todos êsses seYL'iol'es, do Pl'eGidente e Dh'etol'B'J ela faltar, O DeplltiJ,c1o hoje ,neste país,
cial e de Fznanças. (Do ,pú:ie'l' alheios-à pec.uária e à agriculiuYa, que EIETROBRi.S, apresento,l pro- p;i'lncipaJmente aqui' em Br']sll!a, /as-
E:I;eclltiV~) - Relatores: 8en/~0- pois l1ão se fahric?,m da mesma forma posta no súntido de ql;e fôsse esta- siste quantos aq,ü vêm :,d03 Estados
Tes··Ivân Lu!':, Joáo jl]v,es' e Ja,ro como se Hbricam automóveis, televi- oeleridaa vel'ba globâl mensal ele para reivindicar proteção do CODgres-
B1'U1J!. Bões, rádios. ou qualqm;l' outro produ- 11- milhõ2S~ e .500 mil cruzeiros, a EC Braslleiro,- O Deputado llospeda na

O "R, PRESIDENTE· . to da nossa indústEia manuf"ltllreira. ser disüibuicla entre os membros sua casa os seuso'col're1igioná)'ior>, os
" '. ". . Dentro d2.S eoncllçoes bra.'31Ie~mIB, de- elc, Diretoria, a critêl'io do Conse- seus coestaduanos; o Deputaelo tem de

Tem a nalavra o SI', cramens SaIU- cori'e nunca menos de um prazo de 5 lho ela Adminisi.!'aç5o, ~sendo que Umr do seu bôlso o dinheiro, muitas
paio. - anos Iiaríl. chegar ao abate, lEsse pra- OS Di!'ctorees perceberão 95% da das vêzes, para dar passagens; a

. ~..'" SA-~n'UO zo tem ele sercontado a partiT'do mo- - 'Temuneraçan do Pre;;iC'211te. Sub- ::J~~t:tado assiste estudantes, flnancei~
O SR. CLE1\1E."s .1\,: )11e11to" 811' que g vaca se dispõe a ad- metida f! votação, .foi a proposta raml:ute, que ,estudam em Brasília _
(Sel1~ revisão ào orador) - Senhor nlitir o cruzament.o -.('om- o boi, para 1unanimemente aprovad::~/'. c eu EDU um délca e conhecQ \rál'iOf;-

presidente Srs. Deputados,· o Projeto' c1cpDis de nove mese,> nascer um bezer- colegas que nesta Casa l3.j;:sm "da lHes-
n Q 3 614, d.o Poder Executillo, objetiva 1'0. que lev,;t ·um lino Dara completar Vejam, Sr, Presidente e .Bis. Depu- ma forma, em beneficio de rapazes
~,lterar a Lei 119 4.863, de 29 de 110vem_ o.perÍodo. de-i\Jeita11ltmto e mal:; GOis ta-dos, como está sendo' ô ;nosso Go- pobres .que n1'.o encontram acesso nos
1)1'0 ç,e 1965 que rcajusta; os venúimen- anos 11ufa~e de reúria. e só aí, então, 'VÉrllQ pródigo elr;_ pr?P?\" ~e por si seus Estadó" às faclllélades e vêm Dare,
tos dOs servidores civis e ~ilitares, al- passa 6., fase de €11g0:rd.::t prà1Jriftlnent~ J?-~smo ~-: €. a un~ao e a 'tjTlp.alOl' OH a Br?sília-em busca de Uln Ju~al' c.o~spl.
tera as alíQuotas do imposto de renda dita. Dêpois disso, 'e ::omente aí, se l~J.ca- _an~Onlsi"11 da, FÃ.Jr-rT.~OBR~S., E ~ exatal"!1en te na pOl'ta 'dos Depu
e. da auota: de j;ll'evldéncia social, uni- pOderà:corttar coni o animar :p:1ra; o co~np est?, d!toaqlU peld D" DUua .. tadgs que eles batem ];laca. pedir aJu~ c
Úca côntl'ibuições baseadas nas f;:j~:l:; abate: . Parece-me. ·que todos nõ~ en- ,ela propoe e ela l11CSll1f1 aprova - o da . . .
de salárIOS. e dá outra" providências. cOntramos .\!ssas conh'adiç5es f-laFan_ aumento de honorário" para .os Db:e- '.

SI', Presidento, viVemOS)10 P9.is em te, as qu01, só 'revelam a~ ihcapuci- tórü; d'1 ELETROBRáS. \ Om" SI'; Presidente;1í que estade de
situac.ão de verdadefra _angústia. O dada e inoperàl1cia dêsses admin~tra- S:ã0 seis os diretores dessa 8ll1prêsa. covardiá nós cheglJ.ulos paro. nos sub'"
fi·etmento de vel1cmúmtos úOllferido v.os {jore~, que ,desconhecEm por completo O 811. PRESIDEN',iE: (.4.r1auto Car- metermos ao Sr. Roberto Campos,
SE!-l'vido.l.'e.s civis e mi1itares C<8. -UniãO, todos êTIS23 aspecto~ 1)eculial'es à nossa qt\r não vê os iJa1ta1nas j elaborados.
em l1oV2mbro de 1965, não mais aten- Víclo. p2cUiíl'ia, Coisas como eS3a.3 pTe- ([020) - Ro;:;o a. V, EXlI" Sr: Dcp'u- 1'(;10 próprio Govêrno da União., mas
de às l1Ecessidades minimas de ~quan- cl,sam ser e\!tas aquí me;;mo dn. tribu- iacIo"que 'Considere seu tempQ' esg;o- que se preocupa' em impedir que o
tos servem ao Govêl'no FeÇleral, into- na dn. Camara Feeleral, para que sai- tado. Congresso B.plíqne uma lei que está aí
Brados 110 ser\'i9.0 públíco" Nos .servi- ~:im Os SenhOres do Govérno que' l1ão O SR. CLElvrENS SAMPATO _ SI', consa'j'rada. .
dores desta Nação. na sua gl'ande estamos aJb0ips· aos' problemas naelo- Pl'es'!d,enté: l'Éq~eirO a prorrogação, -lli\ j Lame;nto profundamente assislir i'l,
JusJQl'la. estão 111tranqui1o,sl íncol1for.. nais\ e -qU6_ salJern.os qual a forma Ué' fOIma l.'eglluentuJ. ) d~'iadencifl. a diluição da nossa auto_
rnados, desestünuladcs. 1Jo~que s.gn1pl'e pl'OCes.suT U111 lTubalho .que possa íns- OS""" ....,. .z. iH~ d dó t d b t
pr~OCl1Daao,S.com a n€ces3idade de en- pirar à Nacão <:onflan"a e trannU;!i- cf R,-PJJ;ESID.o.NtTE (Ada!l<O Cal'- 1'.,;, '~n q~an, l~mgs _e.nosEs\~me e1.'
irentar obstáculos às vêzes OS mais clade para o· 82U futuro,' -.OB~~ - ,V, Exa,. em o .S€l~ t,emp{j~I~ nJ _"c~es,ue ~a ': IOl.a: " 19a-sa
l.ernVGlS, os maL~ diJiceis a fim "d3 en. Jl.1:as SI' Presidente c"n"radicões ]JIOllo;;;ado por mms 10 1111l111'OS. 05' p~'""'l,,ell., 11$.0 ~ao ples~(Jes. Pres~

. , L' . • ' ...... " .,.: _ ' ~" - ' fia0 e o que OcúlTllI antes> d' 31 de
cOl1frarem os .melOs 'ele Sl1b,'ntenCla oco~T8m nes:e 00verno em todos os O SR, CLEMENB SAMPAIO - l"l~n:o Ho'e tudo iss 'nor "1 Mas
p"rf! suas faml.11a~. Enquanto o:(~o- ,setores de .atividade. Po parhcular, jMuito alJl'igado, Conclui'cei meu eUs- ~m';e;xlad~' o Pl'esite~te el~a.c·· nàrd.
vênia Federal mSlste na fWl pülJtlca q\Wl1tO à política €conómjco-fmancei~ eul'õO n€Sf e prazo, do,; Députad~s de lmtes de 31 d€ ;:'~rço'



it1aio da '!966
'~'8

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACION~_I.:(SeQ~o I)~ .:2880 Quinta-feira 19
r:;= ~

sempre &elu dentro do Rer;lmellto, O SR. 1'1U':$IDENTE: Ora, Srs. DépUiadlls, não se trata d~J passazem, a dar auxtlín, é OI;lI'l-
sempre agiu dentro das leis e' nunca de defender a posi~ão nzssoaí de .um gado a hospedar , No entanto, somos
titubeou em cumpri-Ias'. E nur ea as- Tem a palavra o sr. Abcl naIae!. cu de outnl,· mas a dignidade. deste apreseutnríos como parasitas, :Nóll
slstunos 11 êsse tipo de ameaÇAs que O i'lR, ABEL RAFAEL: ParJamento·.~ Entio. sõ se faz econo- mesmos é que S(M:OS culpados. A :M"cslI
olzem exUiMr, partldas de setores go- n:lll nesta Nação à custa do Congresso da Cim!aTa igualmente é culpada, por..
vernamentaís ou de uma olJinl1io pú- (Sem revisão do oraJ!orl - E':llhor Naclollal?' Por que o Sr. Roberto flue, quando um Depulado. saindo (la..
bUca que a nós não aparece para pro- Presldenle, 81'S. Daputarles, está em CalUpos não faz economia no seu Mi- fluI e ehegandn no Ministério da Vle
testar contra os nossos atos, quandO pauta o Projelo ll~ 3. 614-A-f6, que mo. nístérto, onde o seu cnorer. ou os .se~s ção, cortou logo a rranquta. postal 8~,
legitimo!! e praticados em respeito à difica o' ª ~o, do art. 3~, da Lei nú-. cnoteres pois tem mais de um, ga- telegrátíea. a Mesa não reagiu., E;
Jei. Não sou pessoalmente um nostu- mero 4.853-2~ de Ilo.v<,mbro ~e 1965, nham' de verba de representação _ hoje. o Deputado. quando quer escrc
lante da. correção monetária. Chega- Que reajusta os vencimentos aos ser- não se trata de remuneraeão de' run- ver ãs illl'!i1ulçoes para- as qual!; ar
,fIa mesmo a dizer que,' pessoalmente, vídores, civis e militares e altera as, ção, mas de verba de representação ranja benefícios, é obrigado a. pagc.t
nem tanto necessito, dessa correção e,llquotns do ímpõsto de~ renda. Esta '- 850 lIlil -eruzeíros por mês, onde telegramas, é obrigado a pagar tll!l~
monetàrta mas t~ho .assístld« a cole- é-uma emenda em re<lllo,llo que se nro- cada oficiai de 'gabmete do Sr. Mi- tas 'postaís, porque um .Deputado que
gll$ nossos passando pelas 1Il(l(or~'s 'di- 'pôs ao' projeto. Me.s êste projeto é de 1115tro ganlla mais de um milhão de miu dl1qui' cassou as frànquias dn.
fleuldades financeiras. Se o Sr. Pre- novembro de 1985 e propõe o re&jus-. cruzeiros de representação, porque diz.. Dcputado5, e a' Me.~a também nãn.rea;
sldente quíser melhor,o.ssenhoareal'-se la.mento de venclrnentos dos servidores que precisam representar? porventuro. glu, e a Meca não apresentou um pro-
do problema, que procure saber 1\ res- civis e militares, O ano passado, to- os Deputados não, têm repl'esenta.ç~o. Ieto de resolução manclalldo dar fran
peito, nas agências bancarias sedll!'d<15 dos 'nós assístímos ao -reajustamento não são os que mais ganham, porem quta aos Deputadcs , Então, parece
no Pariamento. de venelmentos.. ÊSte ano., todo o 08 qUe maís gasl.3rão. Et'amos Os que que os Deputados silo intrusos na,vld.

O SR. PltESIDENTE <Arll Alcdn- mundo está reajustando vencimentos, mais ganhavam, mas. hoje, não o so- naclonal. Que pedem por iavor p!l.rll
tara) - Comunico ao nobre orador e esta. Casa, que tem um ,decret?-le- mos. Os diretores do Baneo Naciona.l exercer 8U3$ tunções.
que seu tempo está esgotado. glsla.tlvo, o de n9 18-64, nuo reajusta ele Bll.bitsção .ganham milito dm111s,,:'!,o O sr ctemen« Sampaio _ Os Denu"

os subsidios dos srs. D~putados, sob que o Deputado; os diretores a.ELa:.- '.. . ,_ . I
O SR, CLEMENS SAMPAIO - Vou 1\ alegaQão da opíníâo públlca. ,Acho 'mOBn.A.S como foi provado aqui, IMos.•noje, sco !ndeeeJáve... ne c-p.

que essa opinião pública esta unílate- '.fAn". "'J1'ln~i5 cue o Deputado, E, de- níão de.-<.~"s que nos atacam.concluir, Sr. Presidente. Procure V. íd os ,"'''~ a '"

']j;l(:l.; Sr. Pl'csidente, saber nas agên- ral, se nós assím \lo ccnsr erarmos, pois, vêm jogar a opinião pl1b!i.ca'con- O SR, ABEL RAFAEL _ ~ delJois
elas bancárías sediadas no Purlamento Os jornais de ontem noticiam 'l,u~ Ira o Deputado, cont.? se ele rosse 11m ficamos aqUI desamparados, entreguell
tluantos empl'éstlmos têm sido rel1l1- ° Commlho Nacional de Econom~a esl.!l sanguessuga da Naçao. . a odio;;ldlHle do Execut'lvO, 9ue no.f~
zados por parlamentare3, pn..a q.ue COnigindo os alllgué!s. A correçao vaI. Evídent-emente, o Poder Le~JslaUvo uuer ollrlmlr, qu(' nos quer dunlnutr.,

' o omlS nos l\ltIIllClS três meses, a. 58%. A Ele- ~st' .•..uhmis•.~ ao poder Exec.ut.vo, com '7 ql',"r"'o 'c 'a!s que' o D.eputado est4'Possam eumprlr com. seus c mpr ,.' I lt d D' 'rio Oficial ~ " . v ~ .. ç A.U .. • d
sos e continuarem a ser homcns dlg-, trcbrás, pela e ura o la mi'do de espc.<la, de cara fe:a de todo nuu!jl. sltuação'de opressao _ nao !1:

fIque fl!z o Deputado Clemens qampal0, o mundo, quando li dlgnldaue desta opressão plIra votarJsso ou lIqull'l. nao,
11OS. r.• e me antE'cedeu na Iribulla,~ I;'toce- Ca,a. não pode tolerar sen:e}hante _ que o Deputndo está diminufdo,

Aclmlra-me, )lor exemplo, o procedi- deu ao reajustamento dos venclmen- coisa. a!zem; "Não. ,E' p'reciso cuidado. por"
lllcnto do Senadol' Auro Moura, An- tos dos seus diretores e cada um vat I' '.. PÓ lur.
drade, antes roo pródigo em atendcr glUlhar mais qu(' Um ~putado, com O Sr. João IlerCllliltO _ Permita Que OS milita.;,es es ao 111,' rve~na,..
•n <, rel"lndl'Mf'o'eg "os SenadOl'es e que tlI' - u 1 multo mal"r do Que um o.paJ'Íe. 'V. Exll. focaliza !lB .gra.- esta C~ uno. M.tá chelll de I~. J
.," , ~. U gra Icaçno IIn a, 'lflcO,-ões do Eli:eculivo. Apenas nesta r~ lambe,?? Parece que estalll')~ C011\hojo foge de cumprir a lei apC!las. a 'nossa ajuda-de-cusro. P€lla·ge. em "nrle' ue"o dar o mnu testemunho. mêdo de fnn asmas Pre!lro wr eataEntendo, 51'. Presidente, que senil. o economta - e por Isso nl\.o se ~!levo p Cj. ~ t j II . il;110
VRSO de r6E'Xamlnirmos em têrnlíJ.& dll· afrontar il Na~ão com o aumento dos Tenho em casa a coleção c_ompleta dos V~5':' fechada a es ar su, e a l\ -I.
!lnJtlvos a nossa verdadelrlt posição - Oepulados, como se os Deputad9s ~l- decretos Que fixam as gratificações no nUUla. (~lulto bem'. Feche:n e-l
porque ou remos llm Congresso sub- vesnem !l. obrigação de "Iver mlse~ll- Execuitvo, Quando se fila (jue o pes- Cssa (lII!lItO bem). Para gallnnr d _
misso sem autoridn.de, sem coragem veImente, ser.! a categorIa a que, t~m soai dr! LegIslativo ganba multo, que nhelro naa preclsQ~dela. 5fU um p:.o:
p!1rll. 'drl'ldlr, ou, então. tomemos o direito. No entanto,o próprio MUl1s~ o pessoal do Judiciário ganha multo, fJsslOnal. Possuo três titl: os SUpS.IO~
nosso verdndeiro caminho para. ado- tro da 'Planejamenfo, o home~,n das "orla.'bom lembrar quc o chefl' de gil_ l'e~. Sou homem de allvlllllde. h~en~
tUl' n~ decisões que na realidade ateu- fin!\ncllS, o sr. Roberfo CatllllOS, (lue- bill('te elo eminente p,:e~lde~te des!!, red~:~:~;e\~,anm:f.ae C::J~~o ~...;;'7t11lJ
dcm nos ínterésscs do PaIs. Eu me brand-o os seus postUlados ele" econa- CaSfl recebe de grntlflcaçllo ,15 mil :'n Portanto tenho condiç~o de,
aclmlro também quando cnlinentes ju- mIa manda comprar, sem cot'icorrén- cruzeiros.' O . Diretor de ServlC!> tda f~la~r~ ganhar' mais dlnhelr'; qUG
l-15ta, Inlerp.etllll'1 o ,Alo lnsJ~nl\.,o. cia' contrll parecer' da Ael'onúutica, Câmara como, por e.'lemplo, o Dlre or " ,
nHl n" 2, Ilaquele artIgo. se ne.o ,me um' avIão a Iltto n{)'v11101' de dais bi- de ReõáçJ\o c Revisão de TIIQu!grafla, aquI d('nlro.
t

rlll1a a memória, 23, que' trata dO.I~- 1hõcs. SI'S, Depuiados, 2 bHl1ões. sem nada percebe de gratificação. Ao 0110_ Não posso concordar é com o 1ato
jlccHmLnlo lIe cOl'l'eçu:s' monetárllls conéortêlic~a e contra o parecpr dos fel' de .CIl\alquer Ministério - e quero de se lÍmlnr 11 pedi! dinheiro empres.
pnlll D funcionalismo <lcsle PaIS, eu- técnicos ela Ael'onlÍut.!ca! Ond~ es~á aplaudir aqui o Executl~~ PO! pagar tado em bancos dlàl'lamente. Os ,1Jan~
tendendo Ja nesta a.Uma como s~mlo o cS]llrlto de econolrlla? li: nao fez bem - se paga de gratJflcaçao. por- cos e"luo <,hcios de colegas lt sohclt&t'
"Unltl'Jl1 o Deputado um funcionano. consulta à opinião pública. (IUC é chefe; ,&IJ.mil cruzeiros. O Ser~ empréslímos. pOI'Cllie o D~pu!ado li
li: rjl1untlo se argumenta pCl'ullIll és~es O Sr. Clemells Somplll" - Permita vente do Mil1lstel'lo da Guerra tem de mal remunerado e tem nbrlga~02s su~
flllUlcme. jurisias, mostrando o erl ';\" V. ~a, E. Illém dos ~ bilhões illlclal_ gratUlcaçiío o dôbrQ do qu~ percebe perwres Ilcjullo que ganlJa. A Mesa
(lo caminho que ndotam na bUli exdru" mente aplícedos na compra da aero- o Chefe de Gabinete do ~reSldente ~a precitn ver ir!o e d~render o Oellu~
:mla intHpretaçí10 rcspollde~: "Bem, nave, tCremos de computar o alta Ci\rr:sra. O chefe de gabm2te do MI- tudo. p01que se delegamos u !vl'esa •
l'ell.lmcnte não sUnge o Conglesso, mas custo da l1'lanulenrão que requer êsse nisUrlo do PlanejamE'llto" o cheie de fUllção ele repres~!ar a CR~a. cabe..
todo o mundo sube que isso foi feito tipo de aeronave, que é o IÍnieo ex!s- gabinete do Ministro ela Agricul!ura· lhe também defender OS Srs. Depu"
cOm ('óSlt intenção." Assim, tcmos, de tente no Brasil, carecendo. inclusive, _ e \lo respeito do assunto P055~ ,dar tades.
c(JlTj'r ctIVllIdemente ate da Jn~ençao. de t~cnjcos estrangeil'Os para ser bem testemunho _ ganbam de, GTatúlca-.. ,
Jl:ssa serJa lia r<'alldade a interpreta- conservado e eslar sempre em condi- ~.'i() 11m mIlhií.o de cl'uzeiro~. Se fõr Os Mmls!ros, que ~os ~Ol ta;" !li
\';'U tlú doutos juristas' destu Casa que çõe.~ especil,.ls de vôo. Prce\.samos C0E'- funcionário tem B5<l mil cruzeiros. frp.nqlllns e que fecha, a cara olante
olter~ r'am no tempo aqueles seus pe~- slderar, ainda, o fato de quc".rllrM suo Que;'o npel;as fixar 'a dir.paridade de dM, ve~lIas da, cãmara, eS,Ib.O com 3:
}:nmNli,(J,'. ,tõda. aquela sua íormnc;~o as pistltS no Pais,' SClfundo mforma. o tratamento dos funcionários categor!- gabmclc5 cheIOS de o.fllLndos" edito
(,\~moeraln, roda aquela sua lnte"!'l- Depufado João Hercu1lno, que com- zados do LcgJslaUvo e Jllciiciiirio e dos Que! rec~b~l1do melhor, como fOI
dadc 110 ajuizar, no definir as leis ~cs- portam o pouso e decolngem dí\sse t!po servidores de gabarito elevado do E<e- "1)111. .

le pnlJ',. de aviiío. E' isso, Sr. D('putlldo, o que cutlvo, s('m que ~com isso se entenda Hoje iniciamos uma Cllmpanha. Na
Q uero, npenltl!, Sr, Presidente e Srs. ~e vê no Brasil de hojE', que sou contra ~a que êles ganhem semana (IUe vem, Vou llpreSelJtar ra

r' I d tinhas O SR, ABEL RAFAEL - Obrlgatto Inult.o. _ querlml'nto ~ Me~ã, com cerca de 300
De]1ulados, conclu 11 o es as m pell1 ,colaboração do s('\) aparte. O Ao contrário, Clueremos u.ma parlda- RSSlnaturllS, para .a corre~ão de nos-
modestas .xmJaVTM; que trago como nhvêrno, pOrtanto, (>stil. empenhado de, pllra os nossos fUllclonarlos, sbs subsic1ios, Náa estamos ped11ldocontrlbul\'ào a êste Parlllmpnto! ,0:05 - '-= . P os I I d
traI' que tudo isto é flcticlO, artlfICl;tl. no programa de econom'll, a~sam O BR ABEL RA.F'AEL _ Multo iavor a,l1inguém, mas Co" g n o a exe-_
Nmla hú, hoje, de sincero e de auten-, hoje pela Praça dosTr~ podêrllS, obrigado'a V Exa ~ pela sua brilhante ouçà/) de umn leI. E' preciso que (J

t ao passo pela. Praça do Conl11 essa, e encontra- '. ~. . Deputado ievante 11 cabeça e diga:
11co 11C.te paIs, porqllltn o, d mos a Prefeitura ele Bl'asflla fazendo eolabOJlIç"o. E'&erço um" l'unção com dignidnde. :11
(lll(' IlllS são sllcl'J!iclldos por um 111 o, ohr"" .U))'<"5as. Quem mora em Brll- O Sr. João Herculillo _ E. o Fresl. hRr" exercé-Ia co";' dirmidade não pos-outro"' sa"O beneficiados JOlll, faustosos - n v...... I I» A .,. ,,_

" I lté lncou sllla níio teln casa para moral', mas o dente da Câmara tem cem fi1 cruze - ~o ser um ll:endigIJ.')uuamus, dentro de.pr v ~10~ " bill - b d s ta
écbivcis, privilégios esses ei~~, scgun~o ?refelto gasta bilhões e - )oe;; em ros por mês de ver a e repre en - I ' I I d ue nós,
14 tu:r. J'Pvolllclonárla, õ~venllm ter ?I' ob"as que podiam ser pospostas . .li;ta. ção, Veja V. Exa. que a disparidade Um Mio f:t,,/;a:i )~mar,! - ~ercebG
do I'J:IJr-dO$ do Brasll a n de llllltÇO la':sé em economia I Gasia-s~ um dl- é flagrante. Agora, há, efetivamente, o ~r'b pre~1 c~ e u,a doep~.;: C~IlM c~

p~ nheirfio em viagens 'll0 exterJor. O Se.. má vontade para com os 61'S. Depu- o o ro (O Iep ia , • a "
de 1964, nhor Luis Viana, Chefe da Casa OI- tndos. O que V. EXa. l\finna.é ul!l;ll m}da, roupa "va, a ...

]JPIlLl'D d$ie racloclnio, Sr. Prcsl: vil, nosso l\ustre cõ!c:::a, estáyolt9ndo verdllile. O Deputado, hoje, nn realt- O Sr, Cl~/Ilells Slll'l'1''tln _ Ganha
(]ent~ pedindo apenas se faça justJç~ de uma "lngem' lnórun, de passeIo à dade gaUlla menos do que aquêles que multo mais de duas vézes, Senhor
prim 'todos, é que concluo estas rol- Europa, para inaugUrar uma ellposl- exerée~ funções de relêvo no Exe- Oeptltado,
111W5 considerações, agl:a~~c~nd!J, 11.0- I:.ão qualquer. Os 110met~s do ExecuJIVo cutlvo,. O SR ABEL ..dF'A .... _ ' e ji
1:ll'e DepllLado Adauto Ll\Cla ('!lorde.o, - do para la e para cu e . """ "."'4 ...
11 lJvm'voltmcia de V. Exa. e do (J1li~ estao pa~s.;:~l mais do que nós T~m O SR. ABEL RAFAEL - O D~pu- fêz sua correção. F.:ntfUJ, por que de-,
n~lIte presld~lIte que ünf.ecedeu V. todos gh fer a.~toJ'lóvels facilidades t""!lO ganha menos e ,é obJ'Igado n IlllS- vemos cslar aqui, psplam\o um PIIJ".1 o
Ew: (Muito bem, palmas.l ~::~ 1I~r: nÓstnls, fl'll.nquias t.elegritfi~ lar mais, outro, como ~. tôsse~;ús mendigos e

Duru' ll t A o discurso do St'. Clc- cas qE a 'Depulado o representanU O Sr Cletlte1IS Sampaio _ Multo e.~tivéssemos 'oJl1lpluran,10 lllr,um fllVOf,
~ d N li tem 11 suá economia sujeita •• . , de alguém? Que se. lecn.e esla Ca.qa

1rWilS StL11lpaio o Sr. Adauto C,:r- ali __ ate!} ~es"aste tJemendo porque a ma",. . Se esta. Cr,sa não pode vr;'er com dlg-
dOsO Presidente deixa ti cadelrll "" lvêu fezer economIa à custa O SR. ABEL RAFAEL - Porque nldndr. feche-se! Se l'atltl'1os em uma
r7a' prellldêncla, que é ocupa1a ,!elo Meso. re.s~ d fi apllca. o DOCl'e- tMa misérlll que existe no Brasll. pejo ditadura. feche-se esta O:lmnra! Mu
.'r, AT1J Alcantara., 49 Secreta:no dos D,elnl~U t~ osú; fg °que existe desde desempl'êg", vem bater às portas do não .se imponha áo DePlItndo Ultla ylda
~, (\ seguir. novamente 1JcíO SenlLOr '~AL.eg ,a vo. . Deputado, e o Deputado.é obrigado a de Ignomlnln, de opresJiío, de dn»l.Adauto CaràQSo, Presfllente. ~"'"
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O SR. ~Il1:RlCO DE SOUZ,\:

EconómiC\l.
3.O•O.O Despesàs correntes
3.1.0.0 Despesas de Custeia
'3.1. 1.11 Pess-oal
'1.1.1.1 pessoal.Civi! ~ ~ 'F

V
3~1.2:0 lIolat';rlal de Consumo, : '............. V
3.1.3.0 serviços de Tercelrful : , :... v:
3.1.4.0 Ecargos Diversos. sendoCr~ 60.000.000 para o Gabl-'

nete ela Vice'Pre.~idéncl:; da Repl1bllca .,......... V 2. Hll. BOa

4.0:0.0 Despesas de Capital
'4.1.0.0 Investimentos' i
4,1:3.0 Equipamentos e Instalaçõe~ :... V· 46'0.003
4.1.4.0,Ml'iLe.l'ial permanente ."" , , V· la8.noo
_ Art. "20 Esta' lei entrará -emvígor na data., de sua publicação, revogadas

as 'disposições em I:,,rltrúrió.; ~,'

V O SR, PUESIDEN'rE; amoos 'se:'c6mple"tam, fonh:lildo U:l1.
todo que, em outros tempos, toi ba\l-

Considerando que há oradores i11S- do pelo" soJ escaldllllte e aniqu:ladDr
critos para discutir o projeto a ,s_egtlir que, mesmo com o. sep8.ração daqu~ia.
constante da Ordem do Dia' e iaten- grande mãssa' terráquea, aCOl11panllúu
deudo ao disposto no artigo 1:1 c;oRe- as partes seccionad2.S com igual ~ll.lor
gimento Interno, vai-se passar no pe dos antigos tempos.
riodo destlnadQ á Expllcação pessoal. . Verdade é" Senhores, que, se (;a~
. Tem a palavra o Sr• .Américo de bral atingIU nossas tcrras em 15UO, a.
Souza. ' . História nos 'conta que, em 'data 2..1~

terior, em 1499, as costas de I>O~:a.
Pátria j/l ,eram" castigadas por s~·"a.

inclemente e sem piedade, princtpul
menle a da faixa pequena de 'llIr..a.
no setor São Francisco, onde 'se iJ(fi~L"
tou meu cato Estado de Sergipe, ,

Várias obl'as foram 'pubUcadas' a.
respello. apa.recendo como mals remo
tas cs' livros elo Padre FernM CDr~
d1m e do Parmacêutico Roclol!o Tf'Ó
fi'n. edltllrJos. respectivamente, em
1583 e 1883, como nos conla .rur00lS
;I'laJ'al1h!l(} ,em o "Desafio da Fome".

Dessa forma, ciscorrer sôbre seca.
é, ocioso, porquanto se trata de uma
lamentável repetlção e porque hão:M.
brasíleiro desconhecedor de tão crave'
·problema.· ,

Por isso, usarei apenas as palitVms
de José América que, embora ..mit1
das hll várias décadas~ bcm se .tJllS
tam li. atualidade, como -se· pronan~
cladas fôssem e111 rélação ao que se'
passa em Sergipe, hoje. Assim 11110u
aquêle home,m público:

. "E' slmpies a defíI11çá~. '. DoI_
xando de chover cessa a 'pro<1ul,l.'.
vielade da te.rra, Abandonadas as
âreas agJicolas" sobrevem ·0 de~
se!UIlrêgo rural' e apresenta-se a.
terl'lvel alternativa; a eml~r~çã()

ou as obrlls públicas. .." ........
-', E a sêca é niveladora.

Os pequenos fazendeiros c1Je~

gam a um estado de exaustàn"quB
os obriga a dispensar o p~ssoal

e a pedir colocação. E' uma. ago
nJo.silenciosa. Só ··,pedem o qUB
fazer para. viver. Nós aq\TI, tendo
tudo. sentimos· falta ,de' tUdo.
l1:1es s6 têm uma necessidade: s6

'precisam comer. Não é mais prõ~

priameute a seca. apesar da .talta
ce chuvas.., E' pobreza e esgota-

- mento. Se a.Jnda há céticos, po~

demos ir até lá., Vamos ver a
terra morta, sustentando uma,
gente semimorta".

( ,

mero 4.863, de 29 de novembro de AJ't. 29. Esta Lei entrará em vigor
1965: 118. data de sua publicação, reV\1",-'

/I Parágrafo 3? Os erédítos a das as disposições em contrárío, ~
cada uma das Entidades ou' Fu.\- DLSC1lSSao, única do Projeto' fL~
dos meneíonâdos no parágratú 20 3. G35-A, de 1966 que altera, sem'

'serão efetuados pelos estabelect- alimento de despçsu, o Orçulll/?;/-
mentes bancárlos depositários 'da to Geral da UniãO aproJ:ado pela
arrecadação, de acõrdo com o 1'10- . Lei nümer» 4.900, de 10 de 'cZc'- ~
teío que fôr estabelecido em ato, :2emOrO de ,1965;tenâo parecer, fa-
do Poder' Executivo,. guardada li ,vorátlcl da Comissão àe, owume7t~

, respectiva. proporctonaudade, ',em " to. (Do poder Exeeuti1Jo I'. Reld~
. .Iavor da con'esp0J.1dente Inst~'l- , 't9r: SI'. ArmGnàó corrêa: •

to de Aposentadona e Pensoes, , " .
mas deduzlda.jjmtes, a tãxa .de ' •Encerrada a díseussão. ., ..
admintstreçâo de 1%' (um ,.i?ÓI~ '.":,!,:~~'oVi'ld~, ,e ,~viad,o: fi ,redação n-
eente.) " , - ," , 'nal',o sl!gumte ' ,. '."

, "P.P.OJETO Nq 3.635-A, DE 1966' " .

O Congresso Nacional decretai "

Art. 19. Ficam 'alteradas, na, forma 'que se segue; sem aumento da
despesas"as dotações constantes doAnexo 4.00.00- Poder Executivo, Suba-'
nexo 4.01.00 - Presidência da RepúbliCà, da orçamento Geral da 'Uníão
aprovado pela Lei n' 4..900, de.IO de dezembro de 1966: .
pa;tegorill . -Enl münares

Especificação da Despesa.'

O SR. l'RESIDENTE.,

o SR. PRESIDENTE:

O Congresso Nacional decreta:

Não havendo mais 'oradores inscri
los. declaro encerrada a discussão.

Ap~ovàdo e enviado· à redação final
o segJ.\.Ínte: '

o SR. PRESIDENTE:

(Adauto Cardoso) - Antes de proso
seguir' ri!! discussão, a Mesa se jul~a

obrIgada -a. declarar,' aos 81'S. Depu
t.ados' que tem, para com a Câmara,
dUlls categoriaS'de dev,eres: uma, em
relaçao .a(c.:u'la mn dos 81'S. Depu·
tados, cuj~ dignidade pesstlale' C<ljo
~confõrto individual nos IncumbI! as·
segurar, a °flm •de que possam exercor
o mandato 'PQPull\r 'da melhor ·:na-

nuição, Ou, porventura, o oovêrno neíra possível; outra-categoria 'de. de
desconuece que há di~lculdades e que veres se relaciona, mais com a própria
estas dlüculdades vêm bater às portas
do Deputado? Por oue L conselnó Na- instituição que devemos preservar náo

. clonal de Economia es,á a2'orá. tasen- sõmente do jôgo dos poderes institu
do .correçân monetária dos, aluguéis na ctonaís, mas também perante a opl-
base de 58%? Por que li. SUNAB per- '
mífíu .0 aumento da came, do leite. nlão pública. -FranquIas 'financeiros,
nos transportes? Pur que l\ Elet,robráil Sts .. Deputados, que dependem do
permitiu o aumento' do ~elc!one e da Executivo, nãose dão por meio de re
IU.Z1, , Porque tudo sobe. E. esta ml·
sérta, tMa vem bater nas nossas 1>01" soluções legislativas. mas pór via 'de
'tll.sJi(Muito pem.l . lei. "uja iniciativa ~ão d~pende de'

Não sustentamos a::;íe~'Bs $~ nOs;I" nós. ,i!:. ainda que desconhecêssemos
faroilias. sustentamos a desgraça ,tia' esse fato. é 'bom lembrar que 'tamlJélÍl
ctonal, 'andamos para lJalxo !' para fi e::l:ecUção' dessas franquias flnan'
címa, muitas vezes fora" de nossos zs- ceíras não' depende de nós,' .mss do
lados. a ver o que há ·poi: êsíe BrêlSil,
" socorrer um e outro. portanto, deve- Poder, Executivo. Seja como f6r, , o
mos ganhar 'proporcionalmente à nossa problema será levado hoje à reumâo
.fUnção.• ,' . " .' " da Mesa. (Muito· bem) ,

Nunca fui l;omem que ant:asse atrás
de vantagens. 'Não í~o política de
uruprégo , Não ando nos Ministérios.
Não peço favores pessoaís. Mas p~ço Tem a palavra o SI'. Flol'iceno Pai-o
'que se levante bem alto a' dignidade xão (Pausa).
-desta Casa. se não' pode Sei cumprido
'lJ Decreto Legislativo nO 18-64, que a
Mesa enresenco outro projeto :de de
creto revogando aquêle, Se,'não -pode
-eumprír, que renuncie. Porque a Mesa Tem a PlIla\'tíl' o Sr. Eurico OlivH-
fOI el~lta pa.ra nos re,P!esent,8.r, nao 1'R (PaI/sa).
para 110S perseguír ou nos intrigar com
:li vlda Plihlira nacíonaí, A opinião 'Nã~ está presente,
llública não pode ver 1\ Mesa da Cà
.mnra contra os Deputado&. A Mesa ""0 SR. EURICO OLIVmU"-:
(em 'e-er_tas vantagens mie "os Del111~

tados "11M têm. Nós não temos auto- (Lêl _ Não, é possível, Sr. Pl'Psl-
móvel. não L'timos' ehofpJ" nao temca l s ,.,' ,.

- franquias, não temos casas r,!'atuitllS dente" que se continue a pagar aos
.puru morar e mais uma "érle-de van- - runcronaríos civis e militares de 'me·
tagens. I, n01- hierarquia verdadeiros saláríos de

O Sr. Clc1llens Sa.mpaio '- Não lti. fóme os quais não lhes permitem sa
mos secrelária,~, não t,~ml,s assistentes. tísfazer às ma.is element<U'es neces'
!!lto temos nada., ..' sidades suas e ce suas famílias.

. O SR.'ABEL RAFAEL - OS )Jepu' - . •
·tados tém de ser de!en~IiJ(\s pela Mesa Quanto aos funcionários de' nivel
que elegem.' . técnico superior. OS baixos venclmeu-

portànto, venho, I< t.ribuna reclamar too que· percebem forçam-no; a aban
UUI direito. Estarei aQui outras vê7.es, do~r os cargos.' que atualmente
trazendo o plano dos vpnclmenlos , ocupam: Ainda agora os jornais pu
gra/ífica,õez do Minis'", '" do, Plane
Ja!n~I'O, ~sse Minis(érJo. q:'c eslá COllS' blicam o pedido de. t:ansferência para
trmgmdo'"Q Brasil,' que r.mmla todo II a reserva de 19 ofICIais de pat~nte
mundo leduzir despesM :!JllS que faz superior, sob a alega'çno de insuflr.i- .ta bb lÍ' \ (Explicação PCRsoai - Sem ·revisáO

In ..In l'.S sU,as, o. laICO Ministério a ência. de seus vencimentos públicos e do orador) _ SI'. Presidente. Srs.
pregar ql!e turlo. est.\ lJplU l1llm mar de . , ", .'
rQsns. lité_ o Dl'. Ro')?rt.o Campos de- de t~em POSSIbilidade de ganhar maiS Deputados, na, semana "passaria, ouvi
'VIa mudRr seu nome p:'!'S Dr. Pano como técnicos civis. como jã afirmei, nesta' Casa, por oca.slão de dl~cur';O
"l~sS. Seria t:1elhor. ,~' c homem d10 A precariedade atual de vencimentús proferido por lIustl'e' pllrlamen::n, pa
otnllismo. Esta tudo bem. Desconhece ' . ' lavras de desaprliçp li pessoa. do r:oro~
":5 rca1jda(l~s do Br!lSiL ',1as nós. qu~ eslá.,~orçando o cx~o, .d?s .melh"rcs nel.Alberto Liêge Braga, Comandant~
lidamos com as misér:as quot!diant.., aUluClare~ do serVIço publico, com da, Guarnição Federal do EsLado du
do PaJs, achamos que vai,mal e grUa· pre~uizo para a boa direção dos ne- Maranhão. .
mo~.bc!lt alto: 011 O SI', l'rcsid~nte d" gõcios e sup'erlores intcrêsses do povo Conhecendo aquéle eminente mll!-
Repub!Jca tamb,sm abre u1:... de sua ' . tal', por sinal' Diretor do -Curso de.
qorreção. concorda ~m rereber a.p~nas brasileU'o. Oficiais da Reserva ao tempo em .•ue
como Marechal, ou :lpel1a~ como Pre- Não é SI" Presidente o. aumento era eu ali alU11o, sempre tive de S.
~idenl~ rIa Renúblira. tJU a nlnlJ:1l6m " :. . I .,' Sa. a melhor das impI'essóes, não s6
assistirá o direito 'de r1\zor qu ,() Depu-. de salarlos que sacnfICl\ e sobrecar-' 'pelo cavalhell'esco do seu trato. :.nas
tado nãG podê ter c"rr~çl\~ monetaria- rega a 'nação e, sim, entre outros. os também pela ,sua 'permanente dedi-
nos sens snbsidio~,' sonegadQl'es dos impostos. os con\:ra- cação i\ profissão que resolveu :lbra-

Não" . t' ti bRlldislas e os' dissipadores de divi- çaer'om estas ra'pl'das paIavI'as, u"erooomos os mar lr~~ a Naçàl' . ' , . -
'Basta de intrigas COll~ra :'ó~·· t· '00 ,sas, em viagens constantes ao exterIOr deixar nos Anais da casa llossa de-

. '. . _ . ,em 00... s. custa da Nac1'lo. (JlIuito bom) saprovaçãa às refeI'encJas feitas àque-
ns cpocas, Como nllo $011 homem Que . I la autoridade, e trazel ao Pais a cer-
tenha .nl·"o ,.h r~"eh\o e faco campa- Durante' o discurso do Sr. ··Eu- teza do respello, da admiração r do
I1ha não na base de empregos ou ·van· rico oliveira 11 Sr. Ada!wto Car- acatamento que o COTonel AJoerto
tagens. maio de Ài~mlr~(:s .mprá~a, plí. doso, Pre3iàcllte deixu a, ca(1.eira ~~~~;r:i~e~:nJerece de todos os seus
bUca, eu os com{!ço aq'll. dent.ro 'desta da presidência, que é·ocupada pelo Sr. Presidente, é com satl&lação que
·ClIsa. (Ilflllto bem. l'almas,) ·Sr. Ary Alcântara, 49 Serretár/() , faço êste -registro, pois, com lHe. estou

seguro 'de. estar presta.ndo um real ser·
viço ao' meu Éstado pelo mutto que
deve àquele Ilustre Oficial das possas
Fôrças Armadas. (Muito 'bem. J,lUJto .
bem. Pal1flas) .

O SR, JOSi: CARLOS TEIXEIRA: "

,SI'. Presidente,' Srs. Deputados,
Não' séi bem se u sol que escalda' as

plagas da Africa é-o m ~smo q"" )In
piedosamente, .cast,lga llS. costa~ )e3te
e nordeste de' meu pais. O certo, é
qUe parece que s.lm e, se atentllnjloll

. paro. o. teoria. de. Laplace e a c,-m!l-
Art. 1Q. Passa a ter li. segumt.e re- gu'raçáo dos continentes Sul-America

dação o § 30·do artigo 35 da Lei nú- 'no e africano. será fácll veri!tcar 4ue
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D!scu.;S:lO emoa lio Projeto .-....... UISCllSS!lO iln!ca ('o Projeto .
n9 3.61:i-A, U,' 1:100. que <lutorJ7.1l li, n) :.l.U52-A, de 19~! que autoli?;J o
llUHtura ile Cl NlllllS' espcclals ,10 Poder Excc.utJvo a llbrlJ', ti Pl'csJdõn·
Ihontaute de·Cr., !in.DOO,OOO...c~tma. ela da RepÚblica, o crédito especial de
.iDe ao E:s'r<(lo, J\~,tto: "IlS Fill'ças Ar. Cr$ 27.500,000 (vinte e sete mllhóes
n.adns, ao ;;..perior j'rlbunnJ Mm~u e quinhentos ml! cruzeiros), d.rzt,lnlldo
e a(, Supremo 'rribanl!l Federal: te.)- a. regula.r1zaC1\0 de dpSPClillS autol'l2a
do !>al't'ceres: elll 1..I./h',ls:mo -de ('oD8' lÚls com fundamento no ,§ 19 do lIl"
t:~UJ,áo e Justiça, pflr, constltuciona. tlgo 48 tio Código de Contllbllldarle 11l1.
Jluode e jurldlc':'" <~: lllvorável, com União, no e.yereJclo de lOGO: tendo pa.
pIr.!'uda, da ú".!ll.~à.() de Orçnme.liLO e wceres tavorávels allS, Comissões de
Iavo:t,vcl, til' C~m:s'à( de PIn.lt1',"3~, Orçamento e Fiscallzação Finllnceira.
P!.lldente ele PlI, e"f.r elá Comlssow l>(' C de Finanças. IDo Poder Executivo) '•.
l"ü;callzll.cõo Fmanceira e Tomada. de ReJatúre.s: 81'S. último de Caxvalho e
Contai;, "(Do Poder Executivo). ReJa- CJellJens Snmpalo.
tal'es: Srs. -Oliveira Brlw e Aíhlê
Cour~'.- -.. ,8

4

7

de aluguéis atrasados de IJrédioi
ocupados por Exa.torlllS Federais. 1ns"l
taludlUl no Estado de MmllS Oeraís~1

tendoparecelu: da Comissão de
ConstltulçilO e Justlç", pela cona..tu-;'
otonaítdaue: ravoráver, com emenda,
da Comlssào de Orçamento; ravorá
veís, das ''::0 lll'sões de Flscallzl1.;áq,
.Fmanceirll e 'l'omada de Contas e de
FJ:,llJ,lÇlUl. (Do Poder .Ex~cutivo). l;'e~

latores: Sra. Oliveira Brito, Souto
Maior, Arlrlão Bernardes e Wilson
Chedid.

Dlec'uS~ã·(l única. do Proje to de Ra
solU';áo nQ- 153, de lOGO, que autoríza
o ,'",mhur Deputado Oscar Dias lJorrl!a.
11 exercer o cnrg,», de Proressor t.ate
drátlco na UnlversldaC\e' de Brastlla.,
(Da Mesa). Relator: Sr. Batista.
Ramos.

&
Dlscus.,,!\o' única ào Projeto de Re

solução rl9 159, de 1969, que autoríze,
o Senhor DCl'utado Flávio PoriA'la.
Marelllo ll. exercer o cargo de Pro-'
fessor Ca.tetlratlco na. Universidade de
Brastlía, (Ol\, Mesa>. Relator: Sr.:
Batista Ramos.

DIscussão ún1ca do Projeto ••••••••
n9 2.657-A, de 1951, qne lIutor17.ll o
Poder ExecutIVo a abrir, pelo Minis.
tél'lo da Just,lça P. N~~()clos <11terlores.
o crédito especIal de CI'S 141 000' I.cen
to e quarenta e un mil cruzeiros I
paru i\tender durante (l extJ1'clr.lo de
1960 ns desp,;sas com oõ tlfl(l'ament{)s
dI) grat.1flcuçÍlo 'pela repteo;en1ai;lllJ de
ç4ablllet.es ~ Pl':!melra Suopl'Ocurndo
'ia-Geral da _Repúb,ica ~o Ministério
PlltJI:l:tl l"p"cra.l; tendo .:areceres: da.
CcmiSEllo de conslltll.(.ao e Justlen,
jJ~l!\ :0",;1 J"clonaJidade·e lavor4vcls,
C13S ~ottl'FM}e.s dl! 04çJ:nlt~11(O e Fls
ca:i?Il;,ão J''lr.ancelra e tle Finanças.
mo Pod!'r !:]xecutII'J>. Relator: Sr..
to.'lsta. flamos.

9

D!SéU~são ú;l\r~ do Projeto
nO 2, 8411-A, de 19a1. :,\.1' concede lsen
~ão no ImpOsto J1e consumo partt ao
eompra ele automóvel por lnotoristllo
profissional; rendo pareceres: da Co
mlssi\o pe Con~tltulc;ão e Justiça. pela
constIWcionalla~'le: ela Comlssllo de
Er.onómin, com .ubstltuttvo, e ds. Co
missão de Fin 1I1C.as, com suueménda.

1

l'!Illchid Mamed - ARENA
Saldanha Derzi - .ARENA

ParanLi: ,

ACcloIY__ FUhc - ARENA
João Ribeiro - ARENA
JOl'ge curí - ARENA
Miguel :Eluffara - MDB
Newton Carneiro..,.... ARENA
Paulo Monta1ls - ARENA
Petronlo Fernal - MD:B
Ra!llel Rezende - ARENA

Sa~ta' Catarina:
Jonqll1tn R-amos - ARENA
Paulo Macariní - MDB

Rio 'Grande' do SIl1:

Cid Furtado - ARENA
Ciol'dano 'Alves - MDB
Jairo Brum - MDB
Murclel Tcrra- - ARE.."'A (M .:Fi::)
Tarso Dutrn - ARENA .

,1'1. - O SR. PRESIDENTE:

Levanto li. sessão Cicslgna~do para-li
ordinnr!:t de -hoje. à.s 13 hOfas e 30
rnínutos, à seguinte: -

ORDEU DO DIA

Co~npllrecimentodo Sr. Juracy Ma.
galhlles.- Minlst.!'o das ReJaçõe~ Exle- 6
ríores, a fim de prestar escíarecanen- Discussão única do Projeto
tos .so!Jl'e o.incidcnte de fronteiras en- 11'1 2 60õ-A' de 1961 que Isení~' "áô~
tre o .l'li~Sl1 ; o P:>!agllaL (Requerl-' lmpo.'lto.s d~ Jmportaçito e de consumo,
llJ:nt o n 5..~9~, de 1966). Oradores taxa aduanelra e emolumentos consu
ll1"c~.ltOS. (n~t. ~1~, § 49 do ReglnlCllto lares, para a doll.çào felta peru Arquíw
Inte no}, Senhor.s Deputados: diocese de .Benron, -u)- Ale.lli>il.tl!l, lio

1 - WlIson MUJ:tiuJi (autor) Mosteiro de 1'1nSSll &.t1hora das urn-
2 - l::IC.lloqu.' 'l'uILLI ças de BclCl ){orlz')'ue, telltlo pp.re',e~
3 - Gilberto }i2eVeGo res: da Comlssáb de 'JonstltUlçfto e
4 - J'icwton Clll'nflro JustJ(;a, com emenda uo ~r~igo lc:
5 - Havlo M~I'Cl1l0 fnvoravel, co. ComJ5l>àe de Economill,
lL- Aroldo (:ar".llhQ cem ntloçfto da amem!:. dn Coml!L'ão
7 - Raul de 060s de Constlt'.llç.'lo ~ ~IUStJça; e, .hl Co-
8 -·Afonso Arinos Filho missão ele li'làl\n~as. favoriJvel ao pro-

ElAl f'Ii'JORtnAtlE jele. (Do 8):, Hondcn Fncheco) fie-
, lllwres: Srs. C:1r11tlro de LOY')~ll e

_1)IS~II'$!},l1 (;l',.4llnrn Coc!."!,:>,-

::I

Discussão única do ];!l'ojeto .•.•..••
n9 3,616-A. de 1955, que a.utorlza a
abertura. de créditos especIais num
montante de Cr$ 35.::tl3.67G,lWO (trin
ta ~e cinco IJUhões, oJtocentos e ho~'en.
ta e três milhões, it"liCenf~ e setenta
e sei!! mil, oitocentos e ~ssenta cru
zeiros) 'l\. Presidência da. República.
dlveross Ministérlos, Supremo TrJbu
nal :fcdcrJlI o JustJ~a _Eleitoral, para
oi' fins que especltlca; tonGo parece
res: da ComJ.<;são de Constltul~ão e
Justiça, pela eonstltuclonalldade e ju
rldlcldade; I r"rftve!s, das ComIssões
de Fiscallzação Financeira é Tomada
til' C'Ol1tas ~ de Flm,"ças, Pendente de
parecer da ('''mlsslio ~e Orçamento,
(Do Poder Exect.tlVol. Relalora: Srs,
AmHle10 r.esl i Passos Párto e l"lõres
Soa"es) •

{t

OlScUSSão únlcn do Projeto , ... , •••
n9 3,617-A. de 1966. que autoriza o
Poder Executivo a abrír. pelo Minis
tério da Fazenda, o erétllt{) especial de
Cr$ "15.000.000 (quinze ml1hões de
cruzeiros), destlnado ao pagamento

Arruda Cllm't16 - ARENA
Augusto NO\';)efl - ARENA
COz~!\ Cava!cí,ntí- ARENA
Dlus Lins - AltENA
R~rl\cllo W!g~ - AnlllNA
Jtliia CteofRs -'ARENA
José Meira - ARENA
M~glllhães 1I1el0 - ARENA
Osvaldo Lunll y'l1ho - MDB
Tahos", de Almeida - ARENA

Alagoas:'

Scr,isn1\l11do' Anurode - ARENA

Serr,lpt:

Arlosto Allisdo·- MDB

1311hla: ,

Anr.ó.110 C:'Í'IC'! Magilhães ~ AR!!:·
NA '

Manoel N(."ul:S '- ARENA

E5pfrlta Sento:

João CllJl7101'1 - AR,ENA

Rio de Jr.r,clro:

Alair fi'el'lelri' - Al'l:E!':h
Briglr1o_ 'm'OtO - (2,8,mJ)
Edllbêrto c.e Cnstro ,- AREN'A
EnlnWn(\ci -WJlmmnn - MDB
H~i Ribeiro - ARENA '
Ma:l) Tnmuol'lntlcg1lY - ARENA
R~ym!llHlo·Pl.dllhn - ARENA

OUllnlllJll.ra:

Baetn. Neves ~ MDB
Ohngl.s Rodrigues -_ HDB

Mln~! Gemls:
A~cIJ Cunha - ARENA
Antâmo Luclrmo - ARE1'''A'
Bll;\a ['mto -- ARENA
Gllbcl'tO Far1,l - ARENA
Gullherlne Maohado - ARENA
Mauricio de Andrade - ARENA
Olavo Costa - ARENA
Ol':lUlnm Coelho - ARENA
Renáto Azel'erlo- :MD:l3

São Pllulo: ,
AOlb Chllmmas - ARENA
Afrânio de Oliveira - ARENA
Alceu de Carvn!ho - j\.lDB
Anlllral .Furllln - MD1:l
Antônio de 'E'arros - .ARENA
Arnaldo Cerelelrn - ARENA
Oan'(l1110 Sobrinho - ARENA
Cllnha Bueno - ARENA

" Dias Menezes - MDB
D~rvllle Alcgrettl, - MDB
FElInclsco SC.Ul'lJa. - ARENA
Hamílton Pr9[]O - ARENA
Herbert Levy - ARENA
Hugo BOl'ghl - ARENA
!talo FittipahU -.ARENA (S,E.)
João Lisboa. - n,?66)
José Bllrbosa - MDB
José Rcsegue - ARENA
Lacõrte Vltale - ARENA
Llno Morglml1 -, r.ID:a
Luiz Francisco -_ MDB
Maurlcio Ooulart - MDB
Ortlz Montcho - ARENA
P<1dre Oadlnho - ARENA
PlIulo Lauro":' ARENA CIO. 7.66)
Pedro !\farão - MD13
Pereira Lepe:, - ARENA
Pl1nlo Salgado - .ARJ;1;X.1'
Ruy Amarnl :- 11mB

Goiás: -

Malo Grosfo:

Corrêa ás. Costa - ARENA
Edison GllrcÍJl,- MOJI

D~IXAl\( DE COl\orPAnECElt
os SENlIORES:

:Elu tls!,a, Flnmos
Nilo Coelho

Acre:
Geraldo Mesquita - ARENA
Jorge :B:nlume - ARENA

Alllazonas:

Abrohão Sabbá. - ARENA
JIj"é l:Jst.evcs - ARENA
Leopoldo Percs ~ ARE.'NA
Pl\Ulo Coelho - MDB

Pnl'ii.:

Armando Carneiro - ARENA
OllbeTto Campelo Azevedo - .AY.E-

NA .

Maranhão:

Alberto Aboud - ARENA
LuIz :Fcrnando -,AliENA

~l'll'tul:

lIt'ltol.' CI\\"Glcantl - ARENA
8ouz", Snnlos - ARENA

Ceará.:
.Alvaro Lins - MDB
Jll'mandll P'akAo -', AKoWJCA

Pois bettl, se. Presidente, SenhorCilI Aulllzio Pínhelre - ARENA.
Deputados, êsse é mesmo o retrato de _ Cost,a Lima - ARENA
Sergipe; Estado já de pobre econo- Dias Macedo - ARENA
Jilla. a. braços com o problemA do de- . )?lIulo Slltasate - ARENA
Jlempr~lto e do avnteameruo, da moa- Rnul Carneiro - ARENA
da., mercê da polltJca econõmíeo-n- ....... -
nnncoíra adotada pelo lrovêrno, se de., ) roo Ore.nde -do Norte:

. bate, Ilg'ura, com maís esse drama, ' .)'essé 'Freire _ ARENA
1'l:rlpõe-se. e daqui faço um lIpl!lo Odilon Rlbl'iJO Coutinho - MDB

em nome 'dos serll'Jpanos e no 111'::11 Vingt Rosaôo'~ ARENA
llrtJprlo, quo o Oovfrno recomende lia '
mals urgentes providencias dos OTill.os Paralba:
técnicos competentes, para, numa Bil'ar OJlnU1u -'MDB
~bl'n. glgn!\tcsca, obedecendo ao mais 'feotônlo' Netu _ ARENA

~~lj~J:l~[goaâ~r~~;,nld~'s~~me~;ul~g~ Vital dO aEgo -, ARENA
em etapua, que 51! vão comjnetando, Pernambncc.
l'mo., I'BpJ!O, mínupular o anudoto da
selvs milagrosa, aa unidade salvado
1'0. capaz de arrerccer .o ímpeto voraz
do sol c umedecer seus ralos.

que o ODvllrno dll.&epúbllctt, que
jHlf.CCU salvudor, como "e dia, nuo
mude apenas o rotule da íamosa In
dúslrlll da , seca sobejamente eonne
r IdR, principalmente agora. que novos
nutvanores do Nordeste se reúnem no
JQ E.ncontro de Investidores no Nor
úeato, l1. ser reanzado em Fortaleza,
11lt 2" (jUillzcna de ·junho próximo.'

Qlle seus planos não tenham I) mos
mo tlm que tlvernm os dos nmurgu
nH.'llte lembrados planos do, Banco de

- Comu ução e Rcconstruçlio, ou, I ntao,
os da flUnO~lt Comlssáo MI~ta Brasil.
BJiJl(!on UnIdos. ou da Missão •••••
ABHlNK, donunclll(io. pelo saudoso
Vnlontim BOUÇa,1, polsque também !s
zoa, corno agora a. polJtloa econômica. e
imanceh'u do Govcrno. contaram com,
n, Bempre nJudll. cconOmlca dos ame
l'lermos, o;; americanos :(10 Norte, com
r.uÜo t.ompre presente e deslntc.res$ada
;~sslstênclll técnica, altamente dll.m'~a
nos Int!n'cssos dç nossa Pátria, ll"WQ
.ltc~tanl os fatos. • ,

Qne on planG!; de a'l'ora saJmn '1r'l
15!lell'os pll.rll. brIWJleiro.s, sem &/)..10
foblo. e lliío se limitem a ,!lira ou

2'lqurln lirea ontle os lntcrL'SScs pts
~oa!S 'de cnda um dos rcsponsávl'ls
."cjam mais bem aquInhoados, 1"1\5,
8eulwrCll, que sojam litingldo.s p.'lns
j !lv~3tldores do Nordeste tMIlS ns
ftJ"cns necellSltadM, a começar p~los
l11D.ls so!reClorell E'st:lttos daquela. re-,
glno. C0l110 o meu pequeno e sempre'
fjllrrldo Sergipe, por uma questão ele
jús!Jça. e por amor 1\ Pátria.

Espernm ns c;rlan(;as fllmlntllt e
desoladas e os veUlos maltrapilhos e
dn!.lllnpnrnl1os, qllEl mais soírem com
II tcrrJvcl séca, que o GovGrno, (<\l.
Íl"~tnnto, náo os deLxc de' alimentar
]'lrlmelro e de os agllsalhar tamuém,
])llrrl sobrevIverem a essa' terr~el des~
crllçn. (Muito_ bem).

O SR. PRESIDENTE:

Nntla 1n31Jl ha.vendo a trtl.tIlr, "OU
l~vnntnr 11. sessão.



_OIARIO DO CONORE:SSONAC!ONAt: (Seção I) Maio de 1966 2M3 /

~iscussão úníca dOI Projeto .
nO 4.292-A, de 1962, que revela pres
críção de dfrelto â ,pl'omoçã.o ,"post
rnortem" do' soldado Oavid PImentel
CabI'al; tendo pareceres: da Comissão
de ConstitUiçao e Jusnça, pela cons
tltuci.ona!ldade e jurldic,ldade, e, com

,substItu~vO, da. C'l!l:ussão de Fínan
, ças. (Do Poder E1;ccurívo). ~ Rela
'1.01': Sr. ~truda Câmara. ~

M aludido su15stltutivo., IDo
Cunha Bueno).

10

51''l'Constituição e Just:ça :pela constlttl~
cíonalíaade c jUl'l:1lc;do.rle; e, ravorá
....Is, .das Com1ssot!$ de Economi.. t' de
Fmanças. " (Do si-, ouunermmo . oe
Oliveira). - ."el:3.tL.ec srs. aa',úlio
Moura,~Lyrlo Bertoli e Arfo Theodoro.

1B

Dia 24-5-66 ...:.. pubIlcação do pa.re
cer; e
Di~ 25-5-66 - discussão 40 projeto

(.sess~ conjunta), às 9.00 horas.,
.'

-

11

_ Díscussao única Iio Pr·JJeto ..... / .•
nv 4A09, Cif 1962, que autorfza o Po

-deI .executIvo_a,abrir li... Poder Judi~

crnrlo - Justiça Eleltora.l - Tribunal
: ,/:)uperlor .<!lleltorai, ,J fJ"paito especial
de Cr$ 100.000.ono (r..:m milhões de
eruzerros) ,'para ateu ler, a despesas
com eleições 11çpaIs em 1962; tendo
:parecer luvcrável da l,;omissão de Or-

. ~am&lltl'l e Fiscállzaç~o Financeira.
(Da lJOflJl':.hO de Oouszrtusçãc e Jus"

, tlçaJ. hell tor: sr. N~lEcn Carneira.

, 13·

DIscussão única uo Projeto
:ng 2.153. de '1964, que previ' sôbre o
.proeedlmento sumario para OS erímes
aujertos à pena de multa ou de deten
"ao até um ano e dá outras providên
eías. - <Da ooeussão de Constituição
e JustiçaJ Relator: Sr. Tal'so
Dutra. '

14
Discussão nníea do Projeto .de De

creto Legislativo, n9 258, de 1966, que
mantém o 'ato de 14 de dezembro' de
1965, do Tribunal de Contas da Irnlão.
-de registro da concessão de reforma
,. ~ ex-cabo do Exército José Fra:ncisco
de -Araúto. - (Da Comissão de Fisca
lizaçâo Financeira. e Tomada de con
tusj . - Relator: Sr. Ludovlco de Al-
meida. '

• }.,~, c

,"DiscUssão 'dli1ca do 'Projeto de De
ereto Legíslattvc n9 257, dê, 1966, que
mantém o .sto de 14 de dezembro de
lD65, do Tribunal de Contas da União,
lIIe registro dé concessão de reforma
ao ex-cabo do Exército Ublratari Po'
nguar TOrres. ,- (Da Cormssân de

, ,:f'Jscallzação Financeira e Tomada de
~CClntas.l. Relator: Sr. Ludovlco de
Almeida.
/. 16,
:'Dlscussão üníca do Projeto de De-

_C' eto Legls,at:vo n" 259, ~de 196'!, que
torna detitutivo o ato do l'r(ollnal de
('ontas da União. de l0 de' fevereiro
tlo lp66. de registro sob re~ef";a da
-oncéssao de retorma póstuma ao CI\
pitão-Tenenr", A!lf;'IJ;to Henrlqlie da
SI/vn Oliveira. (Da Cornlss!\o de Fis
{,ll1i7ação Financeira e Tomida de
·'nntasl. Relator: 'Sr. José Es-
reves. \ ..

_17 '

DlscllSS!\O única do Projeto , .•••...
11' 3..513-A, de .966, que, dá nova re
nac?o ao Item /9-ql allneas' 001 'C 002,

•dl\ Seolio XV, da Tal'lf!i que o.c.ompa
nha a Lei no 3.2H, de 14 de &ll;Osto d~

1957; tendo pareceres:' da Comi.s!íl) de

72~ SESSÃO EM 18 DE
. M~IO' DE 1966

PREsmtNclA DOS SItS.l l!ENRI
'QUE LA ROCQVE; 2· SJÜJKE'l'A
RIO; ARY ALCll.N1'ARA.· ·1' ':íE

. CRETARIO;. ADAUCTO CARDO
SO, PltESmEN'l'E; JOSE BuNI·

. .FAOIO. 2· VWE-PRESIllEN1'F. '

! - AS 13,30 nORAS COMPARECEM
OS SENHORES '

Henrlq~e L:l Rocqúe "
Ary Alcântara ~

Tufy Nàssli

Acre:
... Rui Llno' - MDB

Wandl1~1ey Dantas - ARENA -
-Aniazonas: "

'Wilson Calmon
'. agOsto de' 196!lJ

Pará:
Armando- dorrea - ARENA
João Menezes - MDB '
Lopo Castro - ARENA
Waldemar, Guimarães - ARENA,

Maranhão:

Al~xandre costa' ....: ARENA
Cesárlo Colmbra'- ARENA:
Cid CarvaJho - MDB
ClodomlrMillet -' ARÉNA~ ,
IVllr Saldanha - ARENA
José Burnett - MGB
Llno, Machado - MDB (6.8.66)
Llster Caldas - ARENA TLE
Luiz 'coelho _ ARENA -. GRAMA
Mattos Carvalho - MDB Presl<!~nte Adaut()'CardClso ,
Renato Archar - MDB Câmara Depufados Bra,sllla Dl!'

, Ceará: ,Tenho a~honra 'de 'comunicar Vó':-
:E:dJlson Melo Távora - ARENA . !rencia - apresentei credenciais Pro;;

Rio orande do Norte:_ " dente De Gnulle data dois de mato "
-iUnêrlco'de souza. - ARENA (30 de tendo entrado 'Imediatamente pleno

junho de 196(1)' - exercícío funcões F.fulXtixador do. Ilrl -
Djalma Marinho - ARENA síl jlmto govl'rno.' Rem1bllca l"rat1CEé'l
Grlmaldi Ribeiro ,-'ARENA vg ato que Importa perda meu man-

'Paralba: dato legislntlvo. Atenclosas slludl~"
ções. - Bilac P!nto.- _--

Flavlano Ribeiro - ARENA ',' - -
PUnlo Lemos - ARENA li: DEFJl,RlDO. PELA }tEsÁ. CONo:,

Alagoas: VOC"-NDO-SE O JtESPJ\CTIVÓ
SUPLF.N'J'E. O SEGUINTE RIH

Ahraháo Mourã - :MDB QUERlMENTO:' ",'
~ Pltombo - MDB Senhor Presidente:

SeTglpe: '
O deputado que êste subscreve veui,

Lourlvàl Batista. - ARENA na forIlIa r~imental, requerer a V.'
Machado Rollember~ ..., AREN.\ E;.l'\llo. cem-- (100) d!M- de lIcenco,lpara.
Passos pôrto - ARENA trata.mento de sat1de, a partir 'destn
)Valter Batista -: MDB, data. ' ,
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65 - Mcompete ao Congresso votar
l!. le1 de 1ixaç.ão das FOI'ças I_rma
das para o tempo de paz"; e

176 e 177 -' "das Forças Arma
das, sua contextura e finalidades".

O abaIxo assinado passa a' precl
lar e a comprovar as acusações su
pra.

liA

1:. LIDO E VAI A I!\lPRI.\lIR·
O SEGUlNTE PARECEr::

Parecer N<;> 183, de 1966

genuinamente naval. A arma aérea Ipela gente da Marinha, M fôrças na
e lIoje indispensável a qualquer Es- calS cembora aéreas); com o mesmo
quadra etícíente. Uma Esquadra <léS- status relatívamente às E~quadras,

provida de arma aérea representa que as fôrças submarinas. as tôrças
fôrça nava~ amputada dE!. um dos l1e Cruzadores, as fôrças ele Contra
seus mais importantes órgãos, priva- rorpedeíros, as fôrças-ligeiras de dl
da de um aos seus mais valiosos ele- ferentes tipos etc.
mentes componentes. , ,

Pode-se afirmar. C01IÍ segurança, A todos aquel~s ql!c Iá eSelv.eram a
GUERRA AmO-NAVAL MODERNA que: _ Uma Esquadra sem arma bordo de NaVIOS-.A;el:odr1mcs n,.Io pode

_ I _ • aerea não é. Esquadra; uma Marinha sequer ocorrer a ídéía de a ~I'lgar em
sem aviões navais. cem por cento tais navios .1111115 corpuruçl\tls til.l1ta-

Conceito InternacIonal navais, não é Marinha. res distintas. - Mal'll!~a ti. Acrondll-
As Esquadras modernas têm para tlCal Só quem ainda nao leu as Jns

Repudiado pelo Exmo. Senhor Pre- núcleos 05 Navios-Aeródromos e em truções elaboradas pelll Mariulla Ame
, aldente da lI.epllbttca torno dêíes lUiejam cruzadores, con. ncana, para. uso dos ,IJ.vla::or<)s lia vaís
li: atualmente doutrina mansa. e tratorpedeiros, Submarinos e mui- empregadOs noa serviços de pro teçao

pacíüea, no que concerne concerto, toa outros navíos subsidiários, .para que a eomboíos e nas opcracáe.i de cnça
Athié Cilury, planejamento e execução da guerra tais Esquadras, constituindo conjuntos a submarlllos, pode aUmellti'l a cren

aero-navaí, em moldes modernos, harmônicos, possam exercer étJcall- ça. de que um aviador 'lU! não seja
aquela que implica na necessidade im- mente o poder mal'ltimo e mercê Oficial de Marinha, esteja C'll eondí
prescinCilvel dO emprego da. arma- desse exercido possam é~nt;olar as çl\es de atuar com eUciimeln naque

aérea. nas lides navais, arma essa ua. Unhas maritlmas de comunícàções e tes serviços e naquelas IIpal'a~Óes, .•
cunlllçao de totalmente Integrada e garantir a vitória nas guerras entre alo atividades que exl~en.. conheci
parte Indissolúvel das Marinhas, ,las patses litorâneos. mentes especíalízados de navegaçao,
Esquadras e Fãrl]as Tareta Naval!. O poder maruimo (a. que inclui o de métodos de caça. de empré~o de
Disso constitui prova Inequívoca o poder naval) continua representando sinais, de reconhecimento de sílhue
tato de, com excepção ún;ca do Bra- !ttualnlente, e isso mais do que nun- tas de navios etc., a par. clt! apura-
sil: ca, o tator n9 1 para o êxito, a eon- do senso .mannneírc. .

uNão haver no Mundo, l<tualmen- diçâo essencial para a vllória. As ,M~ncIOnl? ainda outr~ ~lll~:as. 1114
tt<, Marinha. que não disponha de guerras totais, nos moldes modernos \lUSo - esclarecnne,;to.s nereua•.1~CO
Aviaçào Naval, cem por cento naval. dependem cada vez mais do domínio nhecímentos, coberturas, patrutna
embora a Russia soviética, por mott- dos mares. Aquêle que controlar 11- mentes, bombardeios ti" alvos riu
vos espeeiaís géo-politlcos, tenha essa nhas marítimas de comunicações, isto ~ant~s" Idem de InstaJllçc~s portua
Avlaçào Naval baseada em terra :lr- é, que delas puder dispor prrvando rias, tOlPedeam~nto ele navios, obs~r
me"; e concomitantemente o inimigo do uso vaçao e correçao dos uros dos ca-

"Não haver no Mundo. atualmen- das mesmas, terá estabelecido "lj)Co- nnoes de bordo, proteçno contra nu
te, Navlos-AeródJ'omos cujos aviões racto" a condição indispensável para vias inimigos atacantes, lançamento
deixem de ser operados, guarnecrdes ganhar a guerra, embora nalguns ca. de, cortinas de .fumaça e d~ gases t~

Dru ú.tcia do Sr. Almirante Carlos e tripuladOS por gente das respectl- sos essa condlÇilo não seja bastante lOCOS etc., que exigem ~Ua.i, pUlA
rcnna uou», contra o sennor Pres!- vas Marinhas". para tal. fiel e. adequada reallza~ao. granue
I ente da Repübliclt, Marechal Hum- treinamento nas ndes navars, mtenso
DLl'lo de Alencar Ca.~teIlo Branco, SÚtge assim a seguinte altel'l1ativa; Foi condição bastante na. Uuel'rtl Uroclnlo marinheIro. .
•Ld 119 1. 07!l. de 10 de abril de _ Ou tôdas as nações que têm Ma- dg Pacífico (Estados Unidos v. Ja- Vóos teitos por aviões ll/lt:aís ctes
1~50); com parecer da Comissão Es- rinha. de certo porte estão erradas e paO), guerra ess€nclalmente nsval, tinam-se 11 esecução dc fainas nilvals,
jJedal, pelo al'(fllll'emcnlo. ' O Brasil certo; ou, pelo contrário, to- mas não o tal na luta contm a Ale- tão naval!' quanto as outrM talDu~.
Do Almirante Carlos Penna Botto. lias aquelas nações estão certas e o manha. e a Itália, que exigiu s. in- Jamais se pensou, até agorll, "m ;;c-

Brasil errado!! vasão da EuroPa çontlnenta,l, embo- parar dli. Mulnha. as lltivldades P'xU'-
, ;. o Exmo, Senhor Presidente da. ra para. essa ItIvasao tivesse sido re- cidasdebaJxo d'água. pel,}s submal'l-
Cflltlnra elos Deputados. .' A 2~ hipótese parece ser a inals qulsito "sine-qua,non" o domínio nos' jamais se cogitou de erigir eln

a.toeltável para o 'a.ngustloso dilelt\a . .'. maritiD}o Aliado li. fim de perml/.lr a serilço IndependenW aquele relam'o
n1C de Janeiro - Em 1~ de marÇO Essas constatações já ,são, quero crer, eficaz participação dos Estado~ Uni- a condução das máquinas propulso-

ue 1905. altamente slgnWcativas., e convin~en- dos. ras dos navios de guerra, ,ir.mais se
EXIllO, Senhor: tes, e por si os sós juslltical'iam o qua- As fõrças aéreas, no quadro da teve a extravagante idéia de instalar

lIf1catlvo de lesa-Marinha, e, portan-_ Grande Est~'aié~la da última. guerra, o servJço autônlmo dos O(JUél'll-Tdr-
O "baixo-assinado, braslleiro, casa- to, de lesa-Pátria lambént, qne são toram de mestlmâvel v!tlor para o pedeb'os, ou a a,uta.rqula d,':, cruza

do, Ahnirnnte Ref. da. Mal'Ínha de hesito em dar à recente decisão to- exercicio do Poder Naval, sobretudo dores etc, .'
Guerra Nacional, residente na Cida- mada pelo EXJllo. Sr. pr~sidellte nos casos em que as tôrças aéreas agi- '. •• _
ú( do Rio de Janeiro, 1i:stado da Oua- da República. que tal foi a de or- raro como parie integrante das Es- Por que enl.ão _ nao pl~noll!zar
:IJubll;'a, à Rua Redentor n9 237, em denar que a no~sa Marinha ent.regue quadras. agora o afastamento de L~O seguIu
l,nnema, vem, mediante a presente o~ seus aviõés navais à. AeronlÍutica, Como exemplos d I ti tJ critério, com 1cferência 1\&' ativiàa-

Para que esta, com seus próprios avia- " e n m~ • e ca~ des llavai:s exercidSll peloo aVIões?
ptição C nos têrmos do Artigo 141 tripule a oordo c~.deuaçao de esforços, tll'emO~ os O exemplo dll. 1nglatcrra V'lD pIl1a
"ÍÍ 31 da. constituição Federal, 'Titulo dores, os guarneça e" ' .. exemplos da EsqUadra. Alrumca.na e . , ul b 'I «.
IV. Capltülo n, usar do dlr~lto de dI? Navlo.Aer6dromo Mma.s.Gerais. respectiva. AvIação Navlt.l ("Naval nos .meq voco valol, Em a n. .....
Hepl'esentar contra o EXmo. Senh()l' Em tôrno delll:as cons1.lltações búsi- AVJatlon") da l!:equadra BrltímlOO e 1911:1 fez-se naquele pll.ls " am~lga~
l'lts\rlente da República Marechal do cas desenvolver€! a parte cenaal de correlata 'Armil A're ("FI t Ai ma da Royal Naval Alr Se, VJC~ "- do

E
. 'I u· d ' todo o meu ractoclnlo tendente a Arm"),.-e da Esqu:ch~ Jap::ésa = RO.l'al Flymg Corps, formando aisiln ,1\

"NC! o •• umberto e Alencar Cas- provar que o Exmo. Sr. Pre~ldenle respectiva Fôrça Aérea Naval' e Royal álr Porce. A Mll,l'mlm Bn·
teUi! Bra.nco, a quem acusa ~e a!:nUo da Répúbllca. prcjudlcou, eom a. de- co~o exemplos precarios de cO;ljU~ t1llllca protestou com veem~ncla,.

'àe autOridade e de h~,:,er IncJdldo ~m cisão acima, tomada. a respeJto da gaçao de esforços tivemJa o:; cn~(jS Em 1924, hou~e um, OOlllpJ"lllJbSO,
crtmes dc rcsponsabll,dade previs::os chamada AvinçÍ!o Embarcada a de- em que o auxlllo aéreo foI pre~itmlo llm{\ ~a-soluÇlLO, cl'land"-~e del.l
cxpllc]tamente 118. mencionada Cons- tesa externa do Brasil; no setor ma- por uma Fôrça independente, tais 1,1'0 da Royal .Air Fmcc uma avJ1~ao
l tulçao. dUmo, bem assim a. segllram;a inter- como os da Esquadra Br':Alllca e a. para fi. Marinha. 0$ resulli'\dos cnn-

O abaixo assInado esM convencido na do pais; e q!l~ também atentou "Royal Air Force" .ia Esquadra I,a- tinua.ram a. ser péssimog Em' 1928,
lO tllJe o Exmo. Senh6r Presidente da contra. a ConstltUlçao Fed~ral em ou- liam. e a. "Reggla Aeron'Íutlca' e da foi ImaJmente u,mada IJ. ~oIUção
Hrpúbllca no que se refere às atri- tros setores. Esquadra Alemã e a "Luft,wáífe/' correta e sensa.ta. de da~ " Mal'inl1!t

• • , Val.se repetir. paradoxalmente, por F.ssa constatação não .leve sur~l'e- arnm-aerea. exclUSivamente sua, Eob
bllJçoes prlvatlvamente contl!!r1das imposição do 19 mandatário da nação ender, por ser lógIca e natlll'a!. Com o titulo de Fleet Air Arm. Aliás a.
p,lo ArLlgo 87, da ConstitJ,llo;áo, abusou o trágico e cra:so CI'rO cometldo pelB efeito, quando se trata rle re.lltzar al- declBão foi c.",tcndídll também á.
.Iaquelas especl!lcadas no incIso XI a Englaterra. nos primórdios da la gwn serviço completo, alguma tarefa aviação jjtorânea. passando o Coas
laber: Guerra Mundtal, qual o de mIsturar nnportaDw e de env~rg!ldura, é ra- tal C'oonmand à jurldição do- Al-

"exercer o cOll;umdo supremo aas a bordo dos navios de guerra gente zoável que prestem melhOJ aUXilio, miranmdo,
fõrças' armadas. afuninlstrando-as por da Marinha e gente ~e uma outra cum vistas â consecoçii(, do objetivo,
IntermMio doa órgãos competentes"; ~l'poraçlio armada,·a ~eronâut!ca; precisamente aqueles elementos que ])Á GUElInA ...EHO-NA';AL'

e de que, outrossim, incorr~u nos ê;ro que teve de ser comgldo. nlUjue- possam agir com pertelto conheclmen. At'Jar/ores alUcios à Marinha lIdo
.mmes de responsabilidade previstos lc pRis, etn ~sce de desastrosos re- to de causa, que se sintam amblentll- lhe' servem
no ArlJgo 89, Incisos r' TI e IV, p.on- sultados. VaI o Exmo. Sr. Presi- dos. que estejam treinCldos para és.se
cementes a.' dente fazer o Brasil senl,lr na pró- gênero de eSforço~. ,são 'con1Jecidos in(Jmp.rDs CUSD!!

, . , prJa carne a amarga experiência. que flagrantes reveladores da In.,plldâo
"II,los que a!;ef},~am contra a exls- outroa já. tivel!lnl e que nos deveria Em se tra.tando d,' empreendlmen· de aviadOres allleJiOS às MJJ'Illhas

tenCla da Uniao , ~frVlr de Ução e de exemplo a não tos navais, parec.. meridinnamente para a realização de tarelas !~avals.

"Idem contrlJ. o livre ell.erclclo do . - Imltjldo!... cluo, portanto, 'Iue exatamente ele Citarei IÜgUDII deles.
Poder LegislatIVO"; e ll~ Gu'rra 'ero-Navlll MA"'rna Indivlduos afeitos à~ lldes navais. dos

• ~ v'" VUv I!ndlvlduos nabituados de há muito Em julho de 1940 avio.dlll'e~ UnHa-
uidem contra a segurança interna II ao moureJar no 'métler" naval, se nos bombardearam, por equivoco,

do pais". - - deva esperar .a1eJtl(" auxlJlo! dois dOll seUJj próprios Enu!Juraçados,
O Exmo. Senhor Presidente 'da A. imllortltnC'ia da aviaç40 naval Ora, as ativldad'-s aéreas por sObre o "GIUlio cesare" e o "Cont~ di ca.-

República atentou também contra. o 'tJm dos mais incisivos enSlna.mcn- âgUas são a.tlvIdaúes no.vais, cvnsti- VOIll'''. Em 9 de fevereiro e.~ ]'941 os
tlue prescreve a. Constituição Federal tos da. última Grande, Guerra de tuem parte Inwgrll.:lte do poder 1IIa- aV,iadores da "Reggia .Aeronáutica"
nos seus artigos seguintet: 1939,45, tolo da neeessidádll império- rltimo, pois repre~~l't.am a apltcação atingiram e Bel'lamente llva:iaram o

fi _ "organlzaçlw das Fôrças Ar- ~, !le dotar, ss Marinhas de Guerra de fr,: " "" ,lo .,-'10 coc,'dt.lva por ~,,- Cru2lLdor upola", cuja incon!lJndlvel
,nlndas. dn ser:urança. das fr01'telr:lS ae adequadas armas lIére:lS, scb a bre águas. Msim taIs atividlldes de- Is!lhuela era bem conhecirh de 10-
e da. defesa extel'l1a"; (Corma de aviação naval, de avlaçâo vem ser exercidas por pc.~soal naval, ,dos os marujos da Ilália .,.

!'i2sles termos,

1'. dzfertmento, - Jairo Bruln.
:aI aeilla, 16 de maio de 1966,
P;, ar. Deputado Valdir Mozzaqua

&1'0, nos seguintes têrrnos:

Si'. Presidente,

C ornuníco a V. l!Ixa" para &5 de
víuus nns, que nesta data. assumo a
cauetra de Deputado Federal pelo Es.
tarlo do Rio Grande do Sul, em vir
tu; e de licença do Deputado Federal
Ja.ro BrUJn, Integrando 11 legenda do
M .vtmento Democrático BrasileIro,

Dn 18 de mala de 1iJlXI. - Valdl/1'
Ai ri Mozzaqllall'o.

D.1 Senhor Deputado
nrs seguintes termos:

Senhor Presidente:

Comunico a Vossa Excelência. que
nr.un data reassumo o mandato dto
Deputado Federal, desistindo, portan
to. do restante da Iícença que. requeri.

NêS(U. oportunidade reafirmo oe
meus protestos da mais elevada es
tíuia e consideração.

Brnsllia, em 18 de maio de 1966.
A:JIÍl! courv,
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, - f l' t Marechal Cutelo da Lultwa.ffe as unidades aéreas daT\I"do o curso da. ín vasão A,. Norue'- guarda', e não- raro pude marcar nas in e izmen c, o _
~v W. , td tt d Repíiblica Marinha. AS exigências ela auerra na-"'a, pela' Alemanha, -teria talvez auto cartas nàuttcas as posições de 4 e li Branco, Presl ei e a. f" ti t I

.. , I Air sUbmarlnos'nas minhas imediatas vi- do 'Almll'lmte Ernest King, e'K-C'tl!' vai não foram su icien emen e eva-eutro se os aviadores da 'Rcya mandante em Chefe de tôdas as El;- d!lll em conta",
Force" tivessem tido senso mannnet- aínnanças. quadras Amerícanas durante a II "A falta de uma aviação naval pro-
ro e não houvessem sido apenas pilo- ;Mas esses submarmos raramente vou ser uma .desvantagem decísrva
tos de aviões terrestres, Com efeito, atacavam durante o dia, naquela épo- Guerra Munâlal: , para a Alemanha na guerra naval",
teriam então percebido que os trans- ca,: e sim ou à. noite, navegando -co poder da Marinha reside na. "Erramos fundamentalmente não
portes, escoltados por navios de guer- emersos.i ou nos crepúsculos, nave- completa combinação dos elementos construindo uma aviação naval. A
ra 'por êles avistados no M:ll.r do Nor- gando Imersos. Ora, era precísamen- de superficie, submarinos e aéreos"" criação da nossa Luftwafte não ateu
te' dois dJas antes do inicio da ínva- te nessas ocasiões perigosas, li U01:e "Um aviador naval deve ter, para deu às necessidades da .Marlnha At!l
são, sleníücavam uma operação ee ou nos dois crepúsculos, que os aviões cooperar eflcazmente com a Esquadra má. A Marinha operou sem o d3Vido
desembarque em desenvolvímento. e não apareciam ... Nunca pude en- um' completo conhecimento da Ma· apolo aéreo que Ihb era ,indlspensã~
certamente teria.m dado alar.ma a tender-me 'com os aviões da FAB, rlnha, suas tradições e costumes, bem vel".,
respeito, o que, não aconteceu. 'nem trocar quaisquer, comunicações. como das suas necessidades, porque Do' Almlrante Franco Maugori,' Cil\
-Posteriormente à. ocupação da !Iha Falávamos linguagens - díterentest A só assím endoutrinndo poderá tlesem.' Marlllha Italiana:' ,
de ereta pelos alemães, tAmbém .OS minha era a Iínguagem da Marinha, penhar cabalmente o seu dever. O "Fomos derrotados por nós mesmo","
aviadores da' "RAF" revelatam Intel- compendíada no excelenteOÓ(\igo elevado nível de eficIência da nO:;~l\-' romOs derrotados naquele tráA'IC6 dI:>
ra lneficiêneia nas tarefas navais Merslgs e no Código Internacional ae aviação naval é devido prínclpalmen- de 1923 quando Mussolinl decretou que
que lhes foram outorgadas; isso IW sinase, te ao fato de seus aviões serem guar- a' Itália deveria tem' uma Fôrça Aérea.
ponto' de tornar - neeeasúrío -,proibir Os aviões voavam com 'lreqn{,nClIlo necídos por Onc!als e -uraças 'da Ma- rndependente, e roubou à MarJnha l\ '
ãqueles 'aviadores a permanência, em por cima dos CombOIOS. durante íon- rínha'. ' "- sua arma aérea. Naquele dia pCJ:de'
uniforme, nas ruas de f\~ex!U1drIB, sob go tempo, o que era sabidamente con- "A liçiio mais incisiva' da. guerra, mos a. guerra cnc Mediterrdneo",
pena de originar conlllt'lS violentos tra-índícado pois revelavam assim a po terreno da eslJ'sügia naval e d~, Do Almirante 'Sl~e1'mail, da Mat!-
cqm as fôrças de miantaría rettra- posição dos Comboios a submarinos tática foi lt -prova convincente e a nlla 'Americana:
das da Ilha. de Oreta, que guarda- distantes h vêzes até 100 milhas , O aceitaÇão hoje generalizada entre nós
vam .dos avíadores em quest:ío um que os aviões da FAB deviam lazer, de que a aviação naval é e deve ser "Não creio que os EStRdos-Uniuos
prorundo ressentimento ". , e não faziam, era patrulhai' áreas em sempre uma .írnportante e indl,';l!olú- venham a cometer o êrro da Tnglll,-;

Por ocasião da caça ao EntJOIlraÇ&- torno dos Oomboiose distantes dêstes. vel componente da Esquadra. allás terra, -aliás posteríórrnente corrnnuc,'
do alemão "Bismack", no Atltll1tlCCl Em 3 de março de-1943, ataquei f' d 1 á 25 anos pOls,l,a criação de uma Fôrça Aérea
Norte (tres aviadores do Na'l'io-Aero- com bombas de profundidade um, doutrína ,báSiC:t hll;;nn a l' única seria perigosa para a Marinha,
dromo "ArY,: Royal", tripulados por SUbmarino (revelado pelos meus apa- na nossa Marm a_" ti destruíndo a aviação naval",-
aviadores leigos da RAF lançarll,llI 1'elhos sonoros) quI' procurava torpe- "A -aViação naval. embora c0n.s - Do Presidente Roosevelt: _ "No
torpedos contra o Cmzatlol' "She(- dear o Navio-Tanque "Marajó", -qua- tuíndo uma especialidade, está aínda que se refere às operações navais, LI

Cild",. não o a.tll1«indo, fellllluenw. se à entrada do põrto de Sa]YR:!or muito mais ligada ao resto da F.~- avião faz parte tão integrante das
Ao Sul da Ilha. Sardenha. uma. Ulllbia), Durante o ataque, que du- quadra do que mesmo o serviço Sub- I::sQuadras quanto os E'11eoU1:açado~, os

parte da Esquadra. ltAli1l.ns. conse- rou meia-hora observei que um marínn. E' de fato Imposslvel tma- SUbmarinos e os Contra-Torpedeírus.
I\Ul1,;. certa vez escapar .. lOrota Bri- avião da FAB Sobrev4lalla o '1oéal, a gínar uma Esquadra moderna e etí- Eis à razâo peja qual aõrças a~l cas
l.ânlca porque as Jnlorma~r,~ presta- cerca de 'aoo metros de altura, Ao ciente sem que nela exista completa devem fazer, parte- 4ns Marinhas",
d!Ul par um avião Sun(lerlllIld, na chcj<ar ao pôrto pedi ao Comandante- união dos elemento. avlll(órios e

h
dje De ,Sir Wlnston Churchill:

RAP, (oram as mais contusas e con· Navnl -de Leste que slndieasse do que superf!cle. A aviacão na'lal faz o e
traditórílls posslvels, havia. -visto o pilõto do ,avião em parte da rotinn bú~lca diária do Ofi- ," .....dvoguei no parlamento o' ponto _

Anles da criação da «F.leet Ali causa, Resultado: _ o -aviador na· daI de Marinha quando no- mar" _ de yista da Marinha, na disPttla so-,
Arm" e da ~ra.ns(erêncJa do "C<istal da vtra e nem sequer suspeitara que Do Almirante Sit. Rog!!r Keyes, da bre 'a arma-aérea da Esqlladra., Em

-Command"_ para -llo Marinha Brltânl- 200 metros 'abaixo dêle um Cruzador Marillha 'Brltànlea: impossível não "dar rllzão ao~ rog'J:i
ca, não raTO os aviões da, RAF' <>u U\'esse atacado wn submalino duran- du Almirantado quant:o â lhe caber
deixa,'am de atacar SllQllIarJno3, ale- te meia-hora, lançando nove bombas "Niío se pode hoje negar que muitos o completo contróle da avilição 'tia
maes 110 Mal' do ~ol'te, ou ataca· de 300 libras-de troti! cada ullla! homens pagaram

C

com a vida o êrro, Esquadra, quer quanto it. elllpfcglliIJ,
vam subnJarinos britânIcos' - tn.mo Um_ avião Americano. mas ]Jl1o!ll- com!'t1do pelo GO'lêmo~ i~so ant~s da para reconhecimento, _quer quanto a
assim, que ficou "elel>tt' o rad1Usra- do por gente da reserva, bnseado em criação da Fleet Air Arm, de lllío empregada. para bOlliilardetos 'ou a:a- ,
ma- passado por um Comandante de Recife certo dia indicou pcla radio- proporcionar à MarinhA Britânica ques a_uma Esquadra inillli~a,.: A fun-,
submaYÍno a,:ar~ado, ao ,Almirantado, ,fonla. 'com o' sinal' EU, um navio a wna arma aérea pr6prla". ção da fõrça-aérel;\' controlada _,paio.
di?,clldo: ~'espt}ro reçres5~I' . 1"Ol'ts- 35 milhas distante do mcu Capltã- - Do Almirante Yarnell, da Ma~lnhli Almirantado era predomlnantemenb
mouth e entmr diqUI' Cll.'l<l não scJa nea. Como PU significa "água aber- Americana: _ "Após Urna trágica sé- umn função naval", , '
mais atacado p~la aviação hmiga" ... ta" no Código Internacional, desta.· rle de desaStres os Britânicos decidl- Da, Comissúo das Fõrças-ArmadM

_Nos -mares da Malásia nc largo de quei logo um navio da F.scola para ram-se' pela rcsWulção da avIação. da "Casa dos -Representantes".- em
Singapuru, 08 Encouraçados' Brlt:1nl- 'pesquisar e dar socono. Mas se tra- naval à Marinha". Washington Estados Unidos, Cjuan;io
cos "llepulso" e "Prince oI Walle;;" 'tava apenas de pequeno navIO' '~An· tratando da 'questão da Uní[icaquo e'
10ram post_os II pique ,porque aviõ\'s na" da Companhia Karl Hoepke. que Do Almirante, stlrllni. da Marinha opinando contra lllna Fôrça Aérea
da RAF fia0 prestMam ao Alm[rante ao avistar o avião haviA içatlo o seu Americana, autor do livro "\Vhy ·Sea- Única: '
Tom Philllps o indIspensável apolo dlstll\tlVO PUZA pnra identificar-se, Power Wil Win the WAR".: - "Poder-Aéreo Militar consisl~ 'd!
aérco.,prete:üando ~~s condit;iíes O pUôto da' rese~va fixou-se sôme!-lte "A Marinha precisa de marinhelto.~ três Poderes Aéreos: o das 1'"órças A&
atm?S!érícas; mas os aVlOes nat'ais ja, nas duas primeiras letras, e dai a que saibam voar, 'e não de pnísanos reas, o da Marinha. e o do C.rpl)
poneses voaram e 'atacaram.... confusão,.. - com asas". lo de FUZileiros Navais"., _

Aviões F\V-200 da "LuftwafIe" C'!l'- Em moados dé dezembro de 1943, '"A diferença entre cciop~ração. mul- "Os-lideres dn Nnção, com ,relaç1ío
'~wcll\m contlnu!!~aJnente lnformaçoes nada-menos ele 17 navios mercantes tas vêzes dlflcil de obter, e o c()n\al1~ a. a:imamentos :navais" sâo os, lldêrcs ,
erradas no AlmIrante, Doellít:z;, difi· argentinos e ~spallhóls (oram loca1l- do exercido pela Mal'inha, sôbre~;'!1s d~ Marinha dos' Estados Unidos'"
cUltando a cOl1centrat;íio, _de Sllbmarj- ",ados ao largo do pOrto do R!o de próprias fôrças-aéreas, pode se ~rll.du-

,nos; e às vflzes dois llV10Cll manda.- Janeiro _pelas estações de rlldiogonlô- zír na diferença entre a derrota e a, POr' que relutar eOl1tra a evidênCIa.
vam duas p0sições diferentes rara o metros e lnformações de agentes se· vitória numa batalha naval".' dos tatos?
m~smo combol,o, dlfel'indo !1~é. de 120 eretos, Havía fundadas suspeHas de Do "Almimnte', SYdQ/W.Freemantle, Por que não aceitar, ent..'\o, como
mlllms. e ,obngando a diVISa0 dos c{ue tais navios neutros vinham rca- da Mal'Ínlla Britll.l1lca: concludentes, ílS lições inclsJvlls in,,-
~Ubl1l11rlnos atp.cantes em dois grupos bnsteccndo de' nafta os submerinos "As fôrças-aéreas, destiJllldas It en~· quivocas, dos acontecimentos tios úl

c7' Mn~, há tnmbém os exemplos "ca, alemães, em alto-mar ou em ense~- pr~l1'o conjunto com as fdrças nlwalS timos quinze anos, deSde os mcu,lcs
selros aquele~ tOI'neclclos pela cam·, das desertlL~. Houve então otelem para. e militares, jerão de atuar no carát.er da II Grande Guenn?
panha antl-submarlno que, ,auxiliando que os avióes dá FAB baseados no áe fôrcas subordinadas e não coop~- Por que não api'oveitar a eX)JeJ'I-
li 4~ Esquadra A~nerlc~na, fez à llossa Rio 1tl1'cstlgnssem o caso e fixassem cantes", ' ênela das . nações qu~ estiveram, e:1I
E.~"ua(jr1\ Brasllmra, ,- as posições exata~ dos navios. "A Marinha e o K"êrclto devem pos- i:Uel'll?" ,

Vou reportar-me às minhM e'K)J'l- Mas, ° tempo nlío estEtva bom, ha- sulr as suàs respectivas fôrças-aéreas, Por que não coUl!!r, como mamia o
l'Wn~lns proprla~ .como Corna,?dall~~ via névoas. aguaceiros, cerrat'ões, em guarnecidas, em cad/\ caso, por on. bom-senso, os ensinamentos que lL5
de Forças de Escolta de Comoolos , tôda a áreà fronteira ao pôrlo do Rio; elais de Marinha e marinhelJ'os, e por lutns nos mantém pl'o<liga1i2l'.r.Io :\s
a bordo do Cruzador, "R.io Grande elo c, corno resultado, nem um único na- Of4clals do Exército e soldados", manchcias? Por que d~spl'ezar a C:à3
SU[",' Cm 19~3. e relativas a 18 C.Oln- vio' (dentre o..~ 17) foi nvlMtRdo l.)lós Do Almirante TlJomas Hart, da Ma. alea evid&ncia 'dos f Elias , .AS E3qlla~
bolos.lntcrnncionals, durante a ra:ie nmit.as horas de vôo por 'numerosos, rinha. Americana: iJ ' dras precisam de lwlac,ão própria.
mais Intensa da campanha. aviões... ',"Desgraçadamente. multo desgraca- Pam as Marinhas s6 tera ,Valor o !lv!a"

Nunca recebi qualquer au:dJio da Outros caSos poderiam ser citados, dnmente, ocorreu um movimento dls· dor que 'fôr marinheiro. Só c um ma-
. FAll. Os aviões apareciaDl" áS vezes o que n50 farei para nno alongar-me sociador sob 'a forlna de grande al;i- rlnheiro, depois de se ter ~ôrn(ld()
durante o dia, mas Jnlllnis dererl! dema"iado. tação em pro\.dc uma fôrça-aére_a In- llvlailor naval, poderá realizar a rl":l~
C/Ullllluer lnfol'ln:v;ito útil. que me pu-' Algumas opiniões l'alio,~as s6bre dependente,- mas tál movimento foi tento as múltiplas tarefas navais qUIJ,
desse oncnlar, As Informações úteis , (j N 'I finalmente subjugado", Ule foram dadas. ., _ .
procccllnm Jôdas do lJomando da Pór- A2

11(/Q
o ata "Todo marinhciro deve conhecer ai· Antes, de aprender ao voar precl-

ça Nllval;do Norde.ste, à: qnal pertçn- Todos I1quêlas que tiverem conhe· gwna -coIsa de aviação. mllstodo , h' 'p I
da o Cru~ador "Rio Grande do íOU!", címéuto exato dos Ü'âmites da ""'er- aviador naval dave f<!r muitíssimo de sará ser marm Ciro,' ara ag r com

.... ~ acêrto no ar será neccss:\rlo que ,fIameu Capltltnrn; e estas, por sua I'ez, m, a6l'o-naval moderna, e que lIsa- rnal'inhelro'~, ' esteja, vinculado ao mar- pvlo seu tl-
pl'occdwm das rst:!é;ões "radíogol1lo- )'6m de boa fé, não terão outra al- Do-Grande-Almirante Karl De>enlt:z, l'ocl:n\r,), pela sna fOl'mac.iio rnen.tal,
mclxlc/lS e"jpallladas.,nos I1Wra ls Sul- 't.emativa do que aceitar o ponto de Chefe Supremo da Marinha Alemfl..
Amencnno Oriental e Afrkapo Ocl- vlsllJ, da "absoluta necessidnde' de desde janeiro de 1943'até' o final da pelo seu endoutrillamento,e até pel() -
d~IlIi\J, operadas-pelos .,ArriCI'I,CallO~. Aviação Naval, cem por eento naVirl'[U Guerra. Mundial: _ . _ seu temperamento e sentll1lento~;' "
E"sas i!1!orllla~ôes é, qlte jme permi- para completar, nara_ integJ'ar, qual- "A despeito dos esforços da Mar!- O que quer a jJ-laríTlha
liam conhcc~l' d~s po~l,õ,es/QOs sub- Qu"r Esquadra eficIente". " nlla Alemll para criar a sua próprIa
llÚ11'lllOS lJllmJgos, 1Ia.~, rotas a serem Pis clo;umas ouin1ões categorizadas fôrça aérea naval: Rifler t~mou"a de., )_ Marinha Brasileira forma um
'llf\Vegü(l~~ pelos Comboios, snb minha, a respeito, ~ontra as quais se opõe, cisão de tormar dentro da estl'llturll todo' indivisivel, ,argamassado ,peio
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bom-senso marinheiro, impregnado do te a aqulsição de um NAIl: tipo Escol- nha, só permitíndo à Mannha a posse jelas". eis a tarefa da Missão háúca,
espínto-dc-eorpo profissional, A êsse ta. Logo a seguir êsse mesmo Estado- e o manejo de hellcópterC\s, Isto como soviética. no que concerne a guerra
eonjunto alenta crença arraigada 1I!lS MaJor Geral propôs "normllll" nara trlste ficha de consolação Baixa o naval. Mas como lazer. se a nússlo.
nobíusaímas finalidades da carreira cooperação da,F.''1l3 com Marln.'ta e Decreto-F.xp.cutlvo n9 55,527 sem de um lado'não dispõe de fOrcas na
crença Que é o produto d:l decantação Exército, que desagradam à Marl· atentar ao lato de estar assim ten- vais de superfície e áreas capazes <l~
de 143 anos de serviços relevantes ao nha, _ tando revogar leis do congresso, que se contraporem nos formidáveis eíe
:nr~sll. desde a Independência. A ear- oi de agôsto de 1952 - Lei do CO'1- tais, são a Lei n'" L1:58. de 4 de agõs- tJ~'os, das lJemocrnclas" ~. de outro
relra naval representa um s..cerdózio: gresso n9 1. 658. sancíonada pelo Pre- "to de 1952. e nove Leis Orçarnenrárlas la10, tem eontrast uma posícão gCtl
_ requer devotamento, fé. mlstlca, sídente da República, E a "Lei d3 Or- do. Marlnha! Decreto que oc aflllura, gráfica desfavorável que a priva do
e511írl'o de abnegação e de sacrifícIos, ranlzação AdmlnlJ;tratlva do Mln.sté portanto, anulo de pleno direito". fácil acesso aos mare,?
t, sobretudo, entusiasmo. rio da Marinha", NO artigo 59 lbl S Situação pollttco-cstratc!llra Inlcrn~- _ Empreganao as fôrças submarl-

O azul dos mares e o Mui dos céus Lei menciona exelícítamençe: - As- ctonal. À llip'ótese mais prolJá;Jal de nas, tal a resposta.
110 Irmanam. Tais mares e céus, suntos relacionados com a "Av1açáo rruerra. _ - ,
constituem o ambiente apropriado da Embarcada". ' ,,- Em tais fôrças reside a esperança
"Marinha Azul"; _ da "Marinha 4 de novembro de 1957 - A Mll.:'I- o Exmo. Sr. M a.r e c o 9.1 CllslellJ ~ovlétlca de molestar, nos mares, as
azul" de todos os tempos. de LlIdas nha sollcita ao Presidente da Rellú- Branco, ao que parece. bÓ nutre apre- frotas de guerra e mercantes dos pai-
as épocas, da Marinha sempiterna Q:Ie bllca revisão .das "normas" (também ensões no âmbito militar, quanto à ses Intensos jJ. Ideologia. comunista.
tem influenciado tão decísavamsnte chamadas de D.utrina) ~ Conselho de possibÚidllde da eclosão. no BrllSíI, de Não poderá a Rússia emprt'f(SI' com
na História do Mundo. e da qual se Segurança Nac!onal envia ao EMFA. movimento do tipo "guerrilha", Tia- êxito a arma-aérea lIILlal. -vais não
uranam os seus servidores! 1958 ,_' O EM1"A faz demorados e ta-se, em verdade. de u.aís do que dispõe de navloa-aerôdrcrnos e. mes-

i uma possíbtltdade, e sim de uma pro- mo que os tivesse, nao 0& pocena
O Que a Marinha. do Brasil quer é nconclusívos estudos até março de babllldade, tais a extensão e a pro- utilizar porquanto as suas tôreas na-

1959. --' '• arma-aérea sob alarma legitlmn. de ldit-o de 1959 _ ""~cide-sn o EMP" fundidade da "propaganda' comunís- vais de supertícte serao certamente
Aviação Naval. Ela quem uma fOr-'" IJC v " ta" no pais, . - varridas dos mares exteriores ante o
ça-aérea em perfeita paridade com as pela aDescentrallzaçiio" dos melo.. Asslm. S. Ex. sõ pensa ~m têrmos podei das Esquadras ínlmígas. AI está
outras UI1'Ças navaís e tão naval quau- aéreos para as três Fôrças Armadas, de "segurança Interna" 'a príncípal razão peja ~unl o~ sovlá
to aquelas outras, Ela. quer marínher- e propõe aínua a revisão da chamaüa No entanto, "defesa externa" e "se- Mcos não se interessam pelos NAEsl
rus que saibam voar e que sejam, por- Doutrina. DIZ que a melhor SOlução é gurança Interna" são Interdepend€Il- uireríores no mar, terão de se con
tanto especializados em aviação na- a dn hipótese ANT-l: "Descentrallz:t.- tes, e, além dISSO. as próprias "guer- tentar com a altude defenslvr-ofpn
val; mas que pertençam aos Quall:os ção", oondte-ona tudo. porém, a um rllhas" subversivas que S" Ex" acer- alva sob a forma de Inl;Pnsllo campa
da Marinha, Q semelhança dos nrtí- estudo jurld1eo.' tadnmente receia são rrutos, perjeí- nna submarina. O submarino. paro.
lhelros, dos submarlnístas, dos torpe- Maio de 1959 - Perecer n9 '528-Z do tamente prevlsive1s; atíás, .da nossa, l!les, é a grande arma "aval. Resulta, ,
dIstas. dos radlntelegrafístas, etc. , Consultor-Geral da República. dízan- claudieante "delesa externa" em face num reverso de medalha. o vivo In
Contra essas pretensões EJ opiÍe 1l50- 'do: ~ Lei n9, 1.658, de 1S52. "orgãnlca.- da ofensiva giobal do Mo,lmento In- teresse que -tem as DemocracIas no
ra o Exmo. Senhor Presidente da R~- ~ente conferiu à Marinha", a AvIa- ternacíonet oomunísta. ernprêgo de todos os meros e recursos
pública. Szgue-se a relação sumária cao Embarcada lllrt. 5~>' .E mais aln- Mas o Exmo, sr.--Marecnnl. apesar que permitam t. .campanha anll-suà
tios acontecimentos que precederam à da: li: poIs possível a evolução da de militar, é favorllvel, em matéria marino.
dcelsão abusiva. e ilegal do Marechal Doutrina. ate entregar-se à Marinha de "Pollt!ea EXterior". à reorm íngê- A provável campanha ,lntl-
Custallo Branco, decisão que privou aviação naval inteiramente índepen- nua da "não-violência" sem se Ie n- Submarino
[. Marinha da sua lnc:piente- e leglti- dente e desvinculada da Aeronáutica. brar do que já solreram vários pat-

I - N 1 ses devido "ao seu emprego, notada- . Assim, a guerra provável para. o
na Av açao avai, 14 de julho de 19S0 _ O Parecer mente o. índia que herdou 11. nociva B:asiJ é aquela contra a RI\sSJa so-
A luta pela aviaçlio nava,l - À trtste IaclIn,a é aprovad? -pelo Presidente da Idéia de Uandl11. Passo a examinar I'létlca, como decorrência da partlcl-

odf.lsé;a da l'rlarm7!11 __ Republlca e enVIado ao EMFA pa..a Ilgeiramente, l'ID largos traços a si· p:lÇão da nossa pátria na iuta do
. Agesto de 1916.- Decret,o criando ,lJttulllle, êste tome proVIdências adequa- tuaçã(l polltico-e.tratégica internaclo- BJOco Democrático contra o Bloco Co

nal e o faço porque êss!! exame vai alunlsta (Rússia e China'. A nossa
a :Escola de Aviaçao da ManIíba. ' Dezemóro de 1960 _ Chega ato por- ref6rçar a minha acusa<;ll.o de que o participação só abrangerá, ao que tudo

Dezembro de 1923 - Decreto crlan- to do Rio o Navio-Aeródromo "Minas Exmo, Sr. Presidente da R~p;íbllca, parece Indicar, o ,etor 1llU1'1IJmo.
do a DlreLCIl'la de Aeronáutica da Ma- G~rals". " pelo fato de haver enfraquecIdo a Lutar contra a campalllla su/mlGl /lIa
rlnhll. 21 de janeiro de 1951 ..L. Represen- Marinha "ex vI" ae uma Infeliz de- russa será o nosso principal oDjetlvo,

1925 a 1932 _ Instalação Centros de cantes do EMFA, da Marinha e da cIsão prejUdlcod a "defesa externa" E Importantlsslmo objetivo, paIs cu!
AViação Naval Santos e S:lnta. Catll.- FAB assinam "DIretrizes" que o Pre- Ic, p:'rlanto. a "se'lUrança i.'1terna"l tadas que fOssem as nossa~ comun~
rlna. ". sidente' da República manda vigorar do Brasil no advento de uma prova- caçães maritlmas, o Brasil ficaria pa

Instalação Bases }_~ro-l"a'fals do P?1" 12 meses. como solução provlsó- \leI "campanha submarina" que çen"Ja rallsado em pouco tempo e cntmr;a
GaleãO Ladário e Rio Grande do na. lJlretrlzes calcadas no Parecer a ser desfechada contra nós pelo Bln- l'III colapso econOmlco-financelro e

Sul ' _ - n9 526-2; do Consultor-Geral da RepU- co comunIsta. social!
fÓ34 _ Inauguração do Correio bllca. Marinha, embora não satlsfel- A estratéj!;la global cu,;sa, destinada Acresce que a Junta lnt",;amerlclllla

Aéreo Naval, estendido depois ao li- ta; Teslgnou-se, llguard~ndo o pro\á- a levar avante o ob3etivo tlJu!.1 do MO- de Defesa. ~ediada em Washlt16ton,
toral Sul vel fracasso de tais "DIretrizes" den- v I me n to Internaclom!.l Comunifita, Quando distribuiu Zonas de Defesa.

, • . tro de um ano para então conseguIr baseia-se numa ciêncIa, relativamente h nações da América Latina. aI! \-
1939.~ Inauguração da 011c:n,3 de I"normas finaIs" dentro da tese, já nova: a, "Gcopolltlca", Essa clencla buiu ao nosso paIS, com a sanl;lío dtt

AvJaçao _Naval. p~ra manutençao e pacifica da "Descentralização" esl.'lbelece três premissas de caráter Govêmo brasileiro. R missão de pro·
constru~ao de avloes navais, Coo5- , ' • geral, a saber: ver à defesa das linhas maritL'l1>ls de
trulu 40 aviões PW-44. I Julho de 1951 - PresIdente Qua-· "Quem Aomlnar a Europa OrIental comunica~õ:!s ao largo de umr. Zona.

dros expede "!lfemorandum" o.de- '" Atldntica de grande largura. indo dI}
~() de janeiro de 19H - Sob regime, nando o cumprimento rigoroso das. dominará o coração Terre~tre (Rear· paralelo do Rio Chut até o I:arll.lelo

dHatorial (Getúlio) é baixado Decre- "Dlretrlzes". tland) ; do Cabo Orange; e, além dIsso, pra-
to-lei n9 2,961, criando a FAB e 10 de agOsto de 1951 _ O Minlsté- Quem dominar o Coraçâa Terrestre ver à defesa de um corredor atl!lntko
amputando a Marinha da sua Avliu;lio rio da Aeronáutica nega-se a cumprir dcminará a 111la do Mundo nVorld- entre o Nordeste brasileiro e Daitar
Naval. contra Pareccr un,ãnlme do. AI- a ordem, considerando as "Dlretrl- Tsland); , na 'costa africanll.
T11rnntado e do Estado-Maior da Ar- zes" como "ilegais e um... Imtr,llha- Quem dominar o. !Iha do Mundo Pnra ter êxito na defesa dessa Zona,
mntl". ' ção", apesar de terem .ielo-asslnadas dominam o pr6prlo Mundo". Atlântica será.' preciso, de ac6rdo com

6 de dezembro de 19oi2 - Decreto em janeIro de 1961 por um represen- por Dha- _do Mundo entenda-se o n t~cnlca anti-submarIno hoje lltlnll-,
n9 8,726 aprovando a "Ordenança" tante seul11' conjunto dos três Continentes: E:!:1- tida universalmente (menos nu Bra-
GemI para o ServIço da Armada, Lei 21 de janeiro de 1951 11. 21 de ja- ropa,. Asia e Afrlea; e por Coraçao 1;111, empregar os chamados dL<poslll-
B?sJca da Marinha. nelro de 1962 - A Marinha cumpre Terrestre a Europa Oriental l..nclulda vaI de -caça e destruição.

lI. sua. parte mencionada nas "Dlre- Rús.~la Européia e Sibéria). Flnda a

t
Essa Ordenança cita el{pllcit:unen- trizes": II Guerra Mundial foraJ\l tra7~dos a:i s6 é possivel enfrenlar os rnoõern?S

e: Jugo soviético os dez palses qUi! hoJe submarinos com o conjunto: avido,
, I A A d é tot Ild d d ' aI Cria a Base Aérea de São Pedro constituem a chamada "Cortina de helicoptero. nauiD, perfeltmnen1c coar-a ,rma ll. a a a e os na.- da Aldela',- ' d denado. O -problema (o trlplice; loca-

T.los e aeronaves; /1) Cria' a estação de'HelJcóptero.s Ferro", Ficou assim a aussm e ~?"- llzar, interceptar IJ destruir (1 sub-
bl f.s aeronaves serão classi!lcadu Embarcados' ~ se do coração Terrestre e de reglOes marlno. O avião locallza; o helicop-

pelo tipo e função; t; • c) Da g~andc desenvolvimento àS clrcundnntes na EUropa Central lera acompanha em segulda.' P o na-
I D 11 O ue e -For a Aérea. Na- Prossegue agora o goverull so"iétlc~c e ne q ç atividades aéro-navals' 11 ' ~ conquista da 1""a do :\~llndo, a sa- '{lo Ilnti~submarjno r.1pido destrói.

vaI". , dI Comprova a Iriex~qUlbllldade da .. lU O avia0 pOSS I d I 'd ri
16 de setembro de 1946 _ Decreto- chamada Doutrina' e mostra ser cor- ber: Europa Ocidental, ASlll e Afrlca, . u grlU! e ve oco n, e ed t b I - Contudo, ante li' reslstl!nela opOSta_ pude varrer grandes areas, por s~bre

lei 119 9.889 restringin o as a ri u çoes reta. a solução: "Descentralização". p"los palses democrl\tlcos, slmbolil'lada os ma~cs, para localizar o suomar1l10,
tia. FAB e fl'l:ando do seguinte mMo 21 de janeiro de 1962 - Expira a ;Inelpalmente no "Pacto do Atlánt.!- mas !"Iao se pode manter no ar a baixa
llS suas fln:tlidades:_ vigência das "D:relrizes" Resolve en- ~o Norte" (NATOI, os dirl~entl.!~ d') velOCidade que permlta detecçõ~s '~'Jl-

co operacões puramente aéreas: tão a Marinha fazer a aquisição de Kremlin perceberam que teriio de lu- dadOSllS, e a .sua úRl'lIa ofensiva é pe-
oI Operações combinadas com as aviões com verbas orçamentárias le- tàr contra algumas pot~l1c\a" 'navaIs quena.

d"zn9ls F/}r<:as ArIlladas; e gals. , entre elllS ~s E.~tados tT'1ldos e a rn. 0_,hellcoptero tem velocldada :"ela-
el A defesa aérea do p:l.\s. 1953 .:. Começam a ehegar os aviões ~laterra. Não será- suflciPTltr, portan- [!vamente baixa, poder ofensIvo p~-
Níio 11.\ menção alguma a aopera. navais 'adquiridos pelai Marmha. t· a RÇão exclusiva do~ s"1l~ Exêrcl- queno, mas pode manler-se no ar prà-

ções' l1l!.vals", nem "à Marinha". centésimo pouso a bord~, aem quai- t~~, Serã preciso, para sul1j\lga~ a tlcamente parado.
AgOsto de 19.7 _ O Estado-Maior <ttler acidente. EUropa OCidental dp.senvol'1'e~ U'11 O navIo do \lpo Contra-Toroedel1'o

Geral, em Parecer dirigIdo ao Conse- Setembro de 1964 - VerJ1lca-seo enorme' esfôrqa. (lu'al seja " de conter tem velocidade z:eduzida, mas ,rrande
lho de Segurança Nacional reconh~ce 26 de janeiro de -1965 - O Marechal o colosso amerIcano. o 0\1- nrcess?!- poder de deteeçao e enorme ~apacl-
I\ vantan;em da criação da Aviação Castello Branco, Presidente da Rcpú- rlamente exl'tlrl! R~eltar o desafio pa- dade ofensIva contra o sl\bmaflno,
Naval mas diz ser essa solução Ideal blica, -dá à FAD a posre e. o manejo ra tI. luta nos mares! O navio-aeródromo comanda e ~C1or
iml{eqUivel na oca~ião. por motivos excl\ÍSlvo de to~os rn! aviões, mesmo ".Imoedlr ali perturbar o exerclcio dena 1I8 operações, rellbllStéce, usa õ
cconCmlcos; diz tamb~ ser urgen- 011 adqUlrldo~ legalmente pela l\1arl~ ldo poder maritlmo pellll! Democra- radar e, seu eficaz sJstema de comu-
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Mas llSslm'procedendo S. Ex~ come-'
teu' a!Juso' de autoridade, porqu'anw I>
art. 87, inciso 'XI. da nossa Constl~
tulção F-ed~ral, assim reza:

"Exercer o Comando Supremo
du, Fôrças ArmadasJ ·adminlstrn.n.

,do·as por intenné410' dos órgãoa
competentes." , '

, O unico 6rg/fo competente lL mere
cer o Itcn.!amento de S. Ext foi o
EMFA. dominado pelo Exército e de
longa da.fa contrárIo ás juslas I'elvln
dleaçõee d~ Marinha:

j

1SJ
I

Quinta-feira.

nlcaç6es, Como cohdIç!íO «a/ue qua nossa, defesa externa, da qúal lUluelu DENúNCIA APRESEl-."'TADA. CON· rln1lril e o 'consclh~N~cionlll do Aeru~'1
non", parti o êxit.o urge utlJ1zll.r aviões. desordens dependem,"'.. TRA O SR. PRE;>I'DENTE DA RE- náutica, ilMSando todô o pessoal" mí..
e heltcojrtercs navais, pilotos e' obser- O Exmo. Sr. Presidente da Ropll-, PUBLICA' MAREOHAL ,HUMBEFl.TO l\w.r ligado à Aviação Militlll' a cons.;1
vadores navaIs. " bllca incidiU, assim, nos crimes de res- DE ,ALENCAR OASTELLO BRANCO tHuir umaCorporaçâo .úníea, aubor..

E' Indll;pensável destruir o subma- ponsabllidade previstos pela.OonstItui- PELO' BR! ALMIRANTE PENNA dinado ao Ministério da Aeronlt1Ítica.~
tino antes dêle atingir posições perí- çlio .Federa.l no artigo 89'; Incisos I, BOTO 3. surgiU então, na Mt\.rinlla, «lIQ,
goSas.. ' ". II 8 IV e também no art: 59, inciso "Relll.tor; Deputago, "Carl~s Werneck: a. essa época po~sull\aviação PI'ólll'ia,'

Quais são essas posições. perIgosas? IV. a saber: ' ,bem eqUlpa.do e cOllstitil\da, com seun
19} aquelas que permitem ao sub;' I _ Atos que 'atentarem contra. a ll1:wl'l:óRId, próprios recursos, 'grupos que não ncei'

maríno lançar torpedos él'ontra Com- eldstên"la. dl\ União ' Subscrita 'pejo Senhor ·Almte'. car- tarern como correto o ato consumado:

bOI"os ou grupos de naviM,.mercnntes·,. ,\,; Ios Penna 'Bo~to' e recebida pelo"'" eIU 20 de, janeiro de 1941, nüo porque'= ~ v," ,<u ".. ,..... tivesse sido criado" o Ministério .:la;'
29) aquelwi que permitem ao sub- Art. 89. n '- Ideul, contra. o Uvre celentísslme . 6enhor Presidente' da. A'eromi.utlcn e sim pela perda. Cle sue. \

'msrlnc ou disparar projéteis auto-pro- exercício do Poder Leglslatlvo; e' Ollmam dos Dejrutndos, parl\ 0l1, dei- '.. li 'I
llulsados, mísseís, contra âreas vitais '. ' -, tos regimentais -c,-legals, pretende à AVlaçqg. N o cessaram' então c;SB$
d\:)' terrltérlo, 'ou atacar navíos-não- IV _ 'Idem, épntra a'se~ralÍça In- p.t'\liente, "Denúncia ', .. apresentada grupos'de lrislstlr em.que tõsse rena-
comboíados tanto em alto-mar quanto lema do pais. " com' base no permissivo legal e cons- rado aquílo que 'no entender c!"leif
" ó ,~ Ilt i u ainda efetuar'· "tuc"onal cio a~tl" 14< par'grbfo Q7 se apresentava com~ gl'l'IVe êrro. •
pr x..no ao orm, o :Arj;, 69, IV '- Organizar as Fôrças d"'a c"ons~tlt,,'~ão' l"ol'g d....e, set~eln"bro "d': ,,3. 'Os fatos ocorridos na '2~ 'l'1ucl'ra
.mínagem.ao larl;o dos nossos portos. Ai'madas, a. segurança das fronteiras 1;:'6 ' ....., h -Id I ~ MundJn.I, em. que fiCOU dClIlOJl1llriulll

As primeiras éxígemu quo se cba- e a' defesa externa .Ó:_," • IN , ler ,recon ec o como ncurs0!l imllortânçia decisiva 'que a Aviaçuo .
11111. "cobertura' cerrada", .Isto é, pro-' " nas sançõee da Lei p.Q. Lln9', de 10 dll ' " ,
teção à/rota. 'embora exercida a 30, 40 O abaIXo assinado pede vênia parA abril de 1050, ao 1JJxcelentlslmo Se. MIlJta.r, desempenhou, vieram zeror-
ou 50 milhas dos Comboios: as segun- observar que 8. parte atentatória ao nhor Presidente di n,epubUca., prla çar,.'ne~ses gr~pos mconíormagos o"
dn.s pedem «cobertura" afastada, isto livre exercício 'do poder' Legislativo prAtica de crímes da eompetêneía que. dC6~JO de onrer ~mJ!. refórmUlaça? na.
é, proteção inálreta, exerpída.a gran- (ínoíao n), se reporta' no tato de ha-. llie é atrlbulda pelo artlgD 87 da mes-. pp~tjca -aeronáutica adotada' pelo 00-,
<lC3 dlstdnclas. .- " I' ver .o Exllio. 8l'". Pl'esldente baixada ma Constituição (Inciso x:r) - C> vêlno., . tãnctas
" um Decreto ll;xecut.lvo, o de n9 55,627, "1:Csponsabilldade" _ atentado con- ,4. Tangido pelas <:lrcúns ünctas, o
:De como o' Presidente da'nepúbllcude 26 de janeiro de 1965, que, 'se f6r, tia a exlstênciada- unlãó -(artigo" 89, Ml.nlstério ~~ A;eronautlca -em 'i&45
,~prejUdlcou. a,' Defesa e:rter~uJ, IJ a executado, revoga,rá nlio' só 11. LeL do inciso . l' contra o 'livre exerelcio dll tomou a iUlcllltlV(\. de submeter 1::0

Segurança ln1ema do BrltAd, Inc!- Congresso n9,1.658, de4 de ag6sto de poder LégJsin.tivo (lU'tlgo 89 lnclllo oovi!moun: plano ,!e .1'eOrgllllJzaçuo
dlndo assim em crimes: de respon- 1952, que crioU ao eha~ada, Aviação rI); ti contra a scgurança Intrim11. po da Fôrça. Aerell. B;'asllell'a., tond~ em
saàllldade previstos na COlIstitl1fç/fo Embarcada, como também o nove Leis pais (!ll'tlgo, 09. inciso IV), tur10 da vlsl~, sua coopcraç110 _coln a Mllllnl1",
FeàeraZ ,', Orçamentárias refl'rentes a verbas es- Constituição Fcd~raJ, bem comoraten• e o Exército e ao e~tM ~tado M~!oJ:
O Exmo. Sr. Presidente da Repl\- peclflcas distribuídas pelo congresso Il llidos menos espcol!icadós lW3 llrtJgoa Oeral (atuai Estado .!1ll.IOp das ,For

blica tem Idélas próprias e multo, "sui, Ms.rlnh&, para a aqulsição de avi1l'es li 65 e 178 e 177 ainda da Constltui' ÇllS Armadas) fot sQhcltado .e.tl1dlJ
gencrls" sObre guerra acro-naval. Sua. navais: Todavla. esta parte prõprla· çÍío._ , • aã;lo a. respcltQ, l:l~ aSSul;tO. o i ~lnJs
EXcelência. acredita na mistura: de mente de llSpeeto lega! vai ser trn.ta- Na 'expo~\ção dM rl\2õCs em que li" ,terlo da. Marinhaproculou ma,fi Urnll.
MarilllJa com FAB a bordo dQ"NAE da pelo abaiXa" lISslnlldo diretamente funda a. "Denúnclll" alinha o denun. vcz nessa época. obter, do OoV~)'1J()
"'Minas Oera.\s", olvidnndo' por com-, junto ao supremo Tribunal Federal, clante, como fato concreto, a OxpotJl- (ôssc n.blludonadn 0' pouticn. auoti'd!\o'
ploto que mÚltura: semelhante 10i ten- vIsando & conseguir de~sl1 c6rte Su- çfi,o do DecretO ExccutIvo 55,627, da' em 1941, porém, o E~taa() Maior oe~,
tad'l\.n11. Inglaterra,e teve de scr abano:' prema. !lo declaração dc ser 1lUlo dI!! melo de 28 de janeiro de 1~65, pelo ral, embora reconl~Qaldo o,s I1.parcnt~~
donada devido aos péssimos resulta- !l!eno d/rerto'o decreto em lide. - lllXcelentlssimo Scnh~ Presidente ,da Vll'n(.ligenS da crIacao de llmn..Aviaça(>
dos t}olhidos. Parll. '1:\. Eltt também De como o Sr. prcsldC1lte da Rep~- Repúbllça, 'pel0, qual se ordena "que Nllval,. considerou e~Ga solucno, ideal
n1l0 merecem crédito os maiores, téc- li/lca: cometeu. abuso de autorldàcle a nossa Mn.rinhl1 ,entregue OI! seus como, .nc;x,jlcjulvel, pé.C) menos ~o lUO-
nieo! no assunto; cujas opiniões tive . previsto na Constll!lj~llo aviões ,navais 11 Aeronáutica para qUI! men~Q awa1 por desvlnr, recursos em.

,ensejo de reproduzir.· , " ' - -- esta, com seu., próprios ttvj'adores, os um progJ'ama vastil e dispendioso.
Atuado por QOUlplexo profissional O Exnio'. Sr. Presidente d\\. ReplÍ,. guarneça e tripule a bordo do NlIvlo- ImpOs-se, então, a l\ent,raUzllç!io 1111,

marcante, de OífciAJ do 'll;xérctto, Sua bUca tomou a grave decisão que ate- Aeródromo' «Minas Oerafs,", (expres- F. A'. B. (p~rçn. Aéren._Bra5Ilelr~) ,de,
El'ceJ(,ncla, decidiu como ~ll.rechB.I, e tou profundamente' 11.' eficiência da sOes do denuneillnte)" ,E pretende, _ toclosol! meIOs ,aéreo e como \IIllCI\

, deu no problema.' da Aviação Naval Mal'inlla 'sem' atentar àS judlclOZM então, que llSsim determinad~, o Ex. soluç/io aceitável e a mals"eeon~ml-
(embarcada), uma solução facciosa, ponderaçlíes que lhe foram sempre fel- ce1entlsslmo Benhor Pl'csidente da Clt., '
desústrnda, contrãrla à 'técnica,'li ló- ~s pelos Ohe!es da Marinha, notada- República exkavasou' a ,competênclli. ~~, :D&ses estudos resultou uma dou
gicll. e à. llxperlêncla.· das naç{\e,s; e mente pelos Almlrantcs então no oxer- quo 111' é atribuidn. pelo artlgo 87 _ ti'lna de coOp~ral}!lo dll;,F. A, B, com"
'Par)l. manter, de Um ladO, a hlper- cfclo, dos cargos de ,Mi~!stro da Ma- inciso XI' da Oon~titulçlio Federal !\ Marinha e o Exérclio mandllda, flxe
trofia. do. Exército ('lue dcll<n.rla qe rlnllll., de Chefe do Estado Mnlor da. e mn.ls qUe assfm o fn.zendo. lnvadlJ eutar por Dnspncho Presidencial em
existir se surgisse no ,pais uma Man- Al'lIlada, e de DIretor-Gerai do Pes- cOlllpetenola. pl'lvatlva de outro Poder ,19,,47 !l rl1.(Jflcllda cm 1952. D~termlnao
nllTl forte, auto-suficiente, capaz; de soal da Armada. S. Elt. náo, concol'da, _ O poder Legislativo _ impedindo vn amda,! êsse Despnobo Presidencial
agir em três planos, tais os d..e super- portanto, com a solene declarMlio fel-, asSim, 0\ seu flilleionanlento,e alndà quo o E~f!-"A procedesse 11 um reexame
:1ic\e submarino e aéreo), e. ae outro tal 110 Congresso americano. pela: Co- se fêz 'ré~ dos crllnei capltuiados nos dr. materla (10m os outros 6rll'lios_ do
ladel: para satisfazer' 1\ impatrióticos e m ssão ,das Fôrças Armadas, de qUI!: artigos 8G .... Incisos I e IV .....:; do. 00114 o.lto ,comalJdo das, FÔrças, Armnc!as-'
'njustificávels pruridos de amor-pró- "aÍ! Líderes da Nação, nQ. quc con- tituição Fede~al" e, pormnto, artigo para. que se obtivesse um~ çnlab\lra
prio da. FAB, reduziu pràtlcamel1te 1\ cerne ,a armamentos navais. $ão os 4 _ Incisos I e lV _ da leglIllaçlio ção mais harmônica 'c ef!mentc.
r;ero a eficiência da arm!l. aérea do, LIderes do, Mariuhll. dos E.~tados uni· penal competente, Isto e, a Lei núme- ~ G. Em IIfS6sto de 59 f 01 sancionada
Mll.r1nha, portanto da propria Man- dos," ro 1.079, de 10 de abril de 1950. P, Lei n~ l,68/l 'lU!! entre outras coí-
!lha, _, ,. , ' , Em abono ds. tr.se que sustellln, ali. SilS restabeleceu na l;lrganlzaçflo Ild~

S, EX' Introduziu nll Armada um nha o denunciante uma série de opi. mlnislrativada ~arlllha a DIretol'ia
, f,OrpO estranho, de intrusos, que, tais niões e argnmentos, de várias autor!o da Aeronáutica, contrariando 'tlsfillll.

serão os pilotos da FAB 'lue embl1r- dlldes políticas e militares, soml1das frontalmente o. Decreto n9 2.961, do
tMenl no NA'E,"Mlnl\S Gerais", intel· às próprias do .autor da "Denúncia." 20 ~e jane~ro de.J.P41, flue er!?-ra o
:ramente alheios aoambleni4l naval e que, pretenl:lelll, segundo roa opinião, MInistério· da ACl'Ont\.utic/J. c, c~ Z'I'-"5 tarefaa navais! levar à· convioçãão de que o' ato do tle muio de 191\5, pelo p'cereto 'Ilmue-
, S, ~ destruiu, friamente, uma El(celentlssimo Senhor, Preli!dente da rI> 37, ~911 crill-va a. Marln.ha; o Centrl)
Avll'.çáo Naval incipiente' mas lá ~xls- , RepÚblica'·é'eal'cl1te-dos .cuidados ne. de Instl'Uçã~ e A.mstl'ament<). Aéreo.- '

,tente, 5, I'1X~ desfêz uml\ 'coIsa já cessárlos para. atentar 11 defesa.nll.' Nav!ll, _',' ,
feliil. 6. Ext, por uma. espécie de re~ c!ollal ,quer'lrilel1la 'e q11C!', externa0 "7. A aquls~çilO, ,pela MnrJnha, d"
I\ulnte autorltãrio, foi a bordo do NAE mente' , " Um por!a.AvI6es, em '1.957, concorreu

,"Mlulls,_Gcrals", lá assistiu a evolu- " para agravar n.\llda· mais a sltIHJl)~"
çóes COm av!ót:1f navais, tripulados por Nas éonsiderp,(;ões final., no ental\- criada.. ' , -
I1lliadorcs nalJals, 'aviões que decola.- to, coloca,o autor da "DenÚllcla' ,ali 8, 86 a aurorlzl1llíi.o dada: palo 00-0
ram ,e' pousaram com me~tria nét"Con- 'Acresce' que o arl. 176 exige que: reSerVll, os argumentos em (;ilrno (ia V~1'1l0 !la,a.' que a Aeronáutica. 'ro ÍõI
'Vês em movimento, e, alp:idamente, 'las FôrçaIÍ Armadas fiquem sob a au- cr.pltulnção do' artigo 89 - Inciso 1T l\farinha. fOI'l11asõem pilotos tambl'm
ordenou em seguida' que /lsses aviões Ulritlade suprema, do Presidente da "-' da' ConstituIção Fl!deral, Clxjl\ !;>r.. fiO exterior e IJ,dqu,!rmsem ,ll.BaerPIllj.·
twvals (adqulddOS- com verbas orça- Rcpúbllca e rlClItro dos limites da I..:"; mulaçáo prete,nde, ,feg\lnd(l decl11tll.- vcsde que nec!lssllª,vAm, o próprl'l
men~ári!lS dlt Marinha para tal fim e o art. 177 dlz'que as Fôrças Arma- çlio da "Denuncia, colllcar pemnte ,gOVêrJ;lO IOlltrarl4 e 'fronlalmente a
tiestinad!\S). fôssem tra.nsferidos 'Dara das destinam-se sobretudo a "deten. o E,grégio' SUpreOiO Tribunal l'cderll.l.. 1l0lltrina, CfaGI..:lq de ç90per.ncão "
!li 1MB, S. EX~, como triste fich!lde der a 'Pátria". Evidentemente náo folE o Relatórlo", ",' Ii'. A. 13'. com a. MArinha e II $ltércj-
eónsolldaçáo, apenas deu 1l. _Marmhll dentro dos limites (Ia lei que ó Presl. JOSCLARECIMENTOS UJ. e, 1l49tanl1o lejl'I$!!lçãp ,Pllrale)!l "
permissfig para utilizar nellco,?teros". dente da_República .tomou a decisão,' IlPnflltante,concQl'l'eu, ""~tl\nlCll~
'S. EX.' biutlllzou os "dispositivos de b11.lxar um decreto para revogll.l~!els A titulo apellllS de eselareclmer-tq Pílrll I) IlgrllVllmllPf;g gll ~rl~ #uíre ,Il

de cnça·e dest1'ulçáo" Já. existentes 110 Congresso,' e não redundou fam- para que ~e possa l\COlllVanl1!1r 99 ~emn{\l1tjcll g' li- M!lrinh,!!, ' .
na. nossa Marinba., tomando-a .incll- bem no melhor melo de defender a f\lndamenLos da -"Dli;NtrnqlA."L COll' 9, -Com- a chegada Il.Q »ta$H, 1l!l1
Jlaz, de desenvolV,er, s.tua.lmellte, atlvL· Pátria o ato que reduzlu prMlcament.o vem I'epormr-nos Il 'alguns fSL9s ilo prlngJpjo~ "li! lJJB1, OI) PP.ka,-,Aviõcs.
tladcs' an.tl-submarino; preJUdicando. s. zero, quant9' àS ppernçÕes anH-sub- ccnheclmento de l0ll.0s: .' - "lI,finas Qergis' 'e, ~mn 'A'l'el'J.ficMâo.,;,
i\sslm nlío só a «defesa externlt'~ do marino, a eficiência da Marinha de 1: :E1}l' 20 dc' janeIro de 1941 . po~ ppr parfll d~ l\fl!rm.!JA e .da AeJ'OnlW-
pil.ls quanto 1l. "segurança intern~'~, Guerra do Brasil! - Carlos Pcnna meIo do Dem'eto··lel n9, 2,981, criou- tlca, de' llUr, o OOl'ti.'l'tO não p.ossui!l I

Aquela dc/esa e esta segurança. esiao, 80fto, Almirante Ref. ' s~ 'o Ministério da Acrpná.l'I.ir.-lI•. a ~als co»dlç9~ PJ!-~l'. JlAegar '110 ·'ui.ljil '
'tonJo é saaido, 1nt1nlament~ entrosa- " , quem passou a, compelu' .o' "estudo I-lde9!s,ãQ qu~ !i91l!clúJ:Ulll~ a. ~.rl~, ,PIls-
ia.~1 por serem, lnteJ:-dependentes. Desp!lcho:"Recebo a denúncia !! o despacho 'de todo,s os ass\lntos r.e.fe- ,8!lram',.essn.5 {'!'.'ias F.or,ças "110 Pl'O,CjJ.r,l1.1'
peço'vênia parlt -reproduzir. a respei- determino sun. leitura nD Expediente rep~_.JI,. hVl,açjlo 19'1tCI.O/13.H. d.,rIgtn, P!1r' t.odOll. 'os meJCll c.o:Olf'Ilstar Jlosir;õe~
to Il declarn.ção do. Senador 'Robert da pró:rdma Sessão pl1ra oS .fins do do,.a téenlca, e ,~dllllnlsll'/ltl.va.tpent,e... de aP::::í''l.lo .com 00 seus PO!I.to$ ,de 'viS·
,;'art, dos"Estlldos Unldõs: «nada de arU,go 14 ga Lei .n9 1,019, tle la de tsse dlªPRSltl';'.o lpg~l ext,ngw~, ,eg- ~,. fOrll1l1ndo~se pm ,Iunblls g-l'1,1PQ~
,ficaz, poderemos fazer a respeito de -a.onl de tf)~O, EnJ13,;~e deze!!!!,!r\! ~ll plicjt~lIlente, 11 Mm.. a d~ -1111lU)1l!t'~la.palXonnC,IQS .que ~assp.ram li Jl<lPJ;Íl!- .
'ilesordens internds até Il~~rtl\tmos;, a 1965, :- E/lac !'11;tg , - , l')Xérclto, o 991'~O (lç !\..V!"Y1lO;.l1l> ~l'1a- .z,a.r-se' ,cada YfZln!lÍfl, chefi!ido a '

\ ' "-··7'~~ ..... - -' - \ - .
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I'OIlto de> ~rJarcm iricidentes de ordem de n9 56.009, de ::11 de malo de 1Q:lIlI, BAmlnl$trando-1I& por' jn~édlo dos 1& capitulação. ic va.~ epumerá-las
pessoal e materfa], em flagrante de- que regula o emprego do Primeiro OriáO& competentes. luclntamente, desde & inteligênoia, cU
lilü'lSU'''ção dlt índlsclplína e desres- Grupo de Aviação Embaroada. ta. Quanto & audiência de "órgãos reta ou indireta COZJ1 "govérno es
peno MS regulamentos. 16. Um dos pontos básicos em que competentes". vorl!ica-se pela. legis- tl'lIJ1gef.ro, provocando-o a talle!' guer-

ro, 'vlolenta campanha foi desen- se estribam os Grupos radlcallzadO/l lação oItada. ser o EM.FA órgão IlUfI- ra ou cometer hostJlJdllde contra a
,r.Jcflu:> "ela Imprensa eseríta e fala- da :MarInha para. Impugnar a Jlecisão olente e bastante para. assessorar o República.... passando pela tentativa
da, Ih.lillciada pejas Fôrcas interessa- presidencial, e, isso consta da "De' Presidente da. Repúbliéa, tendo em de submeter a União ou alglUn dos
lir"', C"Jll flagrante ~ e crescente des- núncía", eensíste em julgarem impra. vIsta suas atribuições e sua. constitUi· Estados ou 'I'errltórioo a dominio es
creàJlo fiara as instituições. tlcável· a eonvívêncín a bordo do pes- ção, íncluíndo oficiais generais como tmngeiro.... pela. práUcA. de "Ato de

1L A crise chegou a ponto de se soal Qe FAB com seus cole"as da Ma. represelitántes pessoais e permanentes hostilidade eontl:a nação estrangeira,",
crJ,.. =l'tl .ltuaçõcs até mesmo rid!- rtnns, além de lo1ão adnTitirem a pos- das Fôrças Armadas, como Auxillares 11. "revelação de negócios políticos .(lU;
eu'aa 1111$ como o-Primeiro Grupo de síbílídade de pilotós da FAB cumprí- e Conselheiros do Chefo daquele oc· ml1ltares que devam ser mantãdos se
Jl,VJ;:H:ã.O EmbarCllda da F. A. B., em rem com êxito asmanobras de pouco gão nos assuntos atinentes às respec- eretos", até a "Violação de tratados
tflfil1uLm3 recentes, operar e treinar e decolagem no Porta-aviões. Decor· tivas Fôrças. Iegttímamente feitos com nações es
1iJ11l RBI-:odrDnJos terrestres e o Porta· rido mais de um alio da decisão ado- 24. De fato a Lei nq GOO-A de 24 c!e trangelras", para. concluir, meridlana-.
AVlOC:: partrcípauün das manobras lada sem Incidentes ou acidentes de dezembro de 1948 que alteta a orga· mente, que nada se alInhou na: "DE
ClpenDs com SUa presença flsica. poía qualquer ordem entre a PA13 e a Ma·. nízação do Estalto Maior Geral e dê NúNOIA". nem mesmo gmcfosumen
lJW1 conduzia us aeronaves adequadas eínha, cujas autorJdades lj,e dlspuse· nova redação ao Decreto-Lei n9 9.520, te e com base fáetica, que, de longe,
P"'rt o cmprêg" em vista. Tal srtua- rarn a. dar cabal cumprimento à. De· de 25 t1e jUlho de 1946, assim define possa ser capitulado em uma das alí~
"Iin cnegou a reaercuür ínternacío- cisão Governamental .eom completa as atribuições da Estado Maior das neas do citado artigo 69.
nalrnr-n!e, sendo mesmo objeto de erí- isenção de ânimo. está demonstrado Fôrças Armadas "Eh'lfFA" bem como De idêntica, afecção padece a "Dlt4

tln," e motejos na. imprensa estran- a contento o acêrto da solução encon- a. condição dos representantes das NúNOIA" no que se refere às comí
ge.rn, trada. Nas últimas manobras reaü- três Fôrças Armadas naquele órgão. nações decorrentes do inciso !l' do IU"-

iz. Aspectos ainda mais graves e zadas, na 'operação UNlTAS-6, onde Art. 19 - O Estado-Maior das Pôr- Ugo 89 da Const,ituição. O a1'tlgo 6'
gemi, anvlrlam certamente dessa sí- pela primeira vez, o por~·avlões Mi· 113.5 Armada.s <EMFA) tem por obie- da Lei n9 1.079. nas oito figuras deli
tuar,i1o Irregular: elll primeIro lugar nas Gerais operou na plena capaeída. uvo ipreparar as decisões relativas à tuosas que estabeleceu, nem de longe
poderia, dar a côrporações ' arml1d~, de de. suas possibilidades, demons- organização e emprêgo em conjunto acoberta a "DENúNCIA", que, aliás,
11 Fõr~as Polítdcas ou mesmo a seto- trado flco,U o perrcítn entrosamento e das Fôrças Armadas e os planos cor- termina por excluir da apreciação da
res particulares a falsa impressão de harmonia entre os "intrusos" a que respondentes. Além' disso, colabora ilustre 'Oâmara dos Senhores DepU
fiUl' , medíante uma açâo obstinada e o denunciante sé retere e os seus com no preparo da mobtlízação total da tados a arguíção de "atentado contra
11 nnposlcãn de fatos consumados, se- panheíros da Marinha. • Nação para a guerra". e livre exercício do Poder Legíslafí-
1'];; j.csslvel 1l11l1gir o objetivo prece- 17. Com a solução adotada passou Art, tl'I As subcheüas são exercidas vo", para prometer o recurso ao Egré-
nbuJo. n dcspeíto da Lei e da autorí- o Brasil, pela primeira vez, a contar por Oficiais-Generais de põsto cor- glo Supremo Tribunal Feder.al,
dr d, p,t"lernamental; em s_eglJ.!Ido lu- com um reel "dlrposli.ivo .de caça n respondente ac de General de Briga· Resta.nos enunciar as várias capl.
{/!u a jlJ'litJca. o~tensivll <le alos não destruição" plenamente operativo pa- da, indicados pelos Ohefes dos Esta- (,ulações e especlfiCll(;ões da lei n114
(IJ 'lJ:lu':ldos ua Lei, executados atra- Ta a sua, defesa eXLCl'na, gráçlls ao es· dos-Maiores do Exército, Armada e mero 1.079 _ artigo 89 - nos seus
'\iIJ de Ulu,Ministério e ainda.por ci- plrito dE' integração dns duas Fórcns, da Aeronautica, dos quais são consl· oito' ilens, para que se esvnsíe total
111[1 apl'Ofundando e ampliando .áreas o que até agora r,áo havia sido con· derad,os representantes pessoais e per. mente do conteúdo lógico, polltlco ou
du um MJnistério e ainda por clma seguido, pois é o próprio deunciante mimentes iunio ao EMFA". jul'idico, a remanescente "DENúN
npn>;'Ulldando e ~ ampliando áreas de que reconhece não ter a Marinha até Ar', q Ale'm das atl'ilÍui"óes que lhe! CIA" no que se refere ao Item IV do
nl,.llo entre n.~ Fôrças Armadas, po· aquéle momento conseguido consti-" ~ incito constitucional: - "atentaClo
{JUH1, tlur ensejo a que fôsse minadas tuir, devido do Impasse criado, um confere o Art. 69, os Subchefes são contra '" a segurança Interna. do
f' mfj'llque~ida a. autorldad~ do 00- "real dispositivo de caça. e destrui- auxillares diretos do Chcfe do EMFA pais. Mudar,pela violência, a fOI'ma
"mo, çúo". e seus Oonselheiros nos assuntos ati- de govêrno da República, ou a Cons-

13. Impunba-se uma decisão por 18. Menciona ainda o ~denunciante nentes às re:pectivas Fõrças Arma· LitUlção Federal ou de alguns dos Es4
)JISL3 do Oovêrno. 'lanto o berwor em Eeu arrazoado que o Decreto aci das_ , ' ,,(ados' decretar o estado de sitio, es
Jll~I;~l!no Kubitseheck quanto os Pre· ma citado teria 1evogado nove Leis 2~, O Sr. Plesldente da. Republlc. tandó reunido o Congresso Nacional
fldCl1ip.~ Jânlo Quadros e João oou- orçamentãrlas' sem no entanto €Spe.' porem, além de consu!tar o EMFA praticar, crimes contra. a segurança
)lll'l náo _encontraram' solução para cifical' quais Leis c 'como. Examina. [10?Ve por bem Jonduzlr o problen~ll Inlerna definidos na legislação penal,
tilo grave crise. O Govêrno Revolu- das as Leis Orcllmentáriasl desde 1957 até a sua deClSllO" ~om a audlênCla não inipedir a prútlca désses crimes;
cl,JnárJo, 'decorrente dos acontecimcn- e nelas não eÍlContramos nenlmmn p~rmanente dos lIi!lms~os 'da Aero:; ausentar-se do pal.s sem autorização
tC's de 31 de março de 19G4, entre os rubrica especifica na parle da Marl- l,autica e da' Marlllha, que acomp~' do Congresso; permitir a Infração de
(,bJet.ivos que trnha em vista e está nha e que se pudesse dizer ter sld(\ nhal'am pa~s!> a passo a sua evoluçRO Lei Federal de ordem pública; deixar
pundo em prática, propôs-se a rest~- frontalmente conLrarillda pelo tegio e dela partlc1param dlretam~nte. Com ele e.'(ecutar tratada ou lei", são as fl·
llelt'(lpr o conceito, qíle minguava d:a emprestado ao Decreto n Q 55,627. (I cumprimento dessa. declsao a ~i gUl'[IS dos ilícitos pena.is referentes a
fi d!a, de autoridade, Face ao s~rgl- 19. A única ve:\ em que se encon- foi cumprida, ,a autoridade do Pre;;l- êsse capitulo. E em nenllum clêles
mento de novos Incidentes nessa arca tra. 1'Ubrlca orçamentária destinada dente da 'Republlca como Comandan~ se coloca corretamente. qualquer do~
em tudo e por tudo semelhant.l'.s l\o:~ ao Ministério da Marinha para despe- te Supremo das Fôr~s Armadas fo: fatos vcIéulados, na "DENlórNOIA".
li11e haviam ocorrido anteriormente asas COIl\ material aCo"onáutlca, é no respeitada. as conclusoes a .'t.u,e che Deixamos de examinar, mlÍis 1l0r
Revolução. o atual Chefe do Govemo, orçamento para ln63. onde se lê: gou o EStado Maior, das FOlças Ar- menorlzndamenle, por no~ parecer
cílnseio de sua posição de Comllmlan- 1.6.1,9, _ Def'pesas Gerais com a ma~as foram . at~n~ldas e a defesa desnecessária, a competência. çons~ltu4
te sU)lremo das Fôrças Armadas, re· defc.'lll. nacional l1ac10nal se_ VIU devldamenf:e f!lrtale' ciollal do denunciado, para a pratica.
solveu não Iprotelar por mais tempe ' cida com o emprégo pe!!!' lmmelra. vez dos atos _ ou ato _ Inquinado da
a ckdo;áo de um problema militar que •,••.•..•••..... , '" . '" .. , .. ,. " do seu único PorUt-avlOes elU condi· abUSIVO eis que, ll. despeito de vel-
(''Ioluia. rapidamente . para. o campo " ,' " " ções de operai' ,atualmente na ~lcna culado 'tal abuso pela "DENUNOIA"
lJl1litico. 4. (aquisição no exlel'ior do maíe- capacidade de t.õdas as suas posslbili- é e.ssa mesma quem, em suas conslde-

14. Sua decisão pautada pelos es· dai técnico e helicópteros para servi- dades. rações finais, classifica o ato com&
'tutlos llpresentados peio EMFA ~ ,co~ ços de levantamentos hldrOS"I'áficos I'AnECER praticado com' acatamento ti. orienta-
l/. audiência pel'manente dos MIDLSté- dos navios classes _ Sirios ....:. ,: .. ,' A Constltulçáo Federal em seu ar· C;ão do Estado Maior das FOrças Ar.
rios inl.eressados, não podia ser outra Cr$ 120.000:000. _ tigo 89 (Título I _ Capitulo In - madas, além de excluir. taxativa.e ex-
(lombInou' asslín hàbllmente fi. parlt; 20. A: a:tribuiçt1o privativa de exer· Seção lII) cllapa de "CRIMES de IIressamcnte, tal aprecblçao ela Cama
t.,lcnlco-milllar do problema com (; cer~ o Comando Supremo das Fôrças Responsabílldade" os atos do Presl· ra dos Deputados.
Meu lado econÔmíco-fginancelro aten- Armadas que a Cpl1stitulção Federal dente da. Repúbhea que atentarem Nestes Mrmos, opinamos peto lIrqul.• '
l;<1Ulo llS2im não só às necessidade. confere ao Pl'esldente da Repúbllca. contra R constituição Federal, e, nos Vlllllcmo sumário da "DENÚCIA" 
lIu. defesa do PJtls, como também a legitima o seu poder de decisão. Na incisos décorrentes, antecipando-se 1101' inepta e sem fundamentação es~
If'nlldade da conjuntura nacional. llualidade de Comandante Supremo lei penal respectJ;'f\, cria, em obedíl'n- senclal.

15. De fato, o Decreto llúmer\l das Fôrças Armadas, o PresIdente da cia ao princípio da legalldade ou tl!\ E' o Parecer,
lt5,027 ae 26 de janeiro de 1_965 apre- República é o I'espomávei por tõdos reserva legal, as oonflgUrações neccs- Sala da Oomissão, em 9 de maIO aI>
lPntn, em sua fundamentaçao, Justa· ns atividades relacionadas com a Se- sárias para.a apllcabiJidade de seu 1966, - Deputado. Carlos Werneck,
mente aquilo que acahamos de men· gurança Nacional. No e"erclaio dês- precelto. E' que não há orime sem FloJatill'.
donar. equacionando o problema da ~e Comando Supremo caber-lhe-á em lei antérlor que o configurar. E " L~l .
<rguil1(e maneira: '11 ~ 19-0 NOTA: A ionllusão "pelo .al'qu1va·
.. tempo de guerra, fixar. llO camPO ml- nQ 1.079, de 10 de lIbr ,ue o - tnento" ceve ser fundal/a nu artigo

4) , o. MarInha operaria helicópteros titar,.o potencial de cada uma das destinada a regular e defmir tais cri- 20 da Lei n9 1. 079, de 10 de aDl'iJ dI!
Anti-submarinos e de empl'êgo geral Fôrças -Armadas a constltulção, mls- mes - repetiu em seu artigo 4q

, fi 1950, aue re2a:
par.1. ligação e observação, serviço de são e eml,Jrl'go. das mesma.~. E em mesma enumernção contida em os "A Comissão a que "lude o nrligo
hIdrografia, transporle eventual o tempo de paz. d",signar os comandan- o'tos itens do mandamento instituelo· IInt",rior se reunirá "cIent,ro de 48 ho~
guarda de aeronaves; tes sob cujas ordens !iearã:o 11 concep- unI. para. em s~gulda, definir, em. ca- ras c. depois de eleger seu pl'!mldente,

ll) li. FAB operaria de navio de su- ção, ))reparo e execução das opera- da um dos olto ('8pltulos do tI tu!;) I relator, emítlra parerer, denLro do
pClilcle e de bases terrestres oa. aviõés ções militares necessárias ao cumprl- primeiro, 'e'psclflcamente, tôda.s ,I" pcazo de dez dias, sôbre se a deu/In
anti-submarinos: mento das missbcs que lhes forem co- oreflguracões legais decorrentes dos "ia d!!t:e Oll não ser 'julg:ld~ objeto de
.-!') os Ministérios da Marinha e Ae· metldns',' incisos constltucionais, E'. portanto de!i/lera<:ão "."
ronàutica, mediante entendimentos, 21. Seus aSSfsores no de'empenho j, luz dos dispositivos da Lei n" l,079
CSLnbeleclam as medidas comuns ou de suas funçõea do comando. serjo citada, flue a prese.nte "DENU:WIA :::OMISSAO ESPECIAL PARA AfTII!:-'
ue coordenação, necessárias à exe- entre 01ltros,,0 Ohefe do FrMJ"A. e os dev~ spr examlnadll. da ...,lAR A REPRESENTAÇAO DO AL-
cUQáo dl'sse' Decreto, com a colabora· Comandantes de cada uma das Fôr. Relativnmente li capitulação ,..rrn,'INTE PENA BOTO CONTR'"
~~I~ç~AdO~g.~~~ se referir â 01'· cas Armadas. ~~~N~N~::U~n~~~~Il';f!~~/!n~!~o~~:acrI; O SENH~E:C;iiii:W:~T:J: D.~

Face a êsse último item foram bal- 22. O art. 87 da' constituição Fe- Pltícténr.in potltlell da Uplão", con- PARECI:!! DA of'OMISS\O
ltados mais dois decretos, o de número deral, que traia das atribuições pri· junto Cle QUe cuide o InClSq I do n~.
M,119, de 27 de abril de 1965, r.:.Le re· vatlvas do Pre<i::Iente da República, Lillo r,g c!ft Con<t,ltu1d!o ~Federal, alto !I ,)om'r.f:Í'to Espec'nl ~leH", par ..
llUla o emprégo da segunda Esqua- em seu Inciso li, diz: "exereer o Co- .,h" I'l Rrt,;O;1l 5" da T,el nO 1.079, ('n"~ ,:l!,"Oc::>r' ri reprrsenta"ã, ,n', AI.,.,hm·
ar,lhfl, de n1gação e Observa~.ão, e () 1tlando supremu das Fôrças Armadas, InfI'3~Õ% cuja prática importaria. n~s- l'~ r>~1!a. Boito contra o SEnhor Pre-
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sid.entc da República em rcuníãe' doi
dia 11 de maio de 1966; presentes 00
Senhores Deputados Ultimo de Car
valho -' Presidente. Carlos Wemeol\:.,
Relatol', Rondon' Pacheco, Antonio
Carlos Magal!lfies, Hamilton Noguel

'ta e Cid Carvalho. aprecísndo o pa-
recer do Relator, Deputado Oarlos
Werneck, pelo arquivamento sumário
da denüncía, aprovou-se }:lor maioria
de votos. Abstiveram-se de votar 05
Senhores Deputados Hamilton No
gueira e Cid cal'Valhc.

Sala tia Comissão, em 11 de mal~
tle 196&. - lJltimo de Carvalho, Pr/:
sidente. ...,. Carlo8 Wernec7., Relator.

cessionários geradores dê energia medíante gUias especlflcas, ao Iconãanca e, conseqüentemente, ores-
elétrica; :Banco do Brasil, a crédito dá tabetecünento do crédito do paIs, que

I b) I> fornecimento . de energia :Bancl> Nacional do Desenvolvi- houvera sido grandemente abalado; os
) feito pelos concessionários gerado_ mento ECllnômico", Orgãos financiadores internacionais,

res e aos distribuidores;" "parágrafo único. Os recursos que tinham 'paralisado sua assístên-
c) as entidades a que. se. rete- referidos neste artigo serão credí- ela ao desenvolvimento econômico do

re o ~rtigo 31, inciso V, 'letra "b", tacos pelo B~nco N~c1on~l do De- pais, voltaram a contribuir com gran-
da constituição Federal; senvolvímento Econômico em con- dessomas, De outro lado, a. recupera-
d) o' fornectmento de 'energia a ' ta de movimento à ordem do cão econômica e financelm das em-

serviços próprios -da Únilio, dos Fundo Federal de Eletrlflcação". prêsas concessionárias dos serviços C;e
Estados, do Distrito Federal e dos . I energia. elétríea, mercê de- uma polí-
Munlclplos bem como à operação Artigo 10.,O reeolhímento ,dos 10% tlca de tarifas realistas. e da correta.
de transnót"tes por tração elétri- (dez por cento) do produto da c-ob~an- a p I t c a ç li o d~ legislação espeeítíca,
co. e a, dos serviços públicos de ça da taxa de despachos a,duanell'OS, também produzíu resultados os mais
abastecimento d'água e serviços de qu~ trata. o § 19 do artigo 66,. da cons~utivos. E' de se salientar, <?u-'
púl:/licos de esgotos, sejam quais Lei numero 3.244, de 14 de agõsto .de trossím.. qlfe o abandono da polltlCGo
forem as CÍltJdades que os pres- 195'7, será feito no mesmo prazo e pela de apücação dem~góglcll, de recurs~s
tem; '. ~esma forl!1~ estabele.clda U!! arti~o de EletrobrÍ\s" esterU po: sua própria

S1'O LIDOS É VAO A Il>lPUnrIn ' e) as contas de consumo 'mensal 5 . e seu parágrafo úníco da Lei nu- na~r~~a. ímplíca em orientar as dís-
OS SEGU~TJ>,S PROJ,E'I'OS: . equivalente ao valor de até 30 mero 4.156.,de 28d"enovembro de ,1962, pombll1dacles~da g~a.nde e~pr~a paro.

, (trínta] qul'lowatts-hora (kwh) , com a ,n~va redaçao, que lhe ,foi dada proj~tos de .rentabllIda.de ImedIat~ ou.
N'? 3.659, de 1966 inclusJve quer o rornectmento se- pelo mUgo 99 da presente LeI. PR!ll: píoneíros, de lenÚlblbdllÔ8 a

ja feito sob a forma medida quer Artigo 11. .Esta leí-entrará em vigor médio prazo. '
Modifica. em parte, as Leis us. 2.308, a forfait;· 'na data de sua publicação, revo..;adas 6, l1:sse c~njunto de circ~tânclall

de 31 de agôsto de 1954, 4.156, ae • j) a energia elétrica produzida as dlsposiçõe.s em contrário. levou a Eletto~râs a um reexame q>aS
28 de novembro de 196~, 4.357,-de para consumo próprio e uso ex- ' .. 'l':,ccessldades rínancetras para expan-
16 de julho ele 1964.- 4.364, àe 22 de cíusívo: ' BrasllJa, em •. de ...... " de 1966. sao do setor, tomando em considera-
"ul"o de ll'oP.4 e ,,' "7" de 1" ele ,'u )' I' _ . . çáo I\S possibilidades sugeridas com, a
," .;ou .. ," v, v - g ,0& consum dores de energta MENSAGEM N° 252-66, DO PODER. recuperação elas emprêsas que pasm-
uno de,1985 que reçeni o F'Undo Fe- elétrica fornecidá por .&lstentll ge- :EXECUTIVO. ram n eerar sUbstaneláls recursos
dcral de EletrifICação, raüor exclusivamente constltuldo ' ' ., , I'" b • i til t

(MENS.'Ô.GEM N9 252-"6- .:... DO "'0- de usmas termelétrlcas" , ElIceJentJssimos sennores Membros pro"r os para. re nves ~en os, ,~em
v .- . " do Congresso Nacional ,'. ' como o fato de se ter obtido ccnsíde-

DER EXECUTIVO Art. 59 o artlgo 15 da Lei n9 4 676 - ráveís recursos no exterior, de par
/.ÀS .Co!11tssôes de Constituição e de 16 de junho de 1965, passa 8,' Vi: .Na forma do artigo 59 parágrafo 19 com a inteira rentabüídaõs dos seus

Justiça, de Minas e Energia' e de Fi- gorar coma seg)llnte redação: . é 29 do Ato Institucional número 2. de próprios Investimentos. l1:sse conjunto
, ", •. 2'7 de outubro de .1965, tenno a honra de falÕres, bem anansados, levam" à.

nanças) • Art. 15.. O!l ccncessronanos de de submeter ti deliberação de'voss!1ll conclusão de ser possível reduzir,
O Congresso Nacional decreta.', servIços pubhc~s, de.' e n e r g Ia Excelências, acomjianhadn de. Exposl- imediatamente, as taxas do Impôsto
Art, lV A partir do prlm~íro dia do elétríca, .cujo sistema gerador se- ção de Motivos dos Senhores Ministros único e do empréstímo compulsérfo, '

mês subsequentea 30 (trinta> dias da ja, constltUi!io. excluslv~mente é!e de Estado' da F-azenqa
1

das >Minas e criado pela citada. lei n9 4:156. Tais
data da. -pUblicação da presente Lei, usinas termeletElcl1s" fIcam lsen~ Energia e do,PJanejamento e'coorde- encargos, que representam um adiclo-
:ficam xeóuzidas de 50%' (clnquenta 'tos da trlbuÚlçao de "'Ui! tratam nação Econômica, o !mIuso Projeto de nal ela or'!em de ,70%.sôbre a conta.
por cento), as al1quotas referidas 110 a~ Leis ns, 4.425 e 4.4v2, .respec- lei que reduz as aliquotas do Impôsto do consumlllor reSIdenCIal e industrial
inciso lIr, do arttgo 19 da Lei n? 4.156, t!'vamentll .de 8 de outubro e 5 de Unieo sõbre a energia elétrica ,e do de el1ergia elétrlca, serão vantajosa-
de 28 de novembro de 196:1. , ,novem~ro de 1964". empréstimo compulsório. _ meute s~bstituldos porreoursos que
, Art. 69 Fica revogados ,o par' 'y "..' " se podel'ao obter. no exterior a mnla

Art. :I? A' t0!Uada de obrigações da 69 introduzidb no artigo 49 d~gr~eo. :B,~h~, em 16 de maIO de 1966.~:- longo prazo e_ a Juros muito menores"
Centrais Elétncas B:aslleiras S.A. ~ n9 4,156, de 28 de novembro de 1962~ a) Caste lo Brcmco. , - e por obrlgaçoes da Eietr~brás do tipe>

_ELETROBR4-S, Instltulda pelo artl- pelo artigo 29 -da :Lei n9 4 364 d 22 MINISTÉRIO OAS MINAS l!f reajustável, cuja colocaçao no mer-
gO 49' da Lel n9 4. ~56, de 28_ de no- de julho de 1964. " . e ENERGIA oodo'públlc.o. de.capitais se desel~ha.
:velllbro de 1962, com a redaçilo alt(\;- Art 79 O § 19 do artigo 40 d L' muito promissora, tendo-se 'em' V1Sta.-
Irada pelo artigo 59 da. Lei n~ 4,676 09 4 156 de 2 d nó f . a fi E,M.· nq 36-66-GB o prestigio, de que jã deSfrutam. nes-
Cie 16 de junho de )965, fica prorro: PQSS~ a 'ter a Sse:Uint~ ~~~~ã~~ 1962, Em. 4 de maio dê 1966 ( se mercad,!, l!-s lições das emprêsas de

, g~da até 31 ~e. dezembr~ ~e 1970., , I, 9' ' 'ExcelentlssllllO Senhor Pre&idente energia e~etrlC!l. , ,
Paragrafo ~nlco. A partll' de 19 de .. ,Ar.t. 4 da Repúblicll, ,'I. Osl recursos propiciados pelo

:19 de janeiro de 1967, as obrigaçôes a J 1~ O distribuidor de energia C re - " ,," ' empréstimo compulsório vencem 12%
6erem tom~d~s pelo~ consumidores de elétrica promoverá a cobrança ao o ~o t~~ ded~e;ursos JllUa. fmanetar a,a, e custam mllis 4% em ·despesas.
e~e(rgta eletrlea serao res~atáveis em consumldol', éonjuntamente com enErgi~ el(;t.lca e':~9~~0 d;Od~;'°Éx~: .de arrecadação e flscollz~ção, enquan-
2 . ylntel anos, vencendo Juros de 6% as suas contas, do emprés!Jmo de cutivo enviou . Le í ti • ' to \1. taxa de I'emuneraçao legal pnl'll
.(sels.por cento) ao ano sôbre.p valor que trata êste artigo e men.al- que se transfo~ou ~~lteiOnfr~jf:~ os . investimentos de energ'ia elétrica,
nominal ~tuahzado, ~or ~aSlao do lt:ente o rec.olherá,nos prazos pre- ele 28 de novemlJr de 1962 lt 'd é de !O%. E', portanto" capJtal caro
r~spectlvo pagamento. ,na forma pre- vIstos_para o impôsto único e sob a Legíslação sôbr~ o Fundoa ;:~~ll.~ que nao se (presta ao ~llla~cl(lmento,
:\,lsta n? artigo 39 da Lei n9 4,357, de a~ n,tesmas penalidades, em agên- de Eletrlfícacáo e criando um nõvo de empreendlmentos plonClr~s., taIS
16 de Julho de ,1964, ap'Jicando-se a 'Clll, do Banco do Brasil à ordem õnus pal'a o· consumidor íle energia como os que se fazem n~cessarlOS no-
_Inesma regr!l:, PO! ocaslao do resgate, da. Eletrobrás.: ou diretamente A elétrica, sob a. forlllQ de um einprés- Nordeste e em outras arcas seme-.
E,ara delermmaçao do respectivo va-, Eletrobrãs, quando est.a assim de- timo compulsório à Eletrobrás (ar- lhllptes.,. , '. _

r." . terminar". Ugo 49 da Lei cltadaJ Esses llIVestlmentos pIOneiros temo
Art 3~ O • 21 d . ti 39di' ' 'queser, na sua maior parte, !inancll\-

9 4 ' ., o ar go a Le ArtIgo 89 Os ,recursos correspon.lsn- ,,2. A alteração do Fundo Federal dos com os re,cursos orJundos do Fun-
: se';'~1~ted~eá6 ge, julho, passa a, ter tes a .39% (tIlnta e nove por cel}t.o) de Eletrificação .consistiu, essencial- do Fedel'al deE!etl'iflcaçâo, suple-
," açao. , da arlecsdal'aD do Iml1ôsto UUleo sô- mente, em trJ;1llSformUI' o' impôsto mentados por Vl'rbas orçamentári«s e "

",Arb. 3~, . • '. ..:..• ,.,.,.:,. bre ,EnergIa Elétrica destinados A úpieo sõbre energia elétrJca, até en- empréstfmos externos a _longo ~l'azo
§ 21. COIU exclusão das emprê- consht.ulr o Fundo Federal de Eletri- tão cobrado. de específico para pro- e de juros maIs módicos que os pro

sus concessionárias de serviços de flcação, de que trata o IncJso I do § p.orcioo([l, .bascado_ na chamada. tarifa pitlados lIOS C!lpltl!ls Internos. "
,energta elé~rlea, ficam dispensa- 19 do arti~o 13 da Lei núme.::o 4.676, !Jscal, entilo defInida pelo c~tadp di~ 8, ~ ~eduçao dos e1?cargos do i/ll
das da obTlgatoríedllde de COrre- de 16 de Junho de 1965, serao reco- ploma legal (artlgo 29 da. Let meneio. põsto UOlCO e do empresthno compul.'
ção monetárJa· de que ·trata êste Ihldos, mensalmente, pelos dlstrlbUi- unda), , . sório não ê, contudo, U1edldl\~ lmficl
artigo, as socIedades de economia dores àe energia elétrica, em agência 3. Os recursos adicionais, propi- ente "per se"; eleve, leia ser acampa.
mista nas quais,' pelo menos 51% d.o Banco do' :Brasil à ordem da Ele- cl~dos pelo e!!lprestimo eompulsÓl'io nhada de outras qUe contribuem., parQ,
(clnquenta e um por cento) das tl'obrús ou' diretamente, à Eletrobrás crIado pela..Lei n9 4.156 e à disposiçãO" O fortalecimento econômico e finan
ações com direito a voto perten- quando esi<t assim determinar. ' da. Eletrobl'tis, Dão estão sujeitos I a c('\ro do selor, &em Criar novos ônus
çllm à Onlão, aos Estados e aos Parágrafo único. Os l'~cursoS a que quaisqu~r condl~lonais, no contrário pa:a o consumidor.•Asslm, ê aconse
Municípios, e às pessoas jurídicas se refere o ilresente artigo serão de- d~s do l~lpôstO !:nic,c, jâ reg~lado em lhavel .!l prorrpgaçao'do prazo de
cQmpl'eendldas no § 19 do' artigo posJtados no prazo de 30 (trinta) dias, lei antel'lor e nao revl'!.gadf1:' que são s!1bscr1çao do empré~tllDo.' compulsó_
18 da Lei n9 4.154, de 28 de no- pelo Banco do Brasil e pela Eletrobrás, rate~dos. entre a. Uniao, Estados e ;nor- que se propõe redUZir de 50%.
vcmbro de 1962". - . n, Banco Nacional do Desenvolviníen_ MunwipI,?s, por um periodo que, aflnal, reprodu-

. . , to. Econômico. que os credllará em 4. Apos li RevolUção' de Março de za.'Q montante 'antes. espel'lU1o de re-
- Art. 4~ O § 59 do artigo 49 da Ler c-ontá de movimento ti Ordem dó Fun- 1964, pela :ExpOSição de Motivos nú_cursos, para finallelar o l]rogl'ama
1I9 2.308, de 31.de agOsto de 19M, al- do Federal de Eletrificação mero 37-65, de 23-4.165, encamhlhamos reajustado; essa raziio de' se reco
terado p~h:, artigo lq da tlei n 4. 6~G, AI'Ugo 99 O artigo 59 e s~u pará- a ~ossa, ExcelêncIa._prdjeto, de lei mendar a extl'nsii.o da.vigência de tal
de b 16 de Junho .d~ 1965, pa559. a ter~ grafo único, da LeI númet'o 40158, de modificativa das lei$' g~e re~iam ,o empréstimo Ilttl 3~ de 'dezembro de.
t\ üegulnte redaçao. 2" de novembro de 1962, passam a ter Fundo Federal de EI~t1'lfleaçao e. o 1973,' " '

"-,11'(. 4\>, . , :. D. segUinte redação: .â~p~I~l~~ i~~ft~~rl~a ~gbr~;~~d~ .9.9 .IÍeoutl'OladÓ,'é de,-shevOgllr
§ 5°, Estãn isentos do pa"amen- "Artigo. 59 os 4% (quatro )lor aplicação daquele impôsto único e do 0qParagrafo 6~, dO.lll'tlgo 4°, dl1' Lei

in- do impôslo: D,,' cento) ,dos recl11'SOS provenientes empréstimo> compulsórJo que o' com- r- 4,304, de 22 de Jylho de 1964, E.fe~
. , _ da llrrecadação do impõsto de vlementava. Ivamente, ft" redaçao dêsse dlsPtlSltl-

UI "fi parte consumida nas ofi- consumo vinculados ao F!U d F 5 D d' .l= vo, Comprovou-se que contende com
dnas 'e outros serviços pertlnen- di' " _ 1 O!- ':' es c e9-....o consideráveis mu- matéria que . diz respeito, exclusiva-
les iJ. ~ro"ção, transmissão e dis- li er~e~ dere:f~fà~~aç~~~n~~~~~~~ i~~~:;~ja::e::;;'ili~~ra;~to~o d~!I~~~l' ~o mente, à· (lrdínál·ll!. adminlstrMi\o dá'
nbulçao e eletrloidade dos con: I pelaS'" , repartições arrecadadoras elétrJoa Granjeou o atu.~1 no 'éfg a. ~~OBRAS, nao Be justlflcande>

. __~.. '._-"'---_~__' __. ":l:.V:.IJO" , a. .. a rFstrjç,~?" q1.J!~n~ • amplltuda
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Á;t:' 2~ ~ 'F;~~~' '_'~~I:;;;;~iád~~ "'M
arUgo 49 da LeI n9 4.156. de :28 de no
ve~bTo de 1962, os pllrâgt1'.fos 90 teor
ee~\llte: ' ,

"Art. -lO' •••• <j ••• I •••••• '-••• I ~

• 21. Ficam dispensadas da obrl~

gatorledade de rorreção monet:irla de
qtl~ trata êste artigo, as sociedades de
pconomll\ mista, 'nas quaIs, p~lo me

nos, 51% (c!nqUenta e um pOr ccnlo)
dns n'íÔes COIh dh'elto 11. voto perten·'
çam à Onlão. aos Estados ou aos lt~u·
nlcíplns, e as pessoas jurldtCl\s cor)
Pl'{!éndldas ho part\grafo t~ 60 artl!!'o
11' da .Lêl n~ 4,154. de' 28 de novPllI
bl" dá UJll:!.

, BI'à.Silla, 16 tie jUlho de 1964; 14-30

~a tndependt!ncín. e 'T6~ ela. ltep\\blicR.
- H. Cll"Iifellil BràllCio - Oiál'!o Gou
veia de ·t1lllhões.

L's:I NÍ' 4.364 - 'DE- 22 DE Jttl.1l0
. iiii: 1964 .

l\fodi1iCit /I. tel n~ 4'.156'. de 28 de 1/0
t·embro de 1962. que a!tera n. legis
lação .qb!JTa o Fundo Feàeral de
Eletrificação.

O Presidente da lte}l11bllcl1

Fil()O snber que o Congrcs~o' Nnclo~
na1 decreta. e eu sanciono a. sesu~nte,
Lei:

(','. tnls ClICIC'!iOS, máxime, quando re- IlpllcadL\ll ..nlcgl'almente no .pals para Fundo ç1e Reo.parelhamcnto da! ne- \ f 29 . O consumldnr npresentará "
':l1llalll de Irnperatlves círcunstanetuts, os resPM~ivos f1n~; partíçõesAlIual1elras - 3,5% (três { ~IIW: contas à Eletrobrás e receberá

10. Pllr(l que se mantenha o equi- melo por cent-O) os titulos correspondentes ao valor
].'':Jdo veonülIllco (ftll1l1celro das em- LEI N~ 2.308,' llE III DE AGOSTO O I' d C\édltO dI" n5'" Idas obrigaçõéS. àcunllllRndo-se li
r",i.'~fiS eoneesaícnürías e possam elas, Dlll 1954 a XR e I 11 eSCR - . 'ij frnçõps atá totl\lIznrem o vníor de um
.:lI·lm. dispor do recursos próprios qne, ' (melÇl po!' eentor, titulO,.,' ,
IlIlm onerar B tUl'lfn nem U~lIeficlBr Institui o P'wlclo Jo'ederal, de Sletrifi" ,....... fi 3~ E' assegurada 1\ 1·éSPQ1Uia!J1lI.
10 uctonísta, permttam a ,xpnhsfio de eaçáo, CTÍ(. o ílllpuato UlltcO, ~llbH! dade solldlÍl'ltlo dn Unlno" em qualquer
~;<ll~ ""l'viços, fa::·se necessárta Q cor- ellergia. c1étriC'I. altera a le.gislagá9 Rio de Jnnl'll'O, em 14 fie agosto de hipótese. pelo vnlor nominal dos tl..
TCu:..o ourlgalól'lll do' s~us .ntívos, ora do i11lp"lJst.o de cOtlsumo, C da outTas ·1957: 136Q 'da mdcpendeucía e till' da turos !le que !l'ata ílsle artigo,
';lcultnllva. Tal eerreeae gera recur- providencIas, IRC\lÚbliC\.t;,~~ Juscelino Kubltscll'lk;. Art. 69 A Onlão consir,Mtá ai)
':;O.~ "!lJllllzados llill'R. ate~!lel' ,ã amor- O Presidente da nepúb1lca: ll'llç<1 - Nercu. Rmnos.:- Attlonlo Alve:: F:undo Federll.1 de Eletrlflcnçâo..... nOll
d"U,.lO de seu~. Investímentos, vale saber que o CO'Jr,resso Nacional de- Camara, - Henrique Lott, ,/ostl seus orçamentos Ill!rals a.té o exercí

álzcr, dos empl'cstlmD!l pa!'o "~Be fim, ereta e eu sancl:J11o a. seRulnt.e Lei' jCarlOS de Jltacedo Soares. - Josê"b· elo de 1975. dotação global anual não
hem corno recursos pal'a uma rlepre- • ria 'Alkl1l/m. - LUci" "leira. - Mario inferior li. 4':b (qUlltl'O por cento) da
CI!lÇl\o qu!', atuàllmdos e l'e~nvestl~os, Meneghettl. _ Clóvi.9 ,salgada da arrecadação do Impósto de consumo
JJ~O aumentam 11. rcmuneracão elo lll- ~.. , j......... Gama ' prevista. para' o mesmo exercícío.
wsthl\ento mas, sem dúvida, Ilmpu- Art. 4~ O Jnipi'slo ÚI1I00 de qUI! trll.- ••••. : ••.•••••.•••••..•••...••.•••••• : Parágrafo único, A dotaçáo rete-
niu o serviço. ta. o lUto 39 desta lei ~el'lÍ arrecadado rtda neste artir,o ser.\ paga ao Enneo
-n. I'a\'ll.h:\Iament-e e- vlsdndo asse- sob as .sl!gull1le~ basa: L1':l N!' 4.1I>L,..... bEl 2a o);: Nltcional do DMenvolvlmento ~eo-

cunu," A ELETROBRA.S cobertura de j; •• 4 •• ) ..... , ." ., •• " • "'" • """. " .. ". ~... •• NOVE:M.ERO 'DE 1062 nõmlco t1nl"1r C:1·~dH.o do FUnôo Fe ...
Gdx.t li. m\\dlo praeo, Irl\ (J Mlbistérlo I 59. Estão l! entes do i'llganleJ.l".o Di~põe.' srlbre It lcgfSlrtçáo de relidas dera I de Eletrlficaçfío, em duodécí.
c\a FllzDndn liberar os l'CO\1\'SOS ínte- do IInp0810: il lJrOvcltto$ de qualquer llafurcw. mos mensR}s. Independentemente de
~JrtjB do Funda Fi'derill de Eletdfi- a) a parte cOl1sulllldll nas oflJlnns I re!1.1stró prévio. ''?;{IÕ. gãl'.antll~~od' desse modo, o. per- e outros servtces Ilel'tlnellt1!i1 a i)l'}' o Presidente da Republlea: , I .Att. 6q ~ .
~ o. l'.Olhll'lU Ui< " 110, 'progI'lllll11 de dução, transmlS1 âo e distl'ibuiçâo de Faço sabe~ qllc O COngrellso NQ~io. .. : .. , " .

tllJl'~~ do setor cnetgéheo, l!le'rlcldacle d." em"r"Sd" get'atlor· 8 e nal decreta e eu sanciono • '""UlUle
1~, OulrK nl"dld" qtle -c fft. ur-· ......,.. ..,"" "" 'Lnl' I .. o.,. Art.' 23. ,Estn Lei, rcvo"lIdn• · ..

.. ... • nK distribuidoras di' €l1cr;r.la elétrica.: . .' .. - -
1'.E'lltcmeule l1l'cêSSlWln é da iSt!ii~li.o b) 'o fornecJmanlo e ener",ln re!ta À~t 1Q , . di~p()sJções .em cvntrário. entra.rá em
do ill1pôslo ünlcotJarl\, os servi~oa ..~ . . '\ vig.or na data .de sua publica,lio.
1·\l')llcoS '~e t.l'neAo elétl'lca, Ncsse!! e~i~r:s~présns g~rad.ora5 aos disttl- ..,Â'rt:'íô: ,":.ü ~~;ú;;· jüadléns: •~ej~ Brasílla, 28 de novem!>fo de 1962;
~el'vl,os o lluPóslo I1l1lco. qUI) é enl- comercial ou cJvU o seu objeto, pIlRa- 1~1~ da Irtdependência e ?4~ da ltt'~
cnlrHlo Eubre 11 larlfA fiscal. l·cpl'êScn· c) as entidadlls a que se l'efera o rão o impôsto de relIdo. sôbre os lu- P1lbllca. - Jotfo Goulart - He~lIlcs
ü, \'árJdll \-et>ts o pl'uo dI, tarIfa dI! il.l't. 30, IlIclso V. letra b, da Col'ls: Cl'OS atllll'lldos de cOllfOl'mldadl! com fi '1,In/(/ - Mimi!!l Oalmon _ Celso Ga-
LL'f\'j~O; i~~ntllr llq\l~lcs sCI'viços pll- tl(ulçllo Federal; legl.slllÇiío 'VIgente. à razão de 23% I1rt../ lie Rezende Panl's.
!Jlleoa do hnlJ(l~lo ~lgl1lflca o. \lOSsibl- d) Il Cl1Cl'g!l\ conlltlllllâl\ na Dp,;t..~ (vInte e trôs por CeI1to). LEI NQ 4.357 -_ I1E 16 111> JIlLHll
lld(\de ele atU!llIzar 118 resppctlYa.\ ta.- ÇãD tie' rerro\'la~ ell!tl'lflcalll1ll I!' oU~ • 1" Nâ (J t'e" d 11 d'· .
)'lil1" "11ft, 110dlfttllbl~htJ'~, ·1'"pr".'"C1Illll" d .•. o se c mp ~n em Bll "'- Jli: 1964

, ., ' ~.........,'~ u tros ln~ios de transpõrte btlSM os .1lt po~lr,ões dêsíe artigo:
};erCl'lltal(t1l1 Irrlsórll1 Ih . respectiva tração elétrica: -. - AlItorka a C1lHssáo dt! O!Jrll1agilc$ de
<l('3P~N' ti" eltplot·nçllo. clJl110 se Vêri-, el o fornecimento de energIa feito aI II.S en\Ilrê.~a$ r.ollcl'sslohnrlllS de Tesouro Nlleloll11/ Illtera ti IcglsllJ'
JJ"iI d[l Ol1e~ó QUàllró demunstrnUvo. 11. o!leme.s e serviços da Unlno, dós serViço pl\bliC~1 !lujos queros nllo ex. (li?O do tlllVôsto s6brc a rl"llãlt, e dli
O, 11lemnDS Inativos mllltíllu am favol' Estl\rtos. do Dlr.il'!to F-edml e 'dôll ~erl!tn a 12 o ldoze 119r c~nto) do r outras prolJMenclas, , , ••
<Jã \Ll'l\ÇDO ll'1tllllA1tla. j)atlt tlS s~rviçOll I ' ca\111..'l.I. M q\ll\fs tJn~llr~ó o 111ll;là.~to l'. Id d • l' , ~'
plil'lkos de nbllsleclmellto d':\ll.tU J O!I Mun ciplcs: prO!lOrclollà1 de 10';~ (dez por emto): ' 0, Ies entê a Repub I~ll.. aço
d~ es!!otos, s~ja. tlua! tOr o tipo dé <,n- f) ns contall de consumo mL'11srt.l !l)" a.q peSl'OllS .IUI·ldlclls CI...is. orgn- sa.ber qUI! o COngresso Mil.: IOMl ~e-
1ilJ:ule tlll~ os 1l!Je1"l': I'mlll'êM\s \1\\bll-, equivalente ao rolor até 20 IVintlJl nlvndM 1'1lcluSivlil!1el1te p81'1\ 11. ptes- ereta e eu sanciono a s~gl1\llte,·lel.
l'V] lm t1l'J\"CldilS, llOdedlldes dI! éC<lUo-- IlU!lo\Vlttt-hol'lt l\twhl. quer o torlte- tacão c/e Hel:viços proflssj(ltlals de mé· ...•.••••.••..••• , .
j,1~'.1 misto. c ÓI'gÍlM gOVl!\'I1áIt1Ctlt:ll.1s cimento seja feito 'sob a forma me- dlCO. ellr;l'uhE'iro, odvogada, dentista, •..•.••• , •••••••••••••••• , ' .
11,' ltul1'lil1lstrllcllO direta. dida, quer 11 forfalt: Ve!('rimírlo, eont"dol'. pintor. escultor, Art.. M A Correção rtltll1et.ârln., de

n. Cuitll1·f,~, hlln~ln" de tOrtlã~ g) a. energia l'léU'lca produzida pa- deS!)llêhllnle c, de outl·Og·que se !li(!/< valor OriginaI dos ben.~ do ativo il11o.
1'~"l'ljeHo [l lc~ll~!\o rio trll1t1ta~õ.Q só- I:a consumo próprio. O"l'om ll~~emelhllr com capllal nt~ 15 btrlzado da~ llesSoas jurldleas. prevIs-
br~ (l 0011&\11110 de bllergla elé~rlca, (llu!m:e) ,'I'ê2eS,O sn.llirlo-mlnlmo llscnl, ta no árt. 5'1 da Lei nQ 3.470, de 28 de
JjI'óvel1lenfementc tle gerMão exclus!- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: lIs qu~ls 1'l3i:lllráo " impOsto Ilroporlllo- nO\'embro de 19511. será obrlgatórlâ li.
vmMnte t"rmlcn, bem eomo de $llb- RI d J I 3 d &lt d na! de Ii% <cinco por cento). partir da data. desta. t.el, segundo os
Imlr ao hnpôsto os comoustlvcis u(;I- 19 o 13~ ~netd cln d~ l:.t ag 86~ d: Art; 19. ••.••.••••. , .••••• ,.,...... coeficientes fixados 11l1Ulllmente pelo
JhJl1ns n"sln, C('l'rt efeito, é I'xatamen~ R54i bll Q a n,apene f~ 'F~l1W , ; Clmsdho Nacional dI! Economilt de
te 11~9 nulões de eclltlomla mals dé- ...cP'}. caa·• .-;:' .0110. /11 ,e • "'al:. - Illoqjo qUe tl'l\dUllllllt li. va.rill.l1lIo dó
bl! (1111) SI' ~lllml1t.r" "r"p"nolftr'''cIA • ",.Igenlo u...m. ~ ....po otlla.,~, Brp.~OIa. 2a de mJ\lelubro dp 1962',

,- ..", " Ue.. .. L- NQ ~ "44 n'" l' 1:>'" A.... "STO poder aquisitiVO 11ll. )noeda. naclollal.
f8 JI1iO txcluslvldllc!P, da lJ;-l'rllçl<o t.ér- "'.. ~.~,. r" .. '" uv . i41Q tia ltldel:\~nelél\C11l, e 749 da ne- entre II m@!I lIé dezemhro do \\.Jtlll\o
1JI1["', 110r tUn jJt{'IlI'ln lll\!tlrezll, de ' 011: 1957 l\l'blkn• .,.. João GOItlllrt Hennes ano e R média anual de cada um dos
alL:> CIlr,tO: .11lSI(). \101s, CJ1Ié se ame- Dl:mõe sóbre a ~1J!.formlJ. da 'ranja ria., Lima ~ JI1lgtll!t Calmon. anos nnt.érlores.
1117.1' fi CMl\lt t.l'lImtollrla sôbre o consu- Alfêlmicgas, e dd outras provldi!n·
mhl',r, Que já suporta o llésatlo ônus ciM. .' ' LF.I N° 4.156.- 'DE ~ll OI!:
!lo derfaVor tia lllltu~el'.a. NOVEMBRO DE 1062

H_ Isto. põslo:- {pmos fi h0111" de' O !?r!!Glc1e\"te .ta ~epúblicR Àlfel'll ti timhlacl/n sôbre n FlIlldo Fe-
Bubmrtrl' li, Vo;;gn Excelência ml11uta Fl1çn saber que n Oongrl!llSo Naeio- deral d~ ttlllfrijie!i(lúo Il dá outras
de PI'ojeto de Lei 11 ~et ~n""mil\hlldo na! decreta e eu' san<:tonô a seg\llllte p"OI,ldé1ICic.II.. "
nfl (;on~rcsm Nacional qun. no l)os!!o Lei: • O Presidente da R~pública:
'(lf; ntcnde ~ cutljuntUn\ ~ lOS obje· lI;.Jou,,: •• , •••••• , •••• ~................ F b
'1IvlJ~ Q"" tentamos caracloel'i2l\1:. _ (l(~O sn er que o CtJt1ll'rl!~SO Nll.clo.
llf!1UiO Tltftau. 1t-Ilntstro da~r MtnM e •• Io~ •• iII ••••, " n~ clecreta. e eu~sal1clono a se-g,ntute
:Enel',da. _ Octririo GOlllleict de BIl- capitulo IX:Le1. '
111llc~, Minish'ó r!ll Fazenda.. - Ró- DisjlO$1ções G!'rais c TransitórIas ~rt. l~ Ô lmp&;tb llóbte (l.nergía
berto da O/luC1ril C<,mJ1"s. Mli'lletro ., .•..•. , .•........ , •.••.•• ,.......... hlctr~cll devido por kw h Cql1í!owatt
:Extruordlnârlo pRl'a O Planejamento ora terá Importãncla t'Clulvalenle às
" Cl)Ol'd{'nR~flll ~onômICll. M@lht~s percénhu,ens da tarifa ft~-

Art. 66. Em loUbstitulção..aos tlibu- MI definida na t.el~

tEG/SLAÇAO ·CITADA {ós extintos l1a ro~ma do artigo ante: ! _ '.. , .
C'C'NQ""fTOIÇ ' O h~S ""'.TAD..... 1101', fica. criada a faxa de ·despllr hO '.

•• O~ '" '-'U "'" '"'" aduaneiro de 57-. (cinco por centol ..
U~IDOSno Bl'tASIL lIM1re o 'XI!or da mtreadorla lm~i''r- In- /\ partir do r.xerclclo de 1965:

Ti:TuLO I tada, exclUsive ll8 gtaVlldllS • elo lUt· a) '10% pará ll(,IVidade~'rUral',
p6st.o único sôbre cOlnbustlvels e ;\1-

Da Organiwçêia t/i'edera! brlflcRn/.es. b) ~5% para os eonsumidort'. l'Csl-
, Capitulo I • d •• _ dénclllls e'cindllstri«ls;

• 10,O 131'ooU10 li """li terá a s~- rI 40% pllra. os (l~'1tIals consumidO-
DisposlcõCIJ Preliminares gulnle destlnação: 1'es'. •

~,...... Fundo de Marinha. Mercante - Ali•. 'lO Durllil'to 5 (cinto) exeréi-
Art. 31. A União, nos EsCados. a:o 3~% (I.rlllta e fiais l~ 'cento) 'Olos a partir de 19M, O.CílniUtnldor de

Dlsu'llo :Federal e aos Municlplos é Fundo de Previdência. Soalal - enemia elétrIca t<mal'á obrlgal;ões da
vedado: 18% (dewito por cento) Eletrobrás, resgatávê!S em lO (dez)
" ~ , ••. ,..... F' A a' I ,anos. 11 juros de 12% (tl07A! 'POr cen'Ull...O ..al'n - 16% (qultlze por to} ao ano. corr~p"ondentA! a 15%
,"~~4"''''''.'''':.''''.'ii''''''''''''''''' c~Jdo ,Acron(~uUcó _ l~~. (q''fln~ (quInze por cento) no primeiro ex.er-

V - lançar impõslo sõbre: ' '" U. v
.. cicIo e 20% <Vinte }:lor cento) 'nos de-

p01' cento) tn!!is. sôbn! ti valor de SU!lS eontl1ll.
....,' ~ , ,..... Fundo' Federll! ~dl! Elctrificaç!ío - ~ 1~ O distribuIdor de energia llU'á

bl . templos de. qUlllquer c!!'lto, ~ens lO% (dez pô!' ci nlo) cobrar, 110 consumidor. conjuntl'lml"n.
e bEl viços de jJal:Udos pollhcos, _,m- " . Ite com llll suall Mntas o ell'i'1'l'é....umo
tJt~lÇÕé5 de edueação li de M5lsiel)cla. Ooncessloo:ic.i.'16 de portos, - 15';<. Ide que t1."ata êste artlgo e oreeolhem
toWl]. dClltle que as IIIUIlIl renda.s Ijela.m (.selll por ceolof ' t'Õm o !nl}lôl'loiínlco. . .

~ , ••••••••••••••• 4' , , ••••••••• li ••••••••



23D1Maio do 19:3i:?(Seção 'r'PIARIO DO CONCRl::SSO -NACIONAL:

'LEI N9 4.676....: Dl': 15 DE JUNHO
DE 1965

Modifica, em parte, as Leis números
:1.308, de 31 de àg6sto de 1954, 2.944,
de 8 de nOllemÕTO de lQ56. 4.156, de
28 de novembro de 1962. e 4.364. fie
22 do 1Unho de 1964, qlte dispõem
8<lbre 'o Fundo, Federal de Eletrifi
cação e sôõre a distribuição e apU

I edção do Impôsto' tlnico sóbre
Energia. Elétrica, e dá outras pro
V:aéllcias.

O Presidente da Repúbllca
Faço saber que o Congí:esso }'<iiclo.

:na! d~creta 'e eu sanc!ono a-segUlnte
Lel:

llrt, I? O ~ sq do art. 49 da Lei n9
'2.308 de 31 de agOsto de 1951, passa
, 4l. ter a se;:l1inte redação: :'

"Art. 4" .,._., ..

§ li? E,:ão Ise.'ltos do - pagamento
do impllsto:

a) a -pa, te consumida -nas !:ífic1nas
e ou\ros serviços pertinentes à pro.
(luçüo tr'1llsml~sãc e dist''''\:'l111~ih de

~ eletl"cídnd~ dos ~'mcessianfu..Jl",s l!;pra·
dorrs de cncrp;ia elptr1ca; ,"

Õl o fo~neeimento deenergll\ feito
_pelos' concpss!~árlos gêradores aOS
di~trjftllidol'~~: , -

c) ',lS l''1tidqc!ps, II que 'se rl'!ere o
art. 31. Inciso V, letra b, da constl·
tutçá;, rzderrl; '. '

d-) (> forneclmrontô de encrgla' a ser
v!~os PI'ó')l"!M da União, d')~ Est!:doF
do D stríto Fede~al e Cios~1.111nlcip!os:
- aI as cnntqs fie consumo mensal

'equl.vP'l~nt~ Afi" vâlor dI' eté 30 <trin
t.a) _C1ullC"V"!tt-·-hor.n (kwh). jnclusivp.
quer o fornrcimento sp-la felto sob a
j'OTJn'l mod'da, qiter a !orfalf; ,

f) li energia elétrica "prorluzl'h )}ara
consumo próptio e uso exc1m1vo;

{fIos consumidores_ sprV!dos por
cnnce's:onl\rlo~ distrlbnl<iore~ de ener-

~'gia el~tr'cn- culo slstemp l(e"Ado~ -~ej:l
exclus:v9m~nte constltuldo de, -usinas
,termel~t,l'i~'~ ut'l\zando, como ,com
bustível, derivados de petróleo oú le-
nha",- ,.

~L..;:~;;;l!;il;;'t;;;a~:'f;,;e,;,;ir,;ã=1,;,;~;"",~~~~~~~~~~";";;.",.",,;,,.,,==~=-.,,,,;,,;;,,,,,=======~;';'===";;;.-..,-",.
l' § 4~' O empréstinlo referido lles~ Art. 5~, O art. 4~ da ,Lei n 9 4.156,l>reto 'o -pensamento d'" tôda a. ban' chado da" Silva, Dlondlna Bauer,
I nrtigo não poderá. ser exigido dos de 28 de novembro de 1962, passa a cada. paraibana nesta Casa do Con-' Matílde da Silva, Hilário Gam,
consumidores dIllcrlmlnados no § 59 ter a. seguinte redação, mantidos _011 grcsso., (O ardor é àõraçado.) I Reinaldo GaUi; Jcnentino Matias'
do-artigo 49 da Lei n9 2.308 de 31 de seus fi 19 ao 69, acrescido do § ''79. O -SR AN:rÔNIO BRESOLIN" da Silva, Ánselmo Gam, Laurindo

Iagôsto de 1954 • dos consumidores "Art. 4~ Atá 30 Ele junho de ,1965,'-' " sacn«, -Rigino- Marques. WalC:emi-
;r'uraís. ,I. 'o consumidor de energia elétrica to- (Comunicação - Sem revisl10 :/%-) TO Oliveira, 1fIalvina Mac}w(/o (ia-

§' i;9 Do to~l do_empréstinlo com- 'mará obrigações da 'ELETROBRáS. orador) - Sr. Presidente, Sr". Depu- m1ll~, Benjamim' cemm, T1'C;!~o-'
, resgatáveis em la (dez) anos, a juros tadOll, esta ClISa -tEm IGg.stlJ.UO os Renner, Erwi:lO Rcnner, Cirilo Ba-

!l'ulsórlo arrecadado em cada Estado. d 1 (d to) , r li E . 'M 'I SI' G"
A EletrobráS aplicará. em cada exerci- e 2% oze por cen. ao ano, cor- apelos que fa.ço constantemente b o e,- rrmno u. er, _e miro (/.'-,

I elo: , respondentes a 20% (vínte por cento) autoridades competentes em "relação Brasil Zimmermann a Eva Ce-
do valor de suas contas. A partir de ao" reajustamento 'de preço mzmmo min:' '

I -,,50% em subscrição de ações, 19 de Julho de 1965, e até o exercício para o suíno e para o mílhe. •. E-outro memorial, lÍa mesma
tornada de obrigações, emprést'mos, e de 1968, Inclusiv~ o'_valor da .tomada - E, sôbre êste assunte, caba:-éle' re- localidade, assinado por Zoch~li'
financiamentos de ou emprêsns que de tais obrlgaçoes será equlvalente ceber de Derrubadas, Tenente Por- .no. GI!1ll, João 'AlvOs de Ohve.ra,
produzam, transmitam, ou dístríbuatn ~o queror devido a titulo ~~ ímpôsto tela, no Rio Grande/do Sul, mamoríaí ' Augusto Mi'IUel cemtn e Antônio
energia elétrica, e das guals o Poder únlc~ sôb!e energia elétrica • assinado por inúmeros agricultores, da Sllva, vasado nos seguíntss
Público Estadual fOr actonísta ma.jo-, consubstanciado nos seguintes têrmos: têrmos:-
rífárto no capital social com, dlrlllto a '" .
voto, observado o disposto no artigo Den-ubadas, Tenente Port~!a, 22 "Dignlssinlos deputaaos An~IlJo
89 da Lei n9 4.156"de 28 de novembro "I '79 Para efeito de entrega-das de março de-1966- E3tado do Rio llresolln -e ,Afonso AnsclI:lU. <;'u.-
"te 1962. . Art. 13 As quantias provenientes· Grande do Sul. " , remos nós. os infraFcrltOS, In 11'

o/c - to d da: arrecadação do ímpõsto único. de ' , ao connectmento de V. 'E:tS,3. p~r~-
II - 10 c, em obras no se 1",ine obrigações da ELETROBRáS. consí- Os agricultores, que aoaíxo se. ~-" te que esqueccmoa de manc on.,r

energia elétrica nas quais tenha - dera-se consumidor aquêle : que estl- subscrevem resolveram ía~~r um
'ierêsse o Estado onde o empréstimo ver na. posse das respectivas coatas ,apêlo a S. Exa. o deputado An- na outra fôlha, como seja a fal!-
tOr arrecadado, sendo o percentual de energia elétrica". .tonío .Bresolln e Afonso Anschau nha de trigo. que pagamo. atual-
spllcado em participação sO"letâ.r1a, que tratam-as Leis números 2.308, de para que esta voz 'alta destes üus- -ments Cr$ i20 e até 480 ao quilo;
ou flnanclament.ts. 31 de agôsto, de 1954, 4-.156. de 23 de tres deputados, que os gaúchos se Como se sabe o !,rlgo"é -prcdu,o

m --lIs modaíídades de nplicaçi!o novembro de 1962, e a presente lei, se- ogulham de tê-los na Câmara Fe- agrícola, .mns a terra daqui" não
referidas no inciso r dêste parágrafo rão recolhidas. mensalmente, pejas deral, se faça sentir junto ao t5e· -~~~~f~ lolli::';~i;gi~;;liub~$ Uma
r.cam à opção do PoJei: Ex€cutivo Es· repartições arrecadadoras jso Banco Mor Presidente da Republicapa...
tadual. do Brasil'S.A.• medíante gulas espe- que o Chefe da Nação tome co- 5'.000, s6 uma consulta. jrma cor'

'I nhecímento do que esta "e pas- ri'do de' automóvêl-para alcançar
, • 6? As despesas fnancei~i1s:-exetu- ciflcas. a. crédtto do Banco NaClooa ., ..... c - ~
, do Desenvolvimento Econômico. .•.• sando nesta- reg.ão. O preço do _o hospital mais próximo ja 52-vai

s've juros, result.anl.t'E de "tomada de (BNDE). -- sumo que está custando Cr$ 350 a cuase a sarra _- 2C sacas de m>
-obrigações. empréstimos e financla- 40U cruzeiros 'representa 2 quilos lho. Isto não levando em- canta
mentes aludidos no § ,59, inciso I não §' 11' O llNDE creditará, dê 'c:lda de sal- por um de sumo, de 3 li- - .a diária, reniédíós, 'serviço méC::.
poderão ser superiores a. .15% do Vll- recebinlento de que trata êste arbígo: 4 quilos de suinos por apenas um co. E quando se faz )lccc.;s:.r.à
lor 411. operação e os pra",s de l1qul. 1- 39% <trinta e nove por cento) metro de brim díamantíns, 1 qullo uma íntervenção cirúrgica entço o'
dação não poderãosér inferiores a em conta. de movimento à- ordem do de suino o. 3sli, o feIjão a 4.-700. o colono fIca a:'r=clo por cemple-

,lO (dez) anos. e tais en'~arr:9S serão Fundo Federal de 'Eletrificação; milho a Cr$ 4.000 que arualmeme ' to. ,50% dos agrlc!Lltor~s estão elo-
considerados pelos m'ltuános como vale ,1800 ao saco: Em 196~_ com- otes porque trabalham de3cal-
despesas de exploração. ' , .•• , .•••..•.•.... ,................. pravamos -uma -,sac,1 de sal va· 1.'0&. muitas \'êze:;plsando l) ba, - '

Brasilla. 2:f de julho de 1964; 1439 Art. 15 Os concessionários distrl- rlando e!!tre 1.300 a 1.500 a SaCa, ró e a geloda. pois JIl I!ão --sobram
d I d dê' '769 d g pública buldores de energia elétrica, cujO o a.çúcar a· Cr$ 120 ao Quilo. o dinheiro pnra o calçl'.c'o yenden-
-!:-n~ i!a;~el1~C;;~a~co - ~tá~iOG()f<; sistema gerador seja exclusivamente binl diamantino a Cr$ 180 ao me- do o milho a Cr$ 1.800, o feijão

- veia 'do Bltl1160s ,_ Mário Thibau. constltuldo de usinas termelétricas, tl'O e o feijão era vendido a C:'$ e-a -soja a 7.l!OO, pagando até Cr$
I ' , I d ,- , '7.000 11 saca, e li soja n:1 mesma 1 000 à sac'l, p:ll"a a tri1h~gcm.

lltll zando-como combustfve 'erlva-· base etc. Em 1962 e 196:S pll!:ava· sClbram Cr~ fi.OCO por saca. O sul.
dO" de petróleo ou lenha. serão lspn· -moS por uma corrida, em C!l~O de _,no a cr$ 3'7(} ao quilo não P:-Z!l
tos do, pagam2l1t~,do Imnôsto único, d~~nça, na distânch , de 30 quÍ1õ- sequer o saniço, para tratar. Pr:o
de que trata 8 L", n9 4.452, _de 5 de metros a quantia de 40 a 50 po-r nod 1964 i·b ,ga-se a.s l.()'J p~a mflar um'l
novembro e; ,que recllt:t s~.{e . quilõmetl'<I, ou com o dinh~Jto -de seca; de milho. o que l'epl'e5,ents
os combustlvels e hlbriflcnn as- II ) l- 6 a 7 quilos de suínos_ ll:J.gúvamos entregar 50% da moagem ,r:o mal.
zados na., gera~ão de ~nergla. elétrica. a referida corrida.· Atualmente nbeiro. _

, '. para pagar a mesma corrida ne· ,
...............................-..... cessltamos ds 50 li 60 auilos de Atenciosamente -'- Os abnixo-

Art. 17 Esta Lei- entrará em vigor sul~Qs e se pagarmoS' com fe!i!lo assinados",
na. data de sua publ!cllção. revogadas necessitamos de 180 a 200 quilos Vejam- a.I, Sr. Presidente; Srs. Depu-
as dispos!ções em' contrário. dêste produto. Dentro de apenas, lados, o retrato fle!. daquilo que se
-. BraslJla, 16 de Junho de 1965; 144Q. 3 anos observem 0J senhorfs a _~I- [lllSSa no Interior do Er:l.SII, numa das
da Independência e 779 da República. ferença. Nos ca:toes. ~~ inscrlçao regiões onâe a prcduçúo é maior. C:UB,
- !l. Castcl10 Branco - Otávío Gou-_ bas~iam o salál'lo-mllllmo, esquI!· dL~er enlão 1!essas imensas ú:glõ~s.
vela de Bltlhões - Jl!auro TTtibalt. cendo-se quen, a lavoura mult9~ ondeeIpràticamente nada se produ,,?

vezes trabalham' urna ,f~mllla de - O nosso elem:mlo do InterllJr -vívtl
IV - O SR. PRESIDENTE: . 8 a 10 pessoas para ganhar mui- e.<,quecido. esmagndo, abandonado, à,

,Está finda a leitura do expediente. ta.s vêze~ menos que !Im ,unc~l)o' I !tllU1':Pffi de tO"'o~ os beneIicios cL'\-cl-
Tem a palavra o Sr. ErnanÍ Sátiro n~o. Nao queremos com Isto ,c:1- vlliz;Í,c:áo e, em g~ral, llpenas é lrm-

_para uma comunlcaçào.' ti~ar ° Sr. Prçsldente da R~_"lll· brado' às vésperas das cnmpanhas
bllcu e sim levaI' aOC onhl'clmeLl' elelt.orais '

osn. ERNANI SATIRO: - to de S. Exa. o que ocorre na' re· UuHo 'obrlg~do a- V. Exa. (MIlito
_ '(Comunicação _ Lê)' _ "Sr. Preoi- ltlâo. Renovando os vot~~ de es· bem) ~ ,

.. -,tlma e consldera"iio. sub,c"pve-' '.
dente, faleceu há.' poucos, dias, na cl· mo-nos. _ 22 de me;co de 1966._ O SR. ANíSIO nOCUA:
dade de JlJãoPelosoa, o Sr. Francisco ' F d' d
Seráflco -da Nóbrega 'Filho, 'membro _ Aristides Ccmln. ,'rl! ,!:Tl~O a5 (Comltnic~çi'.d _ Lê) _" Sr. Prf,'0
do Ministério Público e antigo, depu- p~aga.', ~dáo R!õetro. ;Alt,.lo Cc- síclente, POUCc;s jorns's têm comprc-
tadá estaduaL em varias legislaturas. mt!f. lIIán!, Matlas da ~1I:<t. r~. entlldo tão beCl a situação dramiticl\

Pertencendo a uma dàs mais tradi- nomo Centn, José c~ndlCÜl :~ SI!- em que se encontra o Estado de Go:áiJ I
clonn.is ,amilias pal'albanas, o sr. Se- 1·C!. Valden:ar da S'lv~. A ao r'a 'remo o d-sesscrnbrado e vlbránte
rático Nóbrega ern conhecido pela- sua SIlva Rodrygues, E1tU!'11!O Bran'lão. vespertino "Última 'Hora". Não t~n-
inteligência, cultura e dignidade, Era, Osmar Oltvelra d'! SIlva. Arnt.'l- fio outra preo~upaçào que a do b"m
S'1ll exagero. um homem modêlo. _ do - dos, Santos, O1,!!iro /1os. ~,~n-_ informar o pliblico. êsse órgão tz",
Também o seu paI, o deputado federàl tos, Laurindo N OlIVeira da f'llva, ligado -aos in~eri!Sl:es populares. vel-
Seraflco -da Nóbrega, de saudosa me- Olavo Felfx Corr~a, '.To(lff1dm J. culou noticiQ!; rel:1clonadas com o
mórla, ,deixou o nome inEcrito ,na tra- Sí~va, Jolío CÇJnin, Con~tilntino JlIgo da subversáoe_da corrupção en

$arf11er, Mant'l!l Jo,.é d~ L'wr.. 0/- tão reinante naquele Estado. onde
dicão paralb~na cemo 11m dos seus ,"'{iro .AZlU',s dos Santos, l'ntõnio- sua poplllagão sofre ameaças -e vlo-.
máis devotados homens públJcos. ' - Rodrigues- da. Silvá, A11-,elm'l "os lênclas _Intolerllveis. Uma' das nulas

C' paraibano agora' desap:ll"ecldo, Santos.--Aõel Baer. 'Selmar dI! Sll- 00- "última ROl'a" !1SSinalOli qUe "O
Sel'áflco Filho, era, ainda' Vi'0fundo ?là, WiUlbaldo FrftNC'h. Bl'rtolr!o Governa.dor de- Golús estã nâ mIra.
conhecedor -da história-da, Paraibll. Hp.lIert. I:aurindo' José Cernin, do SNI". ,
Era uma história viva, ,porque nUllca 'nildo Cemtn, 'C)orC;~fo J)ltli~, .IMé A'somando 11 esta. tdbunll. o _dEmU"
chegou a escrever uma obra à altura Braga lU'aas, Emfllll Alves Gui- tada sltuaeionl$ta LLsboll. - Maolludo,
de seltS o()nheclmenlos, embora nos marães. Mário da' Luz, Zloarfas penetrado de illl e Ulconformu.çáo.
tíveSf:e dado artigos ,v1\1I080s a re~- -,HramõlZ, José BrohUa. F'~drCl Fe- classificou aquela- 'notá- como 1Ilta-
peite> de vilrlos eplllódlos, 'do _nosso _ lix. Clemen.fe Felix. An/dnfn Pe-_ _'!lente 1IItrala.\lte e mentirosa,' E', o
pll.Ssado. ,-_ dro -da Silva, João Mí!,l!el ee SOlt· caso de .pcrgunlar R êSse parllllnen-

za LeIte, Gervásin de SOll~il IAte, tar se êlc tem representante no 5NI
Trazendo, po!s, ,ao conllec,ment-o !'la MarIa_Elvira de S'lu~rr r,eU", Bar- para ,contestar' a aludida nota, poís

CMllarll a noMcia da inorte do Sr. tiria dE! So~za Leite _.1<>(10 B(lt1sta o lilNI, quandtl age, quando faz, In-
frallc!Sco Seráfico, da. Nóbl'ega Filhv, rf'!s Chagas ••10"é "Ãnflinlo As.Is. vestlgaçáo, l1!io alardein o que cstá
oresto 1':0- lIus',re paraibano as- tiom~· Floranita p.o"rigucs- Vicir(l. }.~e:: fa2:endo, !;efm muita in!':enuidUrle
;1!l!l:ens do, meu "respeito e da mlnhã 1''lm nD"I, J1"1''I11en/e. - Amal/fino pensar de' manel.a diferente. A, acel-
amizade, certo de que também !ntel'" ZlmllleT1llann BOl'ge.s, Amaro Ma- lar o desmentido do deputado Lis!lQI'
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Machado, prefiro, ~vldentemcnte. fi-I el 7,526 criou o Instituto. do seguro 1'lal, que', desejo 'fique oonstando dos econômica. - conro aqui- efetivamente
em' com "Vitima Hora", que consi- social no Brasil. Anais da Casa, o seguinte: . se demonstra.
11(':0 melhor I1iformada do que E. Ex~ Ocorre, porem, que a volta do Pais "al que o deslocamento ílo el- ' Era. o que tinha a dizer. (Multo-
E 11á razões de sobra, 81'. Presíden- ao regzne constítucíonal tomou êsse xo do sistema ferroviário para bem.l
te porque a obra deletéria da eorrup- projeto mccnentuctcner, por Isso que Recife virá tornar a direção es- O SR.- WILSON CIU;DID:."":0 tomou mesmo conta do atual go- Interterla. na aut<>nomí!l cios Esta· . I t di t t - d ble
l'.c'lno de Gol"., tão compromeudo dos e munícíp.es, Dai nao ter entra- pacia men e s an e a pro - (Cont1lllíca;'ao - Lã): Senllor• - I - " mátíca-regíonal do Nordeste-Oeso •

Ire acha com os escusos negócios da do em .prátíea a reformu acao "a pre- te, criando, sem dúvida, sérios em- Presidente e 'Srs; Deputados, o 00-
,!'ERRACAP. vidência soclal preconízada, por êsse b in I t . dmJ verno Federal, através do H!l5pital dali

Na verdade o que seria íncompre- diploma, a não ser o art. 26 que can- n~;'~~~~~' conven en es a a. • ounícss da Universidade do Paraná,
eusíve], era ,lue aS altas autorldad,!ls cela. o direito da.~, (Ilhas maiores de bl que, efetlvamente, o, inter- vcm concorrendo de rllll':(,lra efetiva e
,lJ aLUI,i governo revolucionário' nao 21 anos aos ucnerícíos da prevídên- câmbio existente entre aqueles eficiente para atender às populações
1"1'flnsem na devida consideração as eía social. Em 1948, consegui que a três Estados já se faz apreciável, rurais e urbanas :{1) i'al'a:1ft .e do vízí-
g"l;'e" acusações que palram sõbre camara e o Senado J;estabelecessem sobretudo através de matérras- nho Estado de Sanla Catarina, por
Q l"l"cuhelro Octf1cio LaJc e seu 11'- tais direitos, mas a. mínha, Iniciativa i bíd 1 d E
mão °Jalr' Laje de Slqueira.proprle- foi Vetada. ",tais tarde, o D.eputado Parosmdl'loS prel,caeu!1 eas'Kan~uanha-003, enstt~e- meio de uma equipe Jliamente'espe.

à é' N J C U déla e a. m • • cíalízada, nd a'iã de mitigar o som-turtos naquela emprêsa, poca em e sonl _arnerro r;iaVlVOt a 1 In as quais ressaltam as sementes ment.o dos menos ·J.fortuI::.i\os, na cura
qua o primeiro postulava a governan- pro~os çao respect va eve o mes o oleagínosas, mínéríos, arroz, rí- I d I

d G '4 Ó d I d d ê 1 destino " e pesqu sa as ma s vartadus doençasea e 01 s s e xan o e s - o ~. , . ' bras, vecetaís etc.; fI'
(lL:mdo descoberta a sua _participação Na semana passada, lo Câmara C) que~ de nossa parte, o uea- que a igem as populaçees daquelas
i]icira no caso da terraplenagem, al1- aprovou. com todo acêrto - e por ra fornece aos aludidos 'centros unidades da federação. ,
emulo ao Dcpartamento de Estradas Isso é digna dos maiores louvores - b t I ,- 'Id~'" d t I Na oportunidade em OU!! tornamos
de Rodagem de Estado, quando obte- o restabelecimento do dist:!0sitlvo que IiU s anc a.... quant aaes e I' go, públtco o nosso r<!oonàc'nimento pelo
v.: rcndancnto da ordem de 800 '111- reconhecia o direito das f1lhl\S mato- cimento; alguns cereais e, em trabalho e esrõrco do~ a1'>l~pl!:ados pro~
Jhõcs de cruzeiros, através de suces- res de 21 anos. . l:!reve, com o funcionamento da flsslonais que atendem àquele made-

ld t i t tríb fabrica de cimento de Sobral,alvos &i03 adltlvos de reajustamento Sr. Pres en e, ocupe es a, u- de maior volume de cimento; lar n?socômio. queremos chamar a
E:lbre um "contrato de valor Cr$ 37.500 na várias vêzes par!" apontar f~tos a) que, além ao mais, todo atença~ do Eltmo. Sr. ;\Ilnlstro da
mil, conforme denúncia feita pelo dolorosos de eupressao dêsses direi- êste sistema de trocas será esti- Educaçao e Cultura, Pro·pssor Pedro
Daputado Antônio Magalhães, na M- tos, C.ito ag~ra. o caso, por exemplo, mutano tll.o logo se conclua, den- Alelxo, para a situação, :jue nos pa-
EênJhléla de meu Estado. de um rerrovinno aposentado - Joa- tro do sistema. Ceal'll-l:'iaui-:\1a- Tece um tanto Irrllg'I!:U-. de algum!l$

Srrl\ que o Deputado Lisboa Ma- quím Ellseu da Fbnseca Rangel - .ranhão, os trechos rerrovíànos centenas de servidores que trabalham
er-ado não ouviu o discurso que aqui q1.!e faleceu em )92~, ~clxando o be- Allos-Tereslna (onde falta ape- sob o regime jurldlco ao contrato por
1m proferido peto nobre Deputado neflcio da pensao !J' viúva e a dUM t - "
crjp~i!no Filho sôbre I!sse vergonhoso fllhas, de .conformldade cO\l1 a 10- nas a ponte .sôbre o 1'10 Poty) -e pres açao 'ie serviços, de vez qt:iL mui.'T
"iUalre"? Pois bem, consta daquêle glslação então vigente. ~asielo·Altos, com uma. exten- tos dêles, Mmlt1dos desde o ano dI!
ILe'H'so que o Gove,mador ot,ávio Postc.lormellte, por fo'r~A do rigor são .aproxlmada de 110 quilôme- 1962, vêm sendo preteridos por outros,

Á d d de' >" tros, admitidos ~:n datas pose-crlore~, no,~Luje "um os onos a, C!llpr sa com que foi aplicado o regulamenLo
'JElUlACAP, conform<? cert:dao ex- da Lei 51>3. unificou-se a pensão na el que, em se cotejando os In- meado.; Independente de concurso,
JLdldo. no mê:! de abrll.pm;J;ad? pela pessoa da viúva, sendo canceladas as dices lIe transportes ferroviário mUIto embora para prestar servlçol
JU'1la ComerCial de GOlas. Sela ql)eIquotas das filhas, embora revertes- de proClutos similares, comprecn- idênticos àqueles 4ue ainda llerma~_
e_:"a cutldade PflSsOU uma certlct,ao sem para aquela beneficiária. Foi Is- dendo sementes oleaginosas, ml- necem sob o rfgime de contratos.'
fo,l~I\? Ora, 1530 e absurdo e nlnguem t 1949 ' nét'ios e ~rroz, entre os trçs Es' Com efeIto, podemos:nformar que
fiê] editaria em posslvcis aleivosla.s de o em • tados aludl'!.os, coustat.a-se que se encontram· nesta sltt1ação entel''':'
iJ.~Jlado governador, que, aSSIm, tol Morreu a vJúva agora. em 1965, e os mesmos sao quase ld/!nticos, o meiras, auxiliares de enf~::'mllgem, qu",'
l'leHo à custa da mais vergonhosa as filhas, ambas com mais de 60 q!1e demons~ra, de m.odo JJ:retu- exercem tunç6es de reHponsnbllldade,i
C'l'J upçÍlo eleitoral. graças 11 compla- anos, foram surpreendidas com a ne- tável, .~ unidade geo-e,;?llomlca prestando os mesmos ~~~..lços que oii I

('.llela de um Oovérno que não só gat.lva do dlrcito-'1\ pensão, por se· da reglao Nordeste-Oeste. nomeados, sem contudo perreberem as-'
"JJDJlI'Cl~ sua candidatura, mas forne- I'em mniore.s. Alegaram enfermidade; O que justifica a pretensão das en- mesmas vantagens pecun't'lrlllS daque-
"a-lho ]'undos para a sua campa- comprovaram Jnvalldez. Mas, enquan- I t
nf,a ('onspurcadora e 1~lci1a. to a Instituição examinava o seu pe· tfdades representativas das classe.s es que Iveram a '/lrtlldp de conta!"

Sl', Presidente, é lam-entável que dldo, passavam as maiores privações, proClutoras do Estado. eom o benl'pldcito dns nclmlnistraÇÔe&'
d o' ' I j j I d I c· Lembram essas entidades que o que p[)r lá tr '11 pf1~saao. ,

o Governa or .av o La e este a 0_ dip oma ora aprova o pe a ..- Cearâ já perdeu II sede do DNOC'" e Hn casos, Sr. Pr~sI(le'1te. de enter..."tLando o nome da Revolução para mara, e que espero merecerá Igual '"
P"OilB,-(ar negocistas. Ultimamente, tratamento do Senado, virá corrigir que a construção das 1'0dovlas BR-13, melraB contta/adas hd mala de treS'.:
temos ooservilllo que muitos cortieos injustlçãs como essllS. BR-22 e BR-#-A, r4Ill vital lmporUln- anOR, cUja diferença ,it vpnclmentoS"
,1(c-,se I:"ncro não se pejam de, invo- EI'a. 0- que' tinha a dizer, (Multo cio. para o Estado. vem marchando atinge a Importância ..upprlor a cem>
"(Ir II qualidade de rcvolllt'lonários bem.) em ritmo sobremodo lento, bastando ml! cnu:elros, com ,'~lilÇão aos admttl.fl

J1fl"'l encobrirem atos de notória cor- , mencJonar que sua pavimentação as- dos sem concurso e em .~~ultla n".
]'uil~'ao. E' por Isso. Sr. presJdent~, -.-0 SR. MARTINS RODRIGUES: fáIUca não cobre um quinto de SUl! meados " " , .,

C]lle fi Revoluçúo está decepcionando <Comunicação. Sem revisão do ora- extensão dentro do Ceará. Tndjséutlvelmente, lal s!luaçllo cria
tl.', l(l"rdl~tas, os verdadeiros revolu- dOr) _ Sr. Presidente, Srs. Depu- f) que essa identificação não uma condlçllo de constrangimento e,
C;Ql1llJ los rjue tudo fizerll,m para ven- tados, recebo das entidades repre- existe na Ride Ferroviária do como é natural, vem ot'llfllonando Iml-

-c"I' Q co..'1lunlsmo e a cofrupção na sentatlvas do comércio, da IndústrIa Nordeste de Pernambuco que se meros eonflltos de ordem pmoclonal e"
jc,,'nada de 31 de m..'trço de 1964, e das classes produtoras em geral do afasta 110 espaço e na e~onomla moral, para não dizer lamb6m de or·:'

Lflm~nttl.velmenle, também, foi lu- Ceará um telegrama -concebido nos em relaçiío à região Nordeste- demo ,:oclal, quando, l"llma !;lesma Ins_ri
ll.bliudo o nob.re povo goiano, que seguintes termos: ' Oeste, pOis ela se volta marcada- titulI;ao, -Intpamntes "a mesml\ cate-'
CM~LU n. aCl'edltar nos pruridos re- mente 'para o transporte ar,uca- f!orla profissional, ex!ntcm tratamentos ti
lloviHlüres do ridlculo Marechal RI- "As entidades de classe do co- reiro, com remota Identlflcaçf,o dJfm'entes e até dlsrrlml"utórIo~. f·
Lu'. Júnior e seus acóiltos ao pre.stl- mêrcio, Indústria e agricultura, do com nossos reclamps econõm!' Os aumentos de vl'nrllrentos conce•. 1

/iJur C1incildatos como o 'sr, Otdvló ,Ceará, eLlando. encamlnhan~o cos; '-lltln~ '1..n~ fl1nr1n"ârlos nomeados ])01'
10ilc, ljue subJu ao Palácio das Es- Exmo. Sr. Presldente da Repu- g) finalmente, que a Rêde (te fôrç~ dos aumentos (lUe 'emos votados,
ll1['yalcJas arrasiando consigo um blica veemente apelo no sentido Vla~ão Ceal'ense" mercê de sua Ol! nao lhes sli!> r..... ".~'(l~. 011. quando'
"~'prd~delro mar de lama", E tudo ~de que determine novos estud~s (\ln~YmlcA e criteriOSA admlnlS- lhes chega tal benc!lclo, é com o atraso
1,~o, Sr. Presidente. porque o povo de modo ,9.ue Rêde de Vlaça? ,,~ ~ 1
c1e mlnlla terra, inadvertidamente, Ceare~se nao seja subordinada a tração, velU atendendo satlsfato- (P fll'~"O "." • • ~ "1' "n:','pntnqell1"~'
(lt'l~i~U-8\) embair pelas promessas FerrOVia de p.ernam,buco corpo_é o riamcnte às necessidades de bem menor l\ concedida aos nomeados.',
el1~nnadors.s desses "Ialsos r-evolU- projeto do M~lstél'lo daVlllçao transporte do Ceará e dos Esta- NIl'ln mn!.~ 111'!0 Nua I"r~ !Iria ron ..··'
c'<:>J]úrloz". c O!Jras Públlcas. Cópia do me- dos -vizinhos, com uma parUculll- cedJda a equlparaçlio de venclmentos~,

:\1:13, Sr. Presidente, vollando ao monal está. sendo envlaC\a ao rldade digna de encômios: ser- a par de medidas elUe v (;p~em a lhes"
~D.J1altê" Laje, posso asseverar, com Uustre Deputado a quem as en- viço perfeito, finanças equlllbra- assei!:urar uma efeth'll tleflniç5:o na"
tócJfl fJl'meza, que a C.P.I. que se tldades empresariais do Ceará das, situando-se dentro das pre- funcáo que vêm exp.rrndo hli vlÍrlos'~
in~lit\1lu naquela Casa Legislativa, apelam sentido inicie desde Já visões orçamentárias da R. F. F anos. "
em Goiânia, haverá de chegar ao traball10s (' eampanha a fim de S. A. nI!' su~ politlca de redu· 't{es!a oportunidade.• <:!r~~jJ apelar ao"
térmillO de seus traballlos, não es- evitar que aquêle nô~o golpe seja ' ção ~e deflcit':, ao mesmo leUl~ E'Ji:mo, Sr. Ministro dil Educação ."
rnOlccldn com a improcedência da desferido contra os mteresses do po qiie se mantem em_di~ com o Cul!ura: no sentido ce d~trrmlnar es- 1
Ilcmjnda. Irias com a alentadora. pro- Cearil. e prejUdlcax;,d0 senslvel- pagamento de. seus servidores e tUdos, visando a corrlll'k uma sltuaç!o'
\Ia de uma das mais cscandalosas mente sua economia , do comércio deste e dOll demais nue tenc11' a causar n'",:,. discrlmlna-'
negocIatas de cOrJ'upçâo eleItoral já O memorial li que se refere esse te- Estados, sendo uma das poucas rÕag e que só tem so·vlol ,,- na.a desls-;
n~~tlldllS e mnossos tastos pol!tJcos legrama, assinado pela Associação ferrovias do Pais ollde nao Itd tlmular aqui!les que-- vêm' cumprindo
(1"0Ies últimos tempos. Sem duvida Comercial do Ceará, Federação das excesso de pessoal". ~uns obrigações :om 'lflclénela, dedl-
alf',':!ma, Sr. Presidente, que a C.P~. Associações do Comércio e Indústria Confiam as entidades representll- cn~ão e abnegncão.
~stu catalogando fatos que levarao do Est.ado CenLro Industrial do Cea- tivas ·do eomérclo e da Indústria do -
[lO ";mpeachment" aquêle Governa- rá, União' das Classes Produtoras do ceará em que êsle nôvo golpe não Por consclmlnte, d~lxo aqui o meu
~"or, a exemplo do que ocorreu no Ceará, Fedcral)áo do ComércIo do seja desferido contra os Intel'êsses apelo ao Ministro Pedro Alelxo, na'
m,tndo do Esplrlto Santo. quando o Ceará, Fcderação do Comércio Ata- -da economia do Estado, E ne.ste sen- certeza de que :l'1uélg il':stre homem"
Guvernador Francisco Lacerda Cle cadlsla do Ceará, Centro dos Expor- tido é o apelo que dirijo ao Pres,- l11Íblleo procurará atenuar tais dUe-'
Aguiar foi forçado a abandonar o tadores do Ceará, Centro dos Reta- dente da República, ao Senhor MI- renclações, como as que t'êm ocorren
ECU põsto. E assim haverá_ de acon- lhlstas do Ceará, Sindicato dos Ban- nlstro da Viação e ao Presidente da do no Ro~pllal das c;Jjnlra.~ da Uni
kcer para. que a Revoluçao ll!:ve- a cos do Ceará, consigno as razões que Réde Ferrol'lárla Nacional, para que, versldRçIe do Paranú. (Muito bem,l
sua honra, p~ra. (IUe a Revoluçao. dê levam aquelas entidad'l!s a pedir ao examinando as ponderações constan- O S
uma satlsfaçao a todos verdadeIros Sr. Presidente da Repiíbllca que evl- tes do memorial, se dignem deter- R, MINORO Jl,lIYAl\I01'O:
I'evoluclonál'los. (Multo bem.l te a subordlnaçilO que se pretende fa· minar novos estudos e, afinal de oon- (CommHcaqáo - Lei Senhor-

O SR. PEDROSO JÚ:I>.'IOR: zer ,da Rede ..Ferl'Oviária Cearense li. tas, adotar .. a provid/!nc~a que, me- Presidente, só hoje ilve a oportunlda-',
Rêde Fer!'oVIl11'1a do Nordeste, C011l Ihor se _adapte li. economia da r"gi:,nícle de tOI)lRr conhecimento da Integra"

(Comunicagâo - Sem revisão ao sede tom Pemnmilllco, Entre outros nordestina,. sobr~ttldo do Nordeste e do discurso de posse ]l"olerldo pelo'''.
orador) - Sr. Presidente, o Decreto- moUvos Invocados, destaco do memo- Oeste, que constitui um -unidl1;de geo- IDr. Dalton Fonseca Patanaguá, llQ.
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(~lU~Il·SêCretÍi.ria.de~ãúde2dêniel1'm&l~or.. vot~ de ;'I~ llXito'q~~2sef; dec. ]jj'}ab
r1
idOI ft":i~~1~t;,-:e~! ~,.:CARLO'·\nRNIlCI[:.,

, >~tado. cenvocedo qU;lI'tot,pelo Gover-l pONlUU decl&r~ç6es~ nl\o lhe selA na- 'tran81lOl .e UVIIl o , - {Comuttié~ção;·.Bem TtJ1IísM 40 01'4~
nador Paulo Pimentel p~ra tlsee.sétor g,lIdo. ,'. . . ., " treta.nto, nós vínhamos desperdiçando dor} -Sr. Presidente, numl1. visita.

L'Vita.l rla 'sua. adn'Ílnlstraçã.o; ·por suo. 'Era o ~UI tinha. a. ,dizer. (Muito usa oportunidade ria transporta, mes- que flzcmos ao Interior do nosso ,Es~'
reconhecida capacidade técnica e por bem.), '~, mo depoiJl que se construr II - e .iseo t!tdd,"'percorrendo cerca. dI! líOO qui-
seu ínexeedíveí ,espírito público. Sendo , O SR. EPíLOGO DE CA.\Il'OS' hll.algulls Il.nos~ a barragcr.. de Três lílínet1'l)8 da região fluminense, tíve-
antes doe tudo um homem devotado à ' - " Marias e se regularizou I) fluxo de água mos ocasião de atra.vessar seis muni.

,sua profíssão e aos pt<>bllID188 dasaúde (Comunicação - ;>cm 'reVlS{io de do grande rio. clpios! e o que podemos comunicar a
c da medícína, as "r/lwaç6es de 5, EY.". oraãor) - 81', PresIdentE', o mundo Esper~ntlS' que as verbas necess!riasCasll. dessa viagem e dos contactos que

':adquirem excepcional -relêvo, não só. ca,tólico comemora amanhã a data da a, êsse empreendimento, calculadas em mantivemos com Prefeitos; Vereadorclj
por fugir aos cãnones usnats em sole- Ascensão do senhor, que,êste MO, no aproximadamente ci?co bilhões de c~- e representantes' do povo dêsses mu
.nldades desta ordem. mas sobretudo meu Estado. terá um sill'n!tiea.do todo zeiros apesar das dufrulul\des que sao nícípíos, de certa maneira contradiz
:por atingir. com obj~t{vl~ade ,e extra- especial. E' que. além da visita oficial sempl:e . opostas às :niclqtivas dêsse aquilo que normalmente se vem apre
'ordinária elúrívídêncía, os problemas Que vamos .receber, de - D Sebastliío jaez não séjam sonegadcs à "'ompa- goando nesta tribuna, isto é, que 11;\
:de .aua pasta. 13aggio, Nunclo. Apostólico do Brasil, nhhí de Navegagão do ~Ílo Francl~co. uma, geral ínsatístaçâo do povo con
' Desejo destacar por l.~so mesmo os assistiremos 11 inaugurução amanhã Isso porque esta verba r-nresenta Im-, tra 'o oovemo revolucionário. ,
objetivos mantreslndos por aquêla emí- peja manhl1. da primeira. e principal portâncía inferior 11 aubv. nção de dois Podemos afirmar que isso não accn
'nente homempúbllco, ao sintetizar seu parte do Seminário D. Fio X. na nos- anos concedida pela ,União Muda em- tece; e observamos mesmo que. em
.!l1'Ogl'ama de ação, que ~ em suma o sa Capital. , . prêsa, subvenção que vem sendo gasta alguns desses municípios, há uma ex
.'seguinte; ,,- Sr, Presidente. acompanhe; essa sem que, pràtic~mente. nenhum: ser- pectatíva e uma esperança em reta
., aJ Integração dos serviços de saúde construção desde o Iancamento de sua víco -nenhuma contnbuíção de vulto çâo aos futuros atos do Govêrno, que

',públ1ca em todos o.~ nívets, federal"ea- pedra lunda111ental ti, com a realização seja' dada à riqueza- nuc:l'nal, através demonstram estar o povo, embora SU~
'tadual c municipal, no sentido áe que eut lfeléJI1 do 'Para do VI Congresso do desenvolvimento da irwegação na- portando as dificuldades do momento,
'ali 'Vária.'! atividades ele medicina pre- Nacional EUcarístico. tive oportunidade quele rio. esperançoso de dias melhores,
>ventiva rejam exercitadas em função de apresentar Um projéf,o, posterior- Ao reg'lst\'ar o falo, -sr, Presidellte, Relativamente às diliculdades do
de planejamento e de recursos básfcos mente transtormado em lei. concedeu- queremos.-formular votos multo sín- momento, o povo, que sofre, noje essas
comuns, com vistas [10 meãrorrendí- do para essa construção r;, dotação, que eeros p!t.ra que esse piano concebi~o, diflculdadCS, sempre as sofreu. O povomente técnico e econõmícc; , ÚaqUelll época era realmente slgnifica- , nst át li ' d

' ,. 'b) Despolltizaç/io dos serviços oen- Uva, de três bilhões de c~uz(llros. que se anuncia cera pos I) ell}, pr 'l~ miserável que passava dítlculdnr es_,
·tra.llzados de luta cont.ra .as endemias De forma que" 1\0 ensejo da ínau-.. brevemente, seja realln,l'nte

l
n,rdeden~ao eontínua passando-as. Não vamos dl

i'Ul'aJs, a' fim' dé que a. dístrfbuícâo de guração dêsse ímportante semlllário do rio daunidade naciona e 05 s us zer que a situação tenha melhorado.
verbas e a organtaacão lle eamnannas desejo congratular-me .ecrn -a'popula! -habltantes. (jWU!t~ bem," ,mas também não piorou para eles,
sejam planej?-das ,e executadas exclu- çio católica de mell Estado; não só O SR. EURICO OLlVEIRA: Hl\ um fato, por e.,"{emplo, para o qual
'5, ivame:lte em' função: da. técnica a, da por tisse ltcon'~cimento"~olno taInbém - , , convém chamarmos a atençàc> dl\ {)as~..

I "'" (CO'lJl.unica"áo, Sem révisão do, ora- E' a mal1cira como, nesses 'nlunlclpi'Jseonveniêncla admlnls ,rlLtlVlt: peja 'visita do eminente Representante ~ b
. c) Expansão' (]~ 8erViço~ de saúde. da. Santa Sé. Dom sebastião Baggic>: dor) - 8r. Presidente, antes de a 01'- _ e são todos êles municlplos agrlco
e8Pl1Cialmell~e no inl,erlor, com 11 com- que não se restringirá. r.o Pará apenns dar o ~8Sunto' principal qU~ -1t.<1 tJ:az las, municiplos -de grandes l'astabens
Iletcnte eonJugação com (JS serviQos as- a nossa capital. S. Revn'a. percorrer!, a 'esta tribuna, quero dizer mna Pll- e de grandes plantações -_ todos os
I!lfstellclllis, atrRv~s de unidades ml~- vlÍrias regiões do Estado. Irá à' zona lavra li Nação, rerel'entel11,ente ao Pro- lavradores e criadores estáo enCal'l>U
tas" onde .forem mexlsten~s ou rudl- Bragantlna, i\ zona do Ba!gndo, à zona jeLo de lei que apresenteI hoje. acer- do, hcje. o questionário que o IBRA.

- mencares os recursos mM,'cos: do Tocantins. ., ca do plebiscito para o divórcio. Que- ofereceu, a cada um déSses paLriclos
dl PllrticlJ;1ação dCls ':ecnrsos da llre· Assim, Sr, ,Presidente, não podeda ro declluar que. conforme estalJelece nossos. Está havendo comp\'een~áo

\'ldêllCllt ~oclal nas lutas t.:ontra as do- deÍlcar de' assinalar tão rIto aconteci- a: proposição, o c1ivórcil) será conce- com respeito ll. atuaçãl) do IBRA, E.
lInças de massa mediante ~ção coorde. mento, nesia Casa, ao mesmo tempo dido sôlnente a casais separaO\s há fá-se sentindo que, pela prin1eira V6Z,
llada c_ subordInada aI? plltneJamento em que me congratuln, repito, mais mais de cinco anos. Meu objetivo e procura-se uma solução para esse pro-

,e n,açao geral do governo estadual e uma Vel':. com a popula!:ão católica do concorrer para a mOl'll1ização da fa- IJlema, .
do Fedcral. mais remotamente; Estado do Pará (.Mui/o vem.) mllia brasileira. (l1fUlto bem) E quando sabem 'êsses lavradelres do'

e) Efet.ivo l'eeonhecimmoo' de Que ' Passo rãpidamellte, agora, ao assun- Estado do Rio que em todo ó Pais as.os Govérnos estaduais cabe a açáo O.SR. 'TEóFILO PIRES: ~. f lt d t 'I mu .....p,~
, to principal. pre e U1'as e qua 1'0 ml lll~J V~de saúde PÚbli~a; no senildo de que (Comunicação _ 'Sem 'revisão do colaboraram intcnsamente pam que I)

todos os_ o~galllsmos interessados e orador) _ Sr. presidé'lle, há pouco 'Espero hoje a :presença ,do S; , Mi- levantamento do lBRA se operllssenlu
atuantes. dIreta e'Jlldjl'~tal1len!e.. em mais de um mês, qUl1l'tdo, desta trl~ nistro das Relações EXterIOres, a fIm condições em que sc op~rou, v~:'lficam
setores da, me!ilclna. prevenhva.. /ie bUna. l'eglstrava a' instalação e inau- de soJicltar de S. Exa. que, Hnpe- êles e verificamos nós que o Pais ras- '
llubmet!lm a ',aça? i05 governo~ ,esta-, guração de mais uma usina geradora nhadamente, entre em gestões com o sarà 'a ter um retrat<J exato do que li
duals. quer as ll;,stltt;~~ões prlVlulas. em Trés Mro:ias, referi-me a dois ou- povo pl)rtugués e seu governo, no sen- a propriedade rural,· 110 imensp ter
quer as r:ov~rnam,nta." . tros itens que ,ditaram a. ~onstrução da tido de que generosamente pprmitam ritório brasileiro e poder-se-á, ai sim,
' ~~ FOl:maçao adeC1U!lda'õ~ pessoal de grande barragem e que, att o presente o repatrlamento; para o Brasil do ~o,·· partir para uma I'eforma agrária .1el

llD.;Ud<;. publlea L re!~rmul!lçao da or:;:n- momento. ficaram letra. morta: regula- po de D. Pedro I, autor. de n~.lll .n- ta com dados positivos, com elados
nlzaç~o dos respectJy"~ ~lIadros, forma rização ,do curso dá;::ua iJnl'a efeito de dependência,.a fim de que O povo bra- reais. não uma reforma agrária pu-
e nftel rle,renmneraçllo" " navegaçíío c lrrlgaçâ:> ]Jara lncremen- sllelro possa resgatar a grande divida ramente demagógica; como a que.se

,r1) po]j~lca d~ !~:n~,:, efetIvo dl\ Lal' o plantio às margens do rio da de gratidão, por tudo que pela ;~lOSSI1 pensava realizar, tumultuando, uáO
(Jlganizaçao de mousfl:lll•.de medica- unidade J1acional grandc Pátria fêz essa excelsa <'gura apenas ti população, como' a vida aomentos. drogas elpyodut~s ,quimicOs de Tomamos conl;ecllnehto agora, Se- ' t· I
Interesse da l\ledlcllla p!l:~cntlva, com I 'P 'esldel te de {1Ue C' Almirante da nossa RIS or a. Pais.,
vlstas à ecc~omi~ de ~N~isa~ e exp:ulo< ~r1~~lde~ cal~pós conêe!J~u' um plano, Sr. Presidente, leio, para que conste O ,que seutimos, nessa viSita, Sr.
SaD dos_selvigos, 'polj"dl. regula.do!a que visa dotar II ComplU1Í1ia de Nave- em IlOSSOS Anais, a carta que o ~mpe~ 'Prosidente. e que de modo' geral, q~u·
do mercaqo, ll1clum~n ,3 !n!er.vencu,! "~~a-o do' Sa-o ""'an~;eco .le lanchas ve- tador ,pecll'o I delxou a seu mh!}: se todos os presentes - elememos da
na produçao e na dlstrJ1}UlC'lO "...,. '" ~ " ARENA. c vereadores de, todor! ósses7' I't" d '. ,t'· 'd 1ozes, em sUbstitulçllO aos velhos na- "Meu quei'ldo Filho e meu Im- municipios também integrantes da' I) Po l,wa e ~,qUljJamel. o ,8, cqua· Vl'OS limchas que t<lJ'ao o dôbro da ca- it 11 d
do dos ~elvJcos. VISII.;ldo Il; pOSSl,bl}!dade a. cidade de. transnort~ dC',Jassagelros. perador - Mu o le agra eço a A.l'l.ENA, com as parcelas de' ,10VO Ç1JIl
,de efetiva atuação l:e sallde P!1bllCl1" Po Indo de evltar"(o'6bsoJe:o processo carta que me escreveu, EU mal a 05 acompanham _ são ateslado vivo

Ao tracar, por sua vez, M hnhas de A ~,- d J I 'ovimenlar pude ler, ,porqu~ as lágrimas eram de que a ebm revolucionária prosse-
sua ação admil1istratlvn. dtsse- a!llda da quelllla ~en la, P~:!1-, I~o ri ula- talltas. que mo Impediram. Agora. gue e é encarada com otimismo por
O nóvo Secretário que pr('cural'á esta- !l.? embarcaçoes. el~s eX.llll~1l ~ p dú-. que me acho, apesar de tudu. Jm essas popUlações, que, sc hoje sito sa.,
belecer um diálogo constante com seus çuo menos numero:a L ,,:I'I~~OS menas pouco fmais descansado, faço esta criflcadas, sempre o foram. mas, lltu-
subordinados ellcfl.l'I·,~gados da cxecllcl\o vida, ele~~entos prLcmso:, I1d ap du- para lhe agradecer a sua" e para almente num ambiente de ordem e
tia política sanitária 110 Estlldo. permi. p,:tra facllttar o escoa~ue<1~o ~ pr'ls.,) certificar que, enquall~o v!V~r as de tranqullidade, têm esperanças de'
tfndo-Ihes o "exercício de seus encar- çao nas m~rgens ,':\0 .'10, Sr," :panc t'ix: salldades jamais se extmgu'rao no dias melhores. ,
gos .com autonomia admInistrativa !lA- mas tambem pala lnClemen',ar o meu dUac~rado peito. O':,txur fi-I Aproveitamos esta oportumrlllcle SI':
bil e inteligente, ~anc!o ~()lllcões nn~ l'lin;~· di er os SI' p\'~31[lente quan- lhos, pátna e al!llg?B, nao pode Pre.idente, para Jazer dois '~pelos, .
problemas no PI'Ó02'1O am\llcnte de : tl-, e z m , ' . <T 'lo do São haver maior, sacrlflclo! Mas levar O primeiro no sentido de que se ins~
ba1ho, <~'" transferê:1r.ia parR il1~to1.l1- tos c~nhecemos ,·a n~}Cbaç, 1ine1r de a 110111'11. ilibada. '118.0 pode haver tale em Três Rios, um dos .mals pro.
Cll" supeliores. cujas preocupncõe.s l"r~nCISCo, desde ci'l c!Jn~~r~1 ueanos ,maior glória. Lembre-se. se~pre gl'cssistas munícipíos flumln~"s, U'ua
maiores serão o planejammto e exe, Phapora até a c, Joa~ ! noq século de seu pai; ame a sua e mmb,a Junta de Conciliação e Julgamento, li
cução de progr!\J11as.qtte \'isem o e"ua- parece estarmos VIVC.l1ClO J ro á't ' , conselhos que lhe "t b Ih' t
oionamento dos 0"0

'1\(>nJa"
como~ um passado, talo desconfor!.!)" t,a a mo - p na; SIga OS , . fim de que as dISpu as tra a IS a3'

todo. Tmtn-se .-: frisou ainda S, li1,,:" sídad,\_ tnl a falta denh~:nl'10 das e!!l- derem 'nqueles que cUIdarem da não tenham de scr levadas pam Pe-
~ de obter o maior rendimp.nto d:t ~arcaç.oes que f,nzem _';L,~.llaqUele !l,ll)0' sua educação: e, co~te que o mun- tro[Jolis, a cerca de lOll k1n de dlstân:
nção preventiva e ~Ul;atlva, mejlánt. ,B:avI,a nl:cessldad':. ,:c C/,e um~ P - do o !la de admira! e que leU me cia, Q que obl'lga as partes a Irem .ate
R cool'denl1cíio dos I'CCUl'SO'l "xlstel1t-e~ Vldencla fosse adotn.?:\,' no s:nt:do d~ hei de encher de ufama por ter a cidadé ~el1'ana. ,
e especialmente em fllnçàa do plane,la- contorna~., essa de.:lclel;~IP: E e exa ,um filho digno da patrla. E1;I m; O segundo, para que no prop;:·essl:;'tn.
mento e "r<To"i?_~n!\o nncJonair. riM all- lamente .,so que _,e ,an~ ll,!a, , retiro para a Europa", ~\~Slm e munlclpios de Vassouras, hoje tão bem
\-Idades de identificação , exaltncílo Queremos',desta tl'I~UI1G, fllUdlll esrso~ necessârio para que o ~rasli'sosse· administrado por um dos mais di~
das suas moUvQpões llutent!éas, rl~ OI'· nova menfallollde, pp,que,?,a yirá p "gue, o que Deus permtta, e possa nâmicos prefeitos fluminenses, o~Sr,
dem técnica, p~ico]ógica p rconllmka.porciopar às populações ,.ll~lrmhas ddo para o'fut~ro chegar àq'I,elC grau José \Veiss, seja instalada uma agên-
afastando-se, en\ ~onsctlüêneja, li adio rio !3ao FranCISco um, :n~.h~r mo o de prospendade de q!1e e capaz, cia do !lanco do Brasil. A illexl,;:en-
pen1iclosa dos fatôl'es de natureza ex-, de vlga, tTa'len~O ~rozr""'(l, chUlzaçáo. Adeus, meu' amado fllho; receba cla dessa agência entrava as atlvi-
clüsívamenre' políl-ka". , emprego de ~ao-ae,o'1l'l! en,nm, uma a bênção de seu pai que ~e retira dades desse municlpio, sobretud:> as

1':sse en~e\1(litnento. SI', presidente, série de van.agens,' qtle seIIa. ocioso ' saudoso e sem esperança (le o de ordem crediticia de ordem ballc(l- ~
revela bem o cal'Ml'r e .n deciSão do enumerar. , . ver." 'l'ia,'

4)ustrc'mcdJco que o OG'I'el'llador Pnul0' .De.~curaram 05 governn~ passados de Era o que, Unhá 11 r;!izer, (.""Iult o, Aqui ficam eiltes dois apelos, e :\
limentel lev()u p2l'l1 .fr; Serrefárin da qolal' o Jl'rande, rio dc 'Ht1, slst;:ma' de belTl) CeI't.ez,," .de qu.:-, se 1IS coisas 'ÜOJ de~
22... ~ • e a fluem 'tranr.n:ito daquI' os ll!wegnçao à altura de S'.ms, .neceeslda-



(Seção 1). Maio de 1966OIARIO no CmJCRESSO NACIONAL19Qulllta-felra

Jnall Estados caminham como ho !!:s- .. = .
lado do RI ARENA -<! E' neecssárto, Sr. Presidente" que JustIça, Federal d& primeira ins~~- .: •
;r c 1 0t' " I i não t~"a de nesta. oportunidade se regIstre êste q acautelava ......cio, eonüíto, mas. estamos, atrlLç6s de

e ear as u uras e e ções. P~derá (8- protesto, princlpalmante porque se UI! certos principias de- uma nação dIretamente partlci-
tAl' certa de que o P070. no ambiente pretende incluir na Constituição dls- moerátlcos de investidura na Mll{;ls- paute nas lutas, socorrendo uma
ele ordem e trlUlquUldade que hoje I I tratura, para os Governos que nau ae t - 1"
respira, caminhará P:U:l. dar a víto- pcsit ,vos, como êste, que. multas Vir, deixando a êste que aí está o di- cas scçoes
ri:\ aos seus C&lldidlltll:!. (Milito bem) vêzes, poderão forçar o Congresso a reito ~e fazer nomeações lIO seu livre Ainda. êstes quesitos:

VOiar leis inadequadamente. arbítrío, , .
O SR. GETúLIO l\IOtmA: Além dilate protesto, quería fazer São posições de quem po"a de de- Se não estamos em guerra de-
(Comunlca(!40 _ Sem i (! ã a1n~a um apêlo ao Sr. Ministro da moeram apenas numa postura que não ~. cllllatia e nem sequer em opera-
d rcv 8 o o ,Fazenda. O Frojeto n9 3.606. que é de corpo Inteiro. _ ções de defesa e manutenção d'-

O~f ar) - Sr. Presid~nte. quero aprO-I(ambém tcve trllmi~o rapidlsslma Por isso quIs Vir ti trIbuna lemb~r posícões, como ,justificar no pov,ie
o
[ar esta oportunluade para maní- nesta Casa, cila. em seu Art. 69, dú- esta frase do discurso dcr Sr. General carente de alimentos e de esco-

" ar aqui a:. minha s\Jplprt;sa diante vida quanto à oontímnuade do j:iste- Justino Alves Bastos e d:lr razão a las a intensUlcação dn proUu~àc
das dectarações que acat.am de ser '. • d mal 'al b"llco pcl ano -a -n1'eltus oeío Deputado G' 'I W ma. ttnaaceíro que ~"Je re2'ula a po- S. li:.'ta •• quando diz que se fala em e e1'l. ss '.-

Ou .,v ,_ aIOS - er~eeJl:. nuca careens do Pais, !lue não pode t1emoctllc!a neste pais para enforcar a aústrta clvtl?
• ando S. Ex cuja InteUgencla near na deil~ndeneJa exclusiva de democra~a. QUli\ a verdadeira política dl-

e cultura admiro - dIZ que a ARENA, -'Q Óvat vencer no Esta lo ti R' d J _ uma Cle,'l.'eraÇIlO do Conselllo Mone- usremos n s, d,a oposi~ão, qne a plomf1tica do Brasil com rererên-
'\ l o 10 e li. t!I1'j(1 Internacional. aemoc~acla surja Iímpida e soberana ia a onflito do Vletnam?

DI lro, dá-me a Impressao de que' se "era anursr-se a lei Vigente que 110 Brasil e estaremos MS linhas de c o C
rlesvíneuíou Inteíramrnta de nossa .,. _ . frente po_ I t êst .l!l !lnalmenté:
terra. Parece estar !81~ndo da China reg ram-nta o JmpO~to de exporutçao, ara u ar por es e nosso ideal
multo lllstant da lld d I i' C':800 ,peJa Emvn.cla Ctln,tltuclonal U,zulfo bem.) , I Qual a verdadeira míssão dos
lH'116 e rea a e I umr- n~ tu, 'seria mdtspensãve; uma nova. ,lJ ISS. BEt'JAMIN FAR4lJ' enviados norte-americanos 'fl:nen-

. e. lei, lU11 nõ..c instrumente legal. A ma. '. t.e ...·oroae1 George QUik, contra-
r,('se,lo dIzer. na qulilldade de no- térta ,1!l0 poueria nunca depeucer <cornunicaç60 - Sem revi-do f!O Almirante Lawrence flaymon oels

rnem da. Baíxada, q.l~ 70% da. prpu- apenas dt uma deJlbe-a~-1l(" do Canse- o~aãr:r) - sr.. Presidente. ti'anscorreu e do alto iuneJonár!a do Depar-
l.çii(\ fllUnlnense vetara contra a lho .MoneuíllO Jnternacíoua». no d-1I 6 do corrente o 779 anive~sá- tamento de Defesa dos EE. OU.,
/)..Tt'SNA. E vou lamentar muíto se Preparei emenda que, llifellzmentc; 1'10 d, funda~io do Colégio MIlita; do Paul Hower,no BIasU1
t-mu fjgura. ornhante como ea. "'8 ni':o pôdft ser apresenlaâa nesta Caca Ui!! de ~a!l'iro. 1.s solenid:l.des roram Id t
Wt'l'Il<:c!: não contegUlr sua reelelcão porque ~projeto já está em -fase d~ transferIdas, por motivo de grandes I1s?eP~e~u:r~:~t:r~e~r~e:i~ae~e~~:
PUJI' esta Casa, não (ler falta de rÍlé- vota"ào da rcdl=ão final. Irei soIlcl- chUVas, pn!a o F>ába~lo pass:1do, quan- exanllnauo. estudado e resp!lndido,
rJtu:. mas, qlm, pela ma causa ((ue tal' sua apresentação no Senado do tive oportunidade de assistir 'à co-
eC'uostt i1qul con.ln'1a·f'eow. AIllau Faço a:Yélo n~ Sr. Ministro da Fa- ;:,emoração des~a Importante data Pp:fa q~~;~~:.a~s'a~er:..~~Ín~~t~r;:;
IlgOla louva a ação ao Govêrno o que ze.ntla, porque. como sabemos, se a aquele tradicional estabelecimento de -v - d
"úuc"s .~... a c()~"em cle fazer, n,"':- orienta<;ho não vier de çima para bal. ens:ntl. vcrU;cado ,em SilO Paulo. toao só a.. ""••, •u" v_'" . t . é'. fabra'Jç:lO desses armamen os para a
~I 'buna, perante ~ql..~'e" que viv~m xo. - lamen tàvelmente es,a ~ ver- Sr .. PreSidente. es~vam presentp.s à gu~rra a(, Vi~mam mas, especialmen
u~ntro da dllrn. da g.8Ve e da Mil_ dade .. di!lllmente consegUlreDlOS testlvluade !numeros militares. eutre te sel;lmdo ~loticias veiculadas, para
tl\'1> rpuildnde braMelrll, E' a. Ex. d~ Ilnla modlflc~r:l\{). no COllgresso·

f
. d os qualS o Chefe do Es<allo Maior do o 'env.o de tIopas àquele pais. (Multo

I1IU dos munlctplos md'r belos do me" Este_o apê.o qve rormulo, Il. 1!11 a Exército., o I'minente ·brasileiro Oe- bem' '
}~-;I.ado, ele Petropo!Js. de Petrópulls IClu,e nno s.ala uma leI que gerara tu- neral ;DéCIO Escobar. além de genl'rl\ls, O SIto DABO COI1\lBR.'l:
impcrial, de Petr6polls (!lI!' orqulde!l~ mUllo e mtran9UlIldade num setor corone1!l, majores, cnflDl, o!lelais e (Comunic~cão _ Lê) - Sr. Presl-,
~e Petrópolis da ,a ltle, do clim'1. lmpo~tn:Jte da Vida econômica do Pais. praças. <1'_. '. ' dente, o assunto é rnlUlchéte nos JOI'-
J.'-'Ullrnvcl. Mns, Iv.Js~~ hora. não 9.'11 (Mul.o bem·L O Colé".o Mlh.ar é uma casa por nais: o GovélnO da Guanabam vai
(:(.)")10 petropolitnno, fJ9li fala ~Oül'l O SR. MAT&EUS SCm,IIDT: ~~'l:; passaram, grandes brasllelros, crIar um batalhão da Policia Mi-
ílumlnp-nse. Ao }'lU':AT'O, fala a],pn~ - (ComJnlc(Wio _ Sem -revt.'ào do oswalàoosAl'=~s °ueSatUd°toStldjestaldista lilar oa rula GrlUlde. E ,de quem é
Cf mo homem lnle~rano na ARF NA ' • ., ,q an gn tfca- esta Ilha?
lU r'ilt '. , 'p ,. IA' oril!lorl - Sr. Presidente, ch~ga-nos ram e~~ PaIS. Lá estiveram laJIl- Vamos cOOlbater a. Ignorúncla. .A

I .. - o que com llllltll smC.rll!IL. a noticIa d~ que (I Cmelal Justmo AI- béln vurlOS parentes e amigos meus nlll1 Gmude pertence ao Esiado dD
llJaS r~velanda, ~e~..t; 1';'1!SO, aU.;Il'·:~. ves Bastos, Comandante do m Exér- n~almen~.e, o Colégio Milltar é uni Rio de Janeiro desde 1502 •.
c("'Ple.a de acuia, •. u p~ilLlca. (f. u"o elto. dlscursanjo, ontem em Pôrto Ale- estabeJeeJmento que 110nl"ll o e!lslno oÜ governo fluminense tem, nestell
D, 'F'), , /el"e, na !,>resen"11 do General Amaury dl!ste Pais, e 11 éle tenho grande ~,s- últimos tempos. debatido al,guns pro-:

O Sft. RENATO CELIDo~ro' Kruet. Comandante do II Exército. tlma. lllemns de- suma ImporUlnmll no que'
... . , .: entr:! outras coisas, lembrc.ndo Florla- Q~ero, neste Instante, congratular- se refere aas bens p:1trimonJaIs, prm-
(~omunlcaçao - Sem revl8Clo dOno àls"e' me C01O- o COJr.andnnte com I' corpo clpaJmentc no que respeita. à posse

tJrar1or) - Sr. Presidente, S~s. Depu- ' .: administlativo. docente 'e dIscente aa- õe terras de sesmarias e mesmo de
t ",105, qucrla., prlmelrurncnte. reJis- . "Nao, é possivel que.. por :Calar quela Instltu:ção e formula.r votos para algumas lIhas.
tmr mais lU1l protesto contra as can- em. orClcm e democraCIa. se passe que conllnue pelos tetnnos Ilfora re:!.- No caso de sesmarias, pscudo-se-
k:['(JiiC'ncJl1s do pla:iO m,pôsto peio Ato um ,laço no pescoço e se ~nforquem Uzando sua obra admirlivel, num ele- nhores delas - açulados por ~dvoga-
ln,;tl!.uClOl1al parll ~,Jr~(:Iaç:lo de pro· a o.dem e a. democracia. s=penho dIgno de men~.ão honr~a e dos grlle.rcs e algunS aproveltadtlres
j"tQS nesta Casa. Agara, acha-se em "'r Pres1dente realmente fala-se tia gratIdão do pO'lO briwl1eiro (Mui- - querem até tomar conta. de 'tda."
e;,l1I;W rte,.!ll. Casa li ,~1en"a:lem n9 d, m~i:'o hOjé e~ 'democr~cia ~o Pais. to b~m). • de. Por ouLl'o lado, um Govêrno, ,ba-
S('.IJfe o Projeto de L(H 119 7,. QUe cria IPcnfo até qu~ nunoa n/l hlBtória do O SR'. LEVY TAVARES: sead~ e~ lei cape;ssa :- ~ntl~:~~~
o ()onsell1o l~Il"lonn. Jo ....~~él'clo Ex- Eras] tanto éste têrmo foi usado. No ~lO_ll.l ' ~~~:- e :t: 1:IÍl~ Grande·
tm~r. 'Trata-se de proj:?51~l:0 1e'alta QUe dIZ respeito, ptlr exemplo, às elci- (ComunIcação. slnn ret:isào do Ora- si;; aCOIli1ecer-r1e os fundamento;'
ill1jJort.ânc~a, de grarde slgnifle:tdo fcoes clíretas,hoje bandeira desfraldada dOr) - Sr. Presidente, recebemos com histópcos a situação a.dministrativ4
!:'ntll _a eeono~la :l,O PaIs. pois ~ela pelas opoS1<;ões. dh'ersas pessolls da o maIor desencanto resposta. a nosso e jUdiciária e a legitimidade de &Ul1
.( jn~crevem dlsposi IVOS dos mais Im-mais alta respúl13aLUldade no Govêr- teque~ime!110 de Informações dirigido pOSlJe por parte do Estado do RIo de
pedantes pala permitir o 1Un~IOmt· ;00 têm-se plOnunciado. S. Exn. o ar. Mlnisterio da Indústria e COméreio Janeiro.
r~~llla aclrqundo ctn..' ~xportações bra- Sr. F;csíd~nte (la R~púbUc'a, ainda há sôbr:·o Grupo.Permanente de Mobí- O jornalista e historiador fluml
bllelras. EntretanL<. Sr. Presidente, I d01S ou três dias. teceu elogios.às elei- llzacao l?dustr,al e as relações que nense enrlos Amorim, que escreveu
}JroJet.o de tal. llm,)lltude, de tanta. 'çii2S diretas e ao voto secreto e uni- ês.se órgao teve com representantes a "História do Estado do Rio", :for
imn'Jrtftnc\a. que cn,ohe ,altcraçõ~s!vcrsal. S. Fxa. o Sr. MinIstro da dos Estados Unidos, cbJetlvandD levar n~ce·nos alguns dados histórJeos, que
11roflll1Clns em nossa econr.mia d:ficlI-IGuerra, Gene:tal Costa c Silva, Ilustre &lmmas Indústrias cMs do Estado de c\lmprovam o domlnio do meu K5tado
rnrntc poderá ser apreciado com. 11 c:.mdldato a candidato da. ARENA à Sao Paulo à !abrl~ão de armamen- sobre a r,Jha Grande.
nculúadenecesslma no prazo Impesta Presidência. da Ri'pÚblica. por igual re- tos e materiais bébcos para sercm en- HIstóra.: O velho munlclplo de
no Ato InstitucIonal. Modifica êle o fetiu-se às eleições diretas, com certa viados ao Viet.nam. ,Angra dos Reis foi um dOs, prinlcl
11(n:o slr.tema de exportações, cria vel'mencla. Da. mesma forma o Pro- Foi grande o ~esencanto, dizia. eu, melros a receber a civil~çao. eom"
uma sérIe de Isellcôes_de Impostos, fc:;eor Pedro AleL~o, ve1ho jurista, sig- porque o ar. Mm!stro PaUlo Eg,dio o de Cabo Frio. Angra f 01 descoberto
Hor;::nnlza B CACl5X como S~cretarla- natário do "lIIanUento dos Mineiros". resl~I~!!"lu-se_à Informação de que o no Imo de 1502, por André Gonçalves,
Crr;;] po Conselho Nl\Cional 10 Co- man1testou-se (l favor de eleições di- Mims.erio n!l0 dispunha de elementos :õ~lme~~'ac:~~c'F;Y~ ~~lOáeto;adi o
Dll::'r!O 'Exterior, e~j.:.belece novas mo- rctlls. Eutrelanja,. embora a tônica fllrll li ddeVIda resposta aos quesitos de ~502 André-Gonçalves dep~~e~~
dn'j(l"des no sptor da armazenagem comum a tod.,s i':sres pronunciamentos o!'lnula os. Diante disso. novam~nte de.cobrir Cabo Frio dJri~íu 50 ·'para.
IIlf3:I1degária e tambem penaUdadeM. e - tanto do Sr. Presidente da nepô- vou a,lJre.se~~tar, nllo ma-~~ a êsse.~mas o cSUI, cb~gando naQu~le ~dl~ "a Au
el" rIlcUlcllldes'n(, >ll.Ot ua buror,.!lcia uIlea, como do Sr. Mln!stroAa Ouer- a? Mmlsté.10 das Relaçocs Exteriores, gra. Em 1532, o notável Martin Afon
flJnÚfL imposta parn. n'p~rtaçáo. Ai,;m m, cómo do S_r. Ministro da. Educaçã.o, .sobre 01 mesmo nssu~t,o. requerimento so de Souza. donatário da Capitania.
lll"so, em arW,:os q~e nau úizem res- c!1?dlllalo ã: Viee-Presló?nle d,!! r:.epu- ~ (d,ua ,fll;Urar.á. entre outros quesI- de São VJcente, também por ali pas-
peltD prÚprl;m.lf.Ihe ao problema de bL~a - seJct a. de que a essencla do s a maior ImporUmcla, esles: sou. den,wl'ando-l>e na belo. bo.ia de
"''',ür(;l~rlO, ext,ilJ",ue o tnsI.ltulo do rer;.me demoeratlco ~ o voto direto. "Procede a noticia do envl d que otlgmou o nome de ;\II:;ra.
flnl e p::u,a, o In' ('tulo do l'lnho c o ~f;;'~ sIstema só dll\e:'â ser utltlzl1do em ruII batalhão de 8aMe a tltut de Em 15"6 li. - I
JtIEtI:uto CJ Mote !lua a i Imdi;ão' pleItos tuturos., Agor~, qpe se trata contrIbUição da Cru!:' Verm~lh: Pl'lmeirosoexE~;d~esc~~v~~fo~1~é1g~
(10 1I1lnls<é,-':J da Jlgrlcultura, d!l. suceseão dO. Presldenoo Castello Brasileira, para o Vletnam? J'es, sendo cirto que os tilhos do brl-

En1retrnl0 o 1'Jrojeto, promoçplltro :l~~gtl, o acon.elhável é o voto 10- "O fornecimrnto de malerial go.dclro Antônio de Oliveira e. s~-
flS'.lm ll1cl.ilflcacf~:' tão ol'ofundas na J'..l'slm velo trêIJ homens lia mals al béllco, autopeça". material· ae te· gundo l'eza a crônica. pam ali se dl-
('('ol1''1l1'r na~lonaJ, deVe ser dl~cutlclo ta r;sponsabllldade posand de demo: lecomlUllcaçàes, automóveis etc., l'lgiu o Doutor Vicenfe Fonseca, ~rn
em plJll~C' dlss.• hoje ja se enee:ra "rata para a História mas°numa po,. ll~r lntermélilo de um acôrdo Ui- ~ua famllla, dllndo impulso agneolu.
o PI't:!ZO de entrega de emendas. Pro· tf1rl< ql'" n1\o é (lo co~po int'Iro CO!l~O CIto, espe~lflco e formal entre o li}Odcal!d!'td~. Desenvolveu-_se a loca-
"àvclrnento na próxima &~mana es~"Ua .. ~ .'. - , Brasll e os Estados Unidos não ..a e. Em 1510. foi então e\evad!t
~1 'In pl . ió .AssIm J I d ti. qe pudesse haver democ.acla pela me- se'-á lima forma i di t d' • 11 categoria de freguesla no ano l1e;. , ena.r. _ • e, e n p.o- tll<'~. . ti . , _ . n re,a a par- 15g5 e em 1608 d 11
il/lJdldrde Rerá, votaela sem o exame Ainda há J10UCO~ dias, velo a enIl1 ciP.l?ao no conflito. els que não nomtnàção de nha eG~a~deco~aa ~~
j1 úerJul(lÍ 0 pejo Congrc~so. C~a o pTojeto de lei que institui li ~p'~~~'~voa~;Un'Tlas. ~()t~orrendo. por e ctsputada !lha tot a sedê da nova

, . :.:_. 1.!lIS ICe>. povos em vila,
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BJ;'ILSU, focaliza a matéria; no capitulo
re~erent,() ao l'egllne dos bens no casa
mento, relacionando-a, com as ativl-
dndes da vida comercial. especialmente
!la setorbancárío. .- - --

POJ: nos parecer que,' a. entrevista.
analísa, com brilho, assunto da. má
xíma l'elevilnClll.B-a.ir,dlq:ooUCO versado;
sob o prisma a que. se \ljusta. passa
mos a. rB7.er li -sua leitura, pára ela
convoca.ndo a atenção dos dout-Os
calegas: - '-
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o SR. -ALVARO CATA0:

IVonllmicaçáoI - .Sr. Pr..~ldcn~e.
Inlcíalmen te, djlSejo externar desta
tribuna, nesta oportunidade, os ml~U~

maiores agradeclmcntos aos compa
nheiros desta Casa. e aos 51'S. Con
gressistas que bouveram por bem,
quarta·feira pa;:snda, rejeitar o veto 
presidencial ao projeto de minha au
toria r,9 2.595-65, que Isenta de quais·
quer tributos as embarcaÇÕes de até
uma tonelada. Quero, igualmente,
rpsFlIltar a compreensao da lideran
ça do meu Partido, liberandQ o veto.
e o apoiamento que recebi de vast23
áreas da oposição.

Sr. Pl'esidente, cheguei há pouco do
Rio Gl'lInde· do, SUl. da c\llad~ :le

Pôrto Alegre, sua capital que, num
dos dias gloriosos de seu tradicional
veranico de maio, recebeu os congrr.;!
slslas que, como eu. lá compareceram
para participar do Congresso dos ~Iu

nicipios em prol da BR-101. promo·
vldo em boa: horll. pelas Feder(~es

das IndóstrlM do Rio Grande. Santa
Catarina e Paraná e por cêrca de du
zentos municlpios Interessados nesta
grande obra rodiviãrJa, da maior" lig
nlfícllÇão para o Sul do Pais e tam
bém para o intercâmbio da ALA,I.,C
com ós paises do Pratll.. Quero ron
gratular·me com a I:!rganização dos
gaúchos e ressaltar a declcisa e va
liosa colaboração dll. Imprensa escri
ta. falada e televisionada daquele Es·
tado, principalmente. de órgãos como
o "Correio do Povo" e "DIário de NO·
tlclas". Desejo ler desta tribuna I>
memorial dirigido ao Sr. Presidente
do:> República e elaborado naquele
grande conclave, bem como.as resolu
çlles aprpvadas no 'Plenário-, para que
conste dos Anais desta Oasa. O Bra
sil precisa da BR-101. Agora, d.pÕS
êste mal(11iflclo exemplo de congraça·
mento dos tr~ Estados' sulinos, uni
dos no mesmo ideal. as esperanças se
renovam e, estamos certos, nào tal
tarão.' os recursos para concluir essa
rodovia iniciada há 25 anos atrás.

MEMoRIAL.AO EXMO, SR.
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Pôrto Alegre, 15 de .. maio de
1966.

Senhor .presid~nLe,
"O congresso de Municlpios

Pl'Ó BR-HIl',' expressando os an
~~;os Cf treze mllhões de brasí
leitos, pede vênia a Vossa Exce
lêncía, ,para passar as suas mãos
u. presente Memorial que consubs
tancla um tlpêlo de ver tornada
l'ealldadt' a esperança que acalen
tam há mais de- um quarto de
século- a t071clusão da BR-10l, no
trecho compreendido entre Os6-,
rio. no Rio Grande do Sul, à Gn
ruva, em Santa Catarina. com os
IlCCSS03 à Pôrto alegre (BR-290J
e a OuriMblt (ER-468).

Entende o congresso desneces
sarfc enfRtiZl1r o que é do consen
ao geral: 11 BR-I01. no trecho
mencionada, é uma rodovia de Im~
'por1ãncla fundamental para a
economia do extremo-sul do PaIs
.e, 19ualmel!f.e, tem interesse In
ternaoíonal, por permitir 1'á'1í1
acesso aos países do Prata, Inte
grando-os à. noss(l, econonna, es
pecialmente, tendo em vista a efe
tiva participação do Brasil na As
sociação Latino Americana de' LI
vre Comércio (ALALCJ.

IndependentemenlR, Excelent.ls
slmo Senhor Presidente, da eco
nomia direta que resultará. da
eO'lcJusão da BR-l01, deseJlImos
registrar a expressiva economia.
(lOs cusvJ~ de pcoduçâo. decorren
tes d'l seDbivel baixa que eleverão
SOfrer os fretes rodoviários, tudo
1sso. hal'monizando-se com a. sa
lutor polltlco 60 Govêrno Federal,
que visa o aumento de produtivi
dade e coutenção de custos, fun
damentAis â ~'}límaçáo dos obje
tivos de es' ab'lização financeira e
rtesen'lolvlmento, rm bases sólidas,
do nosso Pats.

Em documento entrcgue a Vos
sa Excelência, em IIgõsto de 1965.
quando do isolamento do Estado
do Rio Grunde do Sul. decorrente
do d(".'.~.',Lre do "Passo do Socor
tO", W;'("lIrou-se - demonstrar l1S

-impH~; ..~. ~ s6cio-econômlcns e
litlcc-c L ntéglco, da BR-1Of. ,

Agora prlltende-se, tão sómente,
encarecer a necessidade premen t.e
de serem suplem'entadas as -ver
bas destinadas ao prosseguimento
das obras da, rodovia, cuja insufi
ciênCia se demonstra ao assinalar
que o trecho Põrto Alegl'e - Ga
ruva foi aquinhoado na orçamen
to vigente. com um importe glo
bal de apenns 19,5 'bilhões de cru
zelrós,

Pal'a a concl.uslW d« rodovia es
tima-se a necesstdade de investir
um total de 93 bilhões de cruzei
ros, com possibilidade de financia
mento parcial por parte do Ban
co Internacional de Reconstrução
e do Banca Interamerlcano de
Desenvolvimento.

Ressalte-se, entretanto, que em
decprrência do. perflJ da BR-10l,
registrar apenas 6,6% (seis ponto
seisl de seu traçado cm terreno
montanhoso contra 50% (cinqüen.
ta por cento) da BR-116, sua.
conclusão acarreY.trá uma econo·
mia anual no Valor igual· ao In
vetlmento; em (combusLlvel. 147,%
- Cr$ 2 bilhões; em tempo. 34%
- Cr$ 19 bllhôes; e, em depre-
ciação i2% - Cr$ ''12 bilhões de
cruzeIros), só no setor de trans
porte.

Admitindo-se que as verbas or
çamentárias eXistentes somam a
12 bilhões de cruzeIros. que o Ban
co Mundial ou· o BlInco InLera.
fuericano de Desenvolvimento, fi.

~_nancle 50% (clnqlienta por centol.
da pavimentação, evidencia-se que
os recursos a serem deferidos pelo

- Tesouro Nacional - inclusive de

Também na F'l':JJI<;a, quando se de cruzeíro _d~ Sul. chamada VVa 1
etanorou, em 1907, lc: especial sõ- Jardim. pude observar, também o cs- .

_ ore bens reservados, raiou-ee em tado desesperador em que se encon
oorigação "contractée dans Pin- tra as 2:500 ramílías que habitem essa

. terêt du menage", expressões de colõnia.
conteúdo Incerto, que levaram ao 61'. Presidente. entre outros produ:
(tlto irônico do Relator da matéria 1<)S da agricultura, essa colônia vem
na Cãmara dos DeJ;Jutados, que só dedicando, há muitos anos, especial
n~ ponto __5 'eve como elarar. atenção à. cultura eareeím, Antes da
~nao se consíderarão. contratadas revolução, as remessas do mo cor
no inter0sse da soeíedade conju- respondentes à cota de consumo Iliter.
gal as dívidas de jogo e ai; de no e subsidiárias cnegavam ao muni
cabaré".. • cípío com irregularidade e msunctea-

Se a, obrigação contraíãa- não cía, Os colonos, então, aproveltavarn
se enqúadra' entre as previstas,' o período de escassez para vender pur
terá de ser paga pc!o~ bens parti- preço compensador o excedente de ~"ll
euiaresz E se não /'xistirem?, produção,

• E' evidente que ~:t]fa ao Proje- Todavia, após (L revolução, as r~.
to, nesse capítulo, dísposíção sõ- messas têm sido rettas com ref!ularl
bre a ndmin)stra,',ão dos bens par- dade ~ o mercado do MuniclplO de
tlculares: Jomo ~faEa norma que oruaeírc do Sul acha-se sutIC!~!lte
mande, a exemnlo de, art 273 do mente abastecido. Em conseqüêneiu
Códll(o civil. lâvr.lr pocto ante- os colonos mantem _reridn a sPll'a. do
nupciat ou escrltura pública que ano ~ado e a deste ,ano e~tá SOIU
especifique ~ bens móveis CIUO posslbllldade de camercIalizaça~. '\S
eáda um leVa para 0_casal. sob' sim, l'e~ov9:mos apêlo ao SI', MII11auo
pena .de se considerarem como da Industna e Oomérclo, Dr. Paulo
adqulrídos, " EgJdlo, e ao presidente do IBO, se-

" nhQl' LeônJdas B6rlo, para que man-
Entendo - ponderou o JurlS- .dem um fiscal do lBC àquela. Iocalí

~ - que o Proj.!'to se situa•.~m dade adquirir o excedente de caré,
técníca e correçuo doutrinaria, deduzindo-o depois da cota de con
multo aclma da Lei n~ 4,121, sumo Interno a ser remetida pll1'a
quand?" em seu, att: 168, ~eter- aquêle : municiplo. 'Tal provrdencia
mína a COmU?ICal;ao de dividas torna-se indispensável, pelo menos
c~tra!.clas na.onFtãncla do casa- para proporcionar àqueles colonos a
m nto ,n?rllla que corresponde à oportunidade de adquirirem recUlS,1$
~o art, 263, VII, do Código,ClvU, paro. diversificar 11 produçào, Interes-

quando prescreve, no paragrllfo sando-se por outras mais econômicas.
único dês,se mesmo artigo que "as (Muito bem)

" dividas Il1comulllClÍvels sômcnte
se podevi\o pa!';nr, enquanto durar
a sacleda.de cOI1Ju~al, pelos bens
que o devednl' trouxer para o ca
sal", valendo-se da redação do
art. 264 do Código Civil. _ .

~, Todavia. cum a mes.'a. orlenl~-
Çllo dI'!. Lei n~ 4,121, o Projeto ex
clui da comunhão "os proventos
do trabalho ,lessoaJ de cada côn
juge", sela 110 regime da separa-

~, çlio reln_tiva. 1eja, no regime da
comunhao .:niversal. - .

As legl5la~ões .iJr povos cultos
adota.m, par~ o problema, várias
solucoes. Parece-me que a melhor
é a preferidll 110 primitivo art. 246
e no art. 271. vr.. do Código Ci-

_ vII; pôsto que Jntc,vem o pntri
mômo comum, os frutos do tra
balho da mulher sl'rão por esta
livremente apllr.ll.dos, E' mesmo

~ - c9ntradltórlo q'le, da comunhão
"L dita universal. se "xcluam os bens

que todos .ldqulreJn, Isto é, os pro
ventos do trabalho".

Finalizando, observou ~ -Senhor
Terra:

~ . - E' essencIal que não se' crIe
sls~ema ínex(!qüivel e, portanto,
inuU!. As Jol'lçõcs que se apre
sentam, são, às VêZPE, Inadequa
das. ,Assim, na lei francesa de

'1907. veio a estabelecer-se o que
Rlpert cha-'lIou de "onipotência
da. mulher no regbne da comu
nhão", Dat. resltllnu a invlab11l
dade da reforma pretendida, não
passando a nova lei. pelo seu de-

" llaju~te com ns condIções sociaIs,
e nas palavras do lr'esma jurista.,
de uma "101 morte née",

da comunhão Jlmit"l1:: ou par
ciat) "Imporia. separação dos
bens de cada l1ul'~!'te e a. co
munhão dos que I1Io:'s sobrevierem
JlB cOI',f.ãncla do Jl'atrlmôDi""
'Projeto, art. 162'),. No Projeto
'art. 270) como MO Código (artí-:
go 220), não se .-omuníeam as
obrízneões anteriores ao oasamen
10 c M provenlentes e ato 1llclto
lCódillCl Civil, lIrt. 2~0: Projeto,
nrt, 162). As divergências 'sur
,"em quando, amoldando-se à Lei
1194.121 e eontrarlnndo o art. 271,
VI. da código (livil, o Pro,letq ex
eluí da comunhão "o~ proventos
de trabalho de c;lda cônjuge"
(art. 163, V).

E mais vincada flcn. a dlteren·
ca,' considerados O~ arts. 164,. pa
J'tJ!lrafo ónico, e lU5."

Pelo primeiro, "a ll:lmlnlstração
do patrimônio comum deve ser
exercida pelo marido. cam a cola
boraeão da mulher", observado
(oarágrafo üníco). rue o "con
curso da. mulher é ~ndispensável

para os atos da admlnlstraeâc que
Importam cessão do uso ou gôzo
de bens comuns",

"Tal rormulaeão não saflsfaz,
)]"m pode ser 'Uantli'a. Como
entender o. "colaborll~lio da mu
lher"? Até onde é :le~..~s{cria? E
como se vlll eXllre~~ar? Por In
terveneão no próprio ato?" 
per~unta o Sr. Alcimar Terra, in
sistindo:

"Em face do Côdl:;o Civil. sem
Jl1'e se entendeu qu/' o poder de
flClmlnlstrar, atrlbuiflo ao marido.
~ompreendia. f'lHa. c-l(reções sôbre
Imól'elS. lt dlsll<lslc;lío do" bens se
l!undo sua tina'hh'ie, 11 dlsllosic;lio
dos, frutos e ~lmdíl"'l,~ntos e aln'da
8, disposição tios be'1s mÓveis co
muns.

Os Clue ap<>lnm n ProJeto nllõ
• encontram, nara é~se esquema,

SllbliUtullvo saLfsfatól'lo.
n projeto é Incapaz lIa negar ao
,hrlrlo sltuaC)lio de _'1111101' realce
na !":iminlstmcão dC\s bens cu
muns..Concerte-''''1) e~;pressamen- .
i,. tn.! admlnish'ncà~, oue "déve
ser exercida lleh r,,:'!riflo.... Mas,
trmeroso e hesllan!e. dispõe que
~.Wl, ndmlnlstraclio bh de ter "ll
I'olnbornd'io da m'lllller",.. E. aln
cln mais incerto, ~I·r.i'!lt' a "cessão
élo uso ou rtÔZO dos bens co
mUI1~": no sentld'l restrito, isso
s1tml!ícarlll não '1o:ler o' marido
tl 'ueil.r ou ceder -por emnréstimo
nt'rl"uer bem: l'!. eH1 sentido lato.
"alr"Ia. por Irnrerlir l1ualouer ato
(lI{ rllsposição... O impasse é tia
IifRntc. ,

Acresce 'lua;) art, 165 do Pro
Jeto ainda mais a~rn.,'a as Incer
1ezas. prescrevelldo ln1e "os bens
C111. ~omunhlio r~sl)r;ldem pela~

óllrl~;nrõrs ue ront.raIr o marido
tlll fi mulher n~rn a!f'nrler aos en
rnrgos da fnnll!I:l. ~. de'J)e.M de
lHlmlnlstrllcll.o e às decol'l'enles de
1mooslção legal".

Que se deve en t!"1der por "en
urgos de íamJ1la"?

Numa. liê:epcão baJtnnte lImlta
1'1", n. expressão se encontra no
IIrt. 231 do C6dlp.;0 CM!. Mas,
nnora, (toe alcance ',hp dã o Pro
jeto? Por certo. 'l!trapassa a ex
tensão da "manda.to doméstico",
velo aual se cOllside,'ava a mulher Estamos certos de que colaborações
tmtorizada à práUcn de a.tos es· dêste gênero multo hão-de concorrer
t:encials à eCllnomln 'doméstica para que o nõvo Código Clvll seja lIma
(Código Olvil, art, 247). versão moderna e adaptado. à atual

Mas, até onde se estende li nor- realidade brasilllra da obra monu
ma? E bMtará ll. intenção com mental de Clóvis BeVilacqua.. (Multo
que o cônjuge ct'nll'al,1 a obrIga- bem,)
~ão? Os BancOll, aO descontarem
umll. noto. promissórIa emItida O SR. ARMAcVDO LEITE: E' o seguinte o memorial:
pelo marido (ou peja mulher ...), "
terão de illdagar d~ devedor a fi. (Comunicação. Sem revisão do ora-' "OO~GRESSO bEl MUNICíPIOS
nalldade da' <>pe,ação? E terão. dOr) -_ Sr. Presidente, acabo de re- PRó BR-l01"
depois disso, de per'legulr o deve- tomar do meu •,lado onde t,lv~r Of'R'- Memorial ao EXlIlo. Sr. Presidente da
dor para se certiflcarpm da. fiel tunldade de v'nltar uma. pequena lo- República e Proposlcões filiais CUlr.:l-
nplieação do dinheiro? calidade. l!lubprefeitura no munlc1plo 1Jadas no Plenário Geral,
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Maio de 1966' 2897 .........
,.5e prever mecanismo' de. Letras do

\I'esouro - somaria a cêrca ele 50
bilhões de cruzeiros, parte deferi
da nêste exercícío, com suplemen
tação. e, parte a ser ínvesüda no
exercícto próximo. . .

'Esta, Senhor Presidente, nossa
postulação, certos de que seu aten
dimento por parte do Govêrno de
Vossa. Excelência será maís um
serviço prestado pelo Govêrno da
Revolução ã.pátria comum.

.congresso dos Municlpios Pró
:BR-lOl, Pôrto Alegre, 15 de .mníc
de 1986.· ' ,

Senhor' oonzressíatc. '
Apreciando c as considerações, e

as exposições feitas nas diversas
proposições, apresentadas e apro
vadas ' pelas. Comissões de 'Es,tu

tiOS, o Plenário Geral pronuncíou
Se favorável e ratificou as discri-

- mínedas a. seguir, com sua reda
cão nnai, para serem incorpora
das ao Mémoria"l·que será enca
mtnhado ao Exmo. Sr. Presidente
da República', Mal. IHtUllberto de
Alencar Castello Branco, represen
tando um conjunto fUraL de reso
11l~.ão do Congresso dos Munlclptos
Pró BR-101: ' ,

I - I:'ROPOSIÇAP N° 1
Organização de lima Call1panlla

lie Ação, cOI~tinllada para a con
, clu.lão da BR-IOl

llesoll!ção:
Art, 19 - Fica criada uma Co:'

m!8si\o'de.Açlio continuado. (CAC)
nestínada a manter ·pelmanente
mente, uma Campanba para a
conclusão da BR-IOI, Inclusive,
uõs 'acessos iJ. Pôdo Alegre (BR

190) e Curitiba (BR-4GB).
§ 1~ AlcanÇ'-ldo o objetivo, 11.

CAC, a seu critério, poderá en
entregar-se de outras campanhas
Mclo-econômlcas de int.erês.<;e dos
Estados· -do Rio Grande do Sul,
Paraná, e Santa Catarina.

§ 2" A CAC será coliStltuida de
úro representAnte das ASsembléias
Legislatlvas- dos Estado~ do Rio
Grande do Sul, Paraná, e Santa
Catarina, das Federações das In
dústrias, do Comércio, das Asso
~Iações dos Municlpios e dos Sin
dientos das EmprêE6s de Trans
pertc de cargas de cada Estado
..ongtega,do.

{ 39 A CAC será sediada em Flo-
rlnnópolls (SC). .

§ 4? A CAC elegerá sua Mesa
Vlretora composta de um Presi
dente, de um Vice-PresIdente, de
um 19 e um 29 Secretários e uni
Tesoureiro.

~ 59 A CAC terá, nos Estados
onde não fór sediada uma Comls

, . 5Ao Estlldual CCEAC) , com a mes
ma .finalldade- e collstltulç1io da~

quela.
§ 69 A CAC e a CEAC. em sua

area, orieniarão por intermédio de
Instruções. os organismos municI
pais, correspondentes, COMACs. ,

§ . 79 A CAC e, em sua área,.a
CEAC, mantel'ão os Governaliol'es
do,s Estados e respectlvlls b~nca
das federais, Informados do an
damento das obras da BR-I01.

Art. 29 Ficam criadas as Co:
missões de Ação Continuada <co
MACl, nos munlclplos diretamen
te interessados na conclUsl\o da
BR-IOl, permitidé a participação,
n-essas'. comissÕes, de munlciploS
indiretamente interessados.

'! l° As COMACs se encarrega
, 1'1\0'""de manter informadas a CAC
e a CEAC, sôbre o andamento da.5
obras dn BR-I01, nos trechOs de
suas "áreas. .

§ 29 As COMACs constltuir-se-lio
l!'Ó Prefeito Municipal, de um. re
presentante da Câmara de Ve
readores e de repre.sentantes de
entidades' econllmlcas da IndlÍs
tria; do' Comércio, dos Transportes e de Clubes'de Serviços,

§ 39 i\.s COMACs serão dirigidas I
por uma Mesa Diretora, escolhida J
de- forma idêntica que a CAC e a
CEAC. ':-

Art. 39 Dentro de vinte mas,' as
l!Jntidoades que' comporão a CÁC,
tndlearão a Federação das Indús
trias do Estado de santa Catari
na, os nomes que comporão a
CAC, cabendo a esta as providên
cias necessárias par<l.~a constítuí-
ção das Comissões, (

·Congresso de Municlpios PrO'
BR-IOl, ,aos 15 de maio de 1886.

, FederaçãO das Indústrlas Õ'O Efl
tado do Rio 'Grande do Sul,

Federação das Jndústrfas do Es
tada de Santa Catarina

Federaçãó das Itldúst'l'ias do Es
tado do Paraná.

I
II - PROPOSrçAO N9 Z

A Federação das Indústrias do
Estado de Santa: Catal'ine, apre
senta a seguinte Résolução:

10 - que' oCongrêsso de Mu
nicípIos Pró BR-lOl, encareça aos
eméritos Governadores lido Me~

'neghetti, Ivo Silveira e Paulo Pi
mentel, a necessidade , imperiosa
de ficarem, permanentemente,

., atentos às necessidades da BR-101,
tornado-se os .pregoeiros dos re
clamos que "a. oomtseão de Ação
Continuada" lhes fará chegar' à
proporção que se tornarem pre
sentes.'
. 29, - que o "congresso"- ex
-presse o' reconhecimento pelo de
cidido a~ôio que diHes recebeu.

m - PROPOSIÇAO N~ 3
A Federação das Indústrias do

Estado. de Santa Catarina, apre
senta a seguinte!, Resolução:

"que'o Congresso dos Municl
plos Pró BR-lOl se dirija; aos
mandatâdos do Povo do ' Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e
l'Grllnâ, 'fazehdo um veemente
apt!l.o ,para que envldem os mc
lhores esforçOS, visando la conclu-

- são da BR-lOl, certos de que o de
nôdo, a bl'llvura, a' persistência e
a determinação que siío o apaná

. 'glo dos mesmos, contribuirão de
cisivamente para o fim colilnado
por .êste Congresso. _

VI - PROPOSIÇAO N9 4
O .Prefeito r.:1unféipal de Cri

cluma, Sr, 'Ruy Hulse, apresentA
" seguinte .Resol,tçlíO:

"Considerando que a integração
ela Incrilstria oarbonlfera de San
ta 'Catarina, trarà oorno rcsultados
li obtenção de infuneros sub-pro
clutos que necessitam de transpor
te rodoviârio pam alcançar 03
centros de consumo, sugei'lmos,
que o Congresso entre.'em contato
com a Comissão do Plano do Car
vão Nacional, com. o objetivo de
obter, do mesmo, recursos para
"Implantação e pavimentação," da
BR-101, no trecho compreendido
entre Crlciurna. e Imbituba, no Es
tado 'de· Santa Cat,'lrlna, região
na qual se processa o-ciCIO econô
mico do Carvão."

VI - PROPOSIÇAO NO 11
- A Sociedade' de Engenharia do
Estado do Rio "Grande do Sul,

,"" apresenta, por seu Presidente, En_
genheiJ:o J. A. Meno Pedreira, (\
seguInte Resolução:

"Deve-se garantir o trâfego em
primeiro estágio, em tôda a sua
extensão, pela conclusao doa ser
viços de terraplenagem, encaran~

do-se como ernpreendimenfb .prlo,
rltárlo e de imediata efetivação.

Que ~ pavimentação asfáltiC(l da
BR-IOl, se proceda sem solu~o
de continuidade, considerando em
Idênticas condições. os trechos
Curitiba - Florianópolis e Flo
rianópolis - Pôrto Alegl'8.

Que considera incompleto o
complexo da BR-IOI. no caso não
seja Igualmente Implantado, 'com
prioridade, o novo trecho Pàrto

Alegre-osório, acesso ,des~" ím
.portante rodovia' à Capital do Es
tado e ao sistema rodoviário rio
Rio Grande do Sul, bem corno, as [,
repÚblicas platinas, exatamente no
momento em quê se luta com tan-
til ardor e entusíasmo" pela ínte
gração l econômica' da América La-
tina." , ' ' .

VII - PROPOSIÇ~O N" ai
, Ao Pre'"fejtúra Municipal de', Ga·

, ruva, 'através de seu titular, 61'.
DorlcD Paese.. apresenta a segum
te Resol uçãc: I, "

l'Recomcntta ao congresso. que
o ·DNER termíne.com a máxima
'urgencta 'O projeto 'da .BR-tOl.·/t '
11111 de -que seja 'sttuados' e equa-

. cíonados todos Da- assuntos a ei'l1
pertinentes. "

vm -::- l?ROP~SIÇAp N? T---'

O Presiden~ da .Assocínção Ca
tartnense de Munlciplo,~, oat,
Paulo Weber GônÇ'-llves VIeira da
Rosa. apresenta a seguinte Reso~
luçl\o: ' ,

uSugêrlmos' que o Congresso ce
Muulcipios' Pró BR-lO! ínspíre à
Comissão de Ação Contlnuacla, a
rormutacão e o equacíonamento
de uma documentação .espccial, a
'ser enviada ao CongressO Nacio
nal. a fim de_se iru;tltulr o pc
tláqio, rOlloviáríO, ,já "consagraâo
em outros patses, para possíbllt
taI' a formaçâo de novos reccr- -~

sus pata a consecução de invfl~ti

mentes setoriais, que atendam o
p:oce.sso pe desenvolvimellto do
J:i:stado. 40 Pais e a SegW'ança
Nacional.·,. .

Esta nos!Ta proposição. está con.
5ubstanclada na convicção de q'le
o pedágio não const.itui bi-tribu~
taçií.<1, mas, tribulação comple
menter. e. que esta forma de par
ticipação dil'eta do usuário, deve

, ser proporcional ã. dimensão por
êl!J utl1lzada.

Que êSte pedágio tenha roráter
lltlcional e se cl'estine à consElI'va
ç.'\o da rodovia e. 'os recursos ex

. cedentes, sejam investIdos dentrD
..d.) Estado onde Iôr cobradO, ,In

clusive, nos eventuaIs acessos à
rudovia pl'inclpeI."

Congresso dos Municlpios Pró
BR-I0I ~ PÔl'l.o Alegre.

Plenàrlo Geral, aos 15 dc maIo
'de 1965," -

Ante.~ de encerrar estas consldel'a
çàes, desejo fazer _menção· especial 
G render desta tribuna mlnhas ho
menagens - ao gl'ande brasileiro emi
nente amigo MarechGI Eurico DuL-,.a,
que hoje completa 81 anos de idMe.
(ld'u!to bem. I

o SR. lUILTON' CABRAl,:

(.,'01llunic.ação - Sem revisão do
orador) - sr. presidente, no' ~dia
30 de abril último. foi criada na ele
dade de campina Grande a Uníver
lSida1e Regional do Nordeste. Naque
la ocasloo, ouvimos, na solenidade
de instalação, o pronunciamento do
Reitor William Arnída. dQ qual ex
traio neste instante alguns -trechos
para que fiquem registrados nos
Anais desta Casa. '

No Brasil, a tradição univer
sitária - se' é que já' podemo6

,falar em tal tradição, 110va de
menos de melo' século - está
mais próxima do modelo antigo
de Universidade, que se preo
cupava, antes de tudo, com o
Ilaber pelo sa.ber, do que da

universidade .madema, para a
qual todo o saber é função pre
c.ipua, como casa e efeito, da
capacidade de produção do· Ho
mem,

Foram as uníversídades nor
te-âmerlcanas, em todo o mun
ao, as primeiras a se I1ntecip:l
rem no esfôrço de preparaçál)
de novos quadros ctenutícos 11
técnicos, especificamente para.
sej."vir a produção, 00 urves da

, continuarem' a reverenclar me
70S padrões acadêmicos tradí-

,ctonais. " '
A Universldalle europeia, b~

ço de tódas as tr!Ld~ões da
- niverS:ltas, rechassbu a principia

essa 'nova tendência, pal"F,aca
bar, 'porém, , logo -depoís, P(ll!

'i' aceitá-la,,' à medida que, 111'
pí'ópria,' EUropa, as - ínfluêncías
da Revolução Industrial se ter-
nsvám írreversiveis. ,

Hoje, cOllstntamos CI pnnualJ
da. Universidade J.I.lodema, não
apenas nos Elltndos unldós da.
América do Nort!! ou na EJ1l'O
pa, Irias a estender-se, ràpldl\
mente, por todo o mundo cha
mado "subdesenvolV'1dO", onde
l!l Revolução Industrial. começa
também a chegar. '~

O, fenômeno não é agorn maiJt
de simples ímitacüo (la -socie

'dade burguêsa" peíos- te1'I'lt6rlo'
Coloni!Üs ou ex-coloniais, tomo
aconteceu até o século passadll
e comêço do atual; graças ao
que os sodólogos eeconom\st"'l)
chamam !Ioje "O' eteiio-demons-
tração". .

- Assistimos de fato l\ crlaçll.ri
da -sóeíedsde índustrta!" em si
- ao mesmo tempo proplclildora
e' benerícíárra daquele corpo dll,;,
saber clentíflco e tecnoíosioe,

_(lue só a Universidade tlpicamen
'te .moderna é capaz de geral' o'
oferecer à utilização do mundo
em que vivemos..
1'iaace esta. Unh'ersida.dc r1e re

percussões iegítimas do sIstema
'de, iàrcas elo' desenvolvimento

reglonal nnrde.qtlno. impu1s10r
nado em uma de SUElS pontas, "
das atividades produtivas. por
aqueles investImentos maciço:!".
de Que já' falamos a respeito,

. da CRESl':', do llNB e da ... ".
SUDENE. .
. Quando· se possuenl recurso~

escassos, a escolha de sctorc.!
prloritâríos 'para IIp!icá-los ê
unui exigência indeclinável do
e~pil'ilo inteligente do homem.

De todos os invesllmentoá '
feitos em CdUCllÇ!O, 'os que prt ..
melro se devolvem à economia
e à sociedade Investidoras são
os da educação' 5uperlcr, cal.
culando-se qUe, já no quarto
ano, uma semente bem Plant~-'

"da n~ universidaâe começa, a
germinar e produzir frutos. co
lhIdos pôr tôda li comunidade.
universitárIa e c-'(tra-unlversiLâ4

ria. , ' ,
-Depois de Recife, salvador 8

Fortaleza, a cidade nordestina
que tem apresentado maIor
agrer,gividade no sentido ,dI!
criar uma "Sociedade industrial"
em nossà região é. sem dúvida,
a cidade de campíria orand!}. ,

Mas não cluisemos"fundar uma
universidade que fôsse apelJaII
um compl'Ollllsso com o passado
-, embor/\ llustrc - da Unl
versltas' medieval., Por Isso, fo·
mos buscar- na universidade Na
cional de Brasllia um novo mo
delo, que representasse, ,ntes,
mn compromisso com' o pl'esen
te e o futuro da' nossa pátria
'e 'da região Que habitamos.

Gerar um ·conjUllto de sabcr,
nôvo,. orgii.nieo, funcional." que
venha servir ·ao esfôrço produti
vo dos no'iie.stlqos' e que, M
mesmo . tempo, seja. capaz do
servir-se do resultado dêsse es
fôrço para- ampliar e melhorar.
cada vez mais, sua própria qua
lidade'e alcance prático, em'be
neflclo da humanidade - ai es
tâ, em slntese, tôda ambição da
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'Oai\'Clsldade crtada para. Clam- ção, Prof, K,leber Al.naral, com a cO-Idos aIlos Interêsses econômicos de um1 na Admlnlstração do l'Õ1~lo dOi
~)lnl'. Graude. . ll1.borlitáo de.'llCrJda d~ todca O~ pro- "'ais 11>:'0 se ccnquístam de joulllos, R.lo de Janelro. entre outros ím-

il. narte f,UM unidades de en- ressõres de Educaçúo Fls:lca, das cr- Sr. .Presidente . .Na nístcría, o arb,- porranres ór.r.fos lla. República,
síno - já em íuncíonnmento .e 11\ versas - secretarías dl:I. PrefeltUl'a, do trio, a prepotencía, a lllpeI.trotla tiv cercanüo-sc ele técnícos qua
l"utorlxlill:u a l;ll'al:IUD.l'em aiu- DOIpO de Bombeiros, Policia :Militar poder nuneu se auioínmtou, sem que recrutou nos mais diiercntzs se- \
OlCU, (odos os J10\'OS cursos e es- e Companhia de Tran$porte de Bra- Cósse ~orçada pela resísténcia, por teres da vIela pública, passou i
t:'l)ele'''JIDcnt''s de pesquisas que süía,: çezes neroíca: Elsa é. sem clúvkla, a a CJJ!H'Jl!ar Os complexos pro- I

I"" abrírem 11a Unlversldàdc 11'" A ,Prcmotora do 11 DesJiJe' 111. JU- sltull.~uO que vlve o Pals. Os nomens b~elnll.S que .BlllE1Jja por 51 só co'n-
I;:,lemnl do NOl'(le~te serão, íme- VCIl~Udc' 101 a presümosa Fede1'U~íto públicos, espccíuímcnte os represen- eeanava, agravados pela pcmrero-
díatamente, de pÓG-gradUllçfio. Esportiva de ;l31'asfjla. sob a du'cçlJO tantes do' povo, não podem '!sperlU' aa ação de admlnl.St.-açõ~~ ant-e-
(lpcrtel~oM1ento e mestrado do dInâmIco idealisÍtl llugo MÓ;;CII, o retemo a le;;<llidlUle, à democracía, l'.i.ol·e... Dw'allte o tempo em qu",
núcleo do lJ:lIbalho posteríor, (,UU nraís este megnlflco servíco pr~s- li respeito aos dírcrícs fl1.'1dam~nlals se der:,tcou ao equacionamento elaa

lue.H!!!o te l"acult1ades a, ser til. 1> população de E,rasilia. do homem, uma oríentaçae economtco- SOluçÓc". -sua' adJUlolstl'açáo conta,
(Il'gullJzurcul. Asstct], Sr. presidente, a uma das tinnncl.'lra. e soetsi mas eOD(lll,mte vs, exciusrvamentc com o voto 110

,Antes dqs alunos regulares, 11 mr.is ueías so':nlda~€S desse ;;éU~IO. com 0$ _Interesses do Pais como um conrtança da Revoluç..w, danno a
lJlltvol'fli<;lndo ter" seus protes- RCIl!stro, d~~ta trllJuna, os nossos ato de carídade, como u;n :a.vor do ímpressac- de lJué a Cnpltal lIc3,-.
lfi"fD-alunos. ' I merecidos Op.llUSOS, (OIUO Um tncen- poder. 1.1as. ao contrário. devem con- :rUi maIs uma vez entregue '" urna

Para tanto Já contamos com j tlvo a. quantos o promüveramt ou con- _Cll,IlstH-Ios, ata1.Vú.~ de uma iesiaten- tlquípe neterogencn, de atunçao
ll. boa '1'out..'lde c a colalxn'açâó correram para o br.lhantísmo desze ela heróíca, que. felta. nos' congcessos, vacltante, Pouco a pouco, porém,
ua UniversIdade NacIonal de certame que, al~m d,o mais, represen- nas assembléias, na. Imprensa, deve fi. díversutcade, pojruíaçüo de Bra-.
l:'racllill. Ilfravés -do apoio de-seu tou uma demonstmção de -pantousmo, ganhar as ruas, -através dos íntetec- aUla passou a. sentir e a VI'!' os
~,11"nífico Rdtór P r o! c s 5 o r de díscfplína e de, CIJ1lscJenC!a ClVIea luals, doa trabalhadores, dos ssrunan- efeltos' de uma administral;ão
L'l.EJl'ta namos • e certamente da mocidade brasüíenae, ,MUIto bem) tes, para que o poder emanado Cio eqUilibrada e atenta aos jltoble-
('onln;'cmos_ também com a O 8ft, DlltCEU Cll.UDOSO; po~~ seja novamente devolvido ao D1ll..~ socIaIs.
cr-m;ll:cnsão e ajuda. das nossas po .. A apllcaçlio dos dinheIros PUblt-
cl1-irmÚ3 do Nordeste, que lêm (Comunicttçiio. Sam rCl!isilo do ora: Eleições do Presldente da RepUiJlI- eos em obras de grande Ilnpot-
CtlDOC~[) uma m1s.s:io comum e don - Sr. presidente, 5rs. Depu- u, c\J)s j;o·ieJ'l1aUOr2S de :Estado elel- UlncJa para a cidade e para seus
l',>pel'léncla muito mais Í1diall- lados, na dlnwlllea (las substituições ções indlrelas, prorroga,õos de!ll'.an. nabltant.es granjeou B.O Enllenhel-
{'HJn. ~> sucetsôes dI), DirctúJ'ia do Banco do datas ou COl1tlnul.sJ.no, Sr. Presldciite, ro Plínio CD.nllllmede a admira-

Brasil vClJJlc'pu-s". ha dJas, a .·~~on- eC>llsMtuem UUl~ U5urpar,llo -do pOüer çl10 e o respeito de tõdas ~ ç;j_
J:rl\, o que linha a dlz,er. (Muito dUÇáO aos cargos de .relevo da IIl~e- popular e os, homem' pubhco~ Cjue mailas, çXllrcssas a!.nda uceme-

~e"'J • ,110 do notso tstabeleclm?nto otleml condlgnamcnte representam o povo mente, e d~ maneira pUbltca, PE'Il)
S () de crédIto de !lomes que a. Câmara -lIii.o podelao JamaJa ooncordl1t' com. Pnsldente Castello Bumco. A aus-

O' SR, NEL ON CARNEIR : deve guardar, como de seus valores esta. usurpaç:io, Outra nao é a :raZl1o terldade, que é uma. das m:ucna
(C'(ImUlJ!Caçllo - 8C111 revls40 ao mais destacados" de desint~r('SSo popular, Não h!l men- mais profundas da sua adnlltllS-

tmtrlN) - Sr. Presldeute! o Selmo! Trilta~so à~ I'eelelclio paaI· a. Ca.r- sagem. A renovaçáo de atos iDStltu- • tl'àçdo, foi o que levou ti Pret-tto
Pre.!lldel1te da H,cpÚblica. deve estllr telra de 9rêdJt~ Industrial do D'.lutor CIOUMs, a illStabllldade c 11 insegllran- de 13rasilia 'a. 'alterll1' Ulda a pro-
t(m~c,lcldo a esta !10m 'de que o ca- Nestor Jost. e.,-repremltante do RiO ça qUe ,lsos, rcpresetna afasta. O-P()VQ grnmaçfto, de restejos do ~('jo;to
minha mais rápido para ti normall- GrnnJle do Sul, nos-a Casa, Il ex- tios movimentes politlcos de cupu)a. amversúrlo da Capital recusa:J.do-
raçflO do PaIs seria o I)umprimento vice-. rcsidcu~e da Ctlmara, que da- ·0 povo vê no mandato uma sOll1a (le se termmantemente a 1nau~lJrlJ.r
(1:1 constJt.uJçâo, tal c('mo lt votaram qui saiu pai a aquelts elevadas 1un- podtres e não lIpcnas llIl1a soma de - OlJl'l!.s Inacabada.s. E,' doIs .finos
0:\ r.<lnstHull1tes de 1941l. J;;ntendeu ções no nosso banco anelai de crê- vantagens pessoais. Nesta ho;a em - apos a sua posse, li. unprensa ne
S. F;;:a , de !:labial" Ato lnstituctollll.! dno. • Que élc ní'-o partcipa das eleições par.. touo o Brasll é a. pr1nclpal I~ste-
crirmào eleiçó.e.s JndIretas para os AIl, SI': PresIdente, como Dire,or PresIdente da RepilbUca em que nllo mcunha. de uma. adm1nlstraçllo quo
[:OVCf[l('S dos Ef,ta~ios, snel'lticnndo a da ClII:teu'a IndUstrial" Nestor Jo.~t parUClp!I das clE'ições para governa- nao se apresenta armnhada por -
CJ!1lnl:'f) dc ICltlos llQucles que ,vJvcm lmprblllu, naquele setor bancarJo, dor de Estado, em que assiste as nf.!- um único esclindalo.
t:lls IJI'oVíncllls llo Pais. pensou, na.- Uída dlnamlea da Ima perSonalJillldll, meaÇões para Prefeito- das capl'als Mas 0_ que Ilobl'cssal pl\rn 11
tllrnlm~lllr, que assim evltp.rla as da sua vtllúo e, do seu desco;'t!no, Ilesta. bora que os Congressos UM're: gmnde püblico é a atençãO dI)
!':IH~c"rs. AS ngltaçiies l!l estilo, fazcndo com que aquela. ~artelm to- slstem, o povo ilêo vil no poder doa /:;r. Pllnlo, ClIntanhcde para a'
tJHl!S t;rnves do que atlUelas que se- masse o ,vulto quc J~oJe knr no B~n- repl'ESentantes dos legizlaiivos a. súma imllortúncla que representa a hu-
.'iam ~u!~itadl1s pelo amplo t1elJllte co d? Dl asilo No de~1 mpenbo de suns de poúél'cs que 'devel'la. encerrlU' Por mlllllznçâ,o da cidade para \la seus
rdJt,l'rn. pdllS contr(l"o'él'sl1l3 nos plei- runcocs, can~Jlzoll PlU'a, o Banco (lo esta razão muitos a(sllllUdldas' p'n habitantes. Por ~ lodos os --llldol
tJ't~ li\'l'ç~ e diretos do povo. , DI'OSJl, lltrtlVes de empréstImos 09:eva- sAm IlP~nás que â. renovaçllo 'desse; \ surgiram canteiros árboli2adus e

(1 sr. ",I'csl·lent" d" RepU'ÚIJ'CI], elt- dos no mderior. negocJados por fle, mani:lllta'S poderIa rCPI'e-entar a som'. cxt.fillSOS gramados, nllll1a compo-
r. ... • ~ rrra.ndcs somas. No 11110 pnssad!l, os de~ a •• " "slçao harm'nl d t

~.L f\ hoje o 1l1'lll1cko prolJlema; gra- alt.!nlOS clnqUellla mlilló,s de do!ares -v n""gen~, a reconqqlStll (le empre-· o ClI- e que anta se
'li,': n slLuaçt'1o de pcrnamllUco, Em foram 'l:iJ.\1cstldcs maelçalllente em fi- g~S oe iam::us a l'ec.onqulsla de 011111. :ressente a Capital dll. :Repúbllca.
J:lrev" ent'ararâ outros de E,tados di, nanclamentos da no!sa Indu's'-ip. O d. d s COm os ppderes Inerentes que E. para completar o quadro de

w. - o povo sempre qUIs e que t nlJ atendImento ás necessIdades de
ven:[I~~,probl!!.'lla do trigo, ,ratado tambsm • • r,que e lUIl uma popUlação que jà chega aos

TmiCl Isso nJllstra ·quc {I sr.' Prem- por S. Exl, foi resolvido eom ucérlo ~s ~us riPre~ez;lant~. E prcc1so que: 300' mil habitantes, a IldmimslJ'a-
dente- da nell1lbllca. prei~rIndo des- e brilllO pela CartclJ'lI 1ndustrllll do m 11pos ç o ;!jg c, r~eslSta, crIe ·urr.a çiio do D!strlto 'Pedeml vem em-
CIJl'!lwlJ' a ConstituIção, preferiu n0530 estabelecimento oficJai de crc- e ~t~em. d ~n~o a renovação de prestando a maior a/;ençllo As re::l-
totJlbem cllminlJo mals pedregoso, !lítP.' 'l'ambólll teve o Dr. destâcadn ~~~i a os fo eru IUteressar ao povo. llzações nos setores médico e de

'tll1ll.s lrlCNto (l maIs dl!leJl, porCjue. lnnuencla. 110 descllvCJJvlmento ,10 se- to bel I) • • ltab,itaçl1o popl!lar. 13rasllJa é hoje, \
fcmrndo o povo dos pIcHas, acabou tor de allmentação e do vestUário, O SR. ADAIIURY FERN.4.NflES= enfnn. U1l1 exemplo dos mais slg- '
'Cf,Jlün~ftvel pelA sorte, pela oreIem e através tl!1 lnvest!nlelltos rigorosos e (U ' nltleatlvos do bom entendill1ellto
","In 'r"u"uili·'ade do povo brasl1Cl- patrilltlcos, Ol1lllnlcaçáo - ,LI!). - Sr. Pre- I.. ~ ,- 'I " sidente 6r D ....d eu re o povo o a nevoluçâo, queto, (MiWo beml., Assim, SI', Presldcrlte, em nome ,ela ,s. ellu,.• os, costumo ver tem no Engenheiro Pllnio Can-

Câmara dO$ Deputll.Llos presto llma. em todos os atos tio movinlento de I uh d d
() sr.. R,\L'WNDO DE nnlTO= Justa homenagem ao eX-PlIr!amelltar sl1brU U1l1 lillll parll o Brasil.' Por -lsso, n e e um e seus maiores pro-, r J?re.sld I <:: pagandlstns da. renovação lla.clo-
Il'[,lIttwlcação _ le;) - Sr. presl- e,,-Vice-Presldente dlsla ClISlI., ex- t' A ~~' ~rs. D<>putlldos, sin- nll1.

tJ~1lt(', possuíào do verdadeIro entu- representante do PSlJ do Rio Gl'll.I1- o-mil .. von llele para. ressaltar It únl-
tJ"~1)10 p'lo beltssimo c[,petÍlCulo a que ele do Sul - 1l0menl\gem que llue,'o ca. es_coliJa. feUz da rcvoluçàO, I) SI', lÇra o' que tinha !lo dizer. (Multo
~bclc!l súllado último no Estàdlo de signifICativa. ~ pela sua recontiu~ão Prefeito PIlnlo Cantanhedc, que n. Oem).

:jli';;;1111, f/ltero !ellcitnr o Sr, Minlõ- à dll'etorJa. da, CarteJra Indu.~lrial -do ~rpctill~c qa. 'Uf1ninistrllJâO de BrasJJ1!l, O SR, nrOlU1CIO FRElT,\S:
tl'O dl1 Educação e Cultura qnltllt03 Baneo do nrasll, como dos nomes que ,amen e, austeramente, cont.l-

'''0111 ele colaboraram para- n. reallza.- se tem imposto àquela .lnstlt)llção de n~~ a fanlle obra do sécUlo. Comunicação ...:. Sel1/. rel'IUlo ao,
c;llo llo II Fcslával da Juventude, ies- credito, através. de varios govema.~. o .IsI, o dquedl~~ Plllallr811, vf;.Je oradOr) - Sr. Presidente. tívemvs e.
'tu f""!J'oclnada pelos "Diários Al:~o- ,desde o parlamentar até o atual. Q.aJ!~ ~o ~ leçao e dos protlSSlo- honra de estar presentes 110 Congres
(em'" .. , Bate o mcu preito do l'eCOIlhecimcnto n ..0 ma 01' jornll;l dó Pals "O $O dos MunlcJplos pela eonstrnç!ll> de.
'ilp';~'lte cCl'ca de tJ:es boras desfi- à SU9. atuação brilhunte e patl'Jotlca ~J~bO 'l' que, nalzedlção de 18-5-66, BR-101, realizado nos dias 14 e' 16

,laJ,ntn ãaz ml! jovens de diversos, gt- como Diretor da Carteira, Industl'i&1 ta ' M",t~ mag "tral. artigo,· decan- em Pôrto Alegre. . ,
(lltlsJas e escolas de Brll-~íJjn. e cidlldes do Banco_~do BrllsU. t.'lftllto /JemJ. tosm~: ~~ll~~~~~ra:dor. Tão jlls- Conforme havia anuncilldo na se-
'f,'ü'''lles, conduzh\llo seus estanàD.l'- O SR, UNiItIO lU\CHADO: cença para ler o edi101'1a.~~e peço Ii- ma~a. passada, desta. tribuna, foI dos
'las {' i1fimulus. multos déle-s com SUlIS '. • I tnlllS concorridos e contou com fi. pre-
,~:;J1[I:Jg próprias. sob as palmas en- (c.:o.mUllIcaç/io) - SI'. preslúPtlre, Á REVOLUÇAO EM BRASILlAse.nça de centenas de prefeitos, de v~.,
l,iJ':lU",IlC.l~ de verlludeira multldâo quc Srs, Deputados, ion:ar _a. legallda.:ie, ri D t do' "
'11ltava IlS arquibancadas e demnls de- forçar a redemocl'lIuzaçao ,do Puls, Há --doIs anos preelsam.ent~. a os epu li "" estaduais, federaIs
l'cndlnclns do Estádio. ' as eielções dlrctllS, untvenalS e SIt- Preslclente Çastello Branc~" nor- ~~ g~x~:addorcSsUlde Sanp ta AOlljlarlna:

~ creta.~, forcar o dh\l~:;;o com o p.IVO, tel1do apenll5 Pelos mais r.aalOs a e aran"., a Mi- ,
E!I\úve presente o Prcfeito Plinto forçar o fIm' do arl,jtrlo, forçar. Sr. principias .da Rev<l1nçao de 31, de tli:'0 reracchl Barcelos. de .tIrande

C;lIüitllllecte, homenageado CGJn caixas Presidente, ll, emanc.paçlo econClmlcll. Ml!rço, entregava a capital da f em ~e engenheiros, representan-
,~]u~i'itlS. pois a. deslumlJrante, testa do Pais, e o retõrno de uma. o(lenta- República .aos cuidadas do Enge- es d.otDlretor Geral ào DNER e te-
<Jhj~ó1 101, tambem, um dos numeras çlio econômlco-tlnancelra majs~.{ln- nbelro Plmlo Cantanhede. TIa- presen an/;es de vârlas flnnas ~O:lS-
".0 JlfI1JI'tllí1a comemoratlvo do negun- d!::ente com os lJÍWl'eI.SeS naclonals zIa como 'credenciais sua ~D.SSa rutoras, O Congresso- foi patrocinado'
U.o :!~11vel'slÍrlo de sua benemérita ad- eis o que entcndem<;;s como palavra :gem por_diversas postos dà act: ~elat Federação das IndllstrlM 'de.
IilÜlbllaçil,o. de ordem, das- Opo:ll\'oes. espee1almon- mln.lstrnCl1o federal, CllI'aclel'l?llda dan a ca.tarlna, -Paraná. e RIo Gran- ,

I O cn:l1l\ndo.n,t-e da R~.ííl~o e ·lllll'as te __dos antigos trllbl\Jhlslas, que, "cr pelo ~lnllJ1llsmo ellulllbrado e por e do ~sul.
,_.llt<u'ldades mIlitares, c1vi!l e oole- serem consciente e .doutrlni\.flllmente tratllclonal 'Probidade no trato de. Sr. Presidente, quero delxa.r aqui
llásllcllS, presUglaram a lnlClal1va c(.m t.r&~alhlstas, não de.xaram de o !ler coisa pllWlca, Assim a fóra no para registro nos nossos ADals, o I\l:
luas presençRll_. . ', e nuo l'enegarpm as su"';5 idNas. IAPI, 'lue fundou e depc>\s tilrl- Jatório que foi dtrlgido ao ar. Presl-

A l'rgal!izaçao do desfile obedeceu A democracla, a legalidade. o esta- glu, pr" mais de oito. anos' no dente da. Reptll:Jllea. naquele certame
, orient~çllo d(ll auper\'J.sor lIe Eduea~ do de direito. o, rE'511,lto aOCl direltOlo IAPt'. I!O Conselho Nacional do Multo obrIgado .. V Ex. (M't1tó
ii\u ]'ls\lJl\ ds Sl'netarla de l!'AUCl\- fundamentais ,do hCl1Jem; a delesa Petróleo, no Mlrilstério. ~ VtatAo, ~;. [ .
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,VI....:.. PROPOS1ÇAO N? 6

A SOciedade de Engenharia do
E:itado do Rio Grande do Bul,
apresenta.: por seu Presidente, o
Engenhel!o J. A. Mello Pedreira,
a seguinte Resolução:

'.Deve-se garantlr ' .o tráfego em
primeiro estágio, -ern tõda ' a sua.
extensão, . pela conclusão dos ser
VIços de terraplenagem; encarsn
dO-se corno empreendimento prIO
ritário, e d~ ímedíata efetivação.'

Que a pavimentação astáltíca da
BR-IO 1. se proceda. sem solução Ui!
cont:lnutdade. 'consJderando era
idênticas condíções.. os' trechos
Curitiba - FlorianópOlis e FlorIa-
nópolís -< Pórto Alegre. < ,

Que.considera Incompleto ocom
pJexo da BR-I01, no eeso não seja.
igualmente implantado, com prio
ridade, o novo trecho Pôlto Alegre

. - Osório, ~acessodessà Jnlportante
,rodovia á Caplt:ll1 do Estado e'ao
.sls~ema rodoviário do ,Rio arande
do SU1;1l!m como, às repúb!ícas
pia tinas. exanimente no momento
(,m que se luta com tanto ardor e
entusiasmu pela Integração econô-
mIca. da Amérlea Latina.". -

VlI -:- PROPOSIÇãO N9 7

A Prefeitura Municipal, de Ga
!Uva, através des!!u titular, 81".
l:Jorico Pa~e, 1J.pf"esenta a. seguinte

'ResOlução: '

"Récomenlia ao Congresso tiue o
,DNER ~ermine 'com.a máxima ur

gência d projeto da BR-ll)l. a fim
de que sejam situados 'e equacio

. nadús todos os aSsuntos a 01«':per-
tmentes'.' , '

, VIIr - PRbposrQAO N° 8
O . Presidente da AssOciação C:1,

tarlncnse de Munlcipios, .Oen~
Paulo Weber Gonçalves Vieira da
Rosa, apresenta' a. seguinte Reso
lução: <

"Sugerimos que' o -Congresso de
Municlplos,pró BR-IOl ln.spire A

, Comissáo .de 'Ação Continuada, a
íormlll~ção e·o equacionameuto óe
uma documentação especial; a er
enviada ao Congresso Naalotlal, a.~
fl~ de se instJtulr o pedágio fOelO
1>1árto, já consagr/tdo em 'outros
pa.lses, para possibllitar a foxmação. _
de -novos recursos para a conSe-,
cuç>,!ó de" in,iestimentos setoriais;
que atendam o processo de desen,
volvlmento. do Estado, do País' li a
segurança Nnclollal.

Jtsta nossa proposIção, está con
substanciada na cOÍlvlção de -que "
pedágio não constitui bi-trlbutação,
mas, .trlbuwção complementar, e.
que esta fal'ma de partlclpaçáó di
reta do usuário: deve, ser' propor
clonftl li dImensão p.ór êle utilizada..

",ue êste pedágio' tenha caráter
nacional ~ se destine ã conilervação
da rodovia e, os recursos exceden
tes, llejam Investidos dentl'o do Es-.
tadõ onde fllt' cobrado, inclusi\'e,
nos eveutuais lICeS501i-à ,I'odo\'1a
princlplll" .

(Seção!)
=

nadores dos Estados e respee- V' - PROPOSIQAO N9 6 '
tivss bancadas federais, Infor- - O ':Pre!éito MunléiPal< d~- Cric1d•.
mados do andamento das ·O.bXM ma, ar, Ruy HuJse,. apresenta ..
ela BR-I01: seguinte Resolução:, ,

.Art. 29 Ficam criadas as Co- "Considerando que a Integração
l:nlS8óeS Munlclpais ~~ Açào' " da' Indústria carboníters, de Srll1t"
Continuada (COMAC), nos mu- ' . (;atarma, a'ara' como reslJ,1tatl~ a
nicíptos diretamente interessa- obtenção de Inúmeros subprodutos
dos na conctusâo da BR~l{ll. . que neceesítsm de transporte rodo;
permitida a 'participação, -nessas , viârio ,par<t alcançar os centros 'da
ccmissõea, de muníeíploa índí- consumo, sugerímos, que o Can-,
retsmente ínteressacoa. , sreseo entre em contato com a Co-

I 19 A$ COMAs se encarega- .. missão do Plano do Carvão Naclo
rão de manter informadas a nar, com: o Objetivo de obter, do
OAC e ti DEAO, sõbre o anda- _ mesmo, recursos para "Implantação
mente das obras úa BR-IOl, nos " e pavimentação", da BR-lOl,, no

trechos de suas áreas" .~ treoho compreendido entre Cr1elu~
ma e Imbltuba,' no Estaelo de San~

§ 2~ AR COMA.s eonstttuír-se-. ta catarina, região na qual se pro-
Ao do P'l'efeito MunioipaJ, de cessá o ciclo econômico .do Cal'."
um representante- da emar.. vão"; "
de vereadores e de. representsn
tes de entidades eeenõmtcas da
'nldUstrla, do' comércio. dos
. 'l'ran~ports .e de C~ubes de Ser~
,Viços.'

. § 39 As COMAs serão dlrígi-_
(IM por uma Mesa Diretora, cs

. colhida de forma ,idêntica que
a CAC e ~ oaac.."

Art, 3q Dent1'<J ae vinte dias,
11& ,Entidades que comporão a!
CAC, Indlcll""Õoól à Federaçiío d~S "

indústrias do }õ':-.;10 de Sa'ha!
C","arina, os nomes q~e CO'11PO
rão a O_'<C, cabendo a reta es
providências necess-irlas nara ·a.
constituição das comíssões, , ~

Congresso de' Munielplos 'pr6
R-tOI, aos 15 de maio de 1966,

FederMão das Indústrias do
, Estado lo Rio ,Grand~ d? sul.

Federacão das Indústl'las do
:Estado de Sll.l1ta. catarina.
. Federação; das ,llldj'istrias do
Estado do Parana.. •

Ir ::.. PROPOSI.QA.O Nq 2

A ~Federa~.lio das Jndústrllis" do
Esllldo de Santa Catarina, apresen
ta a. se:;ulnte Resolução;

H que o Congresro_ de Munlyí~

.' pios pró BR-1.01, enCllre<:<.1 aoll emé
, :rItos Governadores ndo Meneghet

ti, Ivo Silveira e PauJo~!'.Jm~nteI, a,
necessidade imDeriosa de ficarem,

'permanentemenll" ,atentos às rie
ceSSldades da BR-In, to~nando-ge

os pregoeiros Aos reclamos que ~

"Comissão, de Ação Continuada
lhes fará. chega!' à propJ1"çâo que
se torn<lrem presentes.'
:2q~4ue o "Congresso" expres!'t! o
reconhecimento pelo decidido apoio,
que dêles recebeu.

m .:.. PROPç>SlÇAO Nq 3

A ll'ederat;áo das lndústrllls~do
F..stado de Santa ,catarina, apta.
se,ntti II se!Iulnte' Resolução:

uQue o Congresso dos Munlc!lllOS
pró BR-lOl se dIrija aos mand:itâ
rios do Povo do Rio Grande do
Sul. SanfAcCafltrlna e Paraná, 1a~

bnda um veeml'nte apê~o narn ti_UI
envidem os m~.lhores "sforr~s, vi
sando a conclusão dll BR-l01, cer
tos de que o d~nddo; ll. bravura, a
persistência e, a determlnaclio que
são o t1P~nâldo dos mer,mos, 'l0n
trlbulráo Cleclslval11~nte pa.ra o fim
eol!m(ldo }lOr ~ste OOngreuo.

!V -"- PROPOsrÇAO Nq'4
I ,

A Federnr,ão dll.!l Indústrias dO,' ,
EstMo de Santa CatllrlM, .prc- ~

sen:aa, seguInte Resolução: ' I
'"Ao Congresso de Munlciplos pr6

BR-l0l, propomos que pleiteie 'jun-,
to < -ao ar. Diretor-Gerai !lo De
partamento. Nacional de Estradas
de Rodagem' /DNER1. a. criação dei'
uma ComissRo Espeeial, enC&lTe
gllda. especificamente, da 'aR-lOl"
l:!echo Põr!o A::gre - FlOIIl1.llÕPO-1
113- CUTltlba ' , '

.DIÁRIC' Dê CONGRESSO NACIÓNAL

IhOes;·em ,tempo, 34% - cr$ ".1Xli I;lilhoes; e, em depre<:lação
12% - Cr$ 72 bllhões de cru
lIlliroS). só. no 'setor de trans-
porte, ._

Admltlndo-!(l que as' verbu!
otçamentanas existentes ao-

·roam a. 12 p!lllões de cruzeiros,
· que o Banco l\JUnelial ou o B.lUl
eu mreramerícanc ce DesenvaJ
vímenco, financie 50% tcín
quenta 'PO); cento), da pavimen

.tação, evidenCia-seque os te
(..ursos a serem deJ:erldos pelo:
'resouro NaclOpal .;.. inclusive
de prever mecanismo de Letras
·tio Tesouro '- somaríam. a' OOr
ea àe 00 bllhõeir de cruzeiros,
parte deferida. neste exercício,
como suplementação e. parte '1l
ser investida no exercício pró
ximo,
.. Esta, Senhor presidente, nos-o
la postulação, certos .de que seu
atendimento por parte lIo Go
vE!J.'l10 de Vossa. ..Excelénela. se
rá maís um servtço prestaao

pelo Govêrno da Revolução à
Pátria. COlnl1Ill, ~

, congresso dos Munldpios Pró
:BR-I01, Pôrto Alegre, 1(> de, mato

. de 19a1l. ' ,_

Senhor CongreSslsta,
AprecIando as' .consíderaçõea

e as exposições reítus nas diver.,;
sas proposãções, apresentadas li
aprovadas pelas, Comissôes ,de
E.~tUdos,'o Plenário Geral pro
nuncíou-se.. tavomvel e .atln-

·eou as díscrtmínadas a, seguir,
com sua redaçào firulJ, para se
rem- inoorporadas ao Memorl~
qUtl será encaminhado ao EJ,:ce
lentts.sJnlo !:lr, presidente da
Repah1íca, ·Mal. Humberto' de
Alencar Ca.stelo Branco, repre
sentando um conjunto final de
t'csoIUÇÕ~S do Congresso dos'
MUnlci~los Pró BR-IOl; ,

, ! -, 'PP.OPOSIÇAo N9' 1

'orga:rr~(Zçdo de uma Campanha
de Ação .co:rr'tíll.uatla para a COJl,-

,cZtl~áo da BR-IOl
Resoluçâo:

Art. 19 Fica crlada- uma 00
misslto de Ação Oontlnuada
l'cAC, • (11 3tlnada Il mJ1nter
permancntemente, uma ;campa
nha para: ll. conClusão da BR

,101. inclusi\'c. .nos acessas à
Pôrto 'Alegre 03R-2:JO) e Curt-

· tlba (BR-4!illl.

§ 19 Alcançada o obJetivo, II
'CAC, ,a seu crltérJo, poderá en
Carregar-se ,de outr!ls. cnmpa~

nha.s soclo-eco!ÍOmlcBs de lnte-' •
rêsse dos Estados do Rio Grande
óo sul, Paraná e .Santa Catar!.
111... • I

~ 29 A CAC será' ..constltulda
de um representante dltB As
aeníbléias Legislativas dos EStá
dos do Rio Grande do Sul, t>a-,
raDá e Santa Catarina, das Fe
derações das Indú~trlas, do Co.

'mércio, das' Ass\)ela~óes dos 'Mu
nlci})los 'e dos SindIcatos das
:Empresas de 'l'rimslJortes às
Cat"gas di cada Estado congre--
gado, ' ,

11 39 A, CA será' sediada. 'em
FlorlanópoJls (SeL . " .
. i, 49 A CAC ~legerâ sua Mesa

Diretoria. composta de, um, Pre
.sidenle, ..de um Vice-l?reslde)1te,
t'le um 19 e -um 29 E-ecretlU"los e
um Tesoureiro, -, .
· f 'õ'A OAC terá. nos 'ESta
dos onde llão [Ó1" sediada uma

. comissão Fstadual <aEAO); com
a mesma fi;nalldalie' e constitui
çúo d!tl1uela.

, sua. área, orientarão por Inter':'
médio õe Instrul,1áes' ,os orga
nismos munic'pals, correspon-
~entes. COMACs,. ,

§ 7? A CAC e, em sua tirea,
~ aEAO, manterão < ps Gove-

~......:""c_._ . e:

,"'CONGRESSO . DOS.' MUNICll'TOlOj'
.PRó :BR-I01"

Memohal ao Exmo, sr, Presidente dll
Bepublica. e f'T()1Josíçoes finais
, aprovetaets no PlentJ.ríO Gel'aL

I11EMOmAL AO EXMo. SE
,moa PRESIDENTE'

DA REPUBj:JIOA

Põrto Alegre, 11> dé' maio, de
:: 1960.

., Senhor Presidente,

O "Congresso de ""Municípios
Pro BR-lOl", expressando os

.ansetcs de treze milhões de bra-,.
aíleíros, pede vênia. a Vossa.
]l,celêncla. para passar às suas
mãos o presente Memorial que
consubstancla um apêlo de 'ver
tornada l'ealidade a esperança
que acalentam há mais de' um
quarto de século: a conclusão

· da .BR-I01, ni) trecho como,
vreendldoentre Osório, no .RIo
ürande do, Sul, á Garuva; em
Santa 'oatarína, com os acessos
<lo Pórto Alegre (B&-290) e a
Curitiba (B11.-468). '
'Entende o congresso desne
cessárío 'entatízar o que é do
consenso geral: a BR-10I, ria
trecho mencionado, é uma 1'0
dôvla de lmPorUw"la. rundll.-. ,
mental para a economia do' ex.
tremo-sul do Pais e. - 19ua.l
mente, tem. ínterésse Interna
ctonat, por permitir fácil aces
"o !lOS paises do Prata, Inte
gr andn-os a' nossa ,economIa,

~ especialmente, tendo em vista
to eletiva. plLrticipaçào do, Bfa
1Oi! na Associação Latino, Amel"!
cana. ae Livre (lomêrclo
{ALALOJ. ,

Illdependentement., EJ,:celen-,
tu,slmó Senhor Presidente, da
econ'llllia. direta que 'result&rll
aa conclus!lo· da BR-101: dese
'jamos regl$tl'ar, a. expreSSIV&
economia. aos· custos de produ
\lao,' a:ecorrentes da senslvel
baixa 'que ó3verl1o soft.r o.'l
tretes rodOViários, tudo isso:
llarmonlZanao-se cam a salutar
'Politlca' ao Oov&no Federal,
.que Visa o aumento de produti
vidade e contençao de cUst~

fundamentais . a cotimaçâo dos
iJbJetlvos a:e cstabllíznçAo flnan·
eemt e aescnvolvtmento, eln
bnses sólklss, do nosso Pa.Ls.

Em àoctlmcDfo entregue s,'Vos
.s.. EueJ!!Dcla. em agõsto dê
1965, qUll.l1do 'do Isolamento do
Estado do ftlo Urande do, sul,

· decorrente'do desastre 'do "Pas
so· cio socorro", procurou-se
demonstrar> as ,I1IIPllca'ções ao
'do-econõmlcas ' e 'polltlco-estra
téglcns dI\. l3R-IOII

Ag'orn. pretena:e-s.e. tão so
mente, encarecer a. necessidade
:premeut!' de serem suplementa-'
uas as verbus destinadas '110
:prosseg1tlmeuto das obras da ro
dOVia, cuja tnsuflclêncla sede
mtlnsf.rB na llSSlDnfar que o tre
chá Pôrto Meg!'e - _aáruva. 101
'uqulnhoado no orçamento
'VJgehte, com um Irllpol"te glebal
de apenas 19,5 l&ll1Oes de cru·
t:elros. _,

Para a conelusM da rOaOV11\
l$tJma-se II uecer.sidade·' de In

"fcstir um ~ ·total de 93, bMhõ~s
Cle cruzeiros, com po;;Slbllld~da
ae rlnané.lill1ellte parcIal por

· pane ao' Danco 'Internado~lIÚ
de Rewnstl"UÇ'.ao e- do Banco In-
tt1ralnerlcllll(J 9,\, Deaemolvl
meuco.

r.es,alte-6e, enlJ"etanto, qu"
~m õeconl.iJzia· do p1ll'fll da
.DR-I0 I, rei(lstul.l' apenas M 'li>

· (seIS ponto .seis} de seu trllçaoo
em terreno montanhoso contra
50,J" ·tclnqu~nta ,por:.cen!OI da
BR-lltr., sua· éoncluslio acarreta
r:!. uma economia nuual do ,va
lor 1{tU!l1 1\0 inyst!mento: (em
'cl'nlbusl1vel, 14,7% - cr$ 2 bl-
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v - O SR. PRESIDENTE:

o SR. GERALDO l"RElRE:

Possa-se ao Grande Expzdien:e.
(H~l11enugel11 pelo ralcoímento do Se
nnor wenceslau Braz, ex-Presidente
da Repúblíca.)

Tenl a palavra o Sr. Geraldo Freire.

. Congresso dos l\lunlcipiol pró Sr. Presídante, ascím devem ser os mandato que o povo lhe deu, quando I A' ARENA, a Maioria desta '(;a5~
BR-IOI - Porto Alegre Plenário homens puuí.cos. q~le IÜO I;O~nll às- tantos uuscam, P~l' todos os meios e {Jue tenho a. honra de represeatur nes
Geral, aos 15 de maio de 1966." pírar a t.ma qua!il,c'Jç:.o superior à do termas. se pe,p,),uurem nas posíçoea .e momento, apresenta li. msmoría da

~~u " ...,..j') "010, ,.. ~., 'll~ f~ tornam da VIGa puonca, Wenceslau Braz de- Wenceslau Braz o seu respelto e 11 JaI"
Era o que desejava dizer. IIl1mto grandes eJtilízan:lo p::a cultura as veria ser lJ:m remorado, e deve .ier ~al1dade, Saudade e respeito que nãO

b:m.) , I " ,,""'11 a cujo coustamememe .embrado, coma no- sao apenas !1{]S80S. Saudade do co.
sno éie próprio pcrtenc:-. mem que, a.da moço cercado da sim" l'a':1I0 ria patria q!le tanto amou. Res.

\Ç"'1c~~.a.1 b.'UZ l"UU'UJOIl para o paua, do respeito e da adnurncüo do peho dessa geraçao que teve neíe n~
8Ue:51O. 1"i):mOtl-S2 Em Direito nu povo braslleiro, se retrrou da lida pu- ;los mais belO!; e glorIOSOS exemp!o""
tradícianaí Faeultla te do Largo de blica quado (le1>:OU a Presldêncla da 10 orador C abraçado!
São .fo'tanc;sco, em São Paulo. no ano Rep~lblica, enzendo .que esta ern •. cuí- O SR. J\BLTON REIS:
de 1890,' quando contava apenas 22 mmancla se:n dúvína alguma de sua •
anos a!' Idad~. Aos 21 anos já era vida dedíca::Ja ao bem dêste P~!.. cSem recuõo do orador) - S:. Pre..
Deputado .estaducr. Aos 25 anos, se- O SR. GERALDO FREIRE - Agl'a- 'siúel1le e Srs. Deputados, l.J P".ua re
cretàrío tI:> tntrrtcr do Govêrno SiI- deço a V. Exa. o aparte. Multa coisa Iverene;a, .(lOIlsternada, a mzmuoa d.

ISem rClllsão do oraâor: - Senhor vinIlll B:':mdilo. A!J3 2:; a,,08, Dzputado se poderia aízer a respeito de tão Imn (te seus .filhos mais IJUJ,,'C3 _
Pl'esidente, srs. Deputados, o Brasil recerat, cl1:~aml0. 1'0 decurso do man- ilustre varão que tanto -engrandeceu 11 V,cnce,lau Braz Perêj~a Gomes.
torio está consternado pela perda de dato, a líder da malonn. Aos~41 anos, nossa Pátria. Entretanto, outros ora- lJOd\ o seu desaparectmenr», ~; .. ~eu"
um dos seus filhos mais eminentes, o foi P..e:JUZl1.e tilJ Estado de Minas dores estão inscrttos para talar. O 3,e a tl!L.ma imagE,m vi,;!! que se ,tm~a.
SI', Wenceslau Braz Pereira Gomes, Oeraís: aos 4(; ,1~OS, Presídente da tempo urge e outros problemas "stão I0;t p, nneira Republlca, ou da Repú
qlle chegou a ocupar, durante um pe- República; e, f,U3 53 ano; de Idade, demandando a nossa atenção buca Velha, 9ue ele I'epre~m,ava com
1"100"0 agitado, porém brtlhanter o mais época em qliZ (; homens que cuidam Paz aos mortos para que 0S vivos IhUta. p:oprJedade, naqullu que: elllo
suo põsto da República, d~ pO)l';""~ se r<: .nm .em jueuo lastl- possam aruer até que a morte !10~ Ipô)ssul,a de D?~lhol'. U flgO/OSO codlgo

Wenceslau Braz nasceu em lSUR e gío, idad2 j.1 5J;: ~.:" "el~ m-ase fo" iguale a todos,' ide etíca .pohtica. em ,cue se sonres-
'_ .•• I ~=IV :~n e da oàmam dos Lerei lima llárrjna síntétaea e ex- sala a probldade f;lI1clOnal e o devo-

In'. rreu no Inicio da semana em que 1 'I' • " • II tamento à causa públíca.
no" encontramos. Viveu, portanto, D:plltadoc, na II'Nll CIO· atu, a, cpoca pressíva do hístoríador l'§dro .caimon Wenceslau assunuu a PrciJiCltncia

.quuse cem anos, (111 seja, quase um em que todos S? f1 sham no apozeu dlls a respeito do Governo do nosso )10-' d j. , d f' 'rJ d
- "ambl~.óes pelo I-,oller, Wenceslall Braz "D d ' . ,numa as ases maIs I Ice1S a VI a.
sl','U)o de reallzaeões, 11m século de l'ecoJlíEu-se á t'all"'jlilliclade de sua ter" me~ac.a o, Inncional e - por que nflo di~ê-Jo? _
ex<'mplos, um século de dignidade. N. e 113sim I'iveu na fOl'lTIQ<a e adm!' '(HISTó,UA DA CIVlLIZAÇAQ de todo o mundo. Seu perJo:/a presl.
'l'(da a sua vida foi pautada por um rnvrl rtaiubá até a data em que Deus BRASILEIRA, PG, :139 - dencial coincidiu com o Illlcio e O'
alto sentido educativo. A sua mensa- , . PEDRO C.lLMON) fim da primeira Grandc Guerra. li:
j).'('ll1 é uma mensagem de paz, de eolU" o 1~"C'.1 rara a ~ lo ';a, alnda aSSIm, {I sua tolerância. o sci{
pJ'pensfto e de fraternidade. -Falant~) .Nunca se de<slnleressou dos destinos "O gOVél'IlO de Wenceslau Braz eqUilíbrio e a sua flrmcza foram de-
s&Lre éie, no Senado Federal, o Seno." da cm~o. publico.. Coincidiu cem a guerra eUl"opeia. monstrados em tod03 os seus aios, eloS
do.: MiHon Campos teve esta" exprrs·· "'-ln ll~cnç"o ,,-'ll1pl'e e.;téve volllllla Esta provocou as mais ~aiutares quais ressaltamos -a sua inabalável
sôo mult-os feliz: "Wenceslau sempre para os .110SS0S prublemas e para a es- reações no Brasil: desenvolveu ex- convicção democratica, porquanto,
1'oi \li11 hom~m dt'<'OI'OSO: pOréil1, nUn- eolhl ~,~s homens que nos haviam de cepcionalmente as nossas idústrin il musmo depois da declaração de gu~r.
cn dl'coll1tlVO". :;rodos Os triunfos que dirigir, a ponto d.', quando em Minas e despertou o esplrlto clvico; npl1r- I'U a Alemanha, não permitiu que
Ne nlcançou foram cOl1seg'uldos atr'l - Gerllis surgiu 11m momento de divisão cebenndo-o para' a defesa nazlO" quaisquer atos de vlol!U1Cla fossem
"és (Je umll vida que próCllfOu pauta~ epase fatal no seio de sUa poBtica, nos nal. . praticados contra -os súdJ!OS daquele
pria austeridade c pela modéstia. têrll}os lembrado dêle para candidato Os efeitos econômIcos da guerra país. aqui residentes.
. r:nmo são mlstcrlmos os de<ignios de compOsição. Os acontecimentos mundial .foram e<spantosos. lme- Ent,re as características de Wences.

de D2usl Aquêlcs que se fazem peque. e\'oJUlrnm e não tIVemos oportunídade cliatamente.todos os nossos produ- lau, sem dúvida alguma, podemos cl.
11(1, crescem (lOS olhos dos seus _seme· de contar com tão Ilustre figura, mais tos' se \'alorlzaram, as exportações tal' a pru4éncia, o equillbrll.l. a mode-
Ihantes e aquêles que querem ~ni!ral1. lima vez, no Palácio da Liberdade. avultaram, qUase todas' as indús- rh~ê.o, Lutou bravamente para que o
'~~(jel'·.se são rebaixados pelo pês) da' Mas, Il"quele momento. quando êle, na trias estrangeiras se reprodUZiram, Brasil não rintra..sc pm guerra, pois
proprJas ambiçõ~s. Lenilmtl'ia1Il0S, PO'.I Sl'O "')~nn'·o pilra a paz e para a har- sobretudo .em S. ~aulo, de manel" P.ç'g~:~ce~ne:lcon~fSiSna;ncr:..rl;..:'~r~n~a,.cl'annddl:p,,,'mplo, a teoria do super-homem ou monia entre seus concidadãos, perce- rn. di" ç _ vou ..,.

ria ~Ilper-I'aça, que fez com que u bzu (jue, saindo do seu retiro, Iria le- ,a !spensar~os progress m- mOl'mes sacrifícios com que Irlamos
. i mente a Importaçao~ aumenrando. f~car, arrastados à fo""uejra bélicamundo, há poucos anos, enfl'entasse vaI' a MlI1as Gera s {l certeza de dias em grandes proporçoes, a nqal'7a (.'Ue incendiara todo 'o m'~no'o, no. l'dos

a mnis Cl'url de tód"s as catástofl'es melhores, niio fugiu à convocação. local. ' De 1914 ~"
hhl.<írleas. Os homens que se tinham Sentiu-se feliz, por certo, quando no- A criação da Ii!ga de Defesa '
pOI' superiores aos -outros, pertencen- tOIl que seu l'etôrno não era mais so- Nacional, e o apêlo aos jovens bra- Bn/,retanto, a Alem..nha n:lO com"
te" n ,'ma raça de escol, nada mais llcitado.. 1I'Itaas, Jlorém" naquele ins- sileiros para se alistarem os ha- prcenr'era a neutralidade ao Brasil
fOI am do que algozes co. humanidade tanfe licou certa de que. em Itajubá, talhões voluntários e adestrar."e e t-olpecleou o nosso primeiro navio.
c nem sequer o nome de hOllV'nS me- estava um homem que reza.Va a Dells, nos serviços militares, pu,erlIJn () I) "Paraná".
\'('(,[,l'Jnm. Entretanto. 111\ n,] História que sc ret!l\ll'a da vidll. pública, mas Erasil. em 1917, á altura jas suas :Nessa ocasIão. Sr. Pl'esitlcnte, ltl1Y
<:la Humanidade a !lcõo' de Francisco que não era Indiferente aos destinos responsabilidades internaCionais ~arbosa ganha as runs, faz eloqilen.
(jp A,.sis, que sc If1LHuloll n menor de da sua terra e ao bem estar de seu Entramos na guerra ao lado das "'S dlscuri:os e pede a entrada do
tC'da", que ehnmnva dé irmãos re pró- povo. Saiu aos 50 anos de idade; Teco_ nações aJladas, contra os Imper,... Brasil na guerra.
prios "(Ires j]'l"llcinnnls, que falava aos 1J12u-ee ao sossêgo da sua vida, à tl'an- centrais, em virtude do torpedea- N1:,s ;Vtn~eSlat1 Brn2, com a sua
'P'wnl'OS e aos J1~íJws cpmo filhos do qül!i(Jude do seu repouso, às suas eogl- mento de algUns navios merClln- pruG~nmn, t.ii;07sõn~en(e faz um Pro.
nlrsmo Deus. que se fez peq'}~nino e tações e a SUe. fé, porque entendeu -tes por submarinos alemães, e da tc~to 1)JplomatlCO Junto 11 nacÍlo ger.
in~:gnlncante llliJS que. fazendo-se as" que outros mais jovens poder~am ser nos.~a polttlca exterior desen'101' mâmca. Dla~ depois é tolppcteado o
SIm obscuro, fOi lUminoso e insnperá- mais aptos a prer.tar à slla patrla os Id 1 - d . ' B sP!'undo naVlO brnsUelru, se nao me
vel, [le modo que até hoje o conhece- serviços que éle, na sua modéstia, en- v a. pe o barao o RIO ranco, e er!gano o "Lapa" Ruy BlU'IJORII, .lt){,m
mos pomo uma cxprcs..ão mais angelí- tendia já estarem superiores às Sllas co,?tmuada .por seus sucessores. de 011; l'uas, ganha n. Impren'ia, Já há um
cIII do que prôpliamente hllmana. próprias fôrças. Foi um equivoco, por sobdariedade cOIlJ os Estad~s Un." clamor nacional para q~e o ho~so rala
_. . . certo. ~le procurou ocultal'-se em seu d~s ..A guerra naJl nos ".uswu sa·· pa,.t-!cJpF da guerra. .

A, liçao de humIldade e de mode.stlll recanto, e o BrGS1I, em certo aspecto, CrJfjclOs de gente, apesar da dl- W211~eslllU Braz decretou o .Rompi..
é fi mais precIOsa qu!' poderr'.'os le- pode ter perdido a cooperação pollt!- visao naval .fornecida pelo B~~SII nlEnto de Relações do Brasil coui 110
p;ar ao~ nossos. coetan~os e aqlfeles ca de 11m dos seus maiores filhos. En~' para0 pO!!Clamento do AtlãlHICO Pátria de Goeihe. Poucos dlns depois
que "'irao depOIS de nos. Wence:slall tretanto, dizia, com multa razão, um e do MedIterrâneo. Também r'ão é torpedeado o terceiro naVIO brasi-
BJ'ltz Pereira Gomes. dono, por smal, filósofo grego, que niio é apenas na nos trouxe vantagens espeCiais; O lelro, se não me falha a memória O
de indlscutlvel talento e gran~e cul- pollt!ca que o homem serve ao seu ld!allsmo, que fôra na mOllllrc;ulll "Tljuca", e ai Ruy, com a sua pala-
tura scmpre procurou fazer IstO. nll pllls o traço car-acterlstlca da nossa. VTa Incandescente Jntlllma 11 IlJma na.
Slln,. vilia. Tinha, p,rinclpalmente a vo- W~nceslau Braz, pela sua vida, pelo Intervenção nos negócios diplomá- ciona1, e o povo, ~as rllas e pela 1m..
eoçllO da paz. E mteressante <l\le. ao seu exemplo 'pelo sentido educlltlvo ticos, se repetiu na :El.epúbl1ca. po- pl'ens!l, quer e pede a gtIerra.
{l~lxal' o .Govêrno do E~·asll. ~m 1918, dos seus ato;, sempre estêve ao servl- ~~~ua -:o~a:I~~~:S P~~\~:c~ 1J~~ Wenceslau :Braz, a 20 de .outubro de
poucos dl'H antes havl~ a~s!l1ado c ço de sua nação. Amou slla fllmilia e conseqüência do grande voÚmla- 1917, decreta o Estado de Beligerlin-
Tlnlado de Paz com os Iml1enos I!f.l- vivia dedicado ao seu próprio aperfeJ_ riado, depoIs lias leis referent<!s a eia elo Brasil contra a Alemánha. en.
tl'ais ela Eu~opa. A vo::açao da. sua çoamento .e à tl'anqUilidade de seu' via mensagem ao Congress vê
VIda !ol sempre esta: espalhar a paz lar. Entretanto, seu pensamento, sells conscrição mllltar.· que se tornou od· . o, e a
['In fol'no de si e deixar a paz como conselhos e seus cuidados, estIveram obrigatória, (1915) as fôrças ar- aprova a, por au~nimldade,!le votos.
beranca aos que viessem depois dêl.e. voltlld~ constantc'mente para os maIS' madas se modificaram ~ompleta- l~~ ano depois teve, entretanto, a.

V~ mente. Começamos a ter Um pxér- a cslla e a fellcldw.ie de. ainela emNnscru num lugar pequenh:lo, Sao altos problemas da nossa pátria, , cito fel'to de todos os cidadãos em nÓlne do Erasll. poder assln!lr. eomu
cactano da Vargem Grande, que 'mals seu Pre Id te Tr ta I d P
tmde passou 11 ter o nome de Vila O Sr. JOão, Herculino --- Quando idade de servir, A parada dos re- . s. en ,{] a_ cOl e azo
./3rllz e, hoje, é a cidade de Braz1ópo1is, V. Exa. pronuncill ês~e magnifico dJs- gwentos de "atiradores" reaU: Assummdo a Pl'esl.dencla nessa cpo-
['JIj homenagem ao seu filho Imortal. curso na homenagem que esta casa zada no Rio de Janeiro p.~ 7 de ~~ =l:~~~: ~:m~dl~::e~o~=~~:~n~
E um lugal' bucólico e pitoresco e pa- presta ao nosso coesta.duano· falecido setembro de 1917, reuniu, em belo equlllbl'io orçamentArlo. aue persegulu
rrce ql1e Wenceslau Braz,' tende-se recentemente ,o ex-presidente Wen- conjunto, a mocidade de todos os em todo o seu periodo de governo.
lnspircldo nll própl'ía naturezl., trollxe ceslau Bmz, V. l::x'J. ferre, neste ins- :E;stlldos. O corolál'iç dessa apro- Desfraldou a bandeira da ausLerlda-
desde cedo a vocação para a tranqül- tante, o que, com,ldero ponto alto, da xuna~ão e dê5Se movl.mentoc1vlco- de. Criou, inclusive, 1mpostos slltlre ~
lldade e para a ordem e, no convivlo vida. dêsse eminente brasileiro; que é marCIal seria a revl~e<scê~?Ia. de vencimentos de' magistrados, de mill.,
co,u aquela gente bondosa e singela o seu desprendlmentl1. na vida pIl- Um nacionalismo beneflco. tares, sobre o seu próprio sllbsídio de
que o rodeava manteve-se sempre fiel bllca.· '-~Benéfico, SI', Presidente, e do qual Chefe do Governo, Tôdas as despeslÍll
.\s suns raizes, e assumiu os mais altos No Instante em cllle todos se llpegam Iainda hoje estamos colhendo us fru- consideradas adlâveis forllm suprimi.
degraus da vida humana, sem jamais aos cargos públicos, tentando mesmo, tos sazonados: benéfico, como benéfica das. O Brasil vlvia jâ àqu'!le trmpo
lirrc!cr de vi.tn as tradições lia sua aLravés dest.e apél:o (01\ por meio dêle, foi a vldn daqUele meu ilUstre c,,~ como hoje, uma de suas maIs terrlvelS
lenl1 e a civilização dc scu povo. ult.mpassá.r aquilo que constituI o estadunno. 'orlseti financeiras. I
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Se -pudéssemos, nestes minutos que Deputado réderal. Secretário do In-' de luto toda a Naçao. Datado de ex- 1ndicaJo Vice;PreSídente dll.
temos, a_nal1sar as obras de mator re- tenor do Govêrno SUvlano Brandão, celsas virtudes, o Presidente Wen- RepubllG'l, na chapa em que n-
IJe1'0USsfio levadas a eteíto no Govêrno Líder da Bancada Mineira 'na Câ- ceslau- Braz Pereira Gomes, último gurou como candidato à- Prestden-
wencestau Braz, -- deter-nos-íamos no mara, Líder da Maioria no Govêrno presidente que ainda sobrevivia da cia o 'Ma.recnal Hermes .da POD-
exsme do Código Civil Brasileiro, pro- RodrIgues Alves, Presidente de Minas Primeira R'cpublica, deixa aos poste- seca, viu o seu nome' pr".'ig1ado
muígado a lQ de janeiro de 1916.- GcraiskYice-Presidente, da República. ros magnífico exemplo de vida púbU- pelo povo l;mwleiro.

O Presidente 'Wenceslau Braz in- até, rínalmente, presid~nte da Repú~ ca e 'particular. Exercen'lo as tuneões '{ue. <l
eumblu o saudoso e eminente jurista b~ica - sua m.area, o selo da sua pro- Foi o ser~no, segr.rc e grande tlmo, constituição risou ao Vice-Prcói-
patriclo Clóvis' Bevíluequa, de etabo- bídade, operâncía, desprendimento, netro 110 d'!JC:l q.tatviênío 19H-1913 dente da Nação, o Dr, wenccsíau
rar o anteprojeto que, depois, no Be- honradez, CIVIsmo e humildade. Se 'lt' Braz deu ao pais o "melhor do-
nano, recebeu .ajuda substancial de pudéssemos balizar o comportamento -- "'Na,SCldo em ~6 de veretro de cumento das suns virtudes clvicas,
f1,uy Barbosa, tanto no seu espínto de Wenceslau Braz, diríamos, sem mê- 1666, na_ entao Fregu zla de São alheando-se, tlll~ competições par>
corno ns redação de muitos de seus do de errar, que foram a humildade Caetano do \ srgezn Grande nore tidárias e' conquistando o 1t11l'eÇO
8ltlgos Outro ponto que podemoa res- e o ,equilíbrio o que mais realçava nl'~;oópollÍ;, no -u, do Estado, de dos s"eus concídadàos e até ie
saltar na sua administração Iof a exe- cnqu~la exuberante personalidade do MI11aS Gerais, li lllho legitimo do adversártos..
cuçao ti:> W críada no Govérno Her- estadísta da Prim(!lra Hepúbllca, que, Coronel Fr~acisc(l' Braz -Pereíra Travada a !llta em tõrno d'a 5\1- '
JlE'S -da Fonseca, que instituiu o Ser- por mercê de Deus nasceu em Minas Gomes ch f d ~
viço Militar, Obrigatório. Entretanto) Gerais ' " t" e e conserva 01' do .an- .cessãq do Mareei\!'.l Hermes, fot

, , , rgn l;egrme .) c.eputado li Assem- afinal 'cscoíhído com o Dr Ui"l)'l-
o PresIdente Hermes não teve condí- ,~este momento, quando a terra nra- bléla Prcvlncíaj de Minas, duran'hi I,' no 8a"lto ••"'- como candidatos de

"çces para pô-la em execução. E Wen- síleíra se sente consternada, quando a multo,S anos, ' , -
cesra u Braz o fez; tendo em vista o ulma nacional ~e sente atingida e ,Estudol.ll~ onmeiras letras em cénciEação ac período pre~lden-
clamor nacíonaí e aquela csmpanhs, LjUaJ?do os coraçoes das Ge,l'alS se sen- sUa terra -nata e os pre"'aratórios _cíat, assumindo li suprema nng 5-1
maravtüicsa que Olavo Bilac . empre- tem tristemente .amargurados, não na Capíral d~ São Pa I " 'j "tratura da Repúbl1ca em 15 de
endera pelo Serviço M!lltar Obrlga- podemos, na qualldade de LideI' em ' . .. u 0, em cu a novembro de -1914".
{orlO, .' excrcícío do Movimento Demncrátíco Faculdaae ,'ur~dlCa 1?I CIOU OS" seus

eua candídatura à J:'reslClencia _da Brasileiro, deixar de trazer aquI as est~dos para a carreira ce sua vo- - 'O ilustre mo, to tl!z a sua carrelr...
República, íntcmtmente, quando se m 'f t 1\ d f d caçao ... pública, de degrau em degrau, sob :,

t é 90111 es ,aç es e nosso pro un o pe- A il Q dezembro d 1890 di- regime do voto du:trital. que 1""0'1 ?Qapresen ou, era d bil. porquanto HeI'- sar pelo fa'eclmento dusse homem l' e· - -, , "
1lI,es da- .Fonseca queda, primciramen_ que foi, em VIda, além de mna legen- plomava-se em dil'elto e s~gUia I PaJ.'lamento e _às aH'1s chefias do ,E~-
te, como seu sucessor'. Pinheiro Ma. da de gloria, o gran(l~ estadista da para sua .terra natal. aí .se easan. tado e da Naçao, tant':\,- emu'enle;, {l.
a~ade, Clncínnto Braga, Deputa~o pOl' Prlmelra Re;,úbllca _ WenceslaU Braz do com a ema do Coronel ,]oã'l guras do cénário public(, bl"aYl1eir<- -
Sao Paulo, tl!solve trabalhar peJo veto Pcreira. aCorres. ' -CarneIro idantJRgI) Júnior _ M!l- Aug\1~to C~mte' aflrmll\'a qiú "o bo-
de Pinheiro Machado e consegue do ' " l'ia, conhec.id:l como Sinha. inem se agita e a HUMAN,U/,DE o
Pl'sidente Rodriguea Alves o menclo- O Sr. BenJamin FaraTt - Perm1te- Mais tal'di! era nomeado pro- CONDUZ"" ASSim a inteligência e
nado veto, O Esta.do do Rio e Per- ,me,V'. :Exa, um aparte? motor pÚblico da comarca de' dr"tes'_de car~iR" de -'NenceS'8\J 'BI·O?
llam~uco ,'tan.lbêm acompanharam a Ó $R. MIL,TON REIS '- Com mul- Monte 8unto.. _ o fOC,llir.;,rr.m c 0_ povo o cpmlu:',;u Il.tl~
P9<lÇIlO. de Suo Paulo. Bueno Bran- to p!azer. Do exerciClo, desse cargo, PltS- n.ais eleva:1os postos d') Pais,. Em
dao, que estava na chefia de Minas, ' _ sou a ndvogar naqUCla'ctdade. Mmas se ap,e:!cdva a "b'l1,e"trela rle
I1chava-se na hist.6dca Ouro Fino Cl Sr, Be111CJ,1nln ,Farah - Nao qUI- A habilIdade profissional reve~ V''el<ceslau'" e' quando bus~ado em
fl.ecebeu a visita de Clnclnato Bl'aga sera interromper seu brilhante dis- IdI' 1"1' I d l-' bA
'E lá se firmou o célebre ll.côrdo dó curso. PelRs suns p!llavl'es magn1!lcas, a a naque a - nova carreira que ,,~ 110-se', .l'e.:'Dn o e iàJ\l u. r!'.!'a
café com leite", no qual se conso1i- devem{,s c,01Jclulr que \Venceslau Braz abraçara, o estreitamento de rela. c:l!',~làato <ia r"ncl1iac~o :lllC,!OI1Rl. a
dou a candidatura de Wenceslau Braz PereIra <.lomes não ,56 era um homem ções e, o '1ra'.o 'n:ais Intimo com o Vel'~e ,Carll.Ca eSlava preserte comen_
Mas, nesta. altura, Pinheiro Machado' equilibrado, sereno, col'ajoso, honra~ povo dall e c.(JS munlclpios.vlzi- tEr do "que ,o Wl'ncesllu é' 11 1mien

c' Ifue era o Presidente do Partido .Re~ do e eficiente, como .f;arrbém um gran- nhps. fizeram avultar-'as quaUda- pessoa q~Ie fôra ,promovida JlOr aMn-
, pUblicano Cons!'rvador, e, sem dÚvi- de defensor da leI. Com· a posse de des de espmtC' e de caráter do jo- d11H1 dQ emI'lC:~o '" R~el ia-se a<l

dn alguma,l1m dos pollticos Dlaís in~ ~llo Peçanha, que V, .Exa. assinalou vem advogado, começando -a opi- pruante e c.1gr;o afastlUmu'<. que s~
fluentes- do seu tempo, já o apalara amdll hú jJOI'CO, êle dEmonstrou que ,~nlão pU)lica a tndlcâ-Io para um lmpClS2\'a wmc. Vjce-P\'\\slc1'lllte d\1
Entretanto, e apesar da lealdade d~ e. lei está aolma do governante e,que dos l'ellreSêlltaptes do EEtado ao República! Tllmbtlm, o grande Joeo
Wenceslau Braz e da SUa gratidao aos o goverm'nte nunca e~tá, acima da leI. Congl'esso Mmelro. ,- , Pinheiro, C1 'Cincinato_ .brasileiro, a
amigos, êle nuo atend:a aos caprichos /!lste ê' o grande exemplo, é a grande Em j}'hlcll Í<'mpo isso se' cum- quem Wencesiau Braz sucedera em
qu!>n<lo éstes poderiam arl'epiaa- a leI, mensagem que éle' enviou 110 Brasil pria, ,enelo (I Dr, Wenceslllu Braz 1"118-110 Govêrno ele Minas, foi bus-

Foi assim quando Plrlheiro Macha- de todos os tempas, princIpalmente, eleito deputad,. estadual em 1893, Mdo por al111gos. notad~mente Fral1-
do se colocou contra a posse de Nilo aO Brasil da atualidade, onde nós as- eXercendo o mal'Jdato de 31 ,de cisco Salles, no sel!, retIro de Caet/!.

- Peçanha. no govêrnod o Estado do slstimos 11. Lei Magna ser rasgada to- maio désse ano a 7 de setembro quando diri"o;ia a sua moderna cerá-
Rio. Nilo erau m dos maiores adver- dos· os dias. ' de 1898. Ne:sa data. assumindo 'o mlcn. Ambos, como outros mi'lC'!ros
sõ.i'ios do gcnera1 Pinheiro Mnchl1do' I, . Dl' Sil an B d' cl ti sUl' e "-nham s nso rioporque se antepusera aús desejos d": O. l':lR.. MILTON REIS - Agradeço .' Vl o !'Im ao o govêrno a an ga e p,.I o e
te em campanhas presidenciais ant;- o, apal te d~ V. l!:xa.,_e devo dizer, no de Minas, llómcou-o seu Secretá- re,'ato, senão o do sacrlficlo, ou da
l'iorcs, Quando Nilo Peçanha se ele' !1,na1 de mInhas, j)lllavras, que a. con- rio do Interior. carg<l 'lu!' txerceu ]l"6IH ia repúncJa,.
g~u governador, Piriheil'o declarou que vleção democratlca do Presidente até o !Im des.~~ perior,o governa- O l!'hmde llde~ clVilJsta Ruy Bar-
êle não tomaria posse e j020U todo Wenceslau Braz 1'9i flrmMa ao ton- mental (7 de se~ombro. de 19021. bosa que d~sira\dou em 1910, a ban-
fel! pr'estigio, nesse ~entJdo. Dias de- ço de sua. carreira política., porquanto Fi.nda ,u. "rJI~inlstr'lçao tio Df. deir~ que sacudira t~clo o pàls, tendo
pUlS, 'recebe uma mensagtm do en- ele Unha. como''Paradlgma. de sua con- Sllvlano Brandão, voltou o Dl'. como companheiro de ' chapa Alou-
tão PlCsidente da Pro\'ÍMla do Ria dut:: todos os valores espirituais dll Wenceslau B,ra7, .a advogar em_ querque Lins, combateu .violenta c ar-
Gnmde eto Sul, o grlLllde brasileiro Naçao. Monte Santo. F·le,lto depntado 'f~_ ·âorO<.amente' a chapa' Marechal Her-
Dl', Borge.; de Medelro,1, e de tal re- _ Portanto, 81'._ Presidente, ql1e ,0 d~ral, tomol;, posse a 3 de malO I[,c!s- Wenceslau Braz: mas, quando da
levfl1lcla ela. se apresentava partl Pi- eX,emplo -de Wenceslau Braz, de hu· de 1903, sem.o 11)I\)S tar1e ,escoUll- I'enúllcla à sua candidatura para o
hhejro Machado, que 'a levoll a Wen. mlldade, de tolerância e de respeIto ~ do I1der da tJa.n~ada mln~lra. - l:uatrli!nlo 1914-1918, eOl1cltoú tôda a
ceslmi Braz,' alta' madl·ugada. Wen~ ,leI, frutifique no. Brasil de hoje e no A ação que ai desenvolveu em Naçáo a se unir em tórno de 11m
eer,lat! 161l-a e depois, vlranda~se para Br~11 de amanha, e sirva às geraçties prol ~os Int~~êsses d~ [I,!lnas" as nom" capaz de, governá-lo em "transe
PinhelrQ, Machado, disse-lhe: 1'7110 Pe_ at\U\ls e às futuras, ' ,raras qw:tlillao.e.s de dll'eçao e co- tão aflttivo".
çanha to: eleIto gdVer!ISdor; eu lhe Que o seu comportamento-humano, mando que demonstrou no enca-
darei possp' E, Se_clltro motivo não quer como estadista .:lllel' (lomo cIda- minhllment'J das questões mais :\'rocla.mava:
houv!'sse, telo-ia ag<lra com êste "te- g:a, Insp~reIte ds1rva1de ,~xemplo que ,d~lieadas, _ ,foram de :,ssinalado uA ~erdlç!\Ó e a. rufua at estão
lograma.' ve ser m ,a o pe as g raçoes 1'01'-, valor e derlUlI·lhe dP~.aQue no consumados. A reparação e R

_ :e:s{~ era o homein. Eu ainda me vi~:lIr::ta:s razões, ar. Pre~idente, seio da r~pr.!'~entaçã~ nacional, reabllltaçi\o não se poderiam obter
,per:mtlrln salientar mais um. fato apresentamos à.1'amflia do Ilustre mor- , valendo 'Ih~ 'fel'. escolhIdo no Go- senão com a 'volta do crédito, c R
para Ilustrar a firme llersonaltdade to o profundo lle.~ar do Movlmento verno Ror.tllgue.,Alves, pala o. ele~ volta do erédltó seria intlollceblvel
'de. ~V~nceslau Braz. ..Realizam-se as Democrátlco Brasileiro. (O orador ~ vMo pOsto de lIder da ms.lorla. a. nllo S0!' como conseqüência de

,elclçoes para renovaçao do Congres- abracado) , . Reeleito., ~~I'uta~o re~~rl!l ~ um graiide movImente nacional,
S!>, c José Bezerra, candidato dll Opa- .' • - 1906 pelo aoual 6 Dis:;rlto, nao que apurasse os elr.mentos causas
fllÇão, em Pernambucü, ao Senado oli- 1)w'ante o dISC!!rM do _Sr, Mil- : I tardava _~ SE.: csc~lhl~o paTa 5U') e culpas desta calamidade, to.
teve li vJtóril1, Pinhe;rr Machlldo'- de- ton Reis, o SI', Henrl((ue. La Roc· ,cessor ali ;Toao Pmhelr.) n" 00"' masse as contas aos responsàvols
clara que Jos(, Bp7~rrll nã.o tomaria ' QUI!, 29 Secretário, deixa a cadelra vi!rno de Mil as sendo para êsse
posre, e cam '1 suB. 1'.lfluêncla no Se- . da prosltronofa, qeu é oClI,l)«da 1J{!lo - lto rt ' ' e assegurasse 11 nossa regeneração
nado nite. lhe t(ll dlfícll obter da Co- Sr, Ary Alcélntara, 4Q SeereM.rlo. a, cargo 51 ragado lJ, 10 dE; ja- medlant,~ ato- cuja eficil!ncla, re~

,mlRsito de Re~onhft,\mento daquela 'T _neiro de 39:l9. ' Integrado o pats no Il'avêrno de si
Casa que neo -referendasse a. vitória o SR, PR~SmENTg: Assumindo a Presidência de MI. mesmo, captasse a oanflança do

,de José :Bezerrn. F, assim se verificou. Tem a p!tlavra o Sr, Orm~u B&te- - nas Gerais, o Dl'. Wenceslau Braz, mundo, eÍt] cuja dependêncIa es~
~osé BezelTa não foi reconhecido pela lho. . com o mesmo esplrito, de tolerân~ tamos", -
Comissão do Senado, e o Presidente O SR, ommo BO'l'F.r.tJO: ,eis. e o mesmo descortino patrJó- Wence~lau Braz, tendo como com-
Wen!'cslau. '!I. despeIto de ser JOsé (Sem revl~o do orador) ~ Senhor tlco, Já. revelados em outros .pos~ panl:\elro de chapl1 Ul'banodos San-
)3ozel'l'a s~u adVer$árlo,. fC,-lo pouCOs'Presidente, 81'S. Depntlldos, nenhuma "tos de res~onsabl1ídade, í!J1prlmlu tos, foi o escol/lido para dirigIr li; Na- "
d.!~l ~!!POls, pal'1\ surp~ega <;le todos, out1'llrazllo há. senno a de ser o mais - li admjnist1açào de_Minas GeraIs ç!'í- "no transe t10 a.!lltivo", '
jD s ve ~o General. PinheIro Maclla- velho de minha bancada. parn llue eu novas energias, salientando-se o sÓ"úbe dirigi-la e!lSSlm falou ao
do e do pr6PTio ,JOsé Bezerra, seu Mi· ocupe esta tribuna depoIs de falar em seu gov~rno pela prátl~a 'dos prin- PO"o bra~tlell'o'
l\istro da Agrlcultu~a. ;:' ' <lS !lustres Líderes dll. MaIorIa p da clplos repubJlcanC's e pelos bené- -', . ,

Verificamos, em,~,a longa. vida Minoria, dois jovens literatos. altas ficas frutos de uma política larga "No patriotisml) dos homens de

t Wenceslau :Bra!ló e l,nos diversos exnreSS!íes do. culturlf pm mInhA. terra. vJsando o progresso' ecanõmico dó rer.ponsabllidade do Bl'l'ISll se
rgos que ocupou ~ desde Prefeito Sr. Presidente. nerllêu o B~aell um Estado, cóm o màxlmo respeito às Impõe, inlllldlvelmente, mna gran•
• Monte Santo, Deputado EstadUal, 00. tIeUI maíores - fIlhos, eo&rlndo-M I1btlrdlldes públicas, "de obra. de _construção e restau-
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rneàc, Cons,rução, polltica e eco-I dêsscs direito .. e Interésses". Asslm o execução. A justi~a e a sua dlstríbul- tanto, foi obrígado a enu'ar na luta,
nomtca e rastauraçdo financeira. rez. _ . çao mereeeram e..>t),c,al cuidado do ueciaranuo gue,.ra aquele pais g<!l'ill4.-

Está bem claro que esta dupla Ardente l\efenSl'r ctn indf:oo.ndênClll, Presidente. Enc~tou o combate as en, mco, apos o torpedeamento do torcei
obra exige uma mesma base: in- harmônrca entre os Três poderes, 1'1'- den.saa e enquadrou em decreto-lei a 1'0 navio brasileiro, tendo & sa,1S,a
tI'llnsigência moral e administra- 'provava o :iesrespe!to, se não o des- sol~ção que era de.carãter tipicamente çao UI', mais tarde. sssínar o Illmls
tlva, absoluto respelte às Ieís, Im-! Qrê20 Que v! :1l,p.,m merecendo ll;s,de- nacíonat , ncio em nome do Brasil, no dia II de
parcial apítcacâo destas, paz, ~lsõcs dos AI,os Trlbunnls, surg;u o Deu ênfase a siderurgia, então ín- novemcrc de' 1918, ou seja, quatro
ordem, en!lm, em tedas as moda- caso do E!;t.a:l.' do !'tIo. A Mesa dl1 cíptente e proporcionou meios para .dlas antes de de1::ar o Govilrno. l"01
Iidades, ordem material, jurldica Asserr.bléta obtivera hal/eas-corpus a exploração Inicnslva d14~ nossas na- amua no S3U govbno- que .cessou i\ .
e moral". ,para o seu runctonemento, 11 que se elas . careculr-ras, potJmulan'do o be- luta cem os fanáticos do contestado,

-epunna a marotía da Assembléra. I'eflciamen:u recmco ......n' preparaçâo que perdurava desde 1912; que foi as-
Tendo exercido a atividade profls- Flew célebre n.. ep'ca, a 'me.nora- mecânica e sua lavi;:~n" sassmado o grande ehere polltlt') na-

Ilonai de advogado, militou nas atíví- vel noite em que &0 defrontava o ar- Fêz multíplíenr as Instalações fri- cionar, general' Pinhelro M9cJta..o.
dadas dos três _podêres as Republica. diloso, quando não prepotente, Chete goriflcas, permitindo avolumar a ex- apunnaíado pelas costas pe:o mamu
Homem da livre empresa, rundou m-Ir.o P,R,C. e li- b~nedltlna paeíênci.. portação da carne. co Ranso de Palva, no sn"qS.o do 1:10
uústrtas .aasicas como a de eletríel- de presldmte que, embora negando Inc.'emcn.ou 'o ensino profissional lei dos Esl.1ano;e1l'03, no RJO de .1anrl.
dade. Com pendores de financista ,Isolidariedade à d/.utrf7l1f esposaua no nas diversas artes e Indústrias. 1'0, e que roram instítuidos i) servt
errou a Casa Bancária, depo41 o pres- -veredtetum" judklárlo, cumprtrta o Por tudo e tanto que re:l.llzou, me- ço mllnar obrlgatórJO e o (;odlgo lJivl1
liglof.lj Banco de l~J_bá. "acórdão" para manter a narmonía receu a bênção da Nação e o repouao Brasileiro, este pela lei n9 3.U71, do

AqUI faço um parêntese para contar entre os Pmlél'fs - que se Impôs, embora com apenas 10 de Janeiro de 1916. Ao assumir o
um fato do Ilustre Pl'e&ldente wences, Néo valeram asamencas e rot'eurn- 50 anos deixasse a Pres.dêncía da Re- govérne, Wenceslau Braz encontrou
lau Bl'llZ. Os bancos descambaram pr!do o' "ha'Jells-C'JrpllP" em favor ete pública. , em ruínas- e destrcçaua a. economu,
com uma cobrança de juros acíma da- Nilo Pecanha. sem que se verificasse Não legou fartuns. material, mas Ie- nacíoner, bem como um estado de sl~
qu:la que era legal. FOram a wenees- o emeacado rompímentct gou um no.i.e aureolado para todos os tio que bem tratiuzJa as expíosues po-
lau B;az e lhe ponderara 11 que não , Em sua M-m<n\:~m Inaugural, Im- seus dignos filhos e descendentes, que ]lulal es, A sua probidade pessoal e as
IIOria poes!vel a sobrevivência dos pan- prfss!onado com o descalabro nos pIei· tem sabido hon.aI' D patrimônio mo- suas quandades de aumtnístrauor' '11-

'cos sem um adicional de ta:ra que a tos eleltora:s, dizia o Presidente: ral quI' recebelam. , , zelam com que, dencro em pouco, as
elev~va 11 bem ml1is, do que a per~l- MNa-o feche~'os os olhos ~ evi- Exaltando a memória de Wenceslau 1inan.as meillorassem. restaurando o
tlc! A te ld d d W I ... araz, eslamos cumprindO um sagrado édlt i d da., • allS r a e e ences au nao d'ncia', o atu'l le!!ime eleltor~1 b cr o, compr mm o as espesQlI e\l "~.. ~ dever patriótlcol W radar ti abra- , d lld 'I'\'ac ou. não pode con:lnu,",; e a Naçâo çada). consegum o conso ar a diVIda r utu-

_ Nilo concordo. . está a exigir do Congresso a re- anle. Para isso, ImprImlu.a sua ali-
_ forma eleItoral e o cumprimenio O SR, ARY PITOiIiBO: ministração ,um regime de ab301uta

- Mas. Presidente, s~ nao fôr pOs' exato dessa re;orma. por parte de lIusterldade, Basta Olzer que, gnnnan·
Illvei _cobrar um~ taxa maior o bano t~dos, mas, especialmente. elos (Lél - Sr. Presidente, neste ,mo- uo, apenas. vinte mil cruzeiros men-
co nRO poderá sobreviver: ,teremos m~mbros do Conr;rtoso, que ae- mento, quando esta casa l'everencla taIS, como Presidente, pagavl. tódas
que vender o controle aclonáno. vem dar o eJwmplo". a memona de um dos grandes vultos as despesas pessoais do PalilclD, C,llnO

da nOs.Ja .f.ilStôrls., fall;lcldo domingo ordenado de cozinheiras, arrumadel-
- Pois, que vendam. Ma~ náo tran- Houve razOável procüdimento no re- ultimo em ·ltajuba. reporto-me à. m~- ras, além dos gastos de represenlllçao.

,11Jo, nem um minuto. NilO ,permito conlleclmento MS diplomas da CAma- nha menIDlCe ná cic.ade de Penedo, D1Spunaa, apenas, .de Ciols carros-para
Que ~ma or~anlznrlio que pr,esido não ra, mas no Sena:1o (I desprêzo pela em Alagoas, quando o Brasil inteiro os serviços oficial 3, li a sua espósa ,se
respeite, rlgorosamente, llS leiS do meu Iverdade eleitoral culminou com a ~de- comemorava o termino da grande utJ1lzava de condução pnrtlcU1ar paUl,
Pais, gola" do Senador .Io;:é B~z!!rra, 1'e- guerra mundial. Naquela CIdade sào- atender a compromissos de, ortmelra.

Instalou Ind\istrla tl!xUl: o grandepresálla do chefe do P,R.C. ao Go- franciscana. com o repIcar dos sinos dama do Pais. Apesar de nOIlltn. de
JnstHuto Eletrotécnico de ItaJubá, -para vernador de pernllmbc~o. dllS igrejas e o pipocar dos loguetes, tndo!e pacifica e bastante moderad'l,
o que, em todos os empreendimentos, - O Presidente. que 11ao Quis inflUIr tôda a populaçau CUlnemOI'ava iestl- Wenceslau Braz não transigia quando
tontol! com o dinamismo do Major no reconhecimento dos diplomas, se- Vilmente a paz n\! mundo. .Nos, aque- estava em jôgo o principio de !luto
João Pereira e atividade de V!valdl rena mente convltlou o "degolado" la época. cursávamos " 3!r.11~10 Jàco- rtdade, prova diEso eie deu váI'las ,,~
loelte Ribeiro, 11 vlsáo dI! Teodoml1'o para Minlslro da A(,rlcuJ.~ra, fa.to me Calnelros e eilOlVemOS, cem, tildlL zes, -tomando atitudes que, na CPOCk.
SanUnl(o e dOR seus dlo;nos'fI1hos, Ro_ que mereceu o con'entãr1c: Bem hala aturma,nos mcorporaráSfestlvldadCli, 'elam couslde~adlls perigosas, O ,cha.·
lrIem de fê religiosa, de fé nos. dest!- o se~hor wenceelllu pelo seu hábil ';lllll10S a can,cal peia. ruas canções mado caso Ntlo Paçanha foi um de-
110S da PÁ.triu, com tão clevallo acervo, gesto . patri6tlcas, levando a frente do gru- leso Nilo havia sIdo ele1to governllaor _
eslavfi Wenceslau Bl'ltz t'apacltado k velha pendência entre os Est~dos pu de estUdantes um grand!; l'etIaW do Estado do RIO de Janeiro e era
pnrl1 a mais alta chefia da. Nação. de Santa catarina e do Pllr~;ta, o do Presidente Wenceslall Braz, o nos- lmmlgo de pinhelro Machado, o bo
Desde o Inicio demonstrou o que se- chamado "Caso do Contestado, por 80 homenageado de -h'Jd. Daí par~, mem lorté da s.ILuaçáo e que nao Ild
rl~ o ~eu govêmo, dada. a. fellcidnde Interferênc)a direta d? Presl.dente, cá. Wenceslau Braz passou a ser pata Inltla a sua posse, Je maneü'a ne
com que soube compor o Ministério: teve a SUrl final e faltz soluça0, jã nós uma 'figura admirável, digna d:' IlllUllla, 'lambém Borges de Me.:lCll'OU,
MInistro cta F11ZCncill: Salvlno Alves que; de Um}lIdO, havia larta ~oc~mell- maior respeito e veneraçao._ Mal sa- governador do Rio Grande do ~UI, hi~
Barrosa Júnior até 8-7-I!H5, quando laça0, sent_nças judlcl:Iis fa\orá~els e, biamos que, muitos anvs capols, esta potecou solidariedade a Pmudlxo A-1a
foi substltmdo por Joáo Pllndlá Ca16- do outro. a real p~ss~. riamos na mais alta tribúna da Na- chado, passlIudo-ille um, tetl!gl'arna,
li:eras, () 9 partir de 6-9-1917, Antônio Fortnleceu- o EX~Clt~ dando condl- ção. l1a qualidade de 1'~presentant2 do manl1eslando-se 'contra a. pO.:$.e ue
Carlos R;bl'iro de An<irada:, Ministro ções para a dina.ml7.açao,de suas ofl~ povo alagoano. fazendo o necroJ6.,:1O Nilo Peçanha•. Reeebendo u re!enà()
da ,Tils'l~n: Carlos Ma:dmlano Perel. cinns.e a pro,ducao_de umdades, peç~ daquele io!. o n?SSOddolo ,na me: telegrama, Pinheiro fOI a Wllucesiau e
rtt ele S<lltzr.· Ministro dn Vlacão e e aTt.fatos a,~ entao lmportados. ES mnice. Razao lete o Minls.r:! Cãn mostrou-o, recebendo li seguinte res
Ohra.~- ':'úb1Jcafl: AUI(Usto Tllvarês de tabelpct!it o s~rvJço milHar obriga!Ó- dldo Mota. quando lieclarou que, 10'1. posta: "Nilo elegeu-se govematiur do
Llm' Mlnlsl,ro das Relacões Exterio- rio, a{rsv~.s do sorteio militar, e en- a morte, de wenceslau Braz, de~apa- Estado do Rio. Eu lhe dare! vrlSSe.
res: 'r,auTo Seterlano Ml\Ier, 1', a par- tregou li O;:\vo Bllac ,a organização rece a últJma 1mag~m_ da itepubllca E, se não tivesse outro mDtlvo para.
til' de 5.S-lY17 Nilo pec:.llnha· Mln\s- da L1gl', da .)~!eSl1 Nac.onnl. com du- velha brasileira. FOI ele um notavel émpossa-Io, til-io-Ia agora, ';om "8te
tro da 'G'IP\'1'a:' General-José 'caetano pIo. fim: ":,mltat pa~a os riscos d~ estadlsia, um ~~mocrata sincero, Que telegrama". De óutra feita, 'i'ln~e':o'
dI' Faria: Ministro da Marinha: Alml- r.u.rr a".mas Edu~r para os devere,. -deixa às -geraço_s tuturas ~ exem- Macnado impugnou a elelçao rie Jose
:rante Alexnndrlno de Alencar; MI-:ta paz • 9 pio sadio de patriotismo, :te cora~em, Bezerra para o Senado, que ha"la 'l'ea
blst~o da Agricultura: João Pandiá -_Promulc:au II Lei n. ~.071, de 1 dc ele abnegacào e de ilonestldact", dl~O cldo, em PemamlJuco, o seu ~all'Jldalo
Caló'~el'fl~, em 8_7-191:' _ José Ruflno Jallelro de 1916, do ,nc>sso Código Cl- l:1e ser lmltado, PIl~SOU, lV'mces)a~ Rosa e Silva. Não sendo feito o re~
IJczernl Cavalcanti e, a partir de :c1 vil, mon!lmental. trabalho do ju:lscon- Braz p~los cargos m~lS des~cl\dos ~a cOi1heclmento do candidato vhorloso,
tIe novembro de 1!l17 Antônio Pereira sulto Clovlt BeVll11cq~!l., ' vida publlca do Pais. PrefeIto Mum- Wenceslau Braz nomeou José Bezerra.
LIma ' , - Dedlcou·se 11 soluça0 dos problem8<o clpal, Deputado EstadUal, DepJtad:J para o Mmíslerlo da Agucultura pur

. t1nllllcPíl0s l\gravados pela redução Federal, LideI' da Maioria, Preslden· verifIcar UI' haVIam ratlcndo 'uma
-rão bem soube agir o Presidente na receUll desfalcada, em v}rLude da te do seu Estado, !.,1JnllS Gerais, Vice- ursnde In!hstlça. Adve1'tlilo ",OI aml

'Wenceslau Braz nas diversas fases e guerrl\ mund!al, da sua entno princl- Presidente da Republlca e, finalmen- gOS de que aquéle ato pode~1a trs7l:r.
Ollisódlos do teu Gov~rno, Que pôde plll lonte, a. taxas aduaneiras, Fo- te, Presidente la Republtca, desta- lhe' possiveis conseqü(Jnclas r.'p(\l1~
4eh:~-10 "sob as bênçãos de tôda la melJtou a ~ produção aconselhando cando-se em ~orlos êles pela ~ua npe- deu' "Náo llá motivo para- apree'~ 'o~
!fação", Fato êste que muito se deve "Produl.a mals".ce concitou "parclmO- fosldade, conVlcção democratlc:i e, eo- Pinheiro atuou no seu setor e ~~ ~~
110 prodígio de possuir "o poder de nia nos gastos", conseguiu, graças ao bretudo pelo seu espírito justiceiro. '"

, oonvenclmento sôbre os outros, por prestigio da sua pa!àvra, reais resul" II.OS 41' anos dI< Idade, os mineiros o ~~~JÍcaDá~~~g ~:r:~~~;~~odae R~;
_ 'Vêze.'l exIgindo I!1'!Orço hercúleo de do- tados, permltlndo·que o B'asíl_expor_ escoiheram Pllra seu Governador e -

minio sObre si mesmo", C01:0 bem dls':' tasse sobretudo produlo§ allmentlelos, aos 46 MOS. era elevado à mais alia respeito dos sellS concldadlios, W('nCe.~- 
se o erudito Fellx Pacheco, ao exaltar para os palses amls/·&, louvánl esfôrço posição que um cidadão poderla al- lau 13..az! recolheu-se a vida oll'1V.llJa,
O equlllbrlo consciente, a lilrgueza dI' de guerra. - mejar: Presidente da República. O IUdo residir na ~Idade de rtujubá,
Clompr~enslio. Integrldadp nos prQc\!s. rnlleXlvel na manutençliD da n?u· perlodo presldimcial do solitário de abandonando. defmltivamente, a. po
BOs, superior tato energla.de ferro e Lral1dade tlrasllelra, Hão hesitou em HajuM fOI dos mms d1llcelll da nossa UUca. Por diversas vêzes, em ,fases
111' veludo com (lue pôde vencer resls- declarar ~stado de guerra em 25 _de hlstÓlla: guerra mundial, com· torpe- diflceis pnra· a -vida nacional, ioram
têncllls subtelTltneas e anular obstá- outUO)') de 1'11', Clllllndo do t<lrpe· dt'amento dos navios brasuelros Pa- procurar Wenceslau Braz Do -eu re
01110s que se oj.unham ao seu plano deamen'J) do vapor "Macau" e pr:São rana, Lapa, Tljuea, ,.Macaa e Acarai e tiro apelando-lbe para ~oltar- a ter
de Govêrno. Teve a secundá-lo a con_ do seu r.omandllUte., 11 epidemia denplOlnada "cnpe espa- atuação na polJUca nacIonal, o que
tlança de todos os brasileiros. Cl>n- Aiacou, com I1cl'.rtO. 11 Reforma de nhola", que matou tanta t;~nte, que nRo conseguiram. Preferiav!l'i! dedl
!lt'flUiu apaziguar (>S esplrltos, tão agi· E:IIBU10 e rcsia~eleç"lJ o concurso llnra os cadáv,ares eram transportados em CaJ'-se ao esporte da. pesca. -o que Ia
~os no contnrbado fim de Govêrno o MlIllstérlo 'Publico, Concorreu pa.ra carroças e entel'l'ados em valas, tal a IZla, constantemente, em companhia

~
que sucedia Assegurou, no dia da a COhcórd.ll. social, eliminando pretex- quanUdade de vWmas. De fudole pa- do Messias pescador.ela. re;lão e-seu
a pOsse, Que tlcar'lI "excluslvamell- t<ls.para Ml!acões e revoltas, Decre- clfica, tudo fêz wenceslau Braz para amlgo dedicado. Ca.iólico praticante.

, r;dstrlto .ao cumprlm~nto da con~-l!otl a. n",u. Lei Elc!t"ral, resu!amen- eonservar o BrllsH n" neutral!dajc. Wenceslau Braz costumava Ir celnpre
:lu:ção e de.sI ris. na dcfe::;a. inlcgral taUDO lld rcspollsabll:dades para ,a sua, na guerrll contra a Alemanha. No en-l à m1ssa " até quando as fOrças. per-
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r::::ni:' la ~~almente'-à' bMíllca dll O Sr. Miltistro !Ceetara' qUe nOi> duas Casas, pa.ra Oi'ientaçáo de ~e~' G:::=dO ChlÍeo,.pelo que nAoé dlt'

I:f'l'ossa :;,cnhoraA>lQreclda, parírceíra c(J'IIeederá' apanes. ' 'membros e dos demais Senhores 'Se· ,est."anliar que,' só muito' 'depois ,dlJ
ç.o' E,a~il, na' cídade paullsta de AplF andores e Deputados, algumas cole- lll'i:l. tenha sido delinUl.ado êsse- tre-

! rcelua, cujo metnor hotel tem ') liame O Slt. P~ESID~NTE:LIvf' Íst çõcs completas das notas tTocll.das só- cho tinal de nOS!"iJ;frônteira com I)

~o nosso honi'enageacto. ) Malltlnha, Tem a. p avra o Sr. nn ro. 'bl:e o caso em 'apreço pelo 'Govm-no ParaguaI. Em' 1911, 1922 e"1924, ten-
flindll, ,às' suas expensas, o Asilo San- O' SR.: JUaACY MAGALlIÂES, dQ Paraguai e o nosso., " tou o Brasil fazê-In, dentro do ouíc-
,ta Isabel, exclusivamente pau mailf- IUINISTRO DAS REL.4ÇõES EX- , _Dentro dêsse espirito de colabora- tivo consagrado . por .Rtá Branco l:/J
:UM órfâs, atu,,1mCIite dlrigltll<pór TERJORES: 'çac entre'o Itamarnty e o congresso reSolVer ou evitar definitiva e pacl-

:umB., sua. fl1l1a l'eligiosB.. 'últimamente,' h ' sld t' S De t li Nacional, procurarei expor a. V. Exas. rlcalllmte ' tõdll:!' !IS' nossas ~ questões
como o P~S(} dos anos. não lhe permt- I Sen 01' : ~e eJ.l e, rs, pura os, os antecedentes hrstõncos e os Iuu- frontelrJl;aS'~ Só em 1927, no entanto,

'til:!. malores-atividades ,Wenceslau .couvccado por mlchüiv_a do nobre damentos jurídícos docaso emnprê-. se tornou possível o j:í meneíonado
: Braz dedícava-se à leitJra e B.sslstia .Deputado Wilson Mll.rhns;, aqui 1Jl1! ço, medíante uma índlcacão de come 'l'ratado de Límrtcs, Complementar d.l.

a programas de televisão estandb 'encontro à.dísposrção de V. Exas., foram fL'tadlis e -demarclldas 'as 11'00- de 18T~" flrmanõ pelo então onance-.
sempre em dig;O com Os'pl'õbiemas po- ' A Ca.aa e diferente" mas _o sentí- ,te1ras entre ,0 Brasil e 0. Po.ragllal, ler Otàvio Mangabeira e" p~lo' rcnre- ,
litlcos 'e esportivos pois era. um ar- J;l1ent~ ~ o' mesmo. "Nao é scm, f~nda de qUlÚS, sao .as alegações lllfundul1e.s sentante planípotencíárío parn~l!110 .
$loroso torcedor do,'BotulÓgo.~-', "emoça~, te~peradal1 de I t~tís>'1~~ 3ue. MS tem feito aquell\,:~epú~lica Rq;C110' Iban'a..· _ .Ó> •

.. . O Sr. Actclíury Fernalides _ Neste memÓrl.lUr, q e ,o v~ to utanor vo ,a Irma e, por fim, de. nossa dtspOS1ÇàO l1'oS.se tratado complementar _ vai"
.. momento em que V. ElIa.. tão brnnan- ao -eenárlc das ~ltlgaS lutas. ;RtweJo.presente e' nossa' firme esperançada atentar -nessa lluallfiçliçáoI _ em ntl-~ ,
temente presta esta nomenenem à me- aqúi,.. neste plcne.rlo, hoje vazl~, .US que 'o caso esteja encerrado. Dada a 'da 'pOs em causa, a prlmttiva linha da
mMla' dêsae meu conterrá~eo désse cad~lrlls ~lUtrora ocupadas 'po.r !M'S complexidade de um ou outro aspectu Ilhl1te, tnl como =deflnilla pelo TI·a
'aTande patriarca do Brasil deSejava e tao cro,mentiês homens-'pÚbf~lCOS, que .Cla questão, peço a- V. :Elms. que as tado de- lS7:l e. como as.."Úlalul'l'i aúl-
r lt di d ti' Ex comigo conv veram e ja ízeram li abstentíàm de anartear-me na cer- .ante, materíaliaada pela Dero:u-ca-,

,- es::.a ar no seurso e-- .. " til. que grande viagem de que n~(}- se volt!! t~2íl. de que, tetminada a 'cxpo<;tçãd. çâ'> de 1812-74. O nt\l:o- tratarte tall,fc '-':{"ljreen~~lllU ;lllZ fOI. eXll ame~: maIs. Na lembrança dcle5',' rendo teFel pI'azel' em dialogar com V.,Elias só e 111licamellte tràta 11.d seu )11(llc1I
1ltar/per:mft~1 i:(~~'~ S:~~~~~:~~Je àqueles homens, patriotas como os q~ .II~ o limite. máximo' de m~nha l:lt-, gttlllento, isto é, da linha de limita
lUatço de lD64tlvc"se civil no poder ma,is o forl!-m, o tributo de ~eu -apr" ,pacldade 'e da paciência dc~ta,Oas'! sobre 'o paragu~.I,' entre a-foz do 1\PIl
'l!:l;s ~ -' ço e de Ulíllhlls sauwldes. E:, na. pre- que sei, generosa. " , o "desaguauOlh'o ela ,:I3aml NeJ:rl\'.'

li persomllidade. essa. orgaulzaçao scnça de V, lJiXas., >?resto mmhas- ho.. Fixaçao àa Fronteira Llrasll-pa"dg!tCl~~' o' Ue consta abundantemente da,
, (1UO, o Dl'. Wenceslau Braz, il?'pnmJ.u, menagens"aos'que têm coragem e te- rA fronteira. e.nLl'c o Brasll e oPa· q h I U diz' . .

, lI.? noE.SO, Pll.;'s~ para que ,o e!~ll dll;,l- naclclade para enfrentar; os rJgo!es e raguaí, cque l:lá anos 'está dc!hlll\m- seu prefun u o, q e. •
[õISlie e,sta p~h'!a tão bem, s.ó.teve a àsperezas ~dll.' vida pública, sem de,- mente demarc'sq-a, foi fixada p:Jr dcl$ " ...desejando .completa: a de-

~. sua. n~o con~l:uuldade no dia 31 ,d~ S'erlarem, o servIço, no qual àS vÍ'~e!'> ntog-,ln1emadonltLs-blln1e:'nJs: o Tra. ~ertnlllaçl1oda !11t11a de Fonielra
mluço. se entrcdevornm., quando a tanlo os tado de 'r;imit·es conelllldo em As. ,eiltre os respectIvos t.eri"ltorios dos,

a. SR. ARY P!'irOMBO - lncorpo- Impele o cumprimento do dever. 'sunçÍlo, a 9 de Járteiro cde '1lm, e Gpaisêg" 1á dc!illJtivamcnte, estaM-
ro com prazer o aparte do nobre eole- lio lado ,de .comoanheiroS' do pas- Tratado de Ltmlt.e<;, COMplemcll·tlr dl> lecida no trecho qU!i vaZ ,da lo:.:
gu ao meu dlscur~o. .' . ' , sado" encontl:o' hoje', aqui, Valores no- Ele 1872; con'cJuido no Ria de J;IlE!rO, do Rio lyua9U no .l/,ic par~llá' at~ ,

Morreu o grande PreSidente, cer- vos, que mantêm a trndlção do' ser- 1\ 27 de maio de 1927. a foz do mo Alll! TIO Rio PaT!!.
c~ào. do carinho dos se~ filhos, netos viço desinteressaqo -à,' CQusa pública, O l'ratadõ' ,98' ]872. llSslnadil jUll' yual, eonfol'lne. d!~põe ,o ~rt., l°
e bls11etos e sob a. emoçao"e pesar ~e e fortalecem a 'VIda parlnmenlllr do lamente COUl () ,Tratado de l?az e Ami' do Trat,ado de LImites flrmadu
todo o Brasil. ,que 'acompllnl1()U com país. Neste rectl1tc Ilustre, C(lmo nO~âe perpétuâ que deu por fInda, ('fi- em Assunção, .aos 9 de: Jallelro,cte
lúgrima~ nOO. olhos os últimos instan- do, Senado "Feqcrlll, travei duras pe- 'clalme!lte,a lamentável guerra fi que' la7~, r(,s'll'c,rant ~elebral' um Tra·
te,;, aa sua Vida. , lejas, participei, de fortes entrevfll:OS, nos V1IIlOS compelidos entre '18':-'> B ,tado de LlInlte.s, complementar

ti Brasll, com ao mm'te de Wt'nccs- mantiVe aeMos creoates~, pe tudo, isso 1670, delimitou nossa' fron!efra COmo.. ' do líe !lm,~ p~ra fi parte da' frnn-
la.u' Braz. perdeu um dos. sells mais conservo apenas a conscienc!a _do de- Paragual' desde' a foz do RIo Iguaçu.' telra constitlluda pelo Rio Par;\.-
ilustres '!!lhos, e os brasileiros terão ver cumprido e as, agridoces lembl'nn-' 110 Rio paranà' até a fOZ do Ui"" .r.pa, guei,' nn trecho' compl'eendldo cn-
n'êle um exemplo edlficante -para a l)as que povoam o esplr:ito de quem no Rio Paraguai, 'IlSstlU s deilnílldo tt'fl ,1\ foz. ;do ..Rto'Apl1 e o des:l.~
posteridade. (O orador é abraçado), acompanhon, por tantos anos e tão ,em seu art. l~:' . gUlldoUI'Q'dl1 B:lia Negra ....~

, O SR:,~ftESIDEN"TE: ( ~~ape~~~i~aresirlila~:d;l~~x&~, '! .o te;:rltório do rmpér~o C!~; .'i' o~~Cjue fp.z 0. ar1:. lV dn Tratanu
Tem a palavra o sr. 'José Maria ressentimento, nem conseryo quaIs- Brasil diVide-se, co,mn ~ clt ~.cpU- :t~ 19~', que re2a.., ' . '

Ribeiro. ,(Pausa> que~ mncores. e eapel'o em Deus' .t;;t\o - bl!Ca, d9 ~arag:,lal polo ..lve~ do "Pa Confluenciaao RIU AV",
N" , ,·t.' " t tenha deixado' cicatrizes nos coro~oe$ RI~ pB.1aJ;l'.!' d~-sr\r ~n1e com~, çnm, no- ,Rio l'!I1'aguai até li entrada.
ao~e~ .. preven e" , . d' as possessoes llrasllelras na fOz I d' i· N •

Tem a palavr.a o -81' Medeiros Net- que ,bnja porventura agrava. o no ca- d I t c' li G ucl - 'ou desllguacouro, a Ba li. egra, ~
to (Pausar " lor das Irdes civicas .•-, " o ,gUI1l)u. a e o ",a o ra.6 fronteira enll'e OS Est:ldos Unto

Não cstá"'resente. Sob a inspiraçáo dêsses Ideais - de ~~s s~~e QUedas do U1~SntO ~o . dOS do Brasil é a República. ao
,... f,lem servIr aos altos .lnterêsse nll.clo- >';.tarta, , ' 'Pl11'llgual é formada pelo _áIV~'"
O SR'. PRESIDENTE: nais,-atendo llrazerosamente li com~o~ Do Saltç Gl'and~ das sete,Qu~-, 'do Rio 1?lIfaguai. pertellcellllo a
-, ,." ~o desta liustre casa, "a' fim d~", I ,das, continua ,s 1In11\1.. dnisó:Ja ,'mf.1rgem esquerda. ,ao Brasll- e a,.

NlloO 1111\ enda mais o:adores Inseri- como diz.:o oficio que tive a honra pelo. mais alto da Serltl, .elo Ma- ,,- margem direita ao ParaguaI."
tos e se n~nhum dos 51'S. Deputados d . b . u t s 1 - Iment ' raca)u. 'até onde ela f!nem; " .' .,

• flUÍZe.l\,iaZer uso 'da palavra,. vou sus- e. Ieee er, pres ar e c arec t!" -~. ' ., " E o ,11xtlgO 2~ do, mesmo Trlltal1!t'
p~der a sessão pelo prazo de -13 mt- sôbre o lncrüente. de tr?,nteiras- en;te Dfli ~egue ~ lmlla llJtai OÚ para. evitar dúvidas q~anto ao' sentlClCl

,Jiutos, enquantO é aguardada a chc~ o Braslle ,0 Palagual. que maIs se- lhe aprc:'tlme. pelo~ da ll'<.-pressáo "álveo", o que se !mm.
gada' do e.r. Mlnistl:o das~ ,Relal,õ(!SDesde que' Sl111!lu êssc Inc1denre .... \ t:rrenos m.31S ,elclIadOO,. a cneon, lI~eeJi"5Íll'lo para iletermíllar o domi-
Exteriores, ao Plénál1o. - melhor, será- dizer Il~uas "caso" '_ ~ tlar a Bcni,! Amamball, • nlo' sõbre as,ilhas elClstentes ao long..

.' ' , _ - os clrculos governamentais, compaten4 . ,Prossegue pelo mais ul.o d~st!l- dO ,Rio ~aragual,' di$se que a. llnha
--Suspende:se a. scssao' ds 15 h~- ,tgs' lhe têm dediCado tóda a atenção serra; até a. na5'l;m:'.f.e prlnropa! fronteira seguiria o' "meio' do canD.!

ras e 45 minutos. - _ nece!mária e o lllm dl~cutldo ampla- d0StRio A~a, e ba~a peJo ~âlveo p.r.tnclpal, ~do .rio, ele lúaLox Pl'o!Ull!!J~
Sob a presíd4ncia do, Senlwr ,n1~nte. pe m1nha parte. cônscio da dêf c,até ~ SUII toz, "ua ,U1arllem <lade; ,mais facU e tranca :t1avega,Çao.'

.laaucto Cardoso, Pre,sidellte, reu- importAnc:!a do assul,!~, toeMO Ilro- or':;P{j~~ ~~~l::~"~~~ COI'I'em rec~nhecido no momento dll; demlJ,r~
Vrel.3c a. scss(lo às 16 horas. curado mallter a "oplillao' pqblica fIl- para norte. e leste- Y<eJ'tencem:- ao caça0", acrescentando que "a~ !lhu~

- forr(lacla., 'mediante entrevistas e de--. .; Iq'.le se formarem posterlol'lu~ute 11
O SR. PRESIDENTE: clárações' formuladas à imprensa deu- :Brasil e, 113 que cortem pAra SUlldatá da- distribuiç!ío~ ll€rall das, mCS4

. d li" cl e oeste pertencem' ao Para:;-Ul1L -. . d .... I -Comparece à Cãmara' dos Depu- lro' das ~o~mas_ de,mo eraç o e ,:lo ui. nIuLdo Fêcho dos: M=os tnns OCllio,denunCla ~s_,,~r qU11~uet'
tados, em virtude. de convocação o reza que silo apanag!ll- e tradlçl\o do • dOm1nio do Brasil li , . dt..s pm:tes c~ntratan.cs e se !n~a a
nobre' MInistro Juracy Magalhães dlll! ItlImll1'at.l'. Com' êsSe objetivo, torneci, .' • . lSUt\ adjudlcaçao de I'loordo' ~0l11 o crl4
Relnçõ~s:::Exteriores. afIm de. prêstar 'tãO, logo foi' mat~ria.ln1ente p~,lvel,:. Assln,!. t!~o· :D;~fado de Llm!tes de "tério estabele(Zld;o n~ ~r':Sente artigo.!'
escll1rcclmentos. ,sObre as fronteira..~ aos presidentes e 'lideres. das duas Ca- 1872, fICOU perf~ltam.ente definld«, a Dc1narcaçã.o. da -Fronteira
entre O Brasil e ,o. Paraguay, sas do. Congrcss!l, be!U comI? a cada linha de ~rontelra. eLltrec [; B~sl1 e ' " 'Brasa-Para/lltai •

Encontra-se' S. ,Ex\< eUl plennrio, um dos membr~ efetIVOS de .suas res~ o paro.gtUll em tôda..,a ~teni?~ em .', _, ,
convido-o a ocupar a b:lbuna. - , 'pectiv.as Comlssoes dê Relaço~ .&:l:te· que, lia époc~ os dot.~ plllses lIe fato Deflnldllo, por um, ou mais traLadó3

, , c nores, cõpla. da not(\ passada a Cbllll- eonfroneavam._ isto. e - va.le -li; ptn9 a 'ltl1ha de fronteira entre dois pnt·
.4.ssume à tribuna S ~ EX'-' o Se- cell1rll~' paraguatll por nOSS'O EmbaI- repetir. -' dá foz do Iguaçu no :Ríl,l ses, está expresso o acôrdo' de llm/loll

nho" aZinistro aas JUitlçues, Ex- xador em, Assunçáo, em 25 de-,março 'Paraili à toz dI) Apa no ,Rio Para- quanto fi,. extensão de seus territórios '
teriol'es, últ.lmo. Poste.l·lorníente. no curso das guai. Todavia. para além do prolon- na área comum' de confrontação; mas_
sn ' r s visitas quli tive a honra de !azer gamento setentrional dessa' Unha, • é mister, sob pena de' iuoculdade UIJ··,

o . .: BE rDENTE~ àquelas' dua., Comissões, li 19 de abril regl'lio denomíllada -Ohaeo. sltuàda. a via, tl'1lnsportar. paril o terreno fi li~
Senhor Ministro, nos -têrmos do Re- último, 'fIz, numa: e noutra. de Im- op-5Le' de nossa' fronteira. C('3. objeto nha estipulada, ltsse é o trablllho da

gimentcl Interl10 da, Casa V. Ex' po- pro\'isoi urna' e~poslção sôbre o caso, de contestação' enLre três paÍ5es. a. dNlll1rcar.áo; a quai . materializa os
derá falar durante SCSJlenta. ,mh,utos, o' qual voltou a ser discutido, na Co' um tempo vizinhos c amlgas, do 13ra" tratados lIe limIte.s, tal como o ,poder
prazo prorrogável, pelo plenário, por missão dê Relações Exteriores, desta sU;' a saber, o prOpl'lo Paraguai, ,a e.'tecu!1vo faz cumprir os, atos emao!>
mais trinta., O autor do .requerimento Casa, no dia 27 do mesmo mês, qUlUl- Á1'gentinll. e a -BollvJa, el=eunstâOCI!l (los do legislativo. ~'
tera o pi'allfo de' meia hora na sua íll- do do c<lmpareclmentlL li mesma. do que- impossibilitou os ne~ociadores No caso do Tratado çle 1872. Js.~lJ
terj)clação. flc.'1ndo assegurado a V. tIustre rr:mbaLu!lor 'João Gulm!lrã~.s brasllelros e pqragUaios 'em 1812' che· tol fel to pela~Cotl11sSão Misb Del:llar~
E.," Igual tempo. ~ , Rosa, Chefe' do,Serv1ço de Demarca- C!al\.os por Coteglpe e Lllizar;n ,l'es- eado.ra detelmlnnda pelo próprio Tra.•.

Os demais oradores inscrItos dls· ção de Fronteiras do Itamaraty, que, pectivamimte,' de qefinir a Ilnha lr<'n- taiio.e reunida entre 1&72 e 1874, cuJlJ
porão, pal'l1 formula.r perguntas,'de

l
em exposlç!ÍQ .extensac e certameme telriça comum além, da- conflUência _eritário e, cabal trabalho estl1,' rc~'

'qullJze mInutos, outorgando-se a V. douta, deu seu depoimento sôbre (I dos Rtos' AJla e ParaguaI. A ArgCll- gisírado em 18 t.tas assinadas peltta
Ex~ tempo igual. . , . - ' assunto e reSpondeu -às indtlgações eílla: desistlu' de SUlI$ pretensões sõ, coml.s.~árlos dOll aois palsesl bem como

Senhor Ministro, -a 'Mesa consult,n que lhe foram feltM.' Por fim, -h/\ bre o Cl1aco em 1878, mas as' preten- em plantas 1\' numa CI\])ta. geral 'por
. '1/•. ~. se P8!mitlrá lIpartes <lllrl1nt~! Po.uc~ dlllS, pus ,à_ disposição da..~ Co· sões bollvianas, só forom llfasÚldas, êles. conJU\l{lUlí.ellte pteparad1l5 e au'
li snn expOslçl1o: .,", ' .IDlssoes de RelaçoC!l ~er!(lre5 t!o-s jil. ,neste séculllj <I~pQis d!! Chl1111!lc\a ItlmtlCad~, 'Atelrdó"se estJfit~ é eserll-;'

'I ,_" . _. - , ,



Em segUida toram trocadas mú
tuas congratulações entre us Sc
mlores cheIes e membros das duas
eoml'B$Ões pela feliz conclusão d~

Eeos trabalhos e harmonia. com
ljUC vivcram, executando t.ão ar
(luos serviços, segregados da so
cleílade por mais de dois anos,mas sa.tlsfllZendo, com êsses Si!
crlílclos pessoais, as aspirações de
,;eus governos, que tendem sem
llre a estreltar 'os laços das nlllis
lJamoniosas relações dos dois Es·
"lados, para o que a. fixação da
ironteira cooperará sempre,"

Como é fácil ver pela leitura dêsses
trechos da ata da 18a e áltnna con'
ferêncla da comissão demarcadorl\
que operou de 1872 a 1874, encerradOJ
Ilell.l trabalhos, conclulda, e teymlnaalJ.
(kt<>ü a demarcação determinada p~jo

T1~do de Limites de 1872, demar
Iltu;ilo essa que não 101 pOBta elll dú
vida pelos dois palses até 1927. a/lO
mil que velo a 8cr expressamente con
liT1l1uda pelo Tratado à4 Llmi\e,.,
Complementar do de lBn.

A valldade da Demarcaçllo do
18'111-'14 e a veracidade de sua conflr
b1a~ão pelo Tratado de 192'1ressal-
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puJosamenf.e ao"Tratadó de 1872, CÓ" Iam não só do preâmbulo dêsse 111- que forem construidos, cumprmuo de LlmHa Complementar de 11l:2~1-
mo lhes competia e fõra. recomenda. tlmo tratado por mrtn já citado, co· que de qualquer dêles se possam que expressamente contlrr4lDU tanto
dO pelos governos respectivos, os doíe lua também do arí., 39 do mesmo. avistar, mretumente e li olhos doe- o trataco anterior quanto sua demar-
comissârlos percorreram o trecho de. que, ao instituir 11111a comissão d'l- sarmados, os dois contíguos." cação. Efetivamente, ao contrário dos
trontctra. qUe t1nll1lm de demarcar, de matcadcre, não a íneumbíu de tocar A atual ocmrssão Mi.sla. substituiu fatos írrecusáveís que expus a VO'3Sua
uma ponta li outra, ao longo, qe dois na linha Foz do Ill'uaçU-Foz do .:I.pa, Excelências, apresentou-nos o Oovér.
anos de penosos trabalhos, no CUrSO "já definitivamente estabelecida" e eínco dos seis marcos chantades pel11 no paraguaio, em 1962, a pretensao
lIos quais' chantaram 6 marcos, "li limitou -seu campo demarcatórío ao comissão demarcadora do Tratado de d~ que aquêle trecho final da hnna
BIlIlCl', na Barra .do Rio Apa, na con- "Rio 'paraguai, com suas ilhas e cs- t:~fdé~~~~std~l1dp~srçã~a~~sP::r~o~ ~~ !romelrlça demarcada em 187~-74 8
fluencla acíma do Passo de Bela. Vl:r- nais, desde a cOllllul'llOia do Apa at(! vos com a dos o1'lginals. Além. dlJ....,t~ mandada apenas caracterízar em 1~30.
n•. na cabeceira. príncípa; do Apa no o aesatniaaouro da Ha.u' iVI:Y'U." . nao 101 ainda inteiramente demarca
maço sul, 110 chamado Potrelro de Em abedi(;ncla ii determinação do emco marcos, considerados eSpeCi'1li do, correspondendo, pors, a 1.111 terrí-
Julho, na Cabceerra principal do R1D Pahlgrafo úDJco do" arUgo 39 do Tl'a- ~ss~~ ~~~ir~on~~~~' :a~R\~~~Jl~~: tarJo cujo tlominlo seria amda passí
lyattml e na cauecetra do Rio IblrJUl, tado de 192'1, firmou-se no Rlo dto des geminadas de ponta Porã e Pe, vet de dúvida. -

. além de assinalarem 20 pontos astro- Janeiro. com data (le 9 de mato dij dro Juan Caballero um "marco, grzn- Nosso ocverno tem deixado per-
nOmlcamentil determmados, li saber 1930, um ajuste - o "Protocolo de de" ou -monumentar-, exigido "ela feitamente clara a voslçao, coerente
E'llfl,() da Guarl\a Estl'êla, Forte í::oão lI"",rUçóea para a Demarcação e cc- .. com o direito e os fatos nístõrícos, de
Carlos, Púrto \U<, -Gual'da OlJservaçao, racteruação da rrocteira BrasII-PI.- natureza urbana da linha rronteíríço que não existe .questão de tronteml
põrto da Guarda Quem Vive, Barra ragllai" - que diz em seu preàm- u. caracterizar naquele ponto! tP.IlUQ entre os dois países írmãvs, mas va16
do Rio Pedra de Cal, Pas,so de Bela bulo: ' , ainda íevantndo, sempre na línha da a pena examinarmos lÍíjUl lJara orl-
Vista, Guarda OJlva, Pu"rto 'I-ac"r',I' demarcação de 18'12-'{~, 81'1 maro.s entacao de V Ex"" argumenta• "Os Governos da. República d~ do tipo de '''segunda ordem" e 43 ~ • - .. 11" v •
plLú, 3~, "2. e 1" cabeceiras do Apa Estadoy Unidos do Bra,sll e da marcos do tipo do "8eguna.a. oraem çao em que procura fundar-se a pre-
!lo )JrIlQD norte, cerro, Corá, Ponta Hc:pUllJlC(t do 1-lI:ag,UlI. ;JO Inuil(.u especial." TraIa-se dum trabalho me- tensão dO Govêrno paraguaro e quo
Vam, Lagoa do Mn.to, Cabeceira nor- de dar cumprímento ao estipulada ntérío, possibilitado pelo desenvulv» se concentra nos seglllnles elementca;
le do fgMemi. Cabeceira sul 'do lpa· no para grafo único do art, tereei- mente econônnco e técnico dos tlol3 1~ a Demarcacão de 11172-74 te'.né, Acampamento n9 31 (na plCllrfl~ d t t ímít -
rJliJ'a. o salto), canão da Observaçâc, ro o ra ado de Iímí es, eomple- países e feito necessárío pelo jllO' ria. sido Uma oo:'a precária, e OI
i:JalLo lias Sete Quedas e Barra 00 mental' do de 1872, firmaao no gresso ecotógtco de nossas zonas trono guvernos dos dois- países teriam
.Iguaçu. 1';'10 ae aancuo, i, ~l w; •••iho." telrlças. Está éSse trabalho por tt:r" reconhecido a lléCcss:tlatle de re·

d lJl'ilgresSO dos trabaJhos -da De' 1927, e. por IlU\.ro Jado" no clt. minar, faltando apenas pequena el>' ve-la e completi-:l\. ao dispor, em
mana~áo 1872-74 foi registrado pa~s~ atellde~ a ncceJlsldade de s!'rem tensão de e~rcll de 20 quilômetros, n~ 1927, e efetIvar, em 1930, ti cons-
a passo nas '18 atas lavradas a pariir rcpara(ws algllll'I (lOS lIIttrCOs._ da trecho final que vai da Sefra de Ma· tltUlção duma nov", cOmltbilO wus-
. 1""' t - fronteira entre (,s fiJis l1u/JeS , de- racaju ao Salto Grande das Sete ta tte limH\!s;
tie "ue agos o de 18/2. quando oa a d d 1872 18-. d d ' d Irlols comlssllrios realizaram 'sua 111'1- 111 rca a e a ,_, por uma Quedas e o Brasil não tem, nem IlI' :;~ a a. a 1t"açao a 8a te)
llIeila conJ'el'ênCl'a. lilé 24 de 'ou.ubro Comlssao 1\1\.;ta BI':Lsilell:o-Pill'a- mais téve mleresse ,em procrasqlUl' Grande das Si!te Qucelns como
tle 18H, quando teve lugar a lS" e gual'a, de serem <iubshtuidos os o bom têl'mo desse empreendlmeutl.t um dos pontos ,.ú~ceõ.a:HJs da 1I~
iJJt1ma cOlJJ'enmcla, de cuja atJ vale mal'COS da mesma Ir l!ll~ll'a. 'que brasileiro-paraguaio, não havendo a nllll Ironteftiça entJ'c os doIs pai.
iran~crever os seguln tes trechos; hajam dcsaparecldo, e de s"rem menor dúvida de que a fronteira r.h· 5es e seu recon,lecldo caráter de

coJOcados marcos ínteulll.'diárlos tre os dois países está Inteira e d~· "nncnso marco na~ural", Inlllll.
" ..• cmD o fim Clt: encerJ'.t1 sc nos ponlos quo torem jlllgadlJs !lnltivamente demarcada, pois-a C'l" cal'la a mençí'o do mesmo um

em tfltlmJh05 da. capllssáo, a.~I- convenientes, resolveram celebrar racterlzação ainda - não conclul(J(I conjunto ou ,midade hldrrgrá!ka;
J1ftndo-se a carla geral da. tfOlI- o presente, a.Juste, 110- qual tôllas nunca visoÍl, nem poderia visa!' qual- aI' os dcmarcu:Jo!'~s d~' la12· 74'
1(;11'[" levllntada e oÍ'ganizâ,l11 para essas- proVIdenCIas se acham m· quer alteração de nOsSa ll'nha de frOI,. tel'-se-iam eqUlvoca..10, no ponlu
Hervlr de documellto da de11larca- dlcadas. " le~a.' do 'encon~ro da. Selra de Mara.
IUO a que acaoa de proced.er-se. Um exame, até lDeJIDO pel'[unétó- Como viram, v" Exas", pr~urcl I, caJU aom o l:l~lfo UrlllOde das

.. . .. . .. .... ,.", .. , .... :.,...... ri". do Protocolo de I!1SIl'UÇÕC5 dc &ar, nesses doIS capllulos Imclals da Sete Quedas, lia tJ'aç:1l,no terr~nu

.Nestas cal'!as está repl'esznla- lV30 não deixa dúvJ(las quallto á In- mlnl1a. exp?slçao, prJmelro, ,que a 11· a Jlnl1a demal'ClH6rla pclo "maIs
11", por unIa laixa de cõr l<ma- tbcabilidade da demarcaç:ía feIta de nba de llnllt~s ebtre o Brasil e o l'a.' alto da. Senil. de 1.1al'llca1O", J1w
;reja, do lado do Brasil e- encar~ 1872 a 1814, .~ó ~ate:1(!o li. .nDVa' eo- ragual foI fixada pelo Tratado tlb lllJa essa que, ",C6U1l(10 o Govêrno
nada do lado Paraguai. 'li. linha missão mista, a par- do o'JetNoj'l'e- 1812," e segundo, que a llnlla. da 10. paraguaIo, corrlJtI)lomlel'la. passar
de limites, desdc "' OllJ,'ra. do Rio clpuo de demal'car o tl'echa de fl'on- do 1'10 Apa ao desaguadoUl'o da ~aJlto por um elementos daquela. ~l::J'r..
Iguaçu no Paraná l\fê a do Apa teira correspondente ao Rio Pa1'l1~ Negra. ,o foi pejo Tratado Comple· maiS ao norte (10 cOlIs(aate nas
do Pataguai seguindo () tlaço guai, a função acesslÍr:lI de mealOr menta!_ de 1927. por ésse tratltdo ,ao atas daqucles dem:lrcadorcs,
IJI/Jsvriio nas InSt1'uções d3das pc- caracterizar QU de densificar a -linha 1927 fICOU estabelecIdo que. essa .111l111 O GOI'/!rno parágualo aon'ltea va~
los dois 8'ovel'Dos, de acól'do com de fronteira. já demarcada. Por ISSO da. foz do Rio Iguaçl;l ate, 1\ foz ,e ll Il'Clade e os têrmos do Tratado de LI.
n ~mtado de ilntites de 9 de ja- mésmo, o artigo 2\1 do Prot..Y:c.lo du Apa era, como se: dirIa hOI.e, inL?Ca mltes de 1872, -embúra, em sua maill

, nelro de 18i2. Lru;truções de 1930 dl'+iJõe que a. co- vel, porque cOI1Sldera.da aeflnltml. recente comunicação ao nosso GD'"
. , .•........ , , .•....•.• , , .. , .•.• , mls~ões designadas pelos dois V<tises, men!C estabele!llda. Entlío, essa. Co vêl'llo sôbre o assunto, o inquine de
E I " " • - , ' • -. - missao, que fOI nomeada para CI;D1' "VICIOS de gestaçllo, conscntlmento e
'SSilR p antas parCIaIS e ctlrta •••se reunimo em ••.>sunçao, prlr o Tratado Complementar de lO:;, ratiflcaçáo", alegalld~ qua cOle fOI" tlr.

flcral, bem, cumo as atas das CU/l- no dia. 19 de julho d~ 1930, e a1 não tem 'funçào demal'cadora ell! I .~ v
jcrencias. ela COl1l1ssdo comproul(m constl'~ui?-"ão uma Comi.s.ão MlS!a apenas ca.racterl2ad.ora de fronreirl>, mado enquanto !õrças bc11S11CIl'llS alD.
a todo temllo a reall.ação da de- de Ll1Iutes e de. caractcn~a~,ao conforme veremos neste capitulo. ~l:' da ocupavam o tlll'ritol'1o jJa':aguaio e
marcação da frolltelra dos CO/I> da Fronteira BraSIl ParaguaI In t d' <>te dc conjunto com "lrlllado de PaI, - ~ gu te, em que ees u arei a pr T n· que concluiu Ulna. guerl'a InJ"llsta, em
pillses, !laseada 110 tratado de li, ' é ' '1J li d O vêmo paragUaio e sua. In

11 d ·' . d A aLlull Comissão MIst..'l ,P(JJs,' ~ s o o, o _ ' v""tude a'a. qllal se -"'sP"Jo'u a- UC"U_
1JL ps c 9 ..e 1anelro e 187:1 }I- , , , di tund da argumentaÇllo U Uv ~ ....
I:/lndo deslimlacla a' 11leSllUl. Iroll- Llmlles" lpodla. ter-se to ".:Iemar· a • oJlca. do Paragul\i da e,,:eusos terr!.
leira de conlormidade COIll ê9SC. cl',clora", mas nem ÍIlSó' se fê'J;!) - .vale a:itPf, a, a~tes, de passa: :J,<> lórios. depois de SI> exaurirem suas
l/oc11111ent08, para a demarcaçâo dos Jlnlltes defl- n'!vo cap u o. mos 1':\1' no map , ~$ riquezas nacionais e de se dizimar
•.................••••..... , ..... , nidos no Tratado de 1927, assim como seis marcos que e~tllo em q~!l'L1ra.ou sua população." Nosso GOl'Ilmo nllo

ti "lie caracterização" - pal'<\ a fron- vermelho. t:.:sses seis marcos Ixalllm ot"SeJa cntrar mn discussoes sobre as
teira, no dizer do mesmo Trataoo de li demll}'cação, da fronteira. Além orIgens e a história da wftdlz guelTll
1927, já definitivamente estabelt!cJ(la:' dêsses, mais vmte POl1to~ geodeslCa, que confrontou o Brasil ,~,"m o Para-

A 1unção caractHrlzadora da atual mente levantados caracterizaram rssn~ !luar e se alegra de que o gavêmo da.
Comissão Mista, no que 'diz' respeito ~ronteiras pal"ll as 'necessldad~~ ~a que1e pais aca.te li valtdnJe do Tra..
Il. oemarcação de 1872-74, é bem pre- epoca. C,omo essa fronteira se [OI tn,. tacio de Limites de 187~ e declare não
cisada no artigo ,10 do PrO'A'Jcl'lo dt! nando VIva, malDI' foi a neces,"tdad~ I -
Instruções de 1930, que, além do eu- de estabelecer 1101'05 marcos. li:ntúo te~ a d sposiçao de põ-la rm d~vida.
cargo" de proceder essa nova comissão já fixou eentPfla, Nao procede, porém. a <l1:gllÇ:l~ de

de marcos' entre esses marcos orlO' Ique aqu:Je tratado padeça ~e :VIcios,
"" ,a reparaçiio' ou Sllh~tjtUl' cipats reStabeleceu cinco dos .~l! como nuo, procede a ms'nllaçao do

çiio dos Inarcos da ,fmnlelra C(I· ., t' , t m';ItIJ que U BI'Ml1 se tenlm servJdO da der-
mum, d;emarcarla de 1872 a 1874, marcos an IgOS, porque es avam i I'ot,a paragu:ua em l87,f para dcspl1"
que estiverem danl'flcado< ,.., tJ~'- desgastados pelo tempo, e, agora, iL.eJll JlIr aqut!le pais de parccla de seu tel-

v vu ~o meramente a função de caracter r..~l , " . •
t,ruldos, mantendo S11as re.pe;'t1- a fronteira, não mais de demar~a( 11tÓI'lO. C~m ef~lto, se vlclo tive""o
"as posições;' E' muita imporLante atentar pMi< tido Il. fOl.mula"!l0 daqucl~ ;ratado,·

se limita a dispor quc . êste ponto, porque ele é que vai mos- como se ~xpl1carllt que, em .9~7, após
- trar Inanldalle da argumenta~àó lIlalS de ~O anos de paz e em pleno

"observadas as prescrições üo tl'll- parag~aia. - regl!1le de boa CO!~V!VénCla, e, coope·
tado de !Imites de 9 de Jam'lro Vejamos, então, como disse, 11 llrc raçao, ,outro govelJ1o parag ..:Ilo. te
de 1872, e o que se contém IIU ata !cnsão do governo' paraguaio c "11'" Ilha assmado nôvo tratado de IImi-
da l8~ e últltna conlerênCla da I f d d t • ,. les, expressamente dllo ~LlmpIemen·
comissÍlo mista exccut<ll'a :to dito n un a a argumen açao., tat· do anterior ti que o '9.',lt.COU da
trata,do de 1872. assll1a~a ~nl AS- A PRli:'1;:lí1NSAO DO GOVSRNO PA- !"aneIra m.ais ciara e 11l11~'II<? ~uanto
sunçao a 24 de ~utUbfO de 1874, &!\OUÁI0 E SUA INFUNDADA aquel~ b~smuaçaú, sUl! inJusUça flUr,
cC?nstrulrá no\os .marcos entrEl os ARGUMENTAQAO s~m ,dUVida, primeiro, dos prôprios
ia existentes, nas terras alia;, da " lermos do Tratado de Almnça que
ref&ida frontt?ira, indicada.; ua- Contra essa conclusão, Inillldiv~1 ti IJl'mou o Brasil, 110 Clt al liOS dlspuse-
quele tratado. de modo que cada luz do direito il1t;'l'll!1cional e das ta-I mos a não pleitear um ,6 c~ntHl1"
trecho da linba divisória fique QC' tas histórico;;, levantou-se silbltam":I1' tro quadrado a. -maIS dacl',lllo li que
1'lnJdo por uma polJgomll I erlJi- te o Govêmo paraguaIo, qllase um S~· sempre julgamos ter dJI',"lto, c, se':
nea, caracterlzadt:'s seus vértices culo após o Tratado de Limites ne igundo. do fato de que, ao discutir o
pclos, marcos eXIstentes c pelos W72, várlcs d~cênios, após o Trallld.,. Iratado d~ limites assinado PHI i8'i2

\
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ll.b,rimos mão de fa?er nos:oa.' [ron-I de ,Limites de 1872 quanto 05'-comls, em frente da 54 Queda, em local de- O ttamaraty respondeu a 19 de se
-teíra passar pelo Rio Igurel e COl!- Sál'IOS executores do mesmo consíde- terminado na Demarcaçãb de 1872- tembro do mesmo ano por .nota !l
cor~amos em que ela vse lilllilassc

l
'raram, realmente, o Balto Grande da$ 1874. Não houve qualquer equivoco Embaixada do Paraguai"na qual foi

mais' ao norte pelo-Salto Grande da:; Sete Quedas como um marco natu- por parte dos demarc,adores dos .doís lugo anunciada' a legitIma pcsíção
Sete QuedaS, tal como pleiteou o ne- ral, mas,' ao se referirem ao limite países OS quais, aUas;, se aüveram brasileira quanto oi perfeita e def'i
'gociador paraguaio. Isso signltlclI que devia ser estabelecido no terreno às Instruções recebídas de seus go- nttíva .demaroação de nossas fron
que, p~cencia, vencedora nurna g.uerm I, ou que. estava sendo demarcado, sem- vernos respectivos e marcarem a 11- terras com o Paraguai e, por isso'
qu~, nao ínícíamos, aceitou o Brasil jire: o mencionaram como U?n ponto 'oha,divisória por cima da massa prtn- mesmo, quanto à indiscutível posso
menos do que antes, julgava ser seu determinado como .não podIa altãs cíl1al daquela serra, até o ponto onde .que o Brasil tem 'sôbre o conjunto do
direito! ' " "''- deixar de sér, uma vez que li. fron~ ela se desvia para o sul e dai, pelo Salto das sete Quedas. Quanto, po-

para ;;u,slenlar,' a precaríedace da leira corre necessàríamente ao longo dorso do esporão .dessa. massa prín- rém, ao aproveitamento daquele Sal
,.p~marcaçao de 1872-74 e a aJegr."a de uma .Iínha , Por isso mesmo, na cipal, cujo prolongamento vai .\?l'oje- to, .íogo tornou o Brasil. patente ao
dísposíção por parte dos dois ~OV"I'~ Ata da 17~ Conferência, está o reglll- tar-se no paraná bem na direçao da Paraguai sua franca e amistosa dís-
nos de reve-la e completá-la, sustenta tradas a latitude e a Iongítude desse 5. Queda., J;!os1ção' de razê-Io participar "da utl-:
o Govêrno' paraguaio que os demar- ponto. Além disso da análise d!l$ 'G ',' . ,,' ,," Itzaçao dos recursos energéticos e de

,cadol'es daquela época não precísa- Atas da 164 e ,da '1"" conrerênctas O que ,o ovemo paraoualo l'J.0o.l~ 'quaisquer outros a explorarem-se no
F ~,,_ pretende que seja o r~mal nor""; -referido Salto, se em tal sentido fór

r~m o traçado da: ll~ha rronremça pode-se concluir que o ponto extre- ~enc!onado nas ínstruções de 1872 solicitado .pelas autortdades« para-
sobre o terreno, Iímítando-se a CO-' mo oriental da ~Iinha sêca" de ll·· nao , ~ u'!' ral;,al, mas apenas uma guaíaís", ' , '
locar 6 marcos e à assinalar ,20 pou- míte que segue pela serra dI> Mara- ramiücação do verdadeiro ramal nor~ 'A essas primeiras notas 'suceaeiam
tos astronõmícamente determinados caju, se srtua na margem d!l'cita do te, observado pel~~ demarcadores; se, em espaços irregulares e algumni/
do' que resultaram grandes dístãn.. Rio Paraná, defronte da 5" e, mais ~lem_ de nao se dírígtr à 5' Qued~, vezes já quando era, lícito' esperar-..e
elas entre. cada par de 'marcos ou importante das :Sete QuedaI>. , ele e at,ravessado,_ antes de lança!- que 'o assunto, tivesse sído encerrado,
pontos_ ebrisecútívos, Não procede ,tal Rebatidas as duas prl1.!!ei1'lls linhas se no Parana,. por-um banha~o e nao diversas outras comunicações dG,Go·
ulegação porque essa era a prat,cll de argumentação do oõvêruo para- p,ode. de mono algum, ser tido com~ vemo paraguaio, que, de rorma cada
naquela" época, sobretudo quando se gunio; resta ver a alegilcão de que os f~)I'Inador dos saltos" tal como deve vez mais extensa, reiterou sua 'l.r·
tratava de áreas 110UCO populosas e demarcadores de 1872""74 se teriam na ()correr e ocorre com ~ espora0 gumentação sem, na prática, aduzte
quando eram relativamente escassos equivocado na determinação, no 'ter- seguído pelos demareadcres", elementos verdadeiramente novos.,

. os recursos empregados na obra de- rene.. da linha dwisória oeste-leste ao O mapa é bem claro. Aqui' há 'de Sua última nota foi a, passada: por
marcatórra. A colocação de marc,o~ I .ongo da flerra_de Maracaju, na ~ona fato uma seqüência até o RIo e se sua Chancelaria à Embaixada do Bra
próximos uns .dos outros - se \lOS>i.. : em que a"me.;ma -atínge o rio Pá- .prolonga pelo -río determInando as sU em Assunção, a 14 de dezembro
veís, íntervisíveís _ é critério recente. raná.. ,'_ ' ,~ete Quedas. Ali há um simples con- de 1965, que' sumaríza a' posíçào (/0
das demarcações dos últlmos cin-. Vale a pena atentar bem para êste tratorte que morre num banhado e oovêrno llaragualo, e à qual nossa.
qücnta anos, imposto pelo desenvoí- mapa, porque êle .marca a -dIferença .não atInge sequer a margem' do Rio, Embaixada deu resposta, por ínstru
vimento da vida nas regiões rront-r- entre o nosso dírelto e a pretensão observancio-se as dimensões das ções do Itamaraty, a 2 5de março til·
riças, enquanto a existencia de grllG' do Paraguai. O nosso direito está as- ramificações da Serra de Maracaju, time, em nota tão serena quanto
des distãncias entre os marcos era smalado',pol' esta lInhll vermelha que verifica-se que o presente "ramal clara, tão sobranceira quanto posi·
comum nas antigas demarcações (na s-e vê claramente. Segue a. linha de norte" do Govêrno paraguaio ,é, nL\ tiva, que merece a atenção do povo
primitiva demarcação terreste cricra cumea!ia, em linha seca, até o Rio realid1de umcontrcrtorte, pelo-qu~ brasileiro, especialmente de seus llus·
o México e 01; Estados Unidus por Parana. E' Um encontro dessa mas- não é de estranhar que- aponte co.tas tres representantes reunidos nesta
exemplo, havia Intervalos de cerc-a, de dsa princlp~l com o Rio paraná que de ele\\lç.f1O ,mais clevada que as da c;:;a~~~ta~~;treessdoo' 'con'h'ecl'mento de
até 100 milhas,) Nada de estranhar etermina cas Sete Q~eda's. Co~forme massa pr,nclpa}, pont? em que, "!Im-
pois: que do Marco do lbicul fi 54 a pretensao paraguaIa, deverta ha- bém se!" razao, Insiste o .Governo Vossas Excelências' que, desde que'

Q
ueda do Sallo Grande _ área que ver um equivoco dos, demarcadores paraguai!>, o qual parece nao aten- veio a público o presente caso, tem

em e
speclai teria sIdo' insUficiente~ qe 1872-4 e, a linha devia seguIr para tal', para o fato de que a intercepta- havido no Paraguai· uma sucessão dIJ

" " este ,contraforte que tel'mina num ção dêsse contraforte por um banh'a- manifestações de exacerbado naclo
u:en.:te ,'!,emarc~da - houv~se uma b~nhado e nem chega ao Rio Para- do, antes de, chegar ao Paraná; ~on- fiahsmo-; algumas das quais têm feito
dlstanc~a de cerca, de 135.km., sem na.. Esta cota, que aqui está. assina- 'traria a Iloção de "llnl1a lIêca",' que tábua ~rasa dos notórios e con;tprova·
marcos intermediárIOS! E 1?ao ha n,e- lada ,é mais alta do que tôdas as não pode deixar de ser' observada. dos sentimentos de amizade do Bra·
nhum fundamentº, para dizer-se que 'outras. I!:ste seria, 'portanto, o ponto se tivesse vingado o critério"ora pro- si! com o Paraguai, quatido não têm
~ governos dos dOIS Pl!!ses se tenhLlm em que, de fato, devIa haver a de- tendido' pelo Paragua1 de cOI1Slde-, chegado a constItuir lamentável agra
msposi<? a rever ou completar a l1e- fle~ão nécessária pára acompanbar rar-se apenas e' de forma. absoluta a vo' a nosso Pais, seja mediante des

.marcaçao ,de 1872-74 quando pacta- a lmha na cumeada. Apenas porque determinação '~pelo mais,sIto da Ser- considerações à nossa Embaixada em
rant, em, 1927, enc~rregar .de "Ol\lr?s êste morro ~qUi tem alguns metros ra", não se 'teria tal "linha sêca" e Assunção, seja até, mediante crlml
l'lervlços" a comissao mlstã de lmu- mais do que este outro, entende o Go- ter-se-Ia suprimido e revogado ou- noso desrespeito a' nosso pavlihão.
tes criada pelo Tratado compl~mell- vêrno do Paraguai que se devia mu- tra determinação dq mesino Trata' f:sse ambiente para nós penoso tem
tar firmado naquele .ano: tendo ello' dar a 1inha 'para lã, o que é absolu- do de 1872, contida na aUnea 4~ de sIdo lncltado por uma campanha am
pressamente consagrado' a Unha [1':>11- tamente ~naceitãvel. B.asta contem- seu artigo 19.. a saber, a observância pta e ,sistemática de ataques ao Bra
teiriça tl'açadopelo Tratado de 1872 pIar, o mapa para ve~ que, se fôsse do djvortimn aquarum.. pôsto que o sll na, imprensa parag!'ala, s,endo de
e demarcada de 1t72 a 1874, a inten- s~gulda a linha d~seJada pelo Go-, Tratado atribuiu ao BrasIl tõdas as lamentar, que, por vez:s, lepresen
ção dos dois paises, na parte refo- ,vernq paraguaio, nao se atingiria a vertentes que 'corl'em para o Norte e tante~ dll?lomátic~ p~~agualos em
rente ao, trecho da fronteIra entrtl.1I quinta das Sete Quedas. Iriamos ,sair, Leste e ao Paraguai ,tMas as que cor- cl!-pltals deste he~'\lsfel'lo ~e tenham
foz cio Iguaçu no Paraná-e a dO' Apa. neste ponto, aI 2 quil~metros ao norte rem· para o Sul e oeste". ' feito eco ou coinCIdido mal!; ou me
do Paraguai foi ,tão-sômente a de da qu111ta' das Sete Quedas. "Não me serIa dl!icll seguir apon- nos: ve!adamente col}!' essa ca~pa·
del/8fflcar oú melhor caracterizar. a !1;stãte ~,um ponto, de extrema Im- tando falhas e iI:\congruencias na ar· n~la, que ntada ~OnstrO,1 e, certamente.

'l'nh j"' d d é ta te ; por nCla, porque mnda que seguIs- gumentação que nos tem apresentado nao nos a emol'lza.
1 a,.. emarcn a, m Cl n a \0- sentos esta'll'nha até certo p t d . d ,,- C 1010caçãoJde marcos secundários a fim ois ela t ti ' , on o, ,e- o Governo o paIS n:m,aÇl, e. on D,e nossa parte, sem quebra' de

'de atender tanto quanto posslve~ li &. das' set aQdedmfletlr para a qum- transparece' ,da. parte lruCIa! de ml· nossa dignidade temo-nos IímitMo
eonveniencla só então cOnflgUrafta Prellmi e, ue. as, ' nha exposição, será dificIl que apre- quase a· prestar ao Govérno para·
de serenr o~ ~arcos Intervislvels. .~ choc!,\ denf6~:~~o;tS:~ d~~~a~l1~o~~ :~~os~:kt~U'~:osi~ã~~~~I:, jY~i ~~~~o~s ~~i~r~~~:~osc%'::;u~~~~
. Pretende o Govêrno paraguaIo qU"I,sequencla que para ela. pretende 'o lo!,ge e' Il}e falta ainda da,l' a Vqs- sustentando sempre nosso direitó

',_ atual Comissão, Mis~a de Limites g~!Cêrn~ para!,u~io, com a' tese jU- sas. Excelenclas algumas llldlcaçoes lnarredável, mas asségurando infaU·'
e Caracterização de Fronteira seJa marc~ ã~ecusave de que tôda de- sôbre como surgiu e se teu:. desen- velmente nossa disposição de têrmos a
uma cOl1'llssão demarcadora com atrl- govern~s 'in~~~:jZ a~r~var;J\pelos volvido, o jlreseD:te cas~. Por lSSO 'pas· associação ,do Paraguai no aproveita
butçôe,s comparáveis às que tiveram imutável salvo a gsiJ. ,efm~ Iva ' so a e;sSlt terceIra 'e ultima parJ;e.. me,nto do Saito das Sete Quedas~
os demarcadores de 1872-74 o qu~ contrário' sub rd'c r o expresso em 'P.oéle ser que o presente ,caso tenha Em, mais de uma vez recon'emos (l

não corresponde, de nenhum morto, ção a flútuaçõ~s mar ~ma ddemarca- raizes _imediatas anter,iores, a 1962, canais especiais para', signI.ficar ao
à definição da competência da mc.'l- Cimento de novos ao sa ar o apare- mas, n~o me competE! eXlU1lll,lar tal qoverno paraguaio essa boa dlsposi
ma seja no Tratado de LInlites com- feiçoamento EJ' dados °t1;1 de aper- posSlbihdade, n~m' a admito, ,dadas, çao e reiterar-lhe ,que jamais tlvl!-'

" i' t d 192'7:' 's " ti " e rec!lrsos ecnicos, se- as felizes l'elaçoes que brasileIros e mos nefu temos qualquer intenção dEI
~J''::~I~r dee InstrU:~l: : I:3f"cpi~~ ~a u~;~orp~~~;~~~~~as'ni3trrna910nçãais paraguaios yhl}!,s matntentdo e depse,:" ferir os intel'êsses leglLimos ou 08
d' I t d 'ê' (U bit 1 e ermma o, 'Volvendo ha Ja tan o empo. ai!! sentImentos do nobre povo para-

o qUIL SSQ" pre en e o Gov mo pu· ] e !' rar, a con ra .as normlls da boa o Govêrno· brasileiro,' o caso em aprê- guaio E che m t b d
I'aguaio, nesse particular, valer-se da conVIvênCIa entre as nações. o teve inicio com a. nota. que, a. ,12 '1965" a ad 19a o~' em ou u 1'0 e

'circunstância '~e _ terem os delegadof Podemos, no entanto. a~mItlr acf âe março de J962, a EmbaIxada do dilirÍ a'rbitr~ni~~t~ ~nt~rJ':i~~i1:d~g~ ,
da atual. ComlSllao Mista de Llnutes rgum,entand!t1lt - e só aSSlln porque Paraguai no Rio de Janeiro passou bre II caracterização de nossa afro
usado as expreSSões "demarcar" e fl~~,te:.a demarcada é tronteira de- ao' rtamai'aty, perguntllndo se 'era teira em seu peqileno trecho rairl~;
"demarcação" em sentido ,algo Jato: IIV,. - a pretensão do Govêrno verdadeil:a a. noticia, publicada 'em incOliciuso.
como se elas se aplicassem à sua (11.- paraguaIO d..e qu~ os demarcadores jornal carioca" de que o Ministério .Nossa atitude, tem sido unlforme

,refa ,caracterizadora. l!;' óbVIO, po' ~e 1872-74 nao terlam,observado cor- de Minas e Energia havia contrata- mente tranquila e confiamos em lle
rêm, que o emprêgo eventualmentr ailg~e:'t~ a ~isposlçao -,"pelo ,mais do os serviços dum escritório técnico o presente caso se resolverlÍl aml~o- '
lmpróprJo de tais têrmos não pMe l' 19 d erra e Muracaju" d..o ar- para 0 fazer' um estudo preliminar sõ· samenie, Por isso em nenhum mo·
ter fôrça modificadora, nem' efeito ri~~ ter ~ei~~ado de 1872 e deve- bre o aprovcitamento hidrelétrico do menta revidamos ou deixamos de de
derrogatório do Trát3do e dOPI'O- uma linha da I Oi ,em ~eu~ traballlo~, Salto das sete Quedas. Já n~ssa no- sencorajar qualquer revide aos agra
tocolo de Instruções que crlaram a ao norte que a ~ert a.j.Jtuada maiS ta, sustentou aquela EmblUxada ""u vos que nos tem sido lançados do
Comlssã,o Mi5ta.,--l?esmo porque, até pretende ;go~a q~~án':q ele G,?Vé1'1jp ,con~omInio de seu pais e do Brasil ParaguaI. Lamentllmos',multo, assim,
nos diclOnários, taIS palavras CObl'CIIJ norte" e ue tcm o ar.de ram~l sôbre o, ~ontunto dali Sete Qlle!ias, que, em março do ano passado, Sem
faixa mais ou' menos llu'ga de 'slliCni- nal um ~onto acIlI~o lon1~ Qterrr:;- cond!lmilllo esse, gue, em seu dlz~r, ,o con~ecil:l'ento de, nossas autorida
frcados, _ ou soja c· 'd 2 a , ue a ficarIa estabeleCido com a conclusao des, cerca de 100 pal'Rguaios ehtre

Quanto ao segund,o argumento dlJ Qued~a. 'Or';ic~s: sl~:Hs acmla ~a 54 e aproyação das, "operações d!! d!!" civis e militares, bem como soldl\doJ
Governo paraguaio, o' que se veri- c.a já Invalida a t~s~s circunstàn- marcllçao de Ilnnleg e caracter~za~aD armados, se t~ham deslocado' 'para
fica pelo exame da documentaçãv por nlio haver d' 'd d em, aprêço, de fronte~as ,,9~e atualmente leallza um. ponto aprOXimadamente a 2 qui
oficial dos idos de 1872-74 é que t~t(; to terminal ct'a uflnf edlq~e, '! po~~ a. Comls~ao ;lVllsta de L111~1~ e de lôm~i.!'o;s da, linha de fronteira - em
as _partes' contratantes'do Tra.tado br,e a Serra de M!lI'ac~ju t('~lioJ~aes~ ~~i~B~~~9ao da Fronterra Para- ~~r;gorloOnn'tcleídamente tbrasiueiro, por· •. ,- , em. os ens Vil cerimO·
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la cívíee, hastearam a bandeira PIl- mos ter refregas no campo interno, Os nossos límítes com o Paraguai retas em direção i\s nascentes dó 1
ra~uaia, cantaram o :llno paraguaio mas, frente ao mundo, devemos estar foram fixados pela primeira vez, aín- Apa e d9 Igurei",

declararam, em discurso Inflamados, todos unidos e Juntos devemos fixa,( da. no llerl\ldo colonial, pelo Tratlldo
13<'1' puraguaío tal terrítcrío. TambeR/ e conduzir nossa potítícn externa. ue Maúrl de 1750, r,n;, nos art!gps Termlnada.-a guerra, o Brasil-dlver
lamentamos que, em abril de 1961), Multo obrlgadoí (Palmas prolonga- V e VI, assim a determinava, a co- giu da apíícaçáo literal do Tratado
popas do Exército e da Policia dl), da..J mecar da foz do rio l'huaçu: da. Trlpllce -t\llança, na parte em que,

a, aguat se tenham apoderado du., "..... favorecendo li. Ar"'cntlna ....rej dlea
, .......' viatura, qUC estava em terrtto- O SR, EUPJCO OLlVEIR": e ' '" u ~va..' • A ~.. "" v -•• , "desde -essa bõca prossegul- os direitos do ParailÚal. O nos~o paill

rIo brasileiro, na regÜlo de .AntÔniO (Questão áe ordem. SeUl revisão elo rá pejo álveo do Paraná acima, mostrou-se generoso, dispondo-se 11.
\loao, e, guardada p.or três soldados araaor, -.Sr. presidtnte, dlante da até onde se lhe ajunt~ o Wo ceder 1I0 P~agual o trecho de ter-
110 E1WI'CltO braslteíro, Lamenlamo~ exposição que acaba de fazer o Se- 19l1r,,) peja sua margem ocl- la enl~c o Igurei e as Sete Quedas,
lUmla ,llue,. no dlo; ~8 de setembro nhor Mlnliltro das Re:a<;ões Exterlo- dental, I, Idesile que a ArgenMna transgilise
de 196a, o Major EmJlIo Mem ouar- res e sendo eu um dos íntegrantes ~Desde a bõca do Rio 19arel quanto a ftllxa do Chaco, a .que não
lfe'TO, delegado paraguaio na niual Co- d 'b d d ' - • ,. á 1 '1' , lê Itlnh di ',- P " tiIJld'4SÚO Ml!:la de Limites, tenha. tra- a anca; a a OpoSll;no, entendo que, conunuar pe o a veo acuna a nna reito, ersus U, 'JÚlás, oBra-
l!lido li Pdrto 'Coronel Renato um agora mais do, que nU,nca, chegou. o encontrar a. sua origem principal; IslJ nesse propósito, mesmo sem a COI- '
l&;o1l11llm de ic pessoas, vindas d~ n;omento de c.errarmo:, fJleiras em e dali, busCltrá. em linl1a reta, pOllo respondente concessão platJna. F'O~
IP Jl.l'lIgUal, entre elas o Embaixador terno .do Governo; neste grave pro- alto do terreno, a cabeceira pnn- ram, assím, negociados entre os dois
~ um o'lld(! mlJltar da Espan!lt.l em btems que tTlmscende (I interesse par- clpal do RJo ma.is vizinho, que llltise", sepa-radamente, os Tratad08· de
I.ASJUllf;áo P, nellSll ocasião, tenha tn- tidárlO, ~orque af~tll 1\ sob.emnlo. da deságua no Paraguai pela sua PaI. e Amizade Perpétua e de Llml-

1

iL"l'pelfldO dj!llairosaJ,nellte a autonua, nossa l'alria. (Mmt,O bem.) margem oriental, que talvez seja tes, lI~e se firmaram a 9 de [aneíre
lJ~ ~hlllr brnsíleíra "pelo fato de O l:lR. PRESIDENTE: < o que chamam Contentes e bal- de 1812,
~,,!Hl l'm ll'rrllório que os paraguaío& . " xarlÍ pelo álveo dêste Rio até a A fronteira brasüeírc-paraguaía, ae
(;un:lue.llnfi como não demnrcano". (Adauto Cardoso) ~ V. Exa,. não sua entrada no PArllguai, desde a aeôrdo com êsse Tratado. lIcou ajllS-

I Ante esses falos, que são por mim tem. realmente, nenhuma. questão de qual bõea sublrã, peJo canal -prm- tada do seguinte modo:
',t'aUd(!8 apenas para oricntacáo d~ [ordem a propor. ,. 'clpal que deixa o P~ngUai em -o teiT1l6rlo do ~1l'r10 "I)
NiI'_!:l!: Execlêncíás, é pcrrertamenre ' 'tempo sêco: e pelo seu álveo atê 'n v u
l:Omp.'tt'IlH!vel a úIlJca províríéncra Indllgo do Sr. Ministro se deseja ". ' . .orllsJt divide-se com o da Repú-I "" um pequen re te d encontrar os I'lUllanos, que fl):- blJca do Paraguai pelo álveo da

I
" l'lll ca nue, por assim dizer, foi to:. A t o pouso, a.? s e passar nuun êste Rio, chamados a Lago,a Rio Paraná, desde onde comc"aln
ÍlJada pelo Govêrno brasileiro e que .. par e dM interpeJ<lçoe~, ou prefere, d Xa é atr es nd ta ~
ccn~ ',\111 na colocação naquela área. de.~de l"iO, encelar a s~unda parte. os rll; s, e ll.V sn o es" as possessões brasileiras na. foz do

'DI palito situado., )lldlscutlvelmentc -o s "II.1'IST""O .JURAC'" •• __ ~g6a aW a bOca- do Rio Jaurl\ . !g.:sçu, -até o anHo Grande dali'

Id d
,,~. ~ "LA Decorrido apenas ,11m l\Il9 do T.ra- Sete Quedas do mesmo Rio ta-

ellLro o território Ilra~ilel)'o, dum GALHAES' .tado de Madri, Inspirado pelo céle- 'raná' "
pequeno destacamento .milJtar, de c.. ' • bre diplomata ,brasileiro Alexandl:e '~D;' Salro Urande das Sete

'lJn"jl1ade meramente slmb6llca. Muilo agríldcço a V. Ex'], a. int<lO- de Gusmão, fello Secl'etárlo de ·D. Quedas contInua n linha dlvl'8"-
: ~",menutnws multo que o Governo' ção de conceder um repouso a. este à Ui J:aflJ~\lajo se declare afrontado com velho, cuja Idade já vai sendo expio- Jo o V, os mesmos negoclndores que ria pelo mais lUto da Serta ds
I f'"",c dimlnulo contmgente milItar e, rada peios seus adversários. o havl~m subscrit.o, no art, X ~as Maraea.ju, até onde ela finda;

I
I"H!r lS~O, rellerndmnente lhe temos '~ lnstruçoes destinadas 'aos Comlssános "Dal segue em linha rero ou
êleeial'sdo que O nlllSmo "não pO,IO O SR. PRESIDEN'lF:: Demarcadores, es.tabeleceram: que mais se lhe aproxime, PeI03

rtjlH'st'ntnJ' Inconveniente ou prejul- (AClallto cardiiso) _ Aos ministros "E porquanto em algum; m:.pa& terrenos mais elevaaos a eneon-
JO 'algum parll o pais allllgo, e qWJ maIs jovens Isso mesmo tem sido c'.1n- lIe acha mudado o nome e situa- traI' a Ser'rnAmambal:
GIm )1r~se1Jça nem de longe poderIa cedido ' çáo do Rlo- IgureJ, determinado "Prossegue pelo mal!! alto Ms-
denotar 'propó~.ttos de pressão, coa. . pare. servir <le frontelrã.- na mar- 8lt Serra até a nasccnt~ princ1-
I;ho ou repl'esálla por parte do Go- O SR, N'JNISTRO JVUAC~ ]<tA- I!ent ocidental do Paraná se de- pai do Rio Apa.-e baixa Pt:lo fllveo
:vemo bra,;lIelro'. GALHll.ES: clara que há de servfr de fron- desre até IlU& foz. na ,ma.rgem
:', CONOLUSAO A!l'I'ade~o a V. Exa. a gener~8 111' telra o primeJro 1'10 ca.udaloso que oriental do Ri!} PlIl'lIgual;

~ - desligua da bnnda. do poente, a.al- "'l'õdas as vertentes que coro,
, Somos' um paIs ·pacl1lco, am~nte do t.mção, mas p~eflro com~çat'( nesle ma. do Salt<l Grande do mesmo rem parll norte e leste perf.en-
dlreltO'e da. justJça, selllpl'e disposto Instnnle, wn llcbota que, SP1, s<1rà agra_ Paraná". eem ao Brasil e as que eorre111

1 fl" co'aborllr· com, tôdos melllbi'05 da dàvel para mun e útil ao eselsrecl- , para Sul e Oeste perteucem no
, t;omunulade inleJ1JacJonal. nl.ÔrI1JCn- mento da opinião publica bru.sl!elra. E eVIdente que .a ler.rll- IU!sse artl~ Paraguaf; ':

'lo ~j[jrws vizinhos e demais compa- O Im. rREfJ1DE?\'TE: go não só eontrariava o Tratada, mas - "A nha do Fecho dos Morros'
illll'l1'l1D de hemisférJo. Nunca recaI'- ,- dJminuia o território brasileiro, 1e- - donilnio do' :Brasil" '
rellJOII as armas para o cnl(l'nndeel- Tem II palavra o E'r. Wilson Mar- vando a linha de Umlte, flxl«la. abal- , "
mrnto de nosso' ten·ltório ou qual- Uns, na qualidade du Autor do Re- Xli, paxa um ponto l1C1ma. da.s Sete Os trabll.lhos demllrca.tórlos foram.
( t fl - d f"' " 11 lm to d • Quedas. lrúcJados em agôsto de 18152, conClll1n-
Jlwr I1IU'O In nao, e enUJVO e ue - qUj!1' en e Conv(oCaçao. O Trat."Q de Shn'- Ilde/onso tlr- do-ge em novembro d~ 1864', COUlJe u

, mi\nlllos nOs.tlls fronteiras pnclfícn' ' , ' "'" ~ "'" ~ w
: IJJl'ílle, S~Jl1o mediante ner;odaçõ.es l1i- O SR. \VILSON MAll'l'INS: mado em 177'1, restabeleceu, porém, o 5ua chefia, .do l~do do Bra,sl!, ao Ceio
, 'l\i~j n!s, seja medlnnle arbitramcn- (Lê) - Rio Jgurei como fronteira, mas os de EtI,genhelr~s Bel. RutlOo Enéall

'/U!! lntt!rnllclonaJs. trabalhos demarcatórios não puderllnJ Gust..no Galvao, e, do Indo do PIl.-
E,'I]1(,6, pOI'ém, um pais soberano, Sr. Presidente -ser concluldos, face ás dlve1"Jénclas raglln.f, ao Cll;P. de. Fragata D, Do-

tr'iJ!".lo 11UO só de nossos deveres. Srs. Deputn(lOs' surgidas entre 05 comissárIos espa- mingos Antômo OrUz.
iillll~, tantbéo\. de nol;SOS direitos, No nhóls e portugueses, relativamente _como '? Tratad~ de LJmJtes de 187:.:
CjJSO p.'e~ente, -velo entre os pril)lel- Sr. Ministro das TIelnções Exterio- !lOS rios Igurel e Corrlenles. Sobre- nao precl!Il\,Sse a 1Ulha 'frD!lteirlça eu-
í ,iH n CIlClll'gO de preservar a obra rei ,vindn a independência tanto do Bra- irc a foz do 1'10 Apn. e o desaguadou
)Jolillea dc noeMs antepassaclos e o Devo começar por agradecer a cor- sU,' quanto-do l'arngúal, o ,problema ro da Bala Negra no rio PlU"IlIlua.1,
tW'l(ól'lo que nos I~!l'aral1l. E entre cilalldade de V. Exa., Sr. M1nlstro, 11M fronteiras llOmllns fieou' .sem so- celebraram os dois palses o TrllJ,ado>

«IH stgl1l1dos está in<JIscutlvellnente li envlalldo-me atenclol:a correspondên- Iuçllo. ~ , C0'!lplentenlar de Limites. de 2'1 de
iaellldllde de colocar destacamentos eia, tuo Jogo chegou 110 MJnlstJ!rlo das Depois das tentativas Jn1ru&ueu'as mato de 1927.'A Unhe. divJsórla, no
IJllJHlIr~s em qualquer ponto dc no~- RelllJ.:óes E...l.eriores lt nollcla da con- de 1844 (E'imenro Bueno), 1847 (GilI- alydldo trecho, passou a ser o álveo
to .lel'rJtódo, onde quer quo slntam"5 voca.;'ão do Betl tltulJlr que tive a Iy)I 1852.3 (Mol'eira. de Castro), 1855 ~Io rio Paraguai, pertencendo ao Bra·
",ifJ!'UÇ'llllt l1. segUl'lln~o. nncloul1l, J~" honr~ de requerer pr;l'll. expllcjlr IJ. (Pedro Ferreira de Ollvelrll) 1656 ~II a margem esquerda e ao Pnra..
A1m l'r>mo podemos l'emovll-los qUlln- C'llnnl"ã nos Deputados as orl"'ens a' a (Josê Maria da Silva. Para.nhos-José .ual a. direita. As Ilhas são brasilei-
QO, n no~so juizo, Sé tomem dc~meeeJ • - b B) -t d .. tdd f 'ao ou para"'uslas conforme se sltu~til\IJt,~. E<;pl!mmM que o Govémo &ilUIlÇ'Io atUal do 1nclden~ de. tron- Orges, en en""s as a ixar os é ' b' • " ,m,
"llIllouulo Sé convc"'::I de nossa bOll t.eira havido entre o Bl;'asJl e. o PIl.- limites entre o Império do BrMll e esquerda ou li dil elta do canal prtn-

- disvusiçíio e da sin~ridBde COI11 -toe tngUal, bem assim a ofltNltllÇao, lldo- a República do Pllraguaf, teve inIcio clpaJ Ou de maiol" profU1ldldnd,.
Jhe oferecemos juntllr-se a n6s' parll, iMa pelo r;ovl!rno brasileiro para a. po~ conhecidas razões, a guerra. da O escõrço histórico que acabo de
tlll beneficIo de nossos povós lrmaDS. superação dêsse caso. , Trlpllce Aliança contra o govérno de lazer mostra. que a questão de limitas
~!JJ1JUIJ(IlJJtfmte' explorarmos IIUllis- Agradeço, também, a solleitude com Francisco Solnno Lopcz. tl~R~4/eho-paraguala inic1ada em 1750
lIU~I' recursos que ofereça' o Saldo que foi atendido. pelo rtamaratJ o O Tratlldo dn. TJ"Jollce Allllnça, as- solucionou-se, definitivamente num~
dns Sote Quedas, Não qUCl'emos pu- meu deséljode conhecer, na Integra, sinado em 19 de maio de 186li, dlspu~ Darle, com o advento ao Tratado de
lêmiéa ou dlvergênola. de nenhulnL! os Trlltndolf;' Protocolos 'e Instruçõeg, oha que, os aliados' se obrigavam 1872, e, noutro. parte, com (1 Trataclo
""JJlcle com o paragual

j
a cujo l'oVO os Documentos da CrunlSBào' Mal'lll1!l.ju ~ll respeitar a~independênclll so- de 1921, Fixados, de faro, os Ilmites

tlO~ sentImos fr'aternl<mcnie I gn- 1J,872-t.874~·e as Notas trocadlls en- beranla, e Integl'ldade terrlk,ri!ll em acõrdos internAcionais idôneos e '
dos e ao <1lU11 renovo, neste ms!.llnte, tre os dois' pals!!s, desde mar~o, de da República do paraguai", t'(lnsportes para o terreno através de
do alto destA tribuna, a' exprwM 10M, li. propósito ela linha divisórla. - - - serviços regulares, . era. justo esperar
(le ,Ineu Innlor allrêço." Dispôe a Oonstltulção Federal, no- Quanto 11 frOnteIra com o Bl'asil, que nenhum ltrgwnentô se levantasse

COllclUllt(Jo _mlnl1ll. exposlc;50, lI11ra· art. 65, VIlI. Que eDmpel,e no Con- dizia o .art. 16: contra & sua perfelçllo, -
dcço li a~ençllO com que me honra· jXresso Naclonnl calll Il. sanç!l.o "do "Do 1 d d P • I O A
1'Ell,\ V. :&,,<a8., m~llr do~ quais meus PI'e.~ldente da Repúhl:ca, 1'esolv,.r sô- I alOo bOi r;radnu.·sllClroo ParI-. governo paraguaiO, porém, em
vclho~ colegas de lldes pulJlicas, c po-' I d .' me 1'0 r a a xo o a as Notas sucessivas, datadas de 12·3·62
illIO-;UO It sua dlsposlçll.O para. quais' bre ImlLes o terrlto~lo nAcIonal. f!ete Quedas, qUe, segundo are· 14 0,63,,25.9.65, 22.10;115, 14,265 ri
quer' enclnl'ccJmentos ndl;r!DnalS, 1Jel- Dal por ~o me jul~\1el np dever d~ cenlo ca.rta de Mouche~, é o Ig)l- 11.2,66, manifestou ao llovêrno brllSl-
cldi fazer e~tll. exposição em sessão \lc~lr 4 lIulorlzltda u..poslçao ~e :"05 rei, e àa foz do Igmei' p_or . ele lelro: ."
púlJJlua e S('111 nenhUmA reserva, li' ,a Excelênclll., Sr. MInistro, SO~!(' ,!'S acima 11 procurar as suas nascen-
in eOlll!íI'Clvnr ll. sincerldll.de e a ho- l'ulns do Brasil com o f'nraltultl. Nao l.es, - (Jlle se- considera condômino do
nu~llIlnllc dos ·prop6s tos qUI! têm qUê 1j;;l1orosse M inf(Jl'ma~óes ,I" \lre.~· i "00 Indo da margem esqlleraa aalt-o das Sete Quedas" em la
guiado nosso Oov{r.lo no ncompl1- taclns por "li. EXa. e pelo Fmb~bfllriOr do paraguai; pelo rio Apn, de.sde • medida que será determinada Pilr
nltan1ento e dlllltênelamcl1to do casa ,TOno Guimarães ROIla, em carál\!t In- l\ foz Mé as su,ns' J\ascentts' los resultados de la demarcatória -
em tl!m!ço. Decidi-o também, 110 "~no "1l'1nlll, A Comissão (In R('1ll~Ms Exte~ "No Jnt{'rlor, pelos eum~ da digo, demarclicion " caraet.erlza~
\filHo, porque, na!l"te momento. fa.llmo rlores da Cdmara dc,s Deputados, De- 8M'ra de-Maraanju, sendo as ver- cion de la: frontera.

õ
, - '

do como MJnlstro dml Relações ~. ~P.J(!1 que t/\da n Cota e, através d~i"" - tentl's de kste do BrasU e as ,de - que tem direitos de soberllJlia
jpI1ClTcs, hão distingo flIlaÇóCK parti· !l Naeiio fllssem con·}enlrntp.mrnte Oe.t1! dD T'arugulll, e tirando-se territorl~1 sdbre sua m~gent ocl-
rllJtllls enlrc V. Ella.~. De fnlo, }1odc- JJ1~trujdasSôbre :l r"J.~lla :j\wstilo., I da' mesn1.1 serra tinhas as malH de.!1tal e em consequêncle. direitos
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de soberaníll. fluvial. e direltos de' que -o liniite bra.slIelro-par;l.- prazer de fazer com que a. RepúbIlca. os- ricos sejam menos poderoEos c "3'
ecadomínío sÔbre 'as águas. ' guaío no Salto Grende das -Sete du Paragua.i participe dos bene!iclos pobres menos' sorredores. ,
- que o destaeámentó comp6sto ,Quedas ~Jl\ está- perfeitamente' es- da tutura' Usina Hidrelétrica 84lto FiC'll. assim. V. Exa..• com a r',:-
de um sargento e sete soldados ,tabelecldo desde 1874; que o Tra.-' daS ;sete Quedas. D1Il,por que tor- vra do Govêrno, .de que 0- COndOllhU~1J
brasileiros está instalado, não em ,,-tado de 1927. in:ltltulndo uma Co- mulet o quesito que acabo de ler a a se estabelecer dependerá de 'nego-'
I'6rto Renato, maS em zona de .míssão Demarcadora, não a m- V. Exa.' cíações, mas há. no espirito do Gu-e
fronteira aínda não caracterizá- cumbe de tocar na. linha Foz -do Eia. o que tinha a (ifzer. -Ul-!ulto, vêrno, brasileiro o melhor propôsíto

.da, pelo que pede sua transferén- Iguaçu-Foz do Apa• .fá definitiva': bem). de conceder aos pllT<lgualos ~ tut'lo D
ela. _', mente estabelecida; que' a atuaJ, que desejamos conceder e.õs bradlel."
....: que protesta contra. unia cons- Oomissáo Mista é de "limites" - O SR. PRESIDENTE: - tos daquela área que V. Exa.. ha.blt'B-oJ
truçãó permanente. de madeíra e para a demarcação da, Foz do Apa (Adauto Cardoso) _ Com a pl\la- I (Muito, bem. Palmas)';
teto. de telhas, bem assim contra .ao deaaguadouro da Dail!- Negra ;vre C1 Sr. Ministro. ,';uracy Magalhãell. O SR. wILSON ~ARTINS .:.., Mulo!
descortezías de mílítares brasíleí- 'e de: "carac.terizai}no" - para o Q SR. lIlINTSTItO JURACY ". 'to obrigado, Sr. MInistro.
ros a altas personalídades para- 'trecho Foz do Iguaçu-Foz do Apa.; " "
guatas e contra.,~ finalmente, a que -os retardas das reuniões da ' GALHAES: ' O SR. PRESIDENTE:
ocupação militar. tudo em zona ComIssão Mista. se devem â Co- Sr. PresIdente. oúvl o substancioso (Adauto- caraoso) - T,em_ li, palavra;
ainda não demarcada.' missão paraguaia; que apela ao d ob D ut d H i Tu
_ ,que o govêrno brasileiro deve govêrno paraguaio para respeitar íscurso proferido lIe10- nobre Depu- o. n ,re el? a o cnr que rn-cl"J

rI'tirar da zona não demarcada li. soberaníatdo Brasil nojerrítõ- tado ,por ~ato GrosSOI meu velho amí- V. E:tI'.dlspoe d_e quinze minutos.
as-fõrças de.ocuPIlÇão; que-a Co- 1'10 que- confina" na ~EstrRda da go Sr. -WIlson Ma.r~ms. Fiquei feliz O SR HENRIQUE: TunNlm>

I ~ i t ' I - I ítes" d por não ser necessãrío debater com '. -,.. , .
m ss..o Ms a de Lim tes e Carllc- Comi8sao deL mi s ; que o es- S. Exa. Estamos em tribunas- di!e- (Sem 1'evisao do -orador) ~ S~nhovterízação de Fronteira. de"e pros- tacamento milHar sediado acima - - ..
seguir seus trabaínos: que em 'da Quinto. Queda, do Salto Gran. rente. Militamos, poliUcaniente. em Presidente, minha. inscrição não, tem.
caso de d~a"õrdo entre os dois de das Sete Quedas está. instala- agremiações diferentes. Mas ,0 nesse por objetivo Interpelar S. Ex~, o -emí-
govêrnos no selj da comíssao co no Brasil. estando livre o go- lado é o mesmo, no que dIz respeito nente Ministro· do Exterior. Antel
Mista, devem os mesmos recorrer '-rcrno brasíleíro "para. _o movi-, à defesa. dos supremos interesses do mesmo' de atender à convocação 'lu.
a to.dos OS meios de SOIJlção pa- mentar; que o BrasU está. sempre PaÍi1. " neste instante se erenve S. Ex' com- '
dfica, dos conflltos Internacionais, disposto a. promover, em conjunto - Eu poderia' dizer; Sr. - PreSidente, parecera espontãnàamente ao plelláo-
começando por -negociações dire- com o Paraguai, os pla.nos para a que o- dls~urso ,do Dep~tado Wilson rio da ComiSSão de Relações Exterio--
tas. ,-, - . utilização. do Salto das Selie Que- MartiI1s tal ~a repetlç!l0 melhorada res para: prestar as mais amplos es-

que prl)tes1.a· energicamente das ' --, ,dn-. minha pállda.' oraçao proferida clsrectmentos sõbre o momentoso' pro~
eontra a. coustrueáo _de uma. 65- - 'A-IUZ', de todos êsses dadtls. propOl'- nesta Casa, b!cma. Em ser;ulda, -enviara 8. E:;ª o
tmdll que depois de percorrer ter- cíonados pela histÓria. antiga 'e re- O SR. WILSON MARTINS _ Mo- emrnente Embalxac'c'r Guimarães ne-
ritórlO brasüeíro, de Norté a Sul. eente, da diplomacIa dos doís povos, déstia de'V. Exa: c

- SIUI. oue prossegu.n -.lllquelas exposi-
11a 7"na situada ao Sul da. linha . te> . d "'.' -Ii!!o liá como deixar de reconhecer!l O sn MINISTRO JUR'C'Y 'M-A- ('oes pt'ran e ~ oml<,sao/ e A<:.::çoe.s
se,,~terna. cêrca de 300 metros êrt d •• b '1 i • Lo. .... Ext"'1 r sd ~C d '" d M j ac o o gov",n(J rJl8I e ro, nos ,v,,- GALRAl':S _ Apenas, S. Exa. se _. o.,e . _

es umes :" ~~rra e araca u. fl?S lanc.es de nossa política de fron- alongou um pouco mais na história Por isso. ar. 'Presidente, I cun;pro
O govtrno -brasú~jro -respondeu ao' terrllll eOiu a. RepÚbhca. do Paraguai. para. buscar nas raizes do nosso DireI. neste Instante apenas uma trad.~~o

llaragl1uio cem ás -!{ctas datadas de Decorridos 92 anos da f1Xaçlí.o no tcr~: to, no Tra,tado de 1730, devido -à Inte- ~_a -C:lsa. como Prt;sidente da. Comls~
29 9.62, 28.10.65, 'S.U .65 e -25.3.66, reno da Ilnha ~e limites Sete Quedas- 4ígéncla e ao' patriotismo do grande .ao de Relações Exter!ores, dizendo a.
"ssp<;lll',lndo: _ _~ .Apa.!. Imposslvel pretendçr a ma. aI- Alex-anctre de GusmãO. Não fui tão s. EX'! uma. ~alavra de-saudação pela.

_ que. a. posse sõb~e o conjuntll ter:u;ao. A ,fr~nte~ra demar?d& ad- longe, porque havia que delimitar B brl1:n~nte. júclda e esclarecedo1"lt ex
do Salto-das Sete Quedas, sltua- quinu estd.;}",1~U9~, é definitiva- e nA~ minha. exposiçã.o. -Mas a., generoslda-. poslçao que acaba de fazer _perante
do in~gralmente' em território do pode- maIs reabrir-se nenhuma. dls de do Brasil IYlra com a nobre naçao esta Casa.. (JUltllo b~m, Palmas).

eussão a 'seu respello. ida. . .." , ,
llrlL~il. ficou definitivamente reeo- Será impertinente. -l1indn, qualquer venll na guerra. que' nos foi im!lOs- O SR: MINISTP.O JURAOY M<l..,

'nl1eclda e estabelecida ~ em seu solicitação 110 nosso', pais. paro. r que ta, !le~u fixada qu~ndo, em vez ae GALHAES: -
f:·' \'(11 pelos trabllibos da Comia- retire o destacamento ..milltar tnsta.-, de!end.rmos a fixaçao da nosso tron- _.' ,_.' _ ,
;Ef;o Mista encarregada de demar- lado no. região de Pôrlo Cel. Renato. telra. pela linha de Iguel - que V. Sr. Presidente, gostaria apenas ds
c,-r os limites determinados pelo esse 'território' fica 'acimà. da QUinta Exa., como fronteiriço. chama de ~a~eeer ao no~re Presidente da.-Co.
'Tratado de 1872: QU~ o Brasil. se Queda do Salto Grande'das Sete Que- Igurel, natl!l'almente çom justa ramo mlssao de Relaçoes 'Exteriores da Cá
f'm tal sentido for solicitado \)e- das. ao norte da 1fnha de' fronteira -"ljlV'llmos n111ls para cima; com pro- mara dos peputados fll".Stre Deputado
,las _autoridades paraguaias. estará !ixe.da nB' Dema1"caç!\o; é portanto, vel,to para. O -Pll-ragual. A linha. de Hen~ique rumer, lIll pa~vrllll gen\I.s
disposto :To examinar ll. posslblll- lel rltór10 nac.'onal. sujeito A sobera- rgurel passa aqui, ~!!l\ta altura, (apon- de SllU<:,açlio que me dlrlglU. llIl1 noma
dad!l de participar o~Paraguai da. !'lIa. brnsllelra.. ta no IDf\pa} c IL lm':la que nos tlxa- !!I!ste órgao desta Cssa', ao qual .PSt)~1 o
"t~hzaçlío dos recursos energétl- _ . _ o' mos pelos lllto~ da Sl\ITIl< do Maraell.- sempre estar ligado. E só Sr. Púsl';'
cos e de qua~quer ~utl·os a ex- Nao quero cemclulr. s~m primeIro Ju c.oompanha lt linha. 'Taxa, constlUl- dente. - "
pUrarem-se no referldo Salto., _ t!XprCSSllr os lentlmel)tos de pro/un- te do mnpa. ~

ld I -tel 'te 'd da. estima' que toldos os deputados bra- "Fico --"rtanto' fellz por V J!::ta O SR. PRESIDE'lTE: .- que cons era n ramen .e- slielros nutrmlClSl pela Naçl10 para- • ,~ , , . "
m:lleado o trecho da frontell"a guaia E' nosso ardente desejo ver esutr usando a sua bela mtel1gl!ncla Tem ,apala.vra o Sr. GlIberto A~

, qLl~, se estende desde o marco do eliSSi~das lUl momentâneas 'dific.ulda- e a. sua alta voz. para mostrar, a.os vedo. (pausa).
, ~bJcui até o Salto Gran.de' das eles nas relações _amistosas e trater- amigos- paraguaias, !to Continente e Não es~á presente. '.

",ete,. QuedlUl; que o dnnlnuto na1s que. por decênios, vêm rnl>nten- ao Munido que o Bra~il estll. unMa, :rem a pàlaVra o Sr. Newton ,~-e
~ontlllgente mllltu sediado em no os nossos países. Temos como cer. ~ defesa dos ~eus legItlmos dlr~!tos:. neiTo. (pausa).
10rto Cel. Renato não' pode re- tO que. explorlIDdo as riquezas de am- Quanto 11. p.rgtmta Cf.ue V. EXll. Não está presente.
presentar inconveniente ou pre- tiOS' os territórios, numa potitica de formulou. é fácil res1JO!1ue-la. Tem a palavra. o Sr. F!ãvlo.Üar-
juizo algum para .0 paIS am1go. e Inalterável solldarled'3.de e boa vlz1- Nós dar~mos ~o Paraguai o conélO-, eilio. (Pausa).
-sua presença, nem ~e 10n'5e, PO- nn:mça. havemos de VP'lcer as barl'ei- ll!.nio mais amp,o que possamos con- Não está' presente.
d~r!a denotar propó.ltos de pres- ras do subdesenvolvimento. Nesse de- c7der. ~Ml1 prejulzo dos Interesses brn- Tem a palavra o Sr. Aroldo' Car'"
SlIO coação ou represáIla. por par- siderato. deverá ter .'oppel Sll1iente. C) sllel~os. Na~uta.tn.!ente, só posso levar valho.- (Pausa).. ~,
te de govêrno brasileiro; que dará aj:lroveitamento industrial e agrícola ~ mmha aflrlllaçao até o limite con-. Náo estl\ presente _-
toJio apolo ao imedIato prossegui. da \men5R rese~va ;le Guaíni. Os be- tIdo na~ notl/, envia~a ao ParaguaI. Tem pai vra 051' eR I d G6
m~ntc. dos trab.alhos da, Comissão netiplos que -as -duas pátrias poderáo por9ue essª, nala fOI aprovada.. pelOs (PaUSar, _,a _ _. au e 0&.;
Mi::ta de Limlte~ e de Caracter!- usufruir, em conjunto,- devem eonsH- - órgaos adequadog de nosso ,Pais, a~a; Não e;tã. esente _,_ .
:!~rao .de Frontelra: que eoncorda .tuir o penhor do entrelp.çamento ,e da. vés de seu Govl'rn!-l. pr . ~ -", ,
seju submetido ~ Krbltrag~m ín- amizade dos seus filhos., _, Eu exorbitaria se tentASse dizer rem~ a palavra o Sr. Atonso Arlnot

c (c·r"Rclonlll - o ,tles~nt;nd1.!U~nto Encerro, aCjui estas eo'nslderllÇÕrs. mais. " Ptho. (pausa)., . _
I'm térmo da c!lracterlzaçao - da não apenas agradeçendo a presença - A manelra de participar nesse con- < O SR. AFONSO AR.INOS FIL!{O"
fronteira no S.alto Grande de Se- e "li expl!caçõcs de VExa.. Sr, Mi." domínio será objeto de negoclllções bl.· , " •
te Q.uedas. _ n:;tro. lllaS apelando para que o Mi- laterals entre o Paragual-'s o Brallll. (Sem revísllo do orador) - Senhor
-'- que lamentaria 'qiJalSqueT lncre- '11~h;'no das Relações Exteriores cuide Não tenho dÚvidas, pelo .esplr1to de Presidente, ,_Exmo. Sr. Mlnisb:o Ju~
ljcadezas 'acaso sofridas por altas de melh,orllr semnre o alto conceito colaboração que nos domlila. de qUIl, rcy Magalhaes, Srs. Deputados. tan~_
personalidades paraguàlRS em tet'- de que desfruta o'Brasil na comunhlio de nosSG parte, chegaremos a bons, tas Vl!7-fS V:im eu à tribuna, talve~
.:rltório brasileiro; que não pod& dO? estad~s americanos. _ :-esultados, pois desejamos ver aquela mais do que qualquer outro Deputado
ficar sem reparo (I fato de cons- Sr. Mlmstra Juracy Magalhaes. eIa~ unensa área do Estado de -V. Exa., desta Casa..-nutl!a posicão de combate
tltulr-se e envla.r-se UfLlS Comig- borel' apenas um quesito para Inter- Sr.' Deputado Wilson Martins, e aque- enérgico Il. colocação poJitica de várl~
~iio, incumbida de fazer verit!ca-- pelar V. Exa., pois que; no exame la. outra-mea. contigua do Paraguai temas acerca dos nossos problemu
"ões em território orasilelro. sem das notas das diversas atas li de to~ desenvolV:idas \)eia fôrÇll elétrlcapro- externos pelo atual aOv~rno. TenhlJ
(lls.o sequer ter-se nado aviso 1'.5 dos os documentos que me foram pre- duzida no Saltl) Grande das Sete falado, sempre. em nome da Oposição'
&uwr!dades brasileiras; que, em sentes, não tive dúvidas a esclarecer. Quedas. , ~ '. ' e me julgo com direito de tambéni
nlarço de 1965 cé~ea .de 10U par,a- conforme acabo qe deÍX'ar de1!l0nstra- O Salto ,Grande d~ Sete QuediU! neste moment'o, Igulumente em-nome
gU'lJúS hastearam a bande'.r,a pa- do.' A Int~...pelllc;ao é a' scgu~te: de representa, um patrj~nõnIo dommn pa. da. 'OPosIção nesta Cása, nlanifestar
raguala. cantaram o hino para- que mane~ra o Gov!Jrno_ brasileiro r~ o cont~ente. Nao somos egoista., a V.- Ex' o ponto dI! vista sôbre esta'
l:ual0. e. estando em ~ território ach!} passIvei a partlclpaçao da. Re~ por edut;açao.-hlstõrlcamente, e temos questão ainda não grave mM que
b,:asllelro de~lararam ~ue o solo, núOllca do,.para~';1al no p1ano d~ apro- sempre 05 olhos voll:aqos pare os- In- pode se tornar delicada, 'das 'nossal
e.a paraguaia, que no dia 28.9.65. veltllmento prá"leo do p.otcnClal do terésses de nossos lrmaos. frOllte!ras'com o Paraguai'
o Major EmlIlo Me?:a. GuerrerO'1 S~.lt" Grande de Seh; Quedas? -., - Queremos que li: soclednde das ria- ~ , •
"m tetrlt?r!o braslIeiro'-·.lnterpe- Nll.a apenRg V. Exa .• nas eipIlOQ-< ções seja. consttlulda de Pl!!Ses' .que Pode-se tornar til.() cIellcada. Srg.,
11)u autoridade militar brasileira çées de hpje. mas também o Itamara~ ,viv:'.nFeqtlilib:radam~nw, com-todoa os Deputados. que o l?rowcolo da Co/]fe~
·pelo fato de estar em terrlt61'io tv. %'os diversn~ notas envladM'ã Em- PO"os desenvolvidos e felizes, como :ência do dia. 6 de Sl:lne!ro de 1372.
que os Pl\rll.guoios ?OnSideram C0-

1
ba!xnda 00 Paraguai, têm dec'""pilo dczelamos que; 1nte~n:lnente, o Bia~ que precedeu o Acltrt'o de L!mltes de

mo não demarcado'. 'Cl~e_ o Govêrno brasileiro terá- o m~lor ~ll seja uma eXtmp:ar ,r;aç.io. em que 1872 en~J o' Bl'f\8l1 e o Parallua;l.' de.



Maio de 1968 ,

plantas da serra do Maracajl1t
porquanto que apesar da gestóe.c~
realizadas ainda não havía rec~
bido da mapoteca do seu Minis.. ,
térío os documentos pertlnentCl.1
acredítando que õste ntraso pos.. I
sa .talvez ser atribui do ao exces ..
.50 de trabalho dessa repartição, i
por motivo. das conferências de I
paz. solicitando do seu colega o!
atüamento dêsse exame para OU" 1I

tl'a oportunidade. Acrescentan
do que já anteriormente. em oon"l
versações perüiculares, Unha pre.
venído seu colega dessa circuus-,
tãncfa." 1

Prossegue a nota paraguaia e. na '
sue página 31, declara o segUinte,
apos algt.mas considerações: .1

"Logo houve um novo süênclG
de quase trínta anos at<! que, nllo
nota de 10 de setembro 'de 1962,'
do Mllllb!J'O Manso Arinos de
Melo' Franco, e"pressou: uo -pon.
to termínal da linha sêca e. por~ I

• tanto, daqueles 20 quilômetros, 1&
esta 1lxacio na. margem direita. dÓ .
1':0 Paraná, ...m frente à quln~ jl
e mais Importante das Sete Que.
elas,' ue neõrdo erm as Plantati
Ilpro\'adas na, , Ata da 16':' Confe
rência da Comissão Mista doe
1!l72-74". I

Isto ocorreu, portanto. Sr. Fresi*
dente, em 1962, e reabriu-se ai •
questão, s~gundo a própria declaraçáo
do govêmo paraguaio, em sua última
nota sôbre matéria adormeclda 11'
quase tiln-:a nnos.

Que ocorreu em 1962? A noticia sil
bre um' estudo preliminar do Minis.
Lerlo das Minas e Energia acerca da
aproveitamento hidrelétrico de Set6
Quedas. Mas, 81'S. Deputados. verl"l
ficaram-se também outros fatõres, fa.
tôres politlcos que se d~envolvlam e
evolulam na própria Republlca para-
guala. - "

E eu. que aqui falo na tribuna opos- I
ta à do Sr. Mmistro de Estado, trf.:
buna oposto. d.e oeputado da "posição, I
habituado a fazer criticas, por vêzes. I
contundentes a êste Govêmo que di.
rlge atualmonte nossos destinos poU- \
tlcos. tenho também. pela liberdade de
expre.~são que esta tribuna me dá, o'
direito de dl::!'r o que penso acêrca da.
conduta de <'utros guv':'rnos. Ji" um
direito meu. um pensamento Indivi·
dual meu na. qualidade de Deputado
dn Oposl~üo. I

O SR. Pl~ESIDENTE (Adauto Car..
,'O$Ol - Rogo a V. Ex~ que ateu te
para o fa..o de que o prazo de V. Elt'
termlnoU. ..I

O SR. AFONSO ARINOS l"lLHO -
\lúu termUl:l.r em breve, Sr. Põ'esiden
le., PerJn'ta'm~ mais Illgumas peque
nas consldt!r:.çÕe~. Asseguro a 10', Ex._
'lue não me "llongbxel. A parte expo
sl~!"a já está termInada e eu ilpenll$
desejarei fazer algumas consldclaçõell
finais para \I0dér r.llCllminhar perfei
tamente lJ m"u pensamento. I

Sr. Mml~tro: Iflrs Deputados, ta
lando como 'Jeputado da Oposlçuo, eu
me perml~lr~l. n',[VI momento. fazer
opOSição gJncl'alJZIIdll oposição que se
espraia além cL.., .u.ntelras do &rnsll,
aCÉ'rca sobretUdo dt problemas que
vêm Interferir diretamente com os in..
terl!eses, com a segurança e com a so
berania do Brasil.

OcorreI.! IIU;, :1onJuntan:el.te com a
apresentaçao 'les5a propostll df estudo
do Ministério das Minas e E:n~rgta, o
OEneral Stroessner, do Pai aguai; co
r~f~aVo. a pre3cupar-se cada vez mal!!.
C~Jr,o s.e preocupa ate noje com as di
Z'ouldades que encontl'ava ca oposição
cto seu pais, E era desejo interior seu
e dos 'seus companheiros de govêrno
o dE' partido obter, atral·,s tiro. tixaçã9
ci'l oposição ao II'O"tlI11'111), 'im ponLo da
llO.urização na poUtlr-ll ext{!ma, uma
esPécie de ,união sagrada contra o qu~

marcos de fronteira comum, de
marcados de -18i2 a. '1874••• '

Demarcados - o que nega o MI-'
nlstro Sapella Pn.stor - de 1872
a 1874.
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clara que as duas i11l.~·tes contratantes ções, E'xt.el'lores, no ttumaratt, e tam
reconhecem ullue as Cjuestões de dú- bém' deve existir em Assunção, mas
viuaa levantadas sõbve (lb Ilmltes dos que o Ministério das Relaçoes Exte
.1l'llkf't1VOS tert'ltó 10l- mui•.) eontrí- rtores paraguaio se recusa a apre
l:JUll'am para a guerra que, desgraça- sentar à eonsíderaçào pública neste
damente, se nzerarn 03 dois Estados". momento.

Desta rorms permitir me I à' u... que c"",ve:em nanírtceccs, • -ei, r PI- ESSa ata. termina com as seguintes ou destruidos, mantendo suasàamente, resplgat na precisa, compre- palavras: õ
tn, lógica, bem encadeada e plena- resnecuvas sítuaç es.
mente convmcente exposição que-aqui uEstas pIanjns parciais e car- além disto, observadas as pres- I
fllZ o Sr. MmHt:o das Relações E:x- ta Geral, bem como as alas du cnçôes do tratado de limite dei
teru» es, bem cerne na admlráve! uoca conferências da Comissão, com- D de jane.ro ue 1872 e o que sei
elo Itllmaratl, ql.C deVe ter sido lUS- provam e comprovarão, a todo II contém na Ata da XVIIr Conte-
rJJlJulda aos S~s. Depul'lIdOs e q,.", tempo, 11 reauzação da demarca- rência da Comissão Mista EXc-
!',uece-me, eOGota o assunto _ nessas cão da fronteira dos dois países. cutora do d.to 'rrntado de 1872,
duas "eças lrllstaua ae resplgar aiguns Comprov«m e comprovarão a to- assinado em Assunção 11 24 de
POll t~.chaves, que me parecem colo- do tempo. repito - baseada no outubro de 1874, construirá no-

Tratado de Limites de 9 de 3a. \lOS marcos entre os jl\' exísten-
t.or de maneira tnlludivel o. pcsíçõo nelro de 1872. ficando deslíndada tes e nas terras altas das referl-
brnstíeíra relativa a êste problema, o. mesma fronteira. de conrormí- 'das rronteira.
npenas para poder enquadrar melhor dade com esses documentos". ~t,j TratadO, portanto, IUnltlt,o meu pensamento pam a fase final ..-
da questão que desejo coíoear ao ·Sr. Firmou essa. Carta. em nome_ do mantém as suas p.escnções ao dís-
Ministro do F.,(tel'lor. ,_ seu Govêrno. o Comissário do Parl<- posto, ao conudo, segundo termos ex-

. - gual. Esse mesmo comissário, entre- plícítos do Protocolo assinado pelo
!-,~clI1ra o rrataall, no seu Art. 19 - tanto, nas memórias que deixou Delegado do Paraguai ao que se con-

o rratadO ae Llnul-e... de 1872: aclirca dos trabalhos que realizou, têm na Ata da XVIII Conferência
"Comc"n- ." possessões brasl- conjuntamente como. Comissão Ofl- da dita. Comlssào Mista Executora do

..=' - yv ~ - I I d d G ê b dito Tratado de 1872.letras ali. Foz do Iguaçu até o Sal· c a Demarca ora o ov mo ra- E volto ao que d,z a Ata da XVlll
to vraflde das Sete Quedas. no silelro em nome do Govêrno de seu Conferência e,la. CemÍSsáo Mista, re
mesmo 1'10 Paraná. Do Salto País, cheflan~o a Comissão para.- conhecida e finnada pelo Delegado
Gra.1de das Sete Quedas continua guaio., declara. , paraguaio que assinou o protocolo
11 linha dlv;solla pelo mais alto "Em consequêncía desses tra- de 1930. Renovo, para bem caracte-
da Snrrl1 de Maracaju até onde balhos, o Traindo de 9 de janeí- dízar a situação: wf uma remíssao
ela !lnda". 1'0 de 1872, tol cumprido em til- expressa no protocolo de 30 li, essa

das as suas partes, e ,demarc!lda Ata. E que dís ela? Nesta Carta
Cste Tratado foi Ililplementado por a 1ronteira de ambos os palses, está representada .,01' uma !ailtlt de

Ilma Comissão Mista Oemarcadora de com verdadeiro escropulo e exll- cor amarela do lado do Brasil e eu-
LJmJtes, que executou OS trabalhos tldão, aclarando para sempre' camada do lado ao Paraguai a Unha.
entre os anos de 1872 e 1874. quaisquer quhtões de limites"; de llmltes. Portanto, existe a Carta.

A Comissão de Limites reunia-se Um século depols,.o Ministro Sa- No ltamal'ati existe. e em Assunção
€1l1 diversas Conferências, 'Cujos resul- pena Pastor dis&e: deve existir a planta parcial' em
t Carta geral, bem como as Atas das
lltloS eram conf1gul'ados em atas. !Ir- "Não foi d~marcada uma fron- Con!erênclas da Comissão que c~m-
m~das pelo demarcador chefe do teira. O honlem que estava no provam e comprovarão a todo o tem-
Dmsll e pelo demlU'cador chefe do meio 'do mato, das selvas, dlts po. Portanto, o ano de 1966 faz par-
Pamgu~l, e que constltuiam o. Imple- nhas e dos píllltanos, declarlL que te do tempo. E' um ano que corre
nlcntnçno do '!'ratado e o resultado ela já estava demarcada qUlUle dentro da história humana, A rea-
d:'! demarcnção das lindes entre os um século atrl\8". lização da demarcação da fronteira
dois pais~s. .' dos dois palses, baseada. no Tratado

A ntn. da 16" Confer~.ncia de Llml- Passaram-se mUItos anos, até quo! de 29 de Janelr.) de 1872. deslinda a
for'l, rrnl1zndll em 19 de outubro de foi po~sjvel, polltlcnlllente, l!- de- mesma fronteira, de conformidade
1~74 decla.ro. o seguinte' marcllçao do resto da frontcll'a do com êSses documentos. '

, , • Brasil com o paraguai, definida pela
"Nestas plan:us cst.-í represcnta- pret~nsão dn Anenllna. do próprio Sr. Presidente. Srs. Deputados,

da por Um traço continuo de ParagUll,l e da BoUvla. sôbre a posse esta Carta está, como assevero a
tinta enCllrl1acla a linha de llm!· da zona. cOntestada. a que se dá o ·V. EXas., como é do conheciment~
te dos dois pais'es". nome geral de chaco. geral. no Ministério dns Relações EX-
" " ' terlores, na mapoteca do Itamaratl.

Fm lanto, a planta existe. E, no O '!'ralado de }827. n .oseu preàm- Entretanto, quando a atual comiss!\o
filll! do texto da ata, Ilrmada pelo bUlO, declara o ~egulnte. de Limites tentou por diversas vê1,es
Ur,"p!c:"Tlf) 1'TiU'11?lrn c 1"01<> Cro''1ls- uo tratado que demarcou o' reunir-se- com a 'comissão pnrnguall1:
SlIrlo p.lU'lIgt1aIO, encontra~os, após a ri' resto do, !romelra sóbre o rio Pa- êles os representantes paraguaios da.
utscrlrao da linha lindem~: l'agual, que faltava para ser de". con{lssão demarcadora, sempre se re-

"Ohega ell\. o. Quinta e, mais linda do, des('jando completar a cusaram a exibir a. contrapartida,
Impol'tunte das Sete Queüas. que determinação da linha de fron-Isto é, a outra parte, a outra carta,
S{lO formadas pelo encontro dn tejra entre os respectivos terrl- Igual à nossa que êles devem t.er
serra com o 1'10 Paraná, havendo tOrlos dos dois j)lllses. já de!lnl- em Assunção firmada pelos nosso~
em frente uma pequena Ilha." tivamente estabelecida no trecho delegados, como nós a temos aqui

que vai da foz do Rio Iguaçu, no firmado. pelos seus delegados e sem-
Estn ata foi firmado. pelo Comls- Rio paraná até a foz do Rio Apa pre s.e recusaram a exibi-la. ~ con-

,:irlo 'pal'll~ualo, repr-es~lnt;ante oil- no Paraguai. confOlme dispôs " fromá-la com os documentos brasi-
cJnl do Governo do seu Pais: _ , Art. 19 do Tratado' de Limites; lelros, E não somos nós que dlze-

A 1P,~ Conferê~cla do. Comlssao de- filmado em Assunção em 9 de mos isso, são êles que o dizem, é o
lIlllrcadora de limites ,declara o se- janeiro de 1872". 'govêrno do Paraguai na. sua Nota
~lnte na ata que exprl!11e o resUlta- 712, entregue pela ChaneelarJa' do
do üas suas resoluções: Portanto, o Govêrno p~rllgualo, aCt paraguai ao Embaixador do BrasU

"N fi de ncerrar-se os que hoje disse, embora nao tente ne- .em AllSunção em 14 de dezembro de
trab~mÓso cla

m
Cotcl~são" _ por- gar a validade ao tratado por êste 1965. E o que declara a -Chancelaria

essa f I a ultima reunião motivo. tnsl~ue que 0_ Tratado de do Paraguai nessa. Nota?
que" o t 1 1872 foi assmado sob coação, após a .
-, assinando-se o. Cal' a, ,gera Guerra do paraguai não pode ne- "Na Sétima Con!erêncla., con-
de. fronteJrll, levantada e organi- gar entretanto que' no '!'ratado de gregada I)o dla 30 de julho de
>:nu" para servir de documento 1927 _ éle se 'refere ao anterior _ 1935. em Ponta Porã; o primeiro
dn. demarcação a. que acaba de a linha da fronteira -por êle traçada Comissãrlo brasileiro. munido na
pro.ceder-se" ••• "Nestas Cartas como já de!lnitlvamente estabelecldá OCasião de uma cópia fotográfl-
esta rept;esenLada, por uma fo,l- no '!'rarado bem como nas atas e ca. !'liz: Uabrlndo o. con!erêncla.

Xl!. de çor amarela do Indo do nas cartas'flnnauas e reconhecidas o primeiro comillsárlo brasileiro
Brasil e encarnada. do lado do lIelos representantes oficiais dos dois _convida o seu colega paraguaio
Paraguai, a linha de limites, des- governos em decorrênela da. aplico.- para .juntos procederem o. um
de a barra. do 1'10 Iguaçu, no Pa- çáo pr~i~ua exata e Indlscutlvel exame das plantas da. serra de
l'nná. até ,a. do Apa. no ParagUai. dêsse tratad~ Mas não bastando M'araeaju levantadas pela Co·
seguindo o traço prescri~o nas Isso "'cnhor 'Presid~nte e Senhores mIssão Executora do Tratado de
Jnstruçlles dadas pelo~ dOIS Gó- DetÍut~doS o protocolo de Instruções 1872. exibindo uma CÓpilL tota-
vernos, de acõrdo com o ~ata~o para demarcação e caracterização de gráfico. do original arquivado na
ele l;l,mltes de 9 de jane o e fronteira. Brasil _ Paraguai,. asstna. mapoteca do Ministério das Re.
1872. . . dll em 1930, retere-se, no seu Artigo lações Exteriores do seu pais. A

Porlanio, o Comíssal'lo paraguaio 109 à Comissão Mista que deveria I!ste conwte - continua a nota
reconheceI! que acompanhou o.pefJ~ imblementar a fronteira. a ser del!- par~guaia :- o comissário para-
as ,Instruçoes do seu Govêmo ao rt neada pelo nõvo tratado gualOmalllfestou que, at.endendo
mar o. ata. consubstanciada. nes e . BO disposto na 6' conferência
exemplar da. cal ta. que se encontro. "A Comissão Mista procederà era Impossível proceder ao cote~
Jll mapoteca dg Ministério das Rela- à, reparação ou' substJtulçãó dos 30 novamente sollcltado das
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, :~~1&~~~~~)~~~~r'~~~~~t;~::~~~~~~;;:tZ~~~d~~'~~~~~~~~"-~~~:J~~:U~::Ú:fb~:i!~:~~~:~}~:Q:~~~~:~~U~ O~ _~BÚ}~
pll.ragUll.lR 'e com. 'Ú!ío a' própria. ,1'6-: tro'de'umll. COl'rente'.çontbn!a de peno nac1t1nll.l. José ilOniílÍCió ~

. eleIção: " " .,' -. ," _ ',' samentos oficiais,do Governo brasí- Vê assím a:dmarll qne,I!6 'aam1' ·Anil';'Baâra'·
.o qúe-aconteceu foi isto.: O que se Ieíro, ·.fala em clu·act.erlz~çáo, ...,. mas timos discutlr:, lt ca.racterizaçãô· da JÍ. Dasó"Coimbra

:preten~e. no Pal'a.gual,-'é ,atrair l!' antes de, através da nota f,lnal, exaus- tronteíra, O nobre Deputado, aínda ~" :Mmoro Yiyamo(o
OpoS1~ao, é declarar que o Br,asil esta t!va, da 'matéria, ter~o~ teíto uma de- há, pouco, dizia .que, para êle que é ACl'e: '-..
Invadlndo aquela terra -. te\'I'a I que fmlção gtobal, perfeita, exata do que agrimensor, a -questão correspondía .a
nos pertence, de direito e de faro, é demarcação l' do que é caractenza- uriill aviventação de rumos. Na<> exís- AlUno Macnad<> - MDB !
como bem salientou o Deputado ção, Nestas condições. receio que MO ti! questão de demarcação de rron- Armando Leite - ARENA
Wilson Maí·tins, desde o Tratado de tenha ficado bem claro o pensamento teíras entre o Brasil e o Paraguai. Mário Maia ...; MDB
Madri - para conseguir, através dis- do governo crasíreíro !W j.ropor ao go- Existe. 'sim, -urna .dl1vlda' sôbre a Cá- ....lbany·, Leal" -: ARENA
V), objettvos que são estrita, exclusí-. vêrno paraguaio, para p caso o arbt- raoterísação .~e fronteiras. AclIam os . Amazonas:
vamente de polltiea. interna do Pa- tramento Internacional, para' caracte- lla.ragua10s que a linha demarcada
raI:UaI:' rfzação .de tronteíra. FicOtl claro de- d,evia seguir, um outro rumo, e nos ., Antunes de Oliverra _ ·MOa, '('2.1j

E' o que posso, quero e devo dizer, pois, nesta nota de março de 66. Ca- c~nslde.ran:os gue _a Unha demarc~da de, janeiro de 1967)
E aou de narato, dou tranqüílamente racterízaçâo, 'conforme os dicionários fOI detínítlva e nao pode ser, mOdifi-' Pjalma 'Passos --._MLlB
que o S", Ministro das Relações l!lx- daHngua portuguesa - e bojemesmo cada, I, P~ará: '
tenores nao pense como eu, que ele me dei ao 'trabalho de, conft;rir al~uns Se o Govêrno pa~agunio deselar te- '
não possa" náo qUel:a e certamente - é uma e~press~o que, D:,O del~!- vaI' o pronlema. de caracterlzacão da Adriano .Gonçalves - ARENA
nso deva .tüzer. Mas eu possoe digo. tada, nãu, especirícada, nao tecníã- ~rCI!lteira a órgão internacional de Burlamaqui (te Miranda - M-D17

O sr . Joao Herculino, ~ V. Ex. cada sõbre assunte preciso, e especí- arbitragem, o Brll.S'!l n~o, se opor"', Epllogo de Campos - AR},~NA
fala em nome da Opo.ição fico, pode ter caráter ll.mplo. Então porque estâ na nossa. tradição hístõ-, Piaui;

. ,,'., eu' queria que ncasse bem claro, que rica e na propría Consbitulção que o '
'o SR: AFONSO ARINOEkFILHO - V.·E~ medesse a honra de umaex- Brasil não apelará para a fôrça na Chagas Rodri["ues - MDR
ar. Presp"/lílt-e, o BrasU., é preciso que plicaçáo des.ta.· matéria: se a carac~- solução dos seus problemas interna- Dy!110 Pires -I ARENl1
SI" reconheça. é um pais .que teve. as rizlU}l'Lo. eiguüica, de fato, a. colocação c1onals., Ezequias. Costa - ARENA· .
suas ,fron,wu'as ,iniCllll~' na ~érica dos pontos mais, Bpropria~os sôbre!lo Creio' que assim, sr, Deputado. esta i~~~~~~d~e~~i~p~~.;U6l\)fD3.
clcllmItadas ~Jv TratttCdJ de1:crt'esl. serra, de Mal'acaJu, mas Lendo, como esotarecida a dúvida posta. por V. '
!lIail. em .LGi, numa. faixa d~ terríto- Iimítes; como ponlos. extremos ~1ie- Exa.. Espero que li Casa também se Moura Santos :- MDR .
rio muito e~treita, li qual ma, hoje, nMels dessa linha a ser c~acterlZada eonstoere-se esclarecída, e, mais ainda, Céani:
llG Belém do Pa~'" p.LltgU~a.. Tivemos o marco de Ibiclll e a quínta queOa. que,.'atrltvésdeitt; (I povo Ilr~llelro Esmeilrlo Arruda _ ARElP

, as 'nossas fronteiras, através da pene- do Salto Grande-tle Sete Quedas. saíba .que a linha. de ação do. ltama- "-
tração das Entranas ti Bandeiras, -pâ- Muito agradeço a V -',Ex~ e.a tMa ratí tem sido con~tnn(e" na min.ha, e Euclides Wical" -,AHll:N li '
gina ·de herólsmo permanente' na Ris- ft ClI.Sll a àt.ençáo e a. paClénela. com IJllS ndll1lnis\.l'a~Oes que me llllt,ece- 11'lávio 'MlU'cillo - ARENA .

. ." h ~ á' Francrsco 'Adeodato - ARE~A. .tõria do nosso PaIs;e facilitadas pos- que me ouviram, e reitero . mm as deram, como, de certo, O, ser o, nas 'Furtado Leite _ .ARENA
- teriOI'Ulente pela u11l110 das C<>roas de desculpas ao SI', Pl'esidente por (1\Ie me hao- ele suceder. Leão sampaio -.-ARENA
Po~tugo.l:e Espanha. le~,lldas até o~de ter~~e adiant!l;do um pouco no tempo· Sr. Pl'~sldente, agrad~ço a V. l!:XIt. MartIns '.Rodrigues _ ML1B
estão hOJe; e ai garantIdas, e ai tlr-, a .mIm concedIdo. (Palmas). aos 81'S. \DeputadOs .que' comigo de- . Moreira da Rocha _ MDR.
madas. e ai estabeleoldas, pela grande O SR. PRESIDENTE: . bateram e olS parlameIlt2.I'es aqIII pre- OSSíah Ararlpe _ ARENA'
obra dos estadistas e dos dIplomatas oentes a pa~ienCil. eom que me ou·' Ozlris Pontes _ MDB,
do Império e da República neste Pais, . (Adauto Cardoso) - V. Ex~ está "viram e a'sl}\.dariednrl, vue senti nos' Paes· ,de, Andrade _ MDB

,pek cst,rito respeito à palavra empe- desculpado. , ,- aplausos fi em seus olhares ante esta Ubü'ajarlt Ceará - ARENA (SO 11.:
!lhana, pela nossa estrIta obsel'Vação Tem a palavra o SI'. Mmistro. qll€~Hio. que não (" minh2 e não é do JUnho de 1966)
de fé dos tntados. " 'O SR MINISTRO JURACY 'MA- Itnmarati, c, !>lm, do Bl'nrll Wilson Rorl:;; - ARE1.'i/A

Sr, Pre~jdente. neste ponto em que ,'"' . . _ _ Dager serra '
esta em jÔgo a iI.têgrldade das fron- GALIIAES. .Parafrasea~do o "',r<"ndG Joao p~_
te',laS brlUlllciras. da soberania e da Sr. presidente, 1';;1'.8: Deputados, as llntolr;o, 'Pod';'t1R concllir minhas cOo- Rio Grande do Nortjl:
segurança do nosso Pais ê exigência considerações expelldldas pelo nobre siderações c;lzendo, que tc.dos nós S Xavier Fernandes _ A"""",A

'. ' ta 1 'b' d mos soldados efêmer03, a sc.rvlçoper-. """'''Ile Il(lSSa pai' te a manutenção, peios Depu ~o p.ea Guana alll, ~ sang~: mmnent.e de uma grande Pátria. (l'tIui· Paraibll:
oUlros pa.j~es, do mesmo respeIto tl bem mmeho, Sr. Afonso Arl~OS FI lo bem Jl.Il'ito bem Polmas O ol'ador
tia mcsma fé empenhadunos tratados lho, revelaram que os mananClals em. ',' t "o' " Ãmaldo Lafayette._ MDB"
que ronosC:o finnaram. .' que ,.se a1i~erça o Direltl! brasileiro e c1I7nprl1llen au .J Ernay sátiro _ ARENA

são mesgotaveis. S. Exa. tIroU de aI- O SR: PRESIDENTE: Hwnberto Lucena _ MOB
O IdlL PR.ESIDF..NTE (Adall to Car- guns documentos que também tenho , J d' C lt

doso) - Rogo a V. Ex. que Conclua, anui presentes comigo e.' que foram ,<Adauto Cardoso) - Em nO,me l'lll an UI ame'o -, MDB
.... C d D I d S M I tr JoáoFernandes - MDBformuiando as suas Interpeiações, também a S. Exa., como diplomata' amara os epu a os. r. In S o, Luiz Bronzeado _ }.RF.:NA

. que honra a Casa a que no momento agradeço 11 V. Exa, o alto desempe· M'lt
O SR... .A1"o!':'SP ARW0l:! FILHO sirvo, êsses argumentos, e eu pode- [lho que, deu 11 su~ tarefa d!l elucidar I on Cabral - ARE'tI!A

- Vou .conclulr. Tena, maIs dadOS ria a.gora adllZlr inúmeros outros.g- as Origens. do inCidente de fronteIras Raul de Goes - ARENA
acérca dcste assunto, tena, sobretudo, traídos dêsses textos, todos êlcs den- entre BraSIl e ParaguaI. Panilo Luis
doc1UnenWs que nos mostram muito tro de uma lituJa. que prova a !nani- O SR CROt\CY DE OLlVElR.\' Pernambuco:
c:l~ramellte que devemos ter todo dàde da questão que se procura le-" , • . ,
CUIdado na I~oio~a~ão ,e na defesa. do vantar. Por isso mesmo o . Govêrno Sr, Presidente, peço a palavra peht Adelmar Carvalho - ARENA
dIreito do utl 110ssldetls. Vemos possi- brasileiro tem afirmado e reafirmado orden!. Aderbal Jurema - ARENI'.
bilidade de reabEIr-se uma questão de que não existe utua questão de 1imi· O SR ,PRESID"'N"':E _ .....em •.And,rade LI'ma Filho - MDR
fronteiras que vao do ·norte a sul dês- tes entre o Brasil e o Paraguai. ll:' ,.' "'"'.L a pa Aurmo Valois - ARENA
te Pais, e não poderemos ~.brlr uma. uma questão qUC está sendo levanta-' [anil, o nobre Deputado. Bezerra' J:,eit.! - ARENA
110 brecha, sob pena de corre!"mo~ " da de modo ,passional, mas que, na. O SR. CnOACY DE OLIVEIR.\: Olodol1llr Leite ~ 'MD13
rIsco de esboroar-se todo ê~t~ castelo realidade., náo tem qualquer tunda- . ' Dias LIns - ARENA ,
de ca.rlas em que suia transformada. mento no Direito Internacional. S. Sr. PreSidente. llcrguntaJrla a V. Geraldo Guedes - ARENA
enli\o. a. obra dos es~adistas imllet'iai~ Exa" depois de ter fortalecido a ml- Exa. se, um~ vez obtido o assenti- Josecarlos Guerra - ARENA
e republicanos por termos nós mes- !lha exposição - e fixemos bem, não mento do SI. Ministro das Relaç15es L~iz Pereira, - ARENA
mo~ consenti~ nórcmplmenlo do há contestado - depois de S. Exa. ter Exteriores, me seria fllCultado faze! Mllveme~ Lima - ARENA

'norsc. dIreito que é alJboluto e maUe- l!.Cl'escentado novos a.rgumentos a.ou a.penas duas breves perguntas, ....Ney Mara!"-hão ,- A:RENA-
'llo\vel' 'que trouxe a. esta Casa, põe tunl\ O SR. PRESIDENTE (Adauto Ca,- Souto MaIor - ARENA

T' l'inmo, ' Sr .. Pr,'~idente. com II questão da mais releva?te lmportân- doso) -.Nos térmos do Regimento. .Alagoas:
uutca pergunta que quero faz", ao cia e que gO,starel de deixar para.sem· V, Exa, não, poderá fazer estas Pel" ,
Cllanceler 'Jul'acy Magalhães nosso pre .esclal·eclda ad pe~petua1lt re, me- guntas, nem a Mesa se sente autIJ. AloYSll! Nonõ - ,MDB
M' t d E t' J 'd - mona, _. l'i7.ada"a abril' ·um precedente desta Ary p,tom1Jo - MDB

11!IS ,1'0 O. x, enor, CII a mo eraç.ao Lerei p';1r~ S. Exa.. um trecho da natureza em matéria de Interpclações Medeiros Net? - ARENA
c fIrmeza 110 tlato d~.ste assnnto -ao, nota \brasl1ell'a: I ministerIais. Oc~ario Carlelal _ ARENA
realmente, exempiares.solretudo se 'Depois de esgotar todos os arguo Oseas Cardoso - 'ARENA
f.1velmos em :onta o c,arúter batnl'Ja. mentos usados pelo meu nobre an- O SR. CROACY DE' OLIVEIRA - Pereira Lúcio _ ARENA
rlor de l::l. Ex~, no~no bá mais ~2 tecessor. emlnen(e diplomata Vasco Sr. Presidenté, lamento essa. rigidez; .;
[1'1I1 ',a anos. neste P"," A mode1'<\;.ao Leitão da Cunha, apresentou o Em- porém, me curvo diantc da decisão de Sergipe.
e H flrmeZ_,,9 tranf!Ullldaõe e a sino bdixador Jaime de Souza Gomes, v: Exa, ,- José Carlos Tetxeira _ MDB
cell!!ade n.. t1efesa de um direito 11- acreditado, junto i't Chancelaria de As- O SR. PRESIDENTE (Adauto Car- . '-,
Q'u!1, e certo, ,com que l' Chancell: sunç1Lo uma no(aquediz o seguinte: doso) _ A decisão não é minha.. Se- BahIa: , .,
Juracy Magalhaes tem conduzido o "O Govêrl biras'le!l:L'O lmpi- nhor Deputado. é do Regimento.' Antônio Carlos Magalhães _ MDB
Ilan;aratl, neste. caso '"as ffonreuM rado no mai;oelcvad~ sentimento Aloisio de Castro - MDB
com ~ ParaguaI. s~ p(~dem ~r' ~otjva de boa convivêncIa e, de~e~oso de Suspende-se a sessão ds 18 11.0- Alves Ma,cedo - ".RENA ,<M.E,~.
di! f:1~ta sat1sfaçao,.' do élopo da . resguardar a harmoma cont1nen- ra,Ç e'15 minutos, Clemens Sampaio - MDB· ,
OIlOSlça? .e~ nossa lJlt;a, , .. , tal, tão necess!l~11\ l1a presente 'Sob a presftflhzcla do Sr, Bonl- Cicero Dant~s' - -ARENA
. Pergll.Itcar.a a 1:". El,5'" para ence:,al conjuntura hlstonea. estarfi pron. tácio, 2~' tTice·Presidente ','eabre· Edgard perel1'~ - 'MDB

e", mh:1las conJldeIllçoes, como CtuaC- to, a' qualquer momento, a que o . M a Bessl!o lts ,18 1wras e 20 ml- Gastão, P'edrelIa '- MDB
lerIzarUl~ dentro de certo tre·)!lo do I desentendinlento existente entre nu tos, Heitor Dias - AREN'A,"li discurso, a oferta f!llta em out11-1 l1S duas nações, em 't6rno da ca- O 'SR.. PRESnlENTE: Henrique Lima - MDB.
1"'(1 de 45, de lev!lJ' o caso a um a.rbl. '-racterlzaç!ío da ftonteira comum HermogcnesPl'!nclpe _ MD~
t'-ia~\t"l\to inter~acIOllal... A notll. t!Q 'no galt~ Gl'ande "das Sete Que- Vai-se pMSEll' ti Ordem do Dia . Joo.o Alves - ARENA
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MDB

DEIXAM DE COUP.mECIlIt
OS SENHORES:

Batista Ramos
Nilo Coelho

Amazonas:

Abrahão Snbbã ARENA
José Esteves - ARENA
Leopoldo Peres - ARENA
Paulo Coelho - MOB

l'ará:
Armando Carneiro - ARENA 1

Gtlbe.lto. Campelo Azevedo-AJtENA;
Maranhão;

Alberto_ Aboud - , ARENA
Plaui:

Heitor Cavalcnnti- - ARENA
Souza. sa,ntos - ARENA

Ceará.:

Arínando Falcão - ARENA 
Aul1lzlo Pinheiro - ARENA.
Costa Lima - ARENA
DJas -Macedo - ARENA
Paulo Sarasate - ARENA
Raul Carneiro -' ARENA

Rio Grande do Norte:

Jessé Freire - ARENA
Odilon Ribeiro Coutinho
VJngt Rosado -' ARENA

Paraiba:
Blvar Olintho - MDB
Vital do Rêgo - ARENA

pernambuco:

Arruda Câmara - ARENA
Aur,usto Novaes - ARENA
Costa 0avll1cantl - ARENA
Herácllo Rego - ARENA
João Cleofas - ARENA
José Meira - _~ENA ,
Magalhães: Melo - ARENA
Ostl'aldo Lima Fllho - MDB
Tabosa de Almeida. ,- ARENA

Adtb Chammas - ARENA
Afrânio de Oliveira - ARENA
Alceu de Ca~vall1o - :MDB

Alagoas:

:Muniz Falcão - MDB
Seglsmundo Andrade - ARENA

Sergipe:
Arlosto Amado - MDB
Arnaldo 'Gal'cez - ARENA

BahIa:
14anool Novaes - ARENA

Rio de_,Janeiro:
Alair Ferretra. - ARENA
Edilberto de Castro - ARENA
Enunanool Wa.i&nann - MDB
Hell Rlbetro - ARENA
Mario ~ambprincl~guy - ARENA
Raymundo padilha - ARENA

Guanabara:
Ch~"(as :Freitas - :Mn~

Nelson Carneiro - ~.mB

MlnllS Grrais:

Aécio Cunha - ARENA
Antonio Luciano - ARENA
Bllac Pinto - ARENA '
Gilberto Faria - ARENA

'GUJlbrrme MachadÇ/ - ARENA
Meurlclo de Andmde - ARENA
Olavo Cosl.a. - ARENA
"-:::--"'11 C'~:1l::1 ':... A;r.r:~A

Renato Azeredo. - MDB

rãa, Plorlceno Palxft.o , Lou.'1val 13ap_
t15ta.

SaIo. da Comlssiio. em 17 de maio
de 1956. - Guilhennino de Oliveira,
Presidente. - Getúlio Moura, Rela~
ter, '

O SR. PRESIDENTE:
Nada mais havendo a tratar, vou

levantar a séssão,

Mato orosso:
Miguel Marcondes - MOB ,
l'hiladelphLl üai'c;:' - ....Ui!JNA~
Ponce de Arruda - ARENA >.
Wilson Martins - MDB ...

HAry :Normaton - ARENA O BIt. l'RESIDENTE:
Helclo Maghenzanl - :MOM Vem à mesa e vai ã publlCA~ãEl o
Henrique '.turuer - ARENA •
José Menck _ Al'lE."A seguínte
Lecy Tavares - MDB...,. -PãRECER

~~~~l'll~a=:o~n~EN~RENA" COMISSÃO DE ORÇAMENTO
Pacheco e;ha.ves - l\~DB "
Pedroso Junior - MDB PrJljeto n'l 3.616, de ~ 966
Pinhel' o BdsoUa. '- ARENA
Ranlell MallZilll _ MUI$ , QUI! autoriza a abertura ãe eréditos
S lrat AR· especiais num monts'{!-te cI.ecCT$ ••

ussumu H1ra a - ENA 35,893,676.860 (tTinta e cinco bl-
TeóUio Andrade - MDI:l tnõe«, .ouocento« e noventa. e tres
Waldemar Costa. munões; seiscentos 8 setenta eects

Goiás: mil, oitocentos e sessenta cruzeiros)
Anllllo Rocha _ :MIJB à Presidência da Repúblle:l, diversos
Benedito Vaz _ AR)<;NA Ministérios, Supremo Tribunal Fe-
CllS'tro Costa. _ ARENA deral e Justiça EleItoral, para os
Celestino }<'llho _ M1)J:J fins que especifica.
:Emival Calad;, - ARENA Relator: r~putado GetúJi,g Moura -
Geraldo de 1'ina - ARl!."NA I l'Alii:cEJI
Jales Macl1ado - _"RE.."lA
José Freire - MOB I A Mensagem nq 1'74-66, do Poder
LisbOa Machado - ~A Executivo, encaminhou plojew de lei
LudovJcJ de A meleis. -, i' HP.NA visando à abertura de crédltcs espe-
Peixoto da Sllvelra - MDB "eials no valor de Cr$ -35.893.676,'160
ltezende Monteiio - AHJ!:NA (trinta e cinco billlões, oítocentos 6

ncrenta e três milhões. seiscentos li
setenta e seis mil oítoeentcs e sessen
ta cruzeiros) à Presidência. da Repú'
bl1Cn, diversos Ministérios, Supremo
Tribunal Federal e Justiça Eleitoral.

A chamcda revolução de 31 de mar-
ço deu ênfase ã necessidade de vetar
mos orçamentos verdadeiros, autêntí
ncos, baseados em dados e estimativas
reais. para evitar o vêso de, através
créditos especiais, suplementares e ex
traordinállos, votarmos olitro - orça
mento paralelo.

-o mal prossegue tnexcrãvei. De na
da serviu proibir a ínícratívs, por par.
te aos congressistas. de projetos ou

_ emendas que aumentem a despesa da
uníão. O Executivo não tem come
cimente. Vontmua nvremente e au
tortzar despesas sem cobertura orça
mentária. manda e abusando' da ia
culdade .que lhe confere o famigerado
ATt. 48 do vetusto CóC::go de Con;a
bllldadl'. '

O projeto em anatíse, como tanto"
outros ezn trãmí.e no COI.l,,;re.so Na

~ cionat, vai agravar, ainda mais. o de
rlcit cll:. União, Depois de tudo isso,

I o Uovémo rala em equílíbrín orça
mentário, establlldac1e da moeGa. e

,.. , contençl\o do custo de Viaa , •• -
Adihmos essas considerações para

que a hlstóri:\ não vislumbre onls:i'.o
ou simples -chlmcela nllS decisões da
Comissão de Orçamento, fI ente às so
licitações de abertura de créditos, for,
mulado pelo Executlto.

Opinamos favoràvelmen~,e ao prcje
to. com as ressalvas acima C'tpostas,
pots estamos diante de fatos consu'l
maCIos, isto é, de _despesas já efetua
das. cuja regularização se Impõe, até
que o C6d1go de Contabilldade, depo:&
de reforLlado e atualizado, cOllfitltua
ÓbIce ao desregramento administra
tivo.

O ertlgo 2q seja emend:tdo com su
pressão da palavra "Gu[omàticamen
te," - aclImo MOura.

IDIIE.'\"DA AO PROJETO Nq 3.616·68,
nll)l~!m~'~", r.o ~-' Igo 2Q, I! ,palavra

"'I1utomàtll''lmentl','' I
Sala ela Comissllo.,em 1'7 dI' 111'1JO ,

je lt:e. - CC(,;!io. ;':J'lJ~a, I:~lator'l
parecer da ComisslJo

A Comissão de Orçamento, em reu
nião .orãlnárla da sua Turma "13",
realizada no dia 1'1 de ma.lo do ano
de lD66, opinou por umminlidade, na
forma do Parecer do Relator, Depu·
~"do ~e~úl1o Mour~,.t.Re4.."a~r~~~~,?, 1.om Em.::t1a, C!O P.o._.o .. ,',,__ , ..

EstiVeram -presentes - os SenhoresI'
Gullhl'rmlno de Ollv"!l'A, Al'ttl"n<'lo
Carneiro, > José Canos '1'eL~eira. EliaS!
Carmo, AbrphãO Moura, J'I1nary Nu"
nes, Carneiro el1 LoyoJa, Dn'!r Men
des, Janàuhy C(\rneiro, Armando Cor-

Para11l\:

Antonio Annlbelll - MDR
Antonio 13aby - MDB
Braga Ramos - AR];NA
ElIlilio Gomés ~ ARENA.
Fernando üllllla - MDS
IVan Luz - ARENA
Jo~é l:ticha - MOJ3
Lyrio BertollJ - ARENA
Mala. Neto - ARP.NA
Mário Gomes - J\RENA
.1"111110 Oosca - ,AnENA
Renato CelldÔnio - MDJ3 .
Zacartas Seleme - ARENA

Santa Catartna:
Albino Zeni --ARENA
Antonio Almeida - ARFJ.'iÃ
Aroldo Canalho - AREN~
Carneiro, de- Loyola - l1.ENA
Laerte VieIra - MDB
Lenolr Vargas '- AnEN'A
Orlando Bel'toli - ARE:NA.
Oml R~gls - "'P,f;l'llA
Pedro ZlmmenDann - Anl!:NA

Rio Orande do Sul~

Adlllo Viana - 1.f1)B
Afonso Ansl'hau - ARENA.
'Antonio Bresolin - MOB
Brito Velho_- ARENA

- Crop.c:\, de Oltvetra. - MDS
Daniel Fllraco - AR'ENA
Euclides nlches - ".'RENA
Plóres Soares - 'ARENA
1"1orlceno Palxào - MDIJ
José Mandelll - MIJR
Luciano Ma~.hado - ARI!:N_'\
Matheus Schmidt - MlJB ,
Norberto Sc\1mldt - ARENA
Osmar Grafulna - MDB
Raul Pila >

Ruben Alves - MD'B
Untrlo Machado - :AIJB
Victor Issler - MDC (:311.,

• VI - ORDnf DO ,DU
O SR. PCESIDEN:J,'E:

, 'À tl&ta de presença acusa o compa-
recinlento de 294 Srs. Deputad~s.

O SR. PRESIDENTE:

Cllnslderando que hâ oradores ins·
crltos para dtscutlr o prinlelto pro-

, Jeto constante da -Ol'dem do Dl!!. D
atendendo ao disposto no art, 81 do
fi:eR:iment,-, 111tf*rno, Y{Jt-~~ ]"'ft":""nr n~

periado' destinado i\ Expllca~!ío Pes~
~oal. ' -

Tem a palavra o EJ.'., Eurico 011
,eira (Pausa,)

Niíc está presente.

Jolío Mendes - .ARENA
Josaphat Borges - :MOB
Luna. Freire - .ARENA
J.la11llO Cabral - ARENA.
Mario Piva. - MDB
NeCf Novlles - ARENA
:Nonato Marques - ARENA
Oliveira Brito - MOB
Oscar Cardoso -..,. ~.llENA

;Pedro Ca.talão - Mr.t3
~llimundo Brtto - /&rtENA
Regls' Pacheco - :MPB
1/.uy Santos - ARENA. .
Teudulo de Albuquerque - A.R])NJ\
'rounnuo Dantas - AR:!l;NA
Vieira de Melo - MDl!
Wilson FalCão - ARENA

ESllú'ito Santo:
ArglJano Dario - MDB
Ballueira Leal - ARENA
Díiceu Gal'Closo - MD.d
):;ulcino Monteiro - ARENA
Flm'lano Rubin - ARENA-
Joào Calmon - ARR....A
Oswaldo Zanello - ARENA
Ru,ymundo de Andrtlde - ARENA

RIo de Janeiro:

Adilaurt Fernandes - MDB us de
~ulho de 19661 --

AdoJpho OJJvetra - MDB
Afonso Celso - MOB
Ario Teodoro - MOB
Augw;to de Gregório _ MDB (21

de julho de 19(6) ~-

Bernardo Bello - MDB
Brigldo Tinoco - (2-6-66>"
Fontes Torres - Ml)ll
Geremias Fontes - ARmN~..
Getúlio Moura - MDJj
Jorge 5ald-Cury - MDS (3-~.G6)
Josemarla Ribeiro - MDB
Roberto satwnino - MDB

Guanabara:

Afonso Arinos Filho - MIJu (ME)
Agumaldo Costa - .\RENA

- Amlllll1 Neto - MOB :r
Alnaldo Nogueira - <lREN~.. · '''','
Aureo Melo - M:on
1'Irwta. Neves - MoB '
llonjamln Farab - MDB
!lreno da Sllvell'a - .MDB
parcloso de Menezes - ARENA
Jl:Ul'Jco Oliveira - MOB.
Experllto RodrJgues - MIJB
Hamilton Nogueira _ lI,iDB
Jamil Amiden - MOB
Mendes de Morais -- AREN,o\ ,-(
Noronha Filho - MOB
Rubens Berardo
Waldir Simões - MDB

Minas aerais:
Amintas de Buros - A'RENA -"....
CaJ'los Murilo "- MDB
Celso Murta - ARElI.A •
Celso Passos - MD-B
Dnar Mendes - ARENA
Elias Carmo - AltE.NA
l"rancelúJo Pereira -- ARE~iA
Geraldo Freire - ,AR:E.'NA
Horácio BetMnleo -' ARENA

, Ibi'ael Plnhetro Filho _ .AI'.E.'I'A
,{2~-7-(6) "

Ja~c1er Albergaria - ARJ!:NA
Joao Eercullno - M1)1:3
Josõ Humberto - AnENA <ME)
Milton Reis - MIJB '
Marcial do Lago - AREKA LSE)
Monteiro de castro _ ARENA
Nogueira. de .Rezende - ARENA

-ormao Botelho - ARE/Il'A
Oscar Correa
Plnheiro Chagas - ARENA
Rondou Pacheco - AJU.'''..
Simão da Cunha. - MOa
Tancredo Neves - MIJB-'
Urlel Alv1m. - ARE.'<A

Silo paulo:

Alhlé Coury - .MDH ,
,campos Vergal- ARENA
Oelso Amaral - ARENA
CondetlLa Filho - ARENA (SE).
Derv1l1e Alegrettl - MDI!
:I1:wa1do Pinto - .MDB
ll'en'8& Egreja - ARENA.
~anco Montoro - MoS
GerminaI Felj6 - MDB
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AVISO

Para rliceoimrmto' de' emendM
" " , em Plelldrío

, 20

S~gunda discussão do Projeto nü
mero 3,232;A, de 1965, nue renula ()
provimento de cargos' e dá outras pro-
vldênelas. .,

;\mara! Furlan -' MDB
Antônio de Barros - ARENA
Arnaldo Cerdeíra. - AR~lA

CarvlllhQ 8obrlnho .,.... ARENA
Cunha Bueno - AR-ENA
Dias Mene~es ~ MOB
:E'raüciseo Scarpa-, ARENA
;Hamllton Pradô, - .ARENA
Herbert Lev~ - -ARENAo •

'Hugo Borghí - ARENA·
Itp.lo FlttiP.!lltll - ARENA (8m3
João :Ll4boa - (1,=-66)
JO&~ 13!U'bosa - M:DB
Jo.sê 'RCliegue - ARENA
Lacort.e ,Vita.le~ - AaE.'1A.
,Lauxo Cruz _. ""..REI.A
Llho Motl,mnti '- MOS
Luiz Francisco - MD13

~ Mauricio GoullU't - MOS '
OrLl2 Monteiro - ARENA
:Padre GOd:Il1J:> - ARENA
Paulo 'Utu~o ..::.. ARE..'1A (~(l7-G6)
Pedro, Marao - MD1~
:Pereira liOpes .:.. ARENA

, Pllnlo Salgaao -, ARS"'l'_~
:Ruy Am:m.l - MOS'

Mato Grou;:
Correa da êostà - ARE'N! ~
Edison Garru .. ..;,. MDl.l

,Rll.Chid Mamed "'- ÁR'EN.'l
Saldanha De!,:'1 ..., <\REN.'

, Paraná: ,';

Accioly Fllhd ..;.' ARlil:qA I

Herm'es Mace:lo - ."REN ...
João Rlbl'.1r1) ~ ARE.c"A
JOrge CUl'! - ARImA
:NI'lliuel Buftara - MDa
:Newton Oarne.íro - ARENA
Palllo;Montall~ - AREN~.

,'Petronlo Frrnal - M013
Rafael R~enlle _ ARENÁ

Santa Clllarina:~
JOOlluLm RatnrlS .... ARENA

, lUa Grnn~e rló Sul: '

':oCc51tr Prleto - MOB .
Cid Fur!ll.do -'_AR'El'A

, Olol'dano Alve$ - MDB
. Jalro Brum ....:. MOa
'LhlO Brllun' - MD:!:! ~
Marcial Terra - ARENA ,(ME)
T!l.l·so Duha - ARENA
VJctor !alller I - 1\:IDB (114) .

'vu .....;, O, sn.PRESIOENTD.'

'Levanto; a sessiro dcslgnanclo para
~ lt Ol'dll1(lI'Ja~de séxta-felra, dia 19 às

13 horas e 30"minptõs, a .segu!nté,=

. I ' -
cOllstilucionalldllde e jurldicldade: .!a- compra de automéyel por motorista Ili. nomeação e a:admíssão de servidores
voráveís,' das oomíssões de FlscalJ2ação pro!isslonl\l; tendo pareceres: dac.Oo- 8 ,empregados da União driS Autar
F"lI1anceira e Tom!\tla de Contas! de missão de Constituição .e Justlçl\. pela quías e de outras Clltidades e dó. OU
Finanças; da Comissã.o de orcamentc, eonstítucíonsrídade; da Oomíesão da tras providências; tendo pareceres: ela
tavorÉlvel; com emendas; ~ (Do' Poder E<;0nomla.'co.m sullstitutivo; e da Co-. Oorntssão de Consj:ltuição e, Justiça,
Eixecutivo) _ Relatores: srs, Arnaldo míssão de I''inanças. com aubemenda peja. constitucionalldade' e [uridíelda> ~
Costa, -Passos Pôlto-e Flores Soares. ao aludido substitutivo. ,IDo_ Senhor de; com SUbstitutivo, 'da.'ComL~são dá

CUnha BUenO)., Servjço Público: e da Comissão -de FI-
- -3 \ 10 njl.l}ças, favorável 1lO substitutivo da

Discussão ünica do 'proleto nüme- " Comissão de serviço Público, Parece-
ra a.617-A, d~19i16, que autoriza Q Diwuss!!o~ .. fuiica do Projeto ndme-' res à emenda, de .plenártos iavdrá.eis.
PodeI" Executivo li abrlr, pelo Minlll- to 4.2~2-A;'de 1962,que revela preser!- das Com1ssõr,s de constltui~ão e Jus
térío da. Fazenda, o crédito espec\ll.l de ,ção de. direito' li promoção "post mor- tíça, de S-erviçoPúblico e de Flní\l1ÇI18.
01'$ 15,000,000 (quinze mllhões de cru- tem" do Soldado David Pimeút.cl ca- (Do SI'. Humberto Lucenk) _ RC'I:l.
zeiros), destinado' ao, pap;anienlo dê bral: tendo pareceres: da Comissão de cores: 81'S. José Ba.rbosa, 'Al1nanda
alugu,éls atrasados de, 'prédios ocupa- Constltuiçli.o e Justlça. pe1a 'cotUtiiu-, Corréa e Ezequias Costa', ~ ,
dOll por :Exator!a.s pedcralll. Inst.aladlUl ('lona,lldade e jurldlcldade e, com .subs- -, l~,'
no,Estado de Minas Gerais; tendo pa- tltutlvo;dn Comissão de F'lllltnçaS, <Do u
receres: da, Comissão' de ConstItuição Poder Executivo) - ReTator: Senhor .Díscuasâo única dOl?rojeto núme-
e Jus~lça, peljl. constltuclonatídade: ra- ArrUda. Cânlara:, ro 3.00ü-A, de 1961, que dlspõe sôbre
vorável, com emenda, da .comíssão de 11 ' li llll.tu,reza juridica dos mnrtdstes de
Orçamento; IavoráveÍ3, das Comissões ,~_ " .', membros dos órgãos colegiados e, das
de :Flsc9Jizaçlí.o -'Financeira e Tomada Discuss1io única do projeto .nblrlL" sociedades de economia, mista: e ~ ctli:
de Contas ade Finanças. (Do Poder, 1'04.409, da 1962, que àutóriza.'o,;!'oder -l>lItrasprô"idênclas; 'tendo IJareêercs:

I E:xecut1vo) ~ Relatores: 81'S" 011l'eir8 Executivo a abrir ao &'odor Jttdlclllrlu ~ da Comissão de ConsMtUlcl\o e~Jtlstl ..~,
I Brito, .souto Malol', "Adrl1io :l3ernardes - Justiça Eleitoral - Tl'ibtmsl Supe- r:e1a ~onstltuclonalldade, com l'.nl!'l\~ll.;
e Wilson Chediil. '. '~,' 1'101' Eleitoral, o crédito especial de Cr~ favorável," da Comlsslío de I.C~i<lll~1í(l

• 100.00Q.OOO (cem mllbões de cruzeíroat .. socrei. <Dp',S~'_ Humberto Lueena.l _
.. para .atender .a despesas com' eleícões Relator: Sr. João Fernandes.

DlscussM úníca. do projcttl' de RCllO~ .no pais em 1962; tendo parecer, favo
lução n9 158. de 1966. que autvl1za 11 1'6.1'81, da: Comissão de Orçamento, 'o
Sr. Deputado, bscár ,Diaa corrêa B l"lscaJizaç!lo'Financelrll.' (Da Comj~Jão

, 'exercer' o cargo de professor Catcdrã· de Constitulção~ e JUstiçal - Relator:
tíco na Universidade de Brasllla. (Da sr. Nelson Carneiro" ~
Mesal- - Relll.tol': Sr. Batista. Ra.m~. ~ _ 12

~~ Discu.ssão únlca do, Projeto m1ll'le-'
Discussão única do projetó de Reso- ro 1.679,-A:de. 19tH, <Iue concede 'lsell-~

ruÇãll n' 15g, de 1906,' que a.utorl~a <t ção do ImpOsto de lmpa,rtaçíin para o
SI', Deoutado 1"1ávlo Porteta MlÍrcJl10 equipamento de, televisão desnnada 11
a ·exerCer o cnrgo de professor Cate- Rádio Difutora do Maranhão Ltda.,' ,
dl·átieo. na. UnlversldMe, de~ 'Bl'ltS!lIa, autorizada. a instalar uma, estaçllo de ProJetô n. a.660. de 1986 - lnror-
(O1\.' Mesa) - Relafór:. Sr. Batista televisão em São Luís, F..stado C:O Ma- 110m l! Faculdade·de Filosofia e I,etras
Ramos. ~ I'ltnhlío; ·tendo pareceres: .da Comlsslio. de, JUJZ ,cle !"t'ra. (Do Poder Fxecull-

ll' - de Constitulç!io e Justlca, pela canill- ~ Vil!. ln!s!!'lbuídO .,A,s Coml.sóes do
DIsCllss!l.G 'l1nlca do ProJeto nüme- ,tuc!on,lllldade: favoráveis; peja eonsíl. COl1stltUlraa I) .!llsdc a, de F(ll1<!~e1io o

ro 2.600-A. de ,1931, <lue i~entll, dos im. lucionaJldade; ;fllvorávels. dllt' OOlnls· OUltura e de Fmanças -2. dia).
peitos, de Impormçào e ~de cons\Ul1o. sões de ,~conomlll e de Finnnçàs. 1Do 2
tl1Xa adn:ll1elra e !emolumentOll consu- Poder Executivo) ::..: Reln.t<n'ss': Senho. . . , "
'!al:es, l)lUa. a doad\e teltll. "ela Aroul- res José BRrbosa. Mário PJva e Vlal- ,~.Projeto nq 3.659. de ,1956 ,-'- Marli·

. . " , domar Guimarães. ' fica. em pJl.rte. a~ T.eis no, '2.3M. fle
diocese de Benron, nl! Alemanha.a~. 31 de lIgõsto ele 1954' 4,156 oe 2" "'.l

' 'Mosteiro de Nossa Sf.!nhorn dnS Ora.. 14 n':Wélnl1ro !'Ie 1!l6~: ~,~57. 'dI' lll" r'e'
Çll(:, _da 'Belo Horlzohte; tepdo lln.re- DIscuSsão única do Projeto de lIe- lulho de ,j964: A.3G4. de 22 de 111"'"
céres: da. Comissão ·de ConslitUlt;!ão e creLo L.el'!islnLivo n~ 258. de 1966, que de 1004. e. 4. 6711. do Til M 1.I11;n no
Jnstlça, com, emenc1a'ao I1rt. 1q

: favo- mantém"'ó I1to'ele 14 de dezembro de 1965 "'Ul! regem a F'undo Feflerp1 tlo
. rável. dn Cotnlss/\o de Economl!\, com 1905, elo TribUnal ele Contas !la 1Jnlão. Fll';frl~lel1"iio. i (00 PCll'lAr FJr~- .. {I"~'.

adoçíio da. emenda da Comissão de de registro da' concessãó' de reforma (D.'~'o1'lbufdo~llS Cfllnf<'lÕp~ l.'fP, '-'nt' o41_
CohstitUlçi'lo e JmUçn: e, dI< Gomlp~ãt1 110 ex-Cabo elo Exército; José Fr!l11Clsco. tllleoo : JUstiça, de MipllS e Energia ~
de Flnane·as.,favorRvelllO projeto. (De de Araújo. (Da Coml3são de F1sélil!~a-' e 'de l?mnllça:; -'_1~'dlo).' , , ~
sr. Rondon Pacheco) - Relatores: t;lio Financeira' e Tomada de Contal;J ' ,
S1'lI, Camclr(} de_"Loyolll.'e 07.annm _ ReJatqr: SI'. Ludovlco <11' Almeida. Na, C<>111l4$<'to
Coelho.

ORDE.'U: DO DIA' _ ,!"; .' 15' 'l> ,'.
, '" 't· ""·cu.s~o l'nlc. do Pt'o,lato d'e De- ~oleto n~ 3.2~3, ele HfR3 - 1'1'·/1"'1SFJS8AO E..\í 20 'DE MA10 Discussão' ünlca do ,,-roJe ,o~ !lu, .•• UC>." ., ü " f"6:lIC(O CiVIl. ~ (00 'Pol1e1". ~I'""j"'n\

~DE 1~66 to 2.652-A. de 1961. que autorIza (} ereto ''Legislativo n' 257, de 19M, Que fOlstrlbu!ào h 'C01nl•• AI'l F<"o.h,t' ...:
?oder Ext!cui.!'lO 11 abrir, à 'Prêsldêpcla mantém,o atll"de 14 de 'de~embro de Rplntor·OeraJ:· 81'. José MeIra (24'

(SEXTA-n:IllAl tIa ltepúbllca, o crédito especial de 1965, do Tribunal de Contas da União. dia). ", . '
.Em. Prlorlcf(j"d Cr$ 2'T. 500.000 '(vinte n seLLl mllh/Ses de registro de concessão de reforma 2

,,~ e quinhentOll mil àuzelrOlll, destinado ll.o ex-Cabo ,do Exército Ubiratan P«>-
Discussão à reg-ularização de despes!1S llutor1za- !lguar Tôrrc~. roa domisslío dI! Fl~cn' 1'1'0;1'" nq 1l.264,~de lM~ _ ....d"he.

das com fundnmento no ~ 19 dó art!- 1l2:a~llo Flhancelra e Tomada de. Con- lec!, /) .cÓrllttO 'de..qbrll1'l\l)lIp~' ml'l,l"n-~
I , gn 4R do' código de' Contll.billdado da las) - Relator: 81',- Ludovlco c: ,AI- deI: l"xcOllit,vol. (Dlstrihllf~o 1l. ('!(\"'!~_

" Discussão única do Projeto mime-- UnJão,!lo exereiclG de 1950: tendo pa- meida. ' ~lío l"spe('fa)\ ,- Relator-Geral: Sc1lí,Ót'
1'0 a.1115-:A, de 1006, que allrorlzll a rccere.~, fa"or/\vels, dl1S Oomlssl5es de ' 16 Lacrt~ Yl~ir~, ,(M~ dln\., '
ltbcrturn ',de . cl'Mltos especiais, no OrçatnPl1to e 'Fj8cI\1l~aç.l\o FHutnocit'a Dilõcussllo únIca do Proje'~ de Du_ \ ~ "Na aDui/ssãp 1I1l.'1fa '
montante de CI'$ 597.000.000, destlna- e de FInançu, (Df) PodeI' EXecutivo) w •
idos !lO Estado-Mulo! das F'ôrcM Ar- _ Relatores: 51'S. Ultimo de Carvalho erato Legislativo n~ 259. de 1966, que !

. tnlldR5, no. SuperlorTrlbtlnnt 'Mr".r e Oll!!tJL'rts Sampaio. ~~~~8d~~~~rfo,Od~~q~~ ~~~~cl:~~: P:'ojeto~de Lef nell-6R (ONI -,1IIS-
~~ no.Supremo 'J!.'lbunal Federal: 1PI1l'fo ' , 8C'· ,i 11l6ll. de reglstro sob reserva da con. titulo Quadro do Pessoal dn'cnu'llha
;PG.recel'cs: da Comissão de ConstItul- Discussão únl~ll. do~.proJe!{l l1ume- cessáo de i'etorma 'póstulna no capl- ~lone.1 de Teleeomunicaçó(>s taoN-
~üo e Justiça, pela constltuclonalldatln h ~~ dI. t I o tão.Tenente. ,Augusto, Henriquc da Leu' e dá oUlras provJdjlncill~ - Re-

'e júrldicic{l:lde: favorável, com em!!nt!~: 1'0 •• 65,-A, e lio1. que ,!\U 01' 21\ SilvaOllvelra: (Da Comlsslio de l!'ls~ lator: Sr. O!!llutndCl DIas Menezes. ,_
da OomissÃo de Ol'co.ml'uf.o e, fll.vnri\. RodeI' EKecutlvo a nbrlr, ,pelo Minís. , ~
'l'el, da Comissão dê F\nnnr.M.~ .:.Pl'n. terio da 'Justiça e Negócios !11terlorell, ca.ltzaç!o 'l"inaIlceira e Tomada de CnlendlÚ'lo
é1ente de Pàrceer da Cornl'.âo de Pls- o créclito especial de Cr$ 141.000 (cen· Contn.s) ~ Relat,or: 61'. José Esteves. Dia 24.A t 1í d
callzac!lo "'ln~nr.plra e ,-Tomada' rle to e quarenta. e um ml~ cruzeiros). _ " 17, peJa Com;'~- presen_aç o o, Parecer,
e t ' j , para atender dtll'ilUte O exerelclo de . "; ~ •. , D' _~ao. ','

,on !1S, {Do' pocter, Execut VOI -'&e- 1960, as de!Jpesas 'com os 11l1;w:menlos Díscussl\o I1nlcn do Pr(}j~to nume- Dl!aR 25 Publlcaclío do"Pa~ecer,
latote~; Srs. Oliveira Brlt;> e Athlê de gratificação pela representação de tO,3.513-A, de 1966, que ,da uova Te- 11 26 - P!scuss.lío do p!'ojeto, 113 IJ

,Coúry. ~ . - , 'Gnbinetes' da Primeira Sllbprocllrado. dnçiio ao itc'!l79-01, aJineM~Ó1 e OO~, oraQ. 8easao ConJunta! '
,2 da Geral da Repúbllca do Mll1lsMrio' ,da Seção X" da Tnrlfa que (lcompa- 2

DlscUSSM t1l1lca' do Projeto m~me- PúblicôFedcl'aJ' tendo po.l'ecel'es~'da nha a Lei n.'3,244. ~e 14 de agllsto "'" . ',',
l'u :l.DI6-'A. de 1966, que autorIza a COll1tsslí.o de Oõn'stitulçl'ío e Justiça. de 1957;.ten.d~ Pllr5!ceres; da Comiss/\o lrojeto de Emenda, 11 Constltul~ão,
'abertura de crédttos~ especlol~ num p~ls. eonstitucionllHdade; e, fAvorÁ.veisl de OonstitUlçl1O e J:ast1.ça pClll dons- 3() 1-:' (cN), - Alh!l~ o art. 185 da
tnonLallte de Cr$ ~5.893.676.860 (trinfa das OomissÕes de OrçaJ!1entoe..Flsoa. ti.tuclonalidade e,JU1'ldiCldade; 0, favi!- !la tulçl'ío - Rela.!{lr. Sr. Deputado
e cinco bilhões"ol!ocen!os e novl'nla e Iíza<;lí.o Financeira. e de Finanças. roo ravels, da.~ ComIssões, de Economai e Joao Alves, . '
tr~s milhões, seiscentos e setenta ,A "eIs poder ExecUtivO) _ Relator: Sr. Ba- de Finanças. roo Sr. GullherntlM de D' . Oalendárlo
inil oitocentos.p sessenta cruzelrosl: à lista Ramos . ,OliveIra) - Relatores: 81's,' Oetlllio l~ :14-5-66 - AlI 9 (Ilov~) hciras"-
PresldPocia da República., divt'rsos MI· . - 9 • Mour., Lyrl0 BertoJi ,e~ Al10 ,Theodoro. St;88ao OonJunt-a. "
lllstérlos, supremo Trlbunnl Fedcral e D'.cU ••"o un°i'c. do' proje'- n~"me- 18 1'1'-
Justi<!!1 Elelto!'al. nnrn Ó~ fins OUP es. '" """ ~ w " . "
peeltic1\: tendo pareceres: til, Coml.- rn 2.843·A, de 1961,· que concede Illen- DlseU&,li.o t1nica do Projeto núme~ Projeto de Lei n9 'l. de 1968 (QN\ _

'1111.0 de Constltufçllo e Jusllta: peja. ,çAoao pnp6:Jttl de consu,mo llara • to 1,82{-:S; de 1961, que dlsllÓl! s~re ,Dl~p5e sObre o)ntercânibi? cOluerelaI.



eoro o Exterior. erla o Conselho Na
tional do Comércio Exterior 'e dá ou
tras provídêncías ...:... Relator: ' Senhor
Deputado Daniel Faraco.

Calendário
Dia 23-5-66 - Apresentação do pa

tecer do 81'. Relator, perante a oomts
. são, às 21 horas e 3.0 minutos. na Sala

de Reuniões da Comissão de Finanças
do Senado Federal.

Dia. 24-5-66 - Publicação do Pa-
recer. ,

Dla 25-5-66 - Discussão ,lo projeto
(Sesriio Conjunta), às 9 horas.

VIII ~,Levanta-se a sessão às
j B noras e 22 minutos.

Requerimento do S~. Deputado
Cunha Bueno, deferido pelo
Gru Presidente, solícttandc a
transcrição do seguinte do
cumento:

rmNCíPIOS E BASES PARA A
REF'ORMULAÇAo DO INTER~

CAMBIO COMERCIAL
lJRASIL-PORTUGAL

A l"IE::lP convidou a AI? para que
crg-Iln]zasse uma missão de homens
de empresa de Portugal, a fim ue
eon Iaetarem com as realidades cio.
exnansão industrial do Brasil e ana
llsarem os problemas suscjtados pela
necessnlade de intensificação das 1'0
Iaçocs econômicas íusc-bsasílerras.

1\ missão trabalhou em São PUJlo
cem representantes (la indústria bra
IllJelra.

Nu decurso das reuniões realizadas.
C8. aelegados da tndustna dos dOIS
países tornaram conhecimento' do co
mumcado divulgado pelo Itamarllti
por ocasião da visita. ao Brasil dos
Diretores Gerais dos NegOcias POi!
tlcos e EconÔnllcos do MiniStério dos'
Negócios Estran~~lros lIe PortUgal.
cQngrlltUla.ram-se viva,mente pelas
iniciatIVas anunciadas nesse do
cumento e decidiram prestar o seu
melhor apoio a tôdas as dillgencins
dos governos de Portugal e Brasil,
'para estreitar e Intensl!i~ar as rela-,
çócs de cooperação econOmica.

Houve oPol'tunidade de úteis con~
inc[ús c de um debate nberto e cons
trutivo acerca. das dificuldades lJllC
le tem oposto à expansão dllS trocllS
coml'rclnls entre Portugal e. o Bra
ali, o qual permitiu assentar, com
unanimidade plena, algumas conclu
lllies básicas l\.cêrca das linhas de
pOUllca que foram julgadllS de ado
tllr nesse dominlo.

Pensaram as organizaçOes em re
ferénc\n que haveria todo o inlerêsse
t:m levarem essas conclusões ao co
nlJcelmelJto dos seus respectivos gu
vemos, a fim de quê, dentro de uma
ll.tltude de cooperação ativa, o tra
balho rcali7.ado pudesse integmr-se"
desde lã, no domlnlu das relaçbes a
nlvel oficiai.

As conclusões ll, que se chegou fo
ram as seguintes:

Existem importantes potencialida
des de Incremento mercantil cntre o
:Bl'aslJ e Portugal metropolitano e
ultramarino, não só qua'l to aos pro
Clutos que tradicionalmente tem cons
titUldo êsse comércio, mas também
210 que se refere às mercadorias In
dustra.!lJ que ambos os paises co·
meeam 11 ter' condições de' exportar,
e :m relação a determinadllS maté
rias pl'l\UllS produzidas num dos pai
!les 'e com Interêsse para a indústria
do outl'o.

li re!ormulaçAo do Acõrdo Comer
clal de 9 de novembro de 1949, anun
ciada no oomunlcado do rtamaratl,
merece ser apoiada calorosamente,
uma vez que o referido Acôrdo jâ
tlft.o corresponde às _posslbllldades e
necessidades do IntercâmbIo comer
cial luso-brasileiro.

5erl\ desejável que os governos de
Portugal e do Brasil, ao promoverem

Maio de 1966 :Il=-,
apreciação e oportuno encaminha.
mento ao Govêrno Brasílelro,

X ~ O Reglmente Interno do .••
GCET disporá. no prazo fixado no
Item IV, sôbre as suas atívídades.

Síio Paulo, 29 de abril de 1966,
Eng. Carlos Alfredo Garcia Alves
Eng. RJtpllael Noscllese.

. u:lIcaml1lhamento àe votaçao
131'. Presídente, fui relator desta ma
téria na Comissão de constituição e
Justiça. . - ,

O projetQ..1nlclal diz:
..As ex-praças da Marinha li

cenciadas do Serviço Ativo, em
decorrência de atos de indiscipli
na ocorridos em março de. 196~ e
que contavam à dataJio Iícencía
mento mais de dez anos de servi
co, apJicam-se as QISposições do
parágrafo único do artígu- 20 da.
Lei n9 3,765, de 4 de maio de
1960...

Sr. Presídente, o díspesitlvo do art,
19 é, evidentemente, Inconstitucional.

Não é possível conceder um favo!',
que é o de pensão, àqueles que roram
Iícencíados pelo motivo de índtsclplt
na do chamado "movimento Aragão",
sem estendê-lo às demais praças das
FOrças Armadas. A Constituição esta
belece que todos são Igullis,perantc l\
Lei. Não é pcssível atrIbuir um fa
vor - 'e essa é uma lei de favor ~
a determinado grupo da Marinha. sem
estendê-lo aos subalternos do Exér
dto e da Aeronáutica.

E' portnntõ, dlScrh'1lnató!'ia_ a pro-'
posição. Concede um privilégio a um
grulJO das Fôrças Armadas. .

Mas não que de ai a inconstitucio
nalidade. Concede êsse favor só aos
llcenciados por aquêle ato. de indlsc!
pUna, ds rebellão, cometido por marl-.
nhelros. na fase final do Govêrno
João Goulart. E os outros atos de In
dlscipllna em que incorreram, ou vão
Incorrer outros? DiscI·lmina. portan
to. dentro da própria Marinha, con- .
cedel)do prlvllégio a. um grupO e ex
cluindo os demais que, porventura. te_
nham incorrido em outras Indlsclpll
nas e, por Isso, tenham sido licen.
c!ados.--

Face ao exposto, Sr. Presidcnt..,
aproc ,I um Substitutivo. em que
digo, na página 3 do avulso:

..As ex-práçAS das Fôrças Ar.
madas. contribuintes de pensão
mllltnl', licenciadas do serviço ati
vo, expulsas ou demetidas por
efeito de scntença ou em virtude
de atos de autorldoM competente,
desde que contassem ou contelll'
5 ou mais anos de servlro, deixa
1":10 aos seus hcrdell10s a pensão
milltar. "

Ora, Sr. Presidelll~, convenhamos
em ~ue o prazo de 10 anos já Ml ~n·

contra na lei de 1960. E' um prazo
'Iemasilldo longo. Os sargentos. do
'i:xérclto. po:,- exemn1<" tem a l ..,~I-·
lIdade aos 5 ano~, através do reenga
lamento automático. 011 r1n~ , ·'ui
p,ões de zonas esoeclals, A Jcnstltui
cão mesmo efetiva funcioná.rios civis
com 5 anos de servko c'etlvo quandO
"'cunam ca'"C'lQ po"" rn-""'-~"", 'O"'.... 01',,:,

tro lado o Sr, Presidente da Repúbll
Cll pediu pensão especial, análoga a
essa dos militares, para os funcioná·
, ., .... '+i<:1o$ em fnce (lo .A lo Ins-

'.jt\lelo'l(ll "ue contassem mais de li-
anos de serviço, ,

Vemos 11 sClluinte desigualdade, Se
nhor Presidente. Um Oficial tem es
tabilidade no dia seguinte ao do seu
oficialato. Se entrar numa rebel1lio ou
IndlsrJllllna no dia seguinte e fór ('X~
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a reformulaçáo do Acôrdo existente, e do Centro das Indústrlas do Estaào
estabeleçam um sistema fleldvel de de São Paulo, ao ensêjo da visita da
relações eomereials, baseado num re- Missão Empresarial portuguêsa a São
gime de pagamentos em moedas eon- paulo, resolvem, "ad rererendum" das
versiveís, que evite as Jímítaçõea de- respectivas Diretorias ,firma, '1'0 pre
correntes do "bllateralísme que até sente,Protecolo de ínstítulçâo do Oru
aqui têm sido apncucu. _. po de Cooperação .sconõmíce e ree-

Enqullnto o volume do comércio de nológíca, .
mercadorias entre os terrltortos POl'- DOS OBJETIvOS
tuguêses e o Brasil não atingir um
nível muito mais sl"nlflcalivo do que TI - O GCET terá os seguintes ou- ,
o que têm sIdo conseguido nos .oltl- jetivos; . IDISCURSO PROFERIDO PELO SR,
mos anos, consldera-se conveniente 'a) eólaborar com a Comissão Mls- DEPUTADO ARRUDA- CAMARA
que, para favorecer a rápida expan- la Permanente dos governos de' Por- NA SESSãO DE 27-4-66, REVISTO
são desse comércio. se consmta a tugal e do Brasil, anunciada no co- I'ELO ORADO~.
maior líberdade na escôlha dos meios munlcado coníunto expedido pelo Ita- O SR. ARRUDA CAi\IAR.I\:
de ttransporte pal'lL as mercanoriea maratí, na reformulação do acõrdo
trOCadas. • comercial e de pagamentos em vigor

Na negoclaçâo do nôvo arranjopa- e na- elaboração do, futuro instrumen
ra as relações eomercíaís entre Por- te de cooperação técnica, comerciaI e
tugal e o Brasll, pedem- ser apre- industrial;
veltadas algumas \ aílosas oportuní- b) eolaborar para intensificar o in
dades para estabelecer, sem quebra tercâmblo comeruíaí, econômico e
dos coinpromlssos ínternaetonaís u tecnológico: .
que ambos os países se encontram c) .promover permuta de Informa
obrigados, o melhor tratamento pos- ções sôbre mercados. produtos, opor
sive; para produtos com especial ín-, tunídades de negócios e dar-lhes am-
terêsse no comércio luso-brasílelro, pIa divu1gação: __
Os esforços a. desenvolver ne;;te cam- d) estimular pesquisas econõmícas,
PO podem incIdir em aspectos altan- sociais e tecnológicas no interêsse da
degários,· cambiais e de restrições complementação das economias de
quantttatívas, COI1\'Ir],\, - em p~::tj- ambos os países:
cular, que fôssem, dirigidos no senti- e) estudar e propor aos respsetrvos
do - de criar, ,facIlidades a real~zaçl\o governos. sugestões, medidas e provi.
de acõrdos de complementartedade 'ciências necessárias ao fomento do in
entre as índústrtas do Brasi~ e de tercâmblo econômico e técnico:
Portugal, pl:omover a expansao das II assistir a seus respectivos setores
troc~s de l~vros e a realização de Industriais, e seus quadros de asso
edições conjuntas ou ~lngua portu- cíados, na promoção de negócios, de
b'U(;;a e .~avorecer a mtensl!lcação t.roca de Informações e na elaboraçêc
do comércío de mercadorias em que de pro.letos de complementaríedade
um dos países pOSSl\ ser normaímen- industrial'
te o principál !ornecedor do.ouõ.ro. g) cooperar para n. permuta de

As organlzaço~s. de tndustríaís_por- complement,ação. técnica e de caráter
tug~es e brasíleírns promovera!? 11 cultural entre os órgãos eonstítutívoa
realização de estudos econômicos de ambas as entidades signatáriAS'
desünados a identlllcar os setnres h) Incentivar lL participaçl\o em
Industriais onde seja n~als fácil e feíms e exposições industriais sob os
mais proveitoso '.cs.a!'eecer acordos auspícíos das entidades sl"'natárias.
de complcmentaçao mdustrlal entre ~

os dois paises, tendo em Vista. além DA COMPOSIÇÃO

do mais. a promoráo das exportações nI _ O GCET compor-se-á de duas
para, terceiros me;cados de produtas scções, sediadas nas respectivas en
.fabncados conJun·.amente no BrllSlI lidades. sob presidências designadas
e em Portugal. " pelas entidades signatárlllS. '

7. Devem ser e$ludadns me11das I
q.ue pOb'1:;lbililem' uma mnpla coopera- IV -. O Regim~nto Interno do .,'
cão tecnológica e do dominio da for- GCET, que devei a ser aprovado ~m
mação profissional ent.re o Brasil e (60) sessenta dias por ambas as plC
Portugal. Isldênclas dllS entidades, q~~ subscre-

8. A concessão de zonas francas ao Ivem. êste Fl'Otocplo, deIlnna, as atrl
comércio luso-braslleiro tanto eID,bulçoes do preSidente, o 1l;um~rp de
Portugal como lUIS P:ovincillS ultra-ll1!embr9s do grupo _e demaIS dISpOSt
marinas, é uma medida conveniente çoes. para scu plano e eficaz funcio
para o desenvolvim('nto das exporta- namento.
ções brasileiras. Id€ntlco oIerecimen- V - O GCET poderá, a. juízo d~
to deverá ser feito à Portugal, para seu presidente, constitUIr 5ubgl'llpoS
criaçào de UIM zona franca no Rio cspecíali2l1dos para as â.rellS especUI
de Janeiro OU Sanlos, para amplia- CIlS de seu Interêsse:
ção das possibilidades de comerciall- ;0 SECRI;TAPlADO
zação dos seus produtos para a Amé- _ _ ,
rica Latina. - ,VI - Em cada 'entidade slgnala-

9 A A r P e a PIESP constituem, ria, selll ÓllUS reciprocas, será man
nos têrmos' de um Protocolo emlti,io tido um secretariado da seção"local 110
nesta da.ta, um Grupo <le Cooperação GCET .para o atendimento, de ~dos
Econômica e Tecnológica. para reall- os seus encargos de adminlstraçao e
zar estudos em profundidade sóbre os expediente. O pesso!!.1 do secretariado,
entraves e as posslblJidades de de- bem como a, inserçao do grupo ora
senvolvlmento da ('ooperação econó- instltuido na estrutura de cada en
mica e tecnológlca- entre o Brasa e tidade signatária. fica. a. critério da
portugal e, apresentar os resulte.dos Presidência da Associação Industrial
dêsses trabalhos aos Govêmos dos Portuguêsa e da Fedcração e cent;o
dois palses. Estas conclusões, elubo- das Indústrias do Estado de Sao
radas com a cooperação, em nlvel Paulo.
técnico, de representação. da Confe- Vir _ O GCET _terá. uma TeUllião
deração Nacional da rndustria e 1a plenária anual, das seções, podendo.
secretaria de Planeja!ilento do Go- se conveniente, ser convocada ext:a
vêmo do 'Estado de Sao raUlO, serão ordinàr1amente, a juizo dllS preslden
submetidas à. ,Confederaçao Nacional cias das entidades que subscrevem o
da Indústria do BrASil, p;QCedendo. presente Protocolo.
da mesma; forma, em relaçao ao 00- VIII O GCET poderá quandoso.
vêmo de Portugal, a Associação In- l' 'tado-e a Juizo do p;esldente dll
dustrlal portuguêsa. lCl- • - d alJ;

São Paulo 29 de abril de 1966. Seçao, prestar cooperaçao aos em
Eng Carl~s Alfredo Gorda Alves, setores da economla de ambos os pa:

Presldimte da. A I P - Eng. Ra- ses por IntercâmbIo de suas respeet
phael Noschese, pr~5idente da FIESP. v:,-s e legítimas entidades representa-

PROTOCOLO DE CooPERAÇAO ti~. _ OI; estudos, sugestões e re-
ECONÔMICA E TECNOLóOIC~ comendações do ccm serão envla-

, Os Presidentes, da .'lbsoclação In- dos. nela sec;ão brasileira, fi. Oonfe
dustrial Portuguê~,;c e da Federação deração Nacional da Indústria. para
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,CIUldO ou expulso, a' sue. família re·tante, medida que importe aumente de de sentir de perto o problema do em pleno funcIonamento, visitou •
ceberá a sua pensão como se êle mor- de despesas para o Tesouro cu- que cobre; através: de _sucessIvos II.pej)s indústria de laminação de cobre em
to estivera. O soldado, o sargento e esbarre em qualquer .úbíce, face os que recebia de munícíplos onde estão São Paulo; -de propriedade do' grupo
o cabo só -poderão ser considerados Atos Institucionais nss 1 e 2. situadas. .por exemplo, as minas de do ar, Francisco Pignatari. Não __.se
mortos após 10 anos e s~ a partir da,i O ,nobre Relator_da Comissão de Se- cobre de Camaquâ, as jazidas de São limitando, apenas, a ouvir os liepol
é que sua tamilia poderá receber a gurança parece que leu .apressada- Gabriel, Encruzilhada, camaquâ e de mentes ,das mais destacadas fJgurrut
pensão. ,SI'. Presidente, a meu, ver, mente o substítutívo e manifesta-se outras comunas rio-grandenses. do Pais, trouxe para o inquérito do·'
essas injustiças, essas desigualdades contra êle, dizendo o seguinte:o Todos sabem que as minas de co- cumentos da maior- importância, 1(,1'-
de tratamento provocam espírito de' u ' -- , • bre de oamaquã são ás primeiras ex- neeídos' por técnícos, por governado-
revolta. dentro da mesma classe. . A ~osso ver a Emehda amplia ploradas em nossa terra, ainda que, res de Estados - e, entre êstes, ~llç(J
Vêem os militares a desigualdade com ~eSSlVamente a áre~ a ser at~~- diante das pesquisas realizadas, não questão de acentuar o grande ínte-
que são 'tratados em face dos seus dída; Não aceitamos como válí- sejam as maiores reservas conhecidas rêsse do Governador Lomanto JÚ-
superiores, tstes, se entrarem num ~:lS c,>s argumentos lançados em do mundo 'nem do Brasil, Por lSSO, níor, da Bahia, que não apenas 58
movimento qualquer, se tíverem dez apolo dessa Emenda, .ao ter oportunídade de figurar entre prontificou a. dar tõda a assrstêncra
anos, 1sto é um terço do tempo para O prazo de ~~ anos entra J..10 os Integrantes desta senàcuío qa Re- à Comissão, mas enviou, ags,vés do
deíxarem o serviço ativo. _ campo da establ1Jdade,' o que nao pública, uma das .mínhas -primeiras seu .presidep~, os' mais variados ele-

Diante disso, Sr. Presldimte resot- acontece com o de. d~lS ano~. . preocupaçóes ioi o problema do co- mentes sõbre as Minas das Cllra.!ba~,
'1'1, no meu substitutivo,- conceder ês- P~I~:. mesras 1 az~e.1tt °8ma~a .bre brasíleíro, .sóbre o qual tive opor- no Municipio de Juazeiro, Estado da
ses favores nos ínrertores -que contem eon r I~amen~. ao su .s_ u vo a tunidade de Iazer vários pronuncia- Bahia. , . '

,OU venham' a contar mais de cinco gon;!SSãO de Constltmçao·e Jus- mentes que obtíveram, desdei,,1('go, a .E nós, Sr. Presidente, Srs. Depu-
,• anos e que sejam contribuintes da ça " .: _. l solidariedade dos eminentes colegaa taaos,) D~ qualidade de' Pr!,sldcn~e

:pensão militar, Atualmente, o sol- Ora;' o substitutivo da Comissão de de todos os partid~s e de todos osEs- dêsse érgão, no c!!a. dia. de hOJe, a tl
'dado, o cabo, o sargento contribuem ConstitUiÇão e. Justiç.a não cuida de tados da. F!'deraçao, 'Graç~s -;\0., tra- tUI~ .de. íntorrnaçáo a esta Casa e ao
cinco anps para a. pensão militar. aOls anos, '-Evidentemente, dois anos ba.lho,s a~Ul realizados, .,.requ.ereu-se s. Bras~I, vamos Iímítar-nos a. le~ o re
Depois dISSO, se IncidIrem numa In- seria um prazo muito curto, ·Assbn, eons~lt!llçao cíe uma. Céll~l1sEaO a~ tn- latón~ apresentado pelo !,!obre col~ga.
dlsciplil)a, serão licenciados (! sua ra- S. Ex~ não poderia dizer "peJag mes- quéríto tendo sido o prímeíro signa- e amigo, Deputado Horáclo: BetónJco" ..
mflíll.~ não ficarão recebendo a pen- mas razões", O caso é éll!el'ente. tárío o meu emiIl:e~te amigo Depu- porque, d~tro de poucos dla~,.possl-.
0;:'\0. Acho que devem receber, não só Propusemos "depois de cinco anos", tado Pa1!lo Macal'llll. j::o?,punha-se velmel1te,.vírá -para êste Plenárto, pa
as desse grupo da Marinha•..mas as 'e a emenda propôs _ "depois de doi! dos seguintes Deputados: ultimo de ra ser dis~lltido e vot;adg, o ,projeto
dos integrantes do Exército e da. Ae- anos". Por que pelas 'mesmas razões? c:.arvalho e LUCIl1!10 Mac~do. do c!l- de l'esoll!çaD, da comtssão, .ac~mpa· '
zonáutlea]" não só as dos que partíeí- Não tem, portanto data, uenia, ne- tão PSD; An!Õlll~ Bresolm !' Adi.lo nhado nao apenall dfl;!! conclusões do
param da. indIscjplil1a do .movímento nhum cabimento a reflexão, o argu- Vla~lll, do então P'I.'B e, Ho~acio Be- mquéríto, mas, ínelusíve, de todos os
Aragão _ e até pareceria. um prêmio mente, (\~ nobre Relator da Comissão tônico, da. então (JDN. j;'lguIll'lam depoimentos prestados naquela Impor
àquele movimento _ mas também as de Segurançe. Nacional:· como sUl?lentes os eminentes ,COiC'6as: t~~te I.CPI pelas mais U\lStres autO-
dos que cometerem Indisciplinas, ou- Qúanto ã. ·cstabllldade, também não pel~ então PSD, ~osafá BOl'ge.s; pelo rIaadc~ do BrasIl. '. ,
tra.s, reallzarem. rebeliões e .forem ex- tem procedência o argumento porqUfl e!ltao P'I'B, AntÔnIO Baby e, p21a., en- Qu~o,.de modo especlal, chamar a.
pulsos demitidos excluídos 1Jcencia- ela hoje é, concedida. aos li ~nos na tão UDN, Jorge Curl. Durante '!.o,sos al7nçao dos eminentes coleglls para. a
dos. ' . ' , , Marinha, e, prlnclllaímenre, aos 'sar~ trabalh~. tivemos a. valiosíSSIma co- leItura dêsse (!ocu~ento. SeI que a

o Chefe da ..Nação, quando pediu a gentes do Exército, através do rCCl1- laboraçllp do emmente colega e grn.n- leitura feIta da tl'lbu~a é um tal1~()
plmsno para os d2mitldos em face do gajamento obrigatórío, que é .um ca-, de amigo, D~pu,tado Ma;ciaL Ter;ll. e maçante para. quem le, e para. aquc-.
Ato Institnciona.l que contassem mais minho indireto, pedido ao Congresso ~bém... do ilustre amIgo Depu.a.do ,lci, que ouv~. ras, O ,!roblema do
dfl eiJ1co anos, disse .que era UII), im- pelo próprJo Oovêrno,' para _dar esta- JOllU Lisboa. co re no B:asll . de tal ~mPo!tãnel(l.,
pcratlvo de justiça, porque, afinal de bllidade aos sargentos. Não diz: o 1>10 desenvolvimento das aLividades ~~; t~eu~l;.:e~o~e:~~nçllo n~o ~pr
contas, as famílias, l1.$ esp6sas, ?S fi- s~rgente,é estável aos. 5 ano~; ,mas da .comissáo nes. Casa, tivemos .Ojlllr- o País, Basta. dizer qU~ ~a;etl~e~ é
lhlnhos, .nada. tinham que ver com dIZ, depOIS de 5, anos! ele tera ~e~n- tumdade de ouvir algumas das maIs Q único produto que consome mais
os desvaIrados, com 01lêrros. dos seus gajamento, obngatórlo, automatlco, Jmportantes figuras do Brasil, 110 '1ue dívIsas que o cobre na Im orta tio.
~l1efes. Será que só as esposas e os a.té eompl~ta~ 1,0 \lnos, Quer dizer, tange ao problema do cobrfl, as ma!O- Além disso, o cobre é rlaterl~1 es
1ilhos dos soldados, cabos e _sargentos é um ca~mho mdireto, _pelo qual se r~s expressões não lIJ?enas ~10 conh!l- trat6gico; é utilizado para a. defesa
é CL!lC tém alguma coisa que ver com d7u estabilldade aos sargentos. cl,mento dessa. materJa-p'rlll111- f,ao do Pais. O. cobre que o Brasil possuJ,
os er~os dos seus chefes?, M~, com ou' sem- es~abilldade, Sr. disputada no mundo tntelro, es~Cl- posso acentuar que nlIlguém sabe'dls-

ASSIffi, ~r, PresIde!!tf, apre~tei preS!dente, de !icõl'do com minha-for- almente ql!anto à ~xpl<!r~ção, e co- 50 porque até hoje -não foram realJ
esse Stlbstltutl,;,o, ce~to de que tOlnLava maça o, com minha cultura, conr m~us me~CIall~!lçao dêsse mmerlO. - zadas as pesquisas quq se'fazem ne
o projete constitucIOnal. do, con,rá- sent!mentos, procuro dar as solUçoes Cltarel aqui, por exemplo, ·Aldo Ba.' cessãrias. Isto ficou' evidente c in.
!lo. dar·lhe·ia a meu, parecer pela_mais humanas. I . tIsta Franco da StIva. Santos, Diretor contestável Das traballÍos da. CP!.
~~c.onstltuc!onalldade. E .uma propo- E b -f -!li ' -' .', da CACEX, que ,prestou depoimento' ,
51ÇllO dlscrIminatórJa que cria privllé- ssas po re ..arn ,as de mferlOres, valiosíssimo' o Dl'. Carlos Jacinto O Sr...(/et'U de Carvalho - PermIta
glo para. divisão das Fôrças Armadas MO só da Mal.lOha, _mas do Exército Verney Gomez Diretor do Deparla- V. Exa, um aparte. Tem razão V.
e, dentro ,da mesma arma, 11m prlví- fl da. Ae~onàutlCà, sao ,criaturas h'!-- mento de ·produção Mineral da Sê'. Ex~ .• nobre .Deputado-Antônio Bre
lé~lo para o gl'UPO da, rebelião Ara- manas. sao filhos d,e' Dens. tér;l- csto- cretarla de Agrtcultura do Estada do sol1n; IncluslV:e, segundo estou Infor
gào, da qual todos os 'S~s. ,De\)utados ~ago corno Wm os demais, naa têm RIo Grande do Sul; o 'DI'. Eros Ga- mado, o Brasil temd, e.'lpendldo uma.

- estão lembrados. Parece até' que faz estômago de arame fa~pado" ou de vronki, Diretor do Departamento de fabulosa. soma. de diVIsas nesse.sel;or.
a concessão de. um prêmio àqueles estôpa, enquante os ou!tos t:l!am ~ Produção Mineral em Põrto Ale~re· porque ° comercJo do cobre está con
tuzlielros e marinheiros que se re- seda ou de veludo. N:ao. Tel11; estô- o Deputado Getúlio Marcantãnio, umâ troIado ~or UI~ cart~el internacional.
belaram no tempo .de Aragão, nos úl- mago ig~al, têm ~gmlls neceSSIdades, das mais brilhantes .flgUras da. P.s- e'~se truste ImpOSSIbilita. q~e: com
timos dias do Sr, João Goulart. Os compalxao e sentlmen~os de .j~iça sémbléia Legislativa. do meu Estado premos esse J)rodutoda Rodest.a ,pela.
clemais não tem direito n. êsse .favor; da parte dos IflglslaCOles, d~s lepre- e Presidente de' ComisSão' que iÚveslí~ m8tgd~ do preço porque o adquirImos
lSe, tómgram parte em outras rebellõe& sentantes elo pO~l?' els que sao, tam- ga. o problema. do cobre no Rio Gran- do Chlle. Ab~rda V, E:ta.. proble:nll
(juaisqu\ll',' em outras, indisciplÍnas bém, essas famlhas, so!)re.tudo, uma de do sul; o Dl'. Imàck Carvalho do realmente' seI'líSsimo l2ara. II N~o._
flunlsquer. Só os do grupo Arltgão. Jl<'tl'ceJa dêste pov~ q,ue replesentamos. Amaral, Drretor-Geral do Departa- V. Exa. es~.á de parabes, quand2 cha.-

Ora, Sr. _Presidente, convenhamos, I'~r issO! ~r. Ple~ldente, espero, que mento. Nacional de produção Mmeral, lUl'I.a al.ençao da l?as!1 é .da Naçao pa
Essa é uma iei quase com enderéço êseD Plenarlo, senslvel às dores hu- do Ministério de Minas e Energia;' 1'11 es~e q,ue COnstItUI um ,dos proble·
certo Jl<lra um pequeno grupo. Não lU.~nas, ~os sOfrImeI;ltos buma.n~s, e à Jerônymo Vargas, comerciantre: --resl- mas que Importam, e multo, à econo
flucro acusar as- autoridades da Ma- ollentacao da. legl~lação SOCIal do dente m Passp ..FÜndo possivelmcm- mia nacional.
rlnha, de favoritlsmo,' mas Isto é 11m P~ls, aprove ,o substltutlyo ,da Comis· te s. f~ura mais entusiástica que cc' O SR.' ANTÔNIO' BRESOLIN L
favoritismo, Pflisas demais praças sa~ de Justiça, q~e_ me~ece o voto nneci até hoje em relação à. pesqllí- Agradeço o !llagnífico a.parte do emi
!.las Fôrças Armadas, licenciadas de- ul1unime daquele ólgao Tecmco e que sa e exploração do cobre' o Dl' João nente colega, o qual Incorporo ao meu
JlOis de um ato qualquer de Jlldlscl- tenh~ a honra de defender, neste 111;0- Anhaia. aBtista. de Almeida prido. modesto discurso, enriquecendo-o com
pllna, não'_t~m êsse ~ireito" A1l mes- mento, em nome dos sent}!Uentes c!JSj Dtretl>r Executivo da Emprêsa Fr?n- tão opprtulfo e brilhante pronuucia-

,JIlas praçllli da Marmha. qUfl foram tãos e humanos· da Naçao brasIleira.. cisco Pignatari; o Dl'. Luis AntõnIo mento. '. '-.
JJcenciàdas ,por outros motlvot não (Muito bcm. Pa17nCls) Borges, secretário da -Associação dos V. l!:xa. há, .de verificar, da leitura.
tem I esse direito. '_Só o tem· aquêle .' , . " Produtores de Cobre no Brasil e um t dês!e docume~to, que o que declarei
grUlJO Arado,' DISCURSO PROFERIDo PELO SR. das ,maiores autoridades em assuu- desta. r,rlbuna. e um :fa.to incontestável.

Vê·se, Sr. PI'esidente, que não i 'DEPUTADO ANTON!O BR!!-;''30= tos de cobre na ,América Latina;· o EnllíO,. com a pala.vra, aqui, poderia.-
possJvel fazer uma 'lei com êsse carQ.,- LIN NA SESSAO DE 27.4.66, RE- DI'. Mário Th1bau, llllStre Ministro das ~os dizer, o .eminente Deputado Ho-

'_ ter discriminatório. E', evldflntemen- VISTA PELO ORADOR. . Minas' e Energia., que durante mais racio Bethômco:
ta, incon~t1tllcIOnal. Ou não se con- O sn. ANTONIO BltESOLIN: de 'quatro anos. depõ~ na. ComlssJJ.n ~Designado Relatar na. !làl"l~
eede a. mngu~m e se deixa.- a. Lei de ,. ,de 1nq,?érlto, prestando tôdas as In- prôprlamente técnica. do assunto,
1960 como esta, ou se estende a todos. Sr. Presideute e Srs. Deputados, !onnaçoes sollcitadas pelos membrcn Jsto é no que se relaciona. com

E' demaslwo, longo o praZll"de 1~ vou abordar 'hOje desta tribuna um daquela. organlzaçã~ e o Dl'. o;ca1" a pesquisa, mineração, .1ndustrialí~
MIUS. Deve ser de cinco anos, que e dos problemas fundamentais da. nos- Haensel Feijó, ex-Duetor da. Gompa~ zaçáo do cobre permito-me expor
c da .es!abllldade dos cMs, qneé. o sa. p~tria: a exploração e a. comercla- nhil1. ~Brasneira de.' CObrj!, como re- êste meu relà.t6rio \)01' uma seria-
co. esfabilid>:lde dos sargentos do E.':e.r- IfZaçao do. cobre no .E!raslJ. 'A Jnat.é- presentante: do, Oovêrno' ~o Rio ção, para, do .t:ln~al, em seguida à
!tito. atravêll rlo reengajamento< Obli- ria. é apalxonante e tenho tratado do Grande do Sul. junto.às Mmas 'de enumeração almhar as conclusões
gatório, até completarem 10 anos, ou assunto desde os tempos em que ex!'r-l' Camaquã, Estas foram 'as autorldá-' a que chegdmos
!i nas ~ua\,nlções especlnis. POI' que cla: minha.' prOfJ.ssão 'de jornalista. des que depuseram no decorrer d<?" Procurou fugir- ao caráter polê-
~s.t'e nel'IOCO, de 10 anos? " \)OlS, clrcula,va_ o Jornal que durante l10SSOS trabalhos, _ mico, preferimos expor nossas C011-

D.ml\!l;. núo hâ anmento de' d!'_~- tan~s a!1O.'l fiz precisamente tluma F; mais, Sr. Presidente e Srs. Depu- clusõDlI_. fim' de ser mais fácil
'llesr. parn o Tesouro 'porque o chG- l'egiao onde se a.credita. hajam- gran- 'tados, esta Comtssão, 'além. de. visitar uma compreensão do· assunto, ofe-'-
macia .t\ntl(fo Montcplo MlIitnr, o f\ln_ des jazidas de cabre. Alem disso, mal.$ In loco as Mlnas .. de Camaqua, que recendo' dêsse modo um trabalha
do destinado às pensões millt!lres. ti tarde, lIa. Assembléia. Legislativa. \lO são as primeiras explo:radM no Bru- útll aos meus pai'es dã Câmara

. truto cIasconlTibulções, Náo é, pore Rio Grande do Sul, ttve o~ortunicla· sll, e áquelllS que, atualmellte; esláo dos I:!eputados. . ,
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IMPORTANCIA DO COBRE NA dímensíonsmento para pesquisa e aI A zona de rneta-sedlmentos
VlDA DO PA1S mineração. O que depentleu da In1- da formação Jalba-Ceará

ciativa privada foi feito. Realmen- b I Fail;a míneralízável de Sa-
l) Quanl.o maior fõr o indice te. para defesn dêsse parque me- bugl - Rio Grande do Norte.

de Industrialização do Pais. maior tatúrgtco houve açao de alguns õr- C) A grande região de rochas
será o consumo do cobre, objetí- gãos governamentnis que postula- básicos e ultra-básicas da Bahía.
vando, principalmente. o aumento rum a não admtssão de Importa- compreendendo as ocorrências d"
acelerado do aproveitamento do cão elos manufaturados ele eobre.l- caraíbas, Belo Vlsla do BOJão, Cu-
nosso potencial energético, que. é. . - clmba da TOrre, etc.

iII . que está no Capitulo 74 - PosJ(;ao dI Ainda as quadrlculas que en-
justamente, o que se ver ca 110 . 85.23 da Nll.bnlalc. Isso ajuda' a cobrem as áreas de Camaquã, sel-
BrasD. . eonsolídar a Invejável e pujante vai etc .. no Rio Grnnde do SuL

2) A Importação do cobre em indústria nacional." SI E finalmente M oeorrêneías64 foi de 53 mil toneladas C,O dis-
pêndio de divisas foi deUS$ 34.6 No que se refere. Sr. Presidente e de cobre axldado no Rlo'Jauru, no
milhões de dólares. 81'S, Deputados, 1\ pesquisa do .cobre, Oeste de Mato Grosso.

Está previsto para o próximo o qu!Y está evidenciado nesta aürma- Mas para Isso é preciso dinhei-
quatríêníu, 66 a 69, um consume eão é uma verdade Incontestável. 1'0. Dinheiro entregue ao D.N.P.M.
aparente de 180.000 toneladas. O Os membros dn Com'ssâo são teso sem burocracla, sem favor nenhum
dispêndio deverá ser em tõrno de Itemunhas de que, quando o Ilustre da parte dos órgãos responsáveis.
nS$ 130 milhões de dólares. . ,engenheiro DI', lrnack Carvalho ~o E não basta entregar o dinheiro

:n A nossa produção foi de só' Amaral' depôs na Comlssão de Inque- Devê-lo-á ser com oportunidade.
_ somente - 2.000 tonelaclas em rito, por exemplo. prometeu que no 161 E" Indispensável que deter-
64, o que corresponde a 6% do Inicio dêste ano mandaria fazer um minados escalões do oovêmo pas-

. ld d i sem a ccenpreendcr que as medi-consumo do fbis. estudo em protund a e. uma pesqu - das. de fomento e pesquisas geo-
41 A grande agressívídade com sa de largo alcance, com mapeamen- 'lógicas, incremento das minera-

que o Govêrno Federal anunciou, to completo de tudo o Vale do Uru- coes de cobre. sua industriallzação
bombàstícamente, que Irín onrren- gual. pll.rtindo do Munícínln de Fre- _ e comercíalíaacêo devem ser lema-
tal' o problema da pesquisa geolé- derlco Westllhalen até Guarani das d . íd d C ti P
sica do cobre no território nacío- Missões. E até o presente momento z;s~~~~~r~ ~oei. t. ~o ~utià
nal, a partir de 1965, redundou no não cumpriu o que prometeu. Mll1S existem minerações de comprova-
seguinte: Prometeu ao DNPM 5 do que 1550 já trve nportuntdade de da potencialldade e sua amphaçao
bilhões e 531 milhões de cruzeiros, dirigir-me duas vêzes aSSa. e o é uenértca li saúde física do lHa-
e só entregou 2 bllhões, fora <10 Dl'. Irnack Carvslho do Am~,ral. alé sil.
prazo. Perdemos mais um ano pre- agora. não se deu ao trabalho sequer 1'/\ Convém ressaltar aqui que,
cioso, de pesquisas. de responder à correspondência. . na ZOJla de caraniss hã um pro-

6) Estima-se que o consumo do Vou continuar a leitura. " blema para uma grande míneraçno
cobre é algo superlor no anunciado "11) R6 como se viu uma eMr- que o empresário terá dlflculdadl'
pelo Ministério das Mll1.as e Ener- me capacidade ociosa na nossa In- em solucioná-lo sézínho. E' o
!!ia, porque. se referiu úníeamente dústrJa ínstaldn. Isso vem ressal- abastecimento de água. A única
11 ímportacão do cobre bt'Ufg. De- tal' que há fulla de matárta-prt- fonte será o Rio São Francisco,
vem-se somar as Importações elo mil. Dal a Impnrtâncía .do rstor que' passa a dezenas de quilômetros
cobre em rormes ele ligas, suca'as _ Pesquisa e Mineraçiio.~.Rá se- de-distância. A adutora terá de
e manUfaturados. torcs de míneração como Oama- atravessar algunspovoementos em

6) Fica assim evidenciada a quã e Caralblls, que estão traba- zona árida, o que vai. provocar um
importância do cobre na nossa lhando para mulftplícnr a produ- problema social.
pauta comercial e na vida. do Pa.ls. cão das minas, baseando-se em' 181 Há o mais triste o absoluto
1l: um produto que. anualmente, conclusões de pesquisa altamente d I t" d te d . d
acarreta um dispêndio de dólares dirigidas: incluindo-se aí uma. d1~~ lJ:s~~br: ~~~ tra~:Il~s UJ;
I1clma da casa do US$ 40 milhões, cooperação vllllosa do D.N.P.M. pesquisa e mineração do preclo~o
71D que é superaào 8ómcmfc pelo 12) O raclocinio que salta, en- metal. Exceçáo da emprêsa Ilue.
pclfoleo. . tâo.é que deVl'mosap!'oveltar essa minera em Oamaquã e Caralbas.

, - capacidade de produçao para lan- Ut'll '1 ô el t
PESQUISA - MINERAÇAO - çarmos no mel cndo externo, a nOS- 1 zam e es, c mo amen e. a

. METALURG,IA ~ft produção industrial. _ matéria-prima Importada de aJ-
O~ _. guns de seus próprios associados

7) O nosso pllJ'que indllJltrlal 13) N!l0 ~á pesqUIsa. geológica no Chile Indla etc;"
no BrasJ1 nem em funçao do can- ,

es~â, pràtlcamente. motltado no sumo. nem dM possibilidades ofe- Esta. afirmação é gl'avlsslma, Sr.
que respeita a merolurgil1 do co- recidas pelo nosso subsolo. Os Presidente e ·5rs.' Depulados.- E' In-
bre. Temos ,capacidades construldl1 Governos, sempre bu!ocrl1t:izad:ls dlspens{lVel que. não apenas o Govilr-
parl1 manufaturar tudo a respeito e sem nenh.uma Intençao conclusl' no e e~ta Câmara dos Deputados.
do cobre e de suas Ilgas. Há usl- At i e do
l1a5 metalúrgicas operando por us- va e pr Ica, aprox mam-s. mas as próprias Fõrças Annadas
""Jn"~o. slntorlza"ão, redução, re- problema com descaso. pernóstICo atentem bem plll'a esta -afirmação
"u .....11 y e sempre fora do prazo. Vamos fella no relatório desta Comissão detino para concentrados. bem como dar um eX!lmplo gntante: Na pcs- Inquérito .
lnst.alaçÕes plro-merolúrgica para qulsa geologicll um laior dos mals .
trabalhar refino de sucata= tTlflia- importantes é o equlpamenio pa- f/19) Nunca foi tentada no Bra-
ria, ele., etc.... Neste setor pode- ra sondagem. A Cla. Brasileira d~ sll uma busca geológicll. efellva.
mos até dizer que nosso parque in- Metal cont,rl\l<Ju co~ a "Mltsubl- persistente. teimosa para. desco-
dustrlal está em estágio ultra shl Metal', do Japao, de grande bnmento de depósitos cuprlferos e
nVlllleado Igualando-se aos parques experlêncla. no assunto, os traba- de outros inetais não ferrosos que
indllJltrlais dos grandes palses do lhos de prospecção geológica da constam de nossa paUla de Impor-
mundo. área das Caraibas-Bahla. Para tação.

81 No entanto, o consumo anual execução do contrato precisava 20) Comercialização do Cobrc·'.
d b per cap lt ll no Bl'ft°n importar sondn5 que estavam 'la
eitâ

CO
~;;i tarno de 7ÓO gram";i's, E,.,!i\>ia. O contrato foi assinado Aqui, _tomo a liberdade de chamar

quando o Indice médio nos palses em 19 de setembro de 1964. A au- a atençao dos Srs, Deputados..•
mais desenvolvidos atinge a. 10 ü>rização do Ministério das Minas O SR PRESIDENTE (Henrique

. 1 'ult e Energia foi de 24 de setembro .
quilos e em a guns t rapassa, - de 1964. Pois bem: sómenle em La Ro~qu~) - Nobre Deputado, V.
esta marca. - 19 de março de 1955, 6 meses de- Exa. dlspoe, perml!a 9ue. eu o assl-

9) Os elementos indicadores da pois, foi despachado o pedido de nal~, .d~ apenas c,nco. mmutos para
industrialização do cobre, no Bra- .certificado de coberlura. cambial o ternlluo de sua oraeao..
sil, são: . para l\ imp.ortllç~o do equlpamen· O SR. ANTONIO BRESOLlN _

InvestImento - Cr$ 300 bilhões: to da. Bollvll\. E maior o contras- V. Exa. há de se lembrar que ainda
Faturamento-potencial - Cr$ •• te quando se sl)<be que êsse eqUIpa- não eram 15 110ras Cjuando comecei

GOO bilhões; menta levou sonlente 19 dias para .
Recolhimento Tributação ílscal seu ~ransporte de Sanla Cruz de O SR. PRESIDENTE (Henrique

- er$ 150 blU,ões: la !llel'ra -llo11via até earalbas; La Rocquel - V. Exa. assomou à
ReIlno anual tem atll1gido a - Bahia - Brasil. Notem-se os elms tribuna exatamente às 1445 < horll$,

4,800 toneladas; exp.edlentes; o OHclal e o empre- eom desagrado de alguns companlJei-
kll ti i '-1 d sarlal. I d I ~ 1Consumo . owa li ns ....a os - 14) Apuramos que o D.N.P.:M. ros que a n a prec silvam .a ar no

130 mil; está pràtlcamente mobilizado para Pequeno Expediente.
Conjunto de indústrias - 8 mil: atuar, com ag1eslllvidade, no setor O SR. ANTONIO BR.EseLIN __
Operários empregados - 100 mil; de pesquisa do cobre. Incluindo· Agradeço a advertência de V. Exa.,
Dependentes dos empregadas - se ai o elemento buml1n~. que nes: Sr. Presidente, mas, tratando-se de

cêrca de 400 mil; te Departamellto é e sempre fOI problema de tanta. Importância para o
A capacidade para ser. atingido de alto gab~rHo iécnico e n;oral, Brasil, espero que V. Ella. seja bene-

o lndice de proouçãó Industrial -- havendo, . sOlll~nte. a dependencía valente para cOllligo.
de 240.000 l.oneladas anuais. do recebImento dos recursos fl- . .

<Compreendendo todos os Indlces nancelIos. que deveriam ser en- O SR. PRfoiSTDENTE (Henrique La
dlverslflctldoS do setor cobre.l tregues com ollorlunidtlde. Roccltlel - V. Exa. conhece o prtlzer

10) Vê-se que houve e há um 15) A prcgramMiío do D. N.· da Pre.idi'n<·ia ~m cuvl-lo, mas temos
dimensionamento para a Indúskl:q P. M. al;rm1!'~rJ\. prlorH!trlll-, l'incla doi, eotnllrnheh'''s que quC'relll
Instalada e o aue falta é lUeJ::rnO menle: - l Ialal' no Grande Expediente.

o SR. ANTONIO BRESOLIN
Estarei atento às ordens de V'. Exa.,
eminente amigo.

"~O} Comercialização do Cotml
No preço da Importação di' co

bre. os órgão. governamentais. li.
partir de 1961. (Precisamenle a
partir da conrerêncía de Monte
vidéu) e em que pesem alfuns es
forços Isolados, como o elã Cart~l~
ra de J;.:xportnçâo, não éonsegut
ram nos livrar da Injustiça com.
que o Chile e a Indla nos tratam
(esta últunamente) . O Clhílr, e.s
pecíalmente, aproveitando-se da
diversos íatôres, como sejam as H
beraüdades da ALALC, o; fato de
emprêsas que mineram e ~por~m
<10 Chile terem suas suljsidlána9
dentro de nosso terrítérío, nos im
põe um preço que tem oscilado em
tôrno de 400 llbras esterlinas POl"
tonelada (Bõ]sa de Londrêli) quan
do o preço na Bólsa de ~éw York
anda por volta de 260 librllS estar-
linas por tonelada. ~

21. Além das Impllctlçõ~s de or
dem econômica no mercado ínter-,
1111. essa situação nos tem J}11pedldo
de atingirmos ,o mercado, externo
com nossos manulaturados, que
são de alta grandeza téenlca. A
denunclada capacidade ociosa de
nosso parque metalúrgico vai con
ttnuar - OCIOSA ... - A cuípa,
sabemo-lo, é quase que 'exclusiva
mente dos negocíudores dos «cór-.
dos de Montevidéu e BOj;otil e dns
das autortdndes que lldllUl com u
assunto, flue sempre se acomoda
ram neglígentemente, crlmínosn
mente atrás 'das mesas burocráu
ca casoEsse é um assunto peri
goso à compreensão do povo brasi
leiro. Pergunla-se: Por que o E'l'B
sil não recebe o mesmo tratamen
to que outros palses compradores
do sobre do ChJ1e sem yres com
prar manUfaturados? Porque não
há Igualdade de tralamento. dI!
preços e de condições de paga
mento"

221 Ale 1961 o Brasil Importava
cobre de países tradicIonais na co
mercialização da matéria-prima.
Vem a ALALC e as proteções nl~

fandegárlas, e o preço do cobre
zonal para 11Ó8 é qUas2 o dôbro em

relação a palses de fora da zona
da ALALC. Entendam isso.

CONCLUSõES '
Que abrangem Itens de:
pesquisa, Nlnerneão, IndustrL

lização do cobrc

Cabe-nos:

1I Romper as amarras das es
pecificações da ALALC no que l,1~

respeito a obediência de Importa
ção de cobre do Chile pelo preço
impôsto pelo cartel produtor.'

2) promover o retôrno ao siste
ma de comércio anterior à Con-
venção de Montevidéu. .

3) Acionar a parte ociosa do
parque in'duslrlal 'Visando a expor
tação de manufaturados.

41 Incremento efetivo à pesquisa
geológicn.

5) Manter ,o Govêrno um
"Stock-pflc" de cobre para c.or
reções 110 meretldo mterno.

61 Estender iI. sucata de cobre
. e Ugas llS vantagens a1fand~glÍ

rias atrlbulelas ao cobre pela
ALALC.

7) Considerar llsfixlante purn.
nossa indústria metalúrgica a.q
pressões exercidas pelo Oa['tel
Chileno.

8) Tomar o Govêrno provIdên
cias a fim de combtlter_o "dum
ping" sôbre Importação da ma
téria-prima que ora se lmpion
tou no .país, como seja "once
der tmportllção sómente aC\.' In
dustriais do cobre.

Apontamos ao' GovêrnC' ar ,In
dústl'lBS Implalltadll1l no Pais
que, associadas. ao CllrtN Chi-
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danam 400.000 toneladas do .1nti
tal. A comparação dos dados mos-,
tra que as reservas de MInas Ge
rais e Goiás, são as maiores do
Brasil.

2,_"8e já foi Iniciada a extra
ção do cobre .ou para ' quando a
mesmo está prevista?"

As minas produtoras demtnérto
de cobre no Brasil são; :IIIina do
Camaquã· (Rio Grande do sun,
cuia produção, em 1964, foi de
J98.000 toneladas de minério com
teor médio .de 2,5% de cobre: Mi
na Sanla Blandma (Siio Paulo),
cuia produção foi de 2,000 tonela
das com teor médio de 6'10 de co_·
bre,

.' A metalurgia do cobre é proces
sada no Estado de São Pa.ulo, sen- '
do a redução e o I'eflno a foto fei
to em ítapeva (Sik Paulo) e o re-,
fino eletrolítíco em São Pa.ulo «la-'
pitall. Portanto. não houve medí,

"Resposta ao .r-eavertmento de , das para extração do cobré nas'
Informações nO 4.741-65; de auto- mínas de vazante e Nlquelândla.
ria do Se:n7LOr De/lutado .Antônio 3. "Pa.ra quem pertence a con-
nresoun, " cessão ou concessões dI!. Mina?"

Com referência ao Requeritt;en. : . Aos concessões das MbillS e Va-
to de Informações n9 4.741, de zante <Minas oeraís». I

1965, de autoria do Senhor Depu- Companhia Níque! Tocanti118
lado Antônio Bresolín, temos a (Cinco Decretos de autorizações

- prestar os seguintes esciarecímen- .de lavra)
tos, à base de dados, fornecido.
pelo Departamento Nacional da Companhia 1I1ercantil c tnãue-
Produçao Mineral .' tria! !NGA' (Um decreto de auto-

1. "Qual o teor cup'rífero por . rização de lavra) ,..
tonelada de zinco e a quantidade Niquelãndia (Goiás)
de cobre já prospectada na min!\
de Zíncode Vazante em Minas Companhia Níquel Tocantins
Gerais?" . (Manifesto nQ !f8 de 29-8-35)

Nas lavras de cobre '·collstantes . - 4. "Se efetlvan\ente estn mina
do Cadastro dllS Minas, que se si-. se constitui na maior· reserva' de
tuam no Estado de Minas Gerais cobre ,até agora conhecida no
e Estado de Goms, o cobre está pais?"
subsldiàriamente ligado ao' zinco
<Minas. Gerais) e ao nIquel Esta resposta está consubs\an-
(Goiás) e o seu aproveitamento ciada. no item 1",
dependerá de processos metalúrgl- Neste' momento. ao fazer a leitura.
cos ainda não definidos; lO teor co- dêste documento e ao conclamar' nos-

.nhecldo do mlnériQ com relação ao 50S coleg'as 11· cerrar fileiras em tór
cobre é de 0,5%'. As reservas de no de uma campanha - esta, sim,
GoIás são da ordem de 16.000. COO eminentemente nacionalista - para.
de toneladas o que daria 80.000 lIrl'ancannos as riquezas de nosso
80.000 toneladas de, metal cobre. solo, em· beneficio de nossa Pátria"

. As reservas de Vazante, Minas Ge- querenios, Sobretudo, apelar ao Sr.
l'aÍll, são da ordlom de 6.(J.OO.OOO, o Presidente da República para que S.
que daria 30,000 toneladas de me- Exa., através dos órgãos técnicos,
tal.' ., atenda às sugestão '·desta Comissão,

As reservas de Oaralbas, admi- que .vâo ao 'encontro ,dos superiores
tindo-'se .40 11lil1Iões de toneladas interêsses do Brasil. (lIfuito bem.
de minério com um teor àe 1%, Muito bem. Palmas).

DIÁRIO. 00 CONCRESSO NACIONAL19Quinta-feir'à

2Q ~ol!flO Prazo '

~rn1ar uma campanha~"de pes
qUlSa Geológica incluindo-sI' ai

Prospeeçãó - DimensIonamen_
to.- Estruturação de. Mineração
com Fomento eficiente e harmo
nioso ao. minerador e industrIal
-:- Adequação dos meIos' de
Transporte para OS conce" tra
dos - ·Redução excepci0J.lal de

-_. - ....-- ._.--li

Ieno, pron1overam "dumping' do tarifas de energia elétrtca, pOr está. fazendo do meu relatório. MaG
cobre, para. obter a. matérta-nrt- prazo determínado, entrosando o o meu aparte é apenas pare, reaftr- .
ma comumadíferença de 18 a 20 Ministério da Indústrra e Co- mar a V. Ex" a certeza de que, seís
ceats- de dólar por libra oêso. mércío, DNPM e outros ór~áO$ meses depois do relatôrlo concluido.
errando assim chocante e LnCU!l- ligados ao prebtema como seJ- Posso ,reassinlt-lo,porque a estrutu-
veníente .desigualdade de Ira IU- jam: SUDENE, Oía. Vale do ração 'que se vê dp probíema '10 Pals

. mento com' as índústnas na- São Francisco, DNER --' ON03 é li. mesma do ,(Ua em que o eíaoo-
eronaís. - Rede' Ferroviária Federal - ramos. parabenizo V. Ex" por estar

c a r t e I r a 'de Cnmérclo EJete- tratando de um problema tão sérlo,
9) E', constrtstador que cst~ lrior _ etc." ' que :interessa' sobremaneira à econo-

Comissão, chegue .às . conclusões Também sugerir ao' Executivo. mia naeíonal,
aqui apQI,lLadas, conclusões que, -.' 'I d llás olaboracào de

.I;. ,acel a,n!> a I c "mo re- ·0 'S".· •"'TONrO . BR"''''O. T1" _tenho I'.'íi.teza; são do CO!1ttc'-l'-. t tl d to 11 " ., =~ ""-' ........
mento de altos escarões do c'o- au .on a es !lo assun . Agl'adéço sensthílízadc ao eminenteft... vísâo do artIgo 153 e paragratos I' 't lI' I
vemo, ej',deSde 1962 nenhuma da Constituição ,Fedel'aJ. ande co ega, e . amigo, Depu lido orac I)

açao doz,Govêrno se, l;Iolap,ua . ,., d d "do ínío do ao- 'Betómco. .
te . '1 d d s~Ja a I) maior mt, . u. Senhor' Presrdente, passo a ter. a

. al~ por-!f-' 11 esse es a 9 o . vemo, n~ ..subsoío, em :;laÇe·aotlvaoo fim de que conste do meu díseurso
COISas. ... propríetárto do solo resp ~ : a. resposta a, requerimento que euea-

As finãli~adqs ~essa C~nlissâo Entend~mos que essa pr?v~:;;t: mínheí ao Sr ..Ministro das Min95 e
de mquértto fOI am atingídas, ela é Vltll! para. maior dll1" s Energia, que vem precisamente COI11-
porque ~é'. estudou o assunto co·, mo da .mmeraçao no Pais, pletar e documentar maís aínea êzse
ore ,em todos os seus, as~~tos. E.enI1or Presidente, srs, Deputadow. trabalho que realizamos. 'com Os olho'!
Ouvímos illrandes autorldades ,:rn Assim eoncluí :o Relator, eminente voltados para o futuro de nossa Pá-
BSsun~,de,geologIa, mineração. Deputado Horacio Bethônico: tría:
metalurgla.,· comercíaltzação de , .
oolm" t~nlo do setor governa- ".Sobra~n~s auto~ldilde para
mental como do' empresarín}, emitir elogros aqui, pelo com-
Vtsitamo$1 "IDÍllas e indústrias e . portamento dentro de seus r~-
as concisões aduztdas dnnas peetívos setores, no caso do, CO-o

atrás, saltaram sem esfôrço dos ore a: , .
depoimentos insuspeitos e alta- a) Aos qUe pesquisam e mí-
mente sAbias. Tudo se resume nerarn cobre no Pais; . \
em duas grandes soluções, a nm b) AO Departamento ~ac\onal
de resolvermos o.problema cO!:l1e de produção Mineral pelo des-
fi curto ,1; longo prazer. tacado esfôrço que sempre em-

. 19 Curto tirazo preendeu, m~mo com parcos
.. recursos recebidos, 1 na pesquisa

Vencendo as aman'as do .xIioso do cobre. .
. sl~tema de co~ercialização Im- À Cal·teira do Comércio Ex-

posto pe~o Chile. voltar às lon- terlor pela sua acertada aLUa-
tes antetlO~es ~e abllSteclmcnto çáo no combatel' .. os privilégios
aci~l1ando ImedIatamente a ca- dados peja AULC aos exporta-
paclda,de atualmente ,ocrosa do dores do Chile, ~
nO'80 parque metalúrgICO, abns- Terminando. de minha parie,
tecendo melhormente o mercado desejo que fique consignado
1nterno e atlngtr o mercado ex- meu melhor elogIO e a ntua-
terno' com condições.com~tiíl· ção dO nOo"5o presidenl-e Depu-
vas,- que as temos deVIdo prmcl- tado Antonio Bresolin que .deu
pal:nen~ a,mão-d~.obrallarata, tudo de si, no propósito de -Que
1us.alaçoes mdustrta!s moderllls· esta Comissão alcançasse ,seus
aimas e energia elétrica bnrata objetivos, como o fêz, J1'oI in-
e abundante. cansltvel, eficiente epatrlótiCll.

Estendo meus agradecimento&
MS caros colegas Deputados' Adl
}lo Viana· e Marcral Terra pela
ajuda leal que me deram. E'
também meu propóSito elogiar a
atuaçãO da. funcionária Havdée
Barreto pela Sua colaboração à
minha pessoa."

O· Sr. Horácio BetTLoILico - Nobre
Deputado. ".nt6nlo .13resolin. queria
agl:adecel' li. promoção que V. J;;x-
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PºMISSõJ;]S PERMANENTES, DE INQUÉRITO
,ESPECIAIS, MISTAS E_ EXTERNAS

Dm~Ton! .TOS' DE CARVALHO FR.L'IÇA ,
LoCall Ia" andar 40 AI:Iexo - TelefoneI Z-5951 e 5-8233 - Ramal m

ComissõeJ Permanentes
CUEFEI 'aENY "-AVIER MARQUES

Local: W naU elo Anuo - Ramal 11'

Marcelo Snll10rd - ARENA
Neey NovaIS· - ARENA
Paulo Freire - ARENA'
t'hlJlldelpho oarcía - ARENA'
Resende MonLell'o - 'ARENA
Jolto Bercuííno - MDB .
José Marta Ribeiro - MDB
Pedroso Júnior - MOS
Peixoto da SiJv~lra - MDB

SUPLENTES

Adrião Bernardes - ARli:NA
Armando Leite - ARENÀ
Benedilo VII" - A~A
Carvalho SObrinho - AJiENA
Castro Costa - ARJi:NA
Daso Coimbra - 'AREN~
GeremJas .Fontes - ARENA
Lauro Lellão - ARENA
LlsboaMnct1ado - AREiNA
Lourival Batista - ARENA
Ludovíco de Almeida - ARENA
Milton Caoral - ARENA
-Nlcolau TlUna - ARElN'A
07.anam· coemo - ARENA
Passos Pôrto - ARENA
ffiJ.ehld Mamed - ARENA
D1J'ceu Cardoso .,.. MOa '
Djaíma Passos - MDB'
Edson Garcüi - MOB
Haroldo Duarte - MDB'
Ivete Vargas - MDS :
Mlllon Reis - MDB
Moura 'Santos - MOB '
Vieira de Mello - MOB
Wilson Marttnf _. MDB -

REUNIõES
'l1rR.MA ~A" - Quarta.s·teirf1.ll U

15 horas e 30 minutos. '
TURMA "B" - QulntaB·f1erll.S, b

15 horas e 30 minutos. •
Local: Anexa lI,
Becret4l1o: Roberto Tórrés de Ho-

lanôa. ,

COMISSÃO DE ECONOMIA 
Presidente: Unlrio Mnct1ado '_ •
MOB •

TURl\tA "A"
Vice-Presidente: Simão da CUllh~

- MDB
Abel Rafael ... ARENA
Audísío Pinheiro - ARENA
Cunha Bueno - AAENA
Ilalo Fitipaldl - ARENA
Jorge KaJume - ARENA .
José Ca:rlos Guerra - ARE:NA
José Re.segue - ARENA
Milton CasseI - ARENA
SeglsmUXIdo Andrade - ARENA
Sussumu HJratll. - ARENA
Augusto de Gregório - MDB
Mário Piva - !lIDB
Ranieri MazzUli - MOS
R,oberto Saturnlno - MOS

, TURMA ".8" ,
Vice-Presidente: Alvnr'n então
A!UCNA
Alberta Aboud - AR.ENA
Bllguelra. L-eal' - ARE!~A
Dias Macedo - ARENA
Lyrio- Bertoll - ARENA
1>1arcI111 Terra - ARENA
Osnt Regls - ARENA
P!'Ulo Lauro ..... ARlllNA
Teotônio Neto - ARENA
Zaearlas Seleme - ARENA
BernlJ.rôo Bello - MOB
Emanuel Wl1LSmllnn - MOB
Expedito Rodrigues - MDB
José RiCha - MDB
Tllneredo Ne\'cs - MOR

- SUPLENTES
Alair Peneira - ARENA
Aids Sampaio - ARENA
América de Souza tArt. 66 - lU.)
- ARENA
.Bento Gonçalves - ARENA
Carlos Werneck - ARENA
Oarvalho Sobrinho - ARENA
Clodomlr MlIiet - A.R.ENA
Ellas Carmo - ARENA
Henrique Turner - ARE.lq.\
Rerbert Levy - ARE.lI/A
Hermes Macedo - AnENA
Luna l"reíre - ARENA
Mendes de Moraes - ARENA
Ormeo .Botelho - ARENA
Pll1l10 Montan.s - ARli!!Q'A _

COMISSÃO DO DISTRITO
FEt'ERAL

Pro.~ldente: Ar n a I d o NogueIrA -
ARENA. .

Vice-Presidente: Magalhães Mello
- ARENA
Lenolr Vargas - ARENA

Luiz Bronzeado AaEN A

Eurico Rlbelro - ARENA
Geramo PtClre - ARENA
Uuílhermc Machado - ARENA
Jose Meml - A!ll!1NA
Penro /\Iel:,o - ARÊNA
HnymulldO na Britto - ARENA
ceíesuac Flll10 - MDB
Matheus 1::lc!1lmdt '- Mua

. onveira Britto - MUl:l
TeóflIo AndrMe - MlJ8'
WlJson Marlll'k' ..:. MlJB

TURl\-U ..n.. ··
Vice-Presidente: José tlnrbosà

MDB
, Arruda ClUmIre. - AaENA

Aurmo VI>!',!; - ARENA
Oeralclo Guedes - AR.ENA
lvuu Luz - ARENA

-JollO ~1enaes - ARENA"'
UVldl0 de Abreu - ARENA
RonClOD J:'acneco - ARE!IlA
'I'aoosa ele F.lmeida·- ARENA
\'UIOS!llgue I'amura - AR.l!;NA
Chagas Itodrlgues - MD.B
Lserte V1Nrn - MD.B
MlWoel Blllouaa - .MD.B
NoronhlL 1"1Iho - MDB
Ulysses Gulmarnep - MDB

SUPLENTES
Antônio Almeida - ,ARENA
AntoniO FeUelll1lo - ARENA

. ErnllDe Balyro - ARENA
Dnar Mendes - ARENA
I"laViano t/,loelro - ARENA
FlaVio MarcllJo - ARENA
Grlinuldl Rltlell'o - ARENA
João creoras - ÁRENA ,
Jose Carlos Guerra - ARENA
Lacórte vnaie - Afll);NA

.Lauro Leltao - ARENA
Lenoir Vargas - ARENA
Magalháes Melo - ARENA
Manoel 'I'avelra - ARENA
Nicolau Tllma - ARENA
Nogueira de Rezende - ~NA
Norberto Schmidt .,. ARENA
OSOl Régio; - ARENA
Pedro Vldlg111 - ARENA
Walter Passos - ARENA
AlceU de Carvalho - MDB
Alttno Machado - MOB
:A:ndrll,de Llma Fllho - MD.B
Chagas F'reltas - MOB
F'rllDco Montoro - MOB

11 Qett'lUoMoura - MDB
Jorge-sald Cury
Jose BurneLt - MDB
José--Marlll R.lbelro - MDB
PeC1ro Mllràc - MDB
Renato Azeredo - MOB

ltEUNlõES
Turmr A: Tel'ças-relras. às '15 horas

, li 1IO mínutoa.
~ Turma B: Quintas-feiras, à5 16 he
, r8l! e 30 minutos.

PleIlárIM: Quartas-feiras. ás 16 ne
ras e ao mlnu!cs.

Leoal: Sola 202 do Ediflclo !?r1D
. clpal.

Secretllrlo: Paulo Rocha. -

L!DER DA MINORlA

VieIra de Melo

LWER DA MAlOR14

Raymuncto l'adlli1a

ay Suplente - Daso Coimbra.
4V Suplente - ,Minoro Mlyamoto.

MOVIMENTO DEMOC'RÁTICO
-SBASILEIRO

Llder

VlelTe. de Melo
tue-Lldere$

Douter de Andrade
Humberto Lucena
Hamilton ,Nogueira.
João Hercullno
Getúlio Moura
Mál'lo Covas
Chr,gas l{odril!UcS
Mário Píva
'I'eófllo de Andrade
Paulo Macarini
Nelson Carneiro
~lceu di! -Carvalho
César Prieto
Joãn Menezes
Dias Meoé2es
Affonso Celso
Levy Tavares
MárIo Mala
Old Oarvalho
José Carlos TeJxelra.
Milton ReIs
Amaral Neto
ArillElnO Dll.rlo
Breno da Sllv~jra

AntÔnio AIInilJelll

COMISSÃO DE ~ONSTIT.UIÇÃO
E JUSTICA- ,

Presidente: 'farso Dutra - ARENA

TURl\-lA "A"
Vice-Presidente: Pj8.lmll Me.rinbo _

ARENA
Acclol1 1"llho - ARENA
Agnaldo Costa - ARENA
Armando F'BJclio - ARENA

.FJa'91oMnretl!e - ARENA.
Hugo .Borgl1l - AHENA
.M.atloeJ Tave'rp; - AlUilNA.
MarCIal Terrll - AaENA
NeWWD"CarDêtro - ARENA
Osauam CWJ"Ju - ARElIIA
Pl1iJadeJpbo .Gllrc1a - AREI1'4
;Ponce de Arruda - ARENA
SÔllZa Santos - ARENA .
Celestino Filho - MDB
Chagas RodrigUes - MOa
Edlson Garcia - MDB
Hélclo Maghcnzanl - MOS,
Paulo Maea.rlnl --MOB
Roberto Satutnlno - MOS
Vieira. de MeUo - MDB
WlL~l)n Chedid - MOR

TURMA "'A"
- REUNIõES . Vice-Presidente: Breno' de. Silveira

Terças-feIras, àS 1ll horf.! • 3t mi- - MDB
DUtoS. Abrabáo Sabbá - ARENA.

Local: Anexo 1, 269 andar. Bezerra Leite - AREN.'!.
Becretãrlll: Marlll. José Leobotll.. Cor~êa da. .costa - ARENA

ElIllval •Calado - AREN A
Esmer1110 Arruda - ARENA
Reitor Cavalcanti· - AREN4

'José Menes - ARENA
Aloysio NonO - MOB
Antônio Bresolln - MDB
Baeta Neves - MDB
Glordl1no Alves, - MOB

TURiUA ".8"

MESA

Lidar

ALfANÇA RENOVADORA
NACIONAL

R!\ymundo Pl1C1Uha.

Vice·Lldere.

RGltdotlPacheco

Ruy !:lantos 

'(IltAmo de ClIrvaJlUI

Etnanl Sàt1ro

Geraldo Freire

01owalclo ZlUleUo

'I'abosa de Almcld4

OarlOl Werneck

iJOl\o Noguélra de '1'tellend.

Oeraldo Guedes

Pl'~dente - Adl1uc!o Cardoso•.
lQ Vice-Presidente - Baptl$ta. Ra-

JU03.
:J9 VIce-Presidente José Bonifàclo.
1'1 Secretur10 - NUa. Coelho.
:;v secretárIo,:", Henrique La Rocque.

i 9 Eecretilr10 - Anlz .BllC1ra.
t V Secretário - Ary AiCAntara •.
lY l:luplente - Tu!1 Nasstc .
av Suplente - Adrlil.a Bernarde••

,COMISSÃO DE AGRICULTURA
" I E POLITICA RURAL.

Presidente: PlIOneco Chaves - MOB
Vlce-J?re.s1dent41: Augusto Nonea _

'ARENA
Vice-Presidente: Renato Celldônlo_ MOB

Adlll ChUmu - ARENA
AlexlU1C1re COsta. - ARENA.
Arnaldo Garacz - ARENA
;P'urtado Leite - ARElIlA
:BerilcUo RegO - ARENA.
Herbert Levy - ARENA
J8.les MaC!1ado - ARENA
Luciano MacJ:llIdo - ARENÁ
Manoel de Almeida - AREM'"
Marcllll do Lago - ARENA.
Ney Marantlão - ARENA
Nonato Marques - ARENA
PaUlo Montam - ARENA ,
Pedro :l.lmmerma.."lIl - ARENA.
Arnaldo Lafe.yeote - MDB
JoÍlo Mendes 01ymplo
Jose Mandell - M1>B
Llno Murgantl - MOa
Moura Santos - MDB
RUI Lino - MDB

.SUPLENTES

Afrânlo de Ollvelra - ARENA
Allllr Ferreil'a. - ARll:NA
AmlnthllS de Barr(l,!' - ARB:NA.
Dezerra Leite - ARENA
HI'OCIl Filho - ARENA
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Emanuel Walsmann - MOS
HarolClo Duarte r- AilUjj
Renato Azeredo, - MUB
\Valter Batista - MDS

TllRMA "s"
Vice-Presiaente: • Celso Passos

MOB " . '
Clcero Dantas - ARENA
Lister Caldas - At/.!CNA
,NoguelI'IlUe ResenCle - ARENA
Raymunoo de A!IOrade .: AR~JN"
Ulqmo de"Carvalho - AJ;;.E:NA
Walter Passos - ARENA
Vago - ARENA - .
Bívar OlyntlJo :.. MDB
Cid carvainó - MOB

, Germina! Feijó .:... ~OB··

SUPLENTES

Accloly Fllho - ARI!:NA
Aletandre Costa r-: ARBNA
AIvaro, oatao - ARENde

'Celso Murla - ARENA
-' oorrera aa Costa - o!l~e:NA

Diormcio v'relJas - AI~E1'<A, .
FlUrlallO Runun - ARl!:L'I_'\
Horacio Bl'tllÔUlCO -I\RENA"
Jales Màctlado -,ARENA' ,
Jooo Calmorf' - AREN.i
JosaptJItt aaevecc "" ~ENA
Machaoo HoJlemtlers - ARENA
Marcelo J:lauford,- ARENA
Monteiro ce Castro - ARENA
Oswaldo Zanello - ARE1'i<A
'AnCliade LIma J)'llno - MDB
oeiesnno ~'lll'lO -' MOB

-, Gasta0. Pedreira ;- MIJB
Glemo, Martms - MO,B
Henrique uíma -' lADB
Mario Mala .:. MDB
MauricIo Gouiart - MDB
'Vieira de Mello - MOD'

REUNlOES '.

Turma ~ A~': ,QuartlJ.S-tl'lras às' 15
horas, '

l'urma ""B": QuintM-f~iras. dS 15
horas.

Local: Anexo I. 2119 andar.
Secretária: Zllda Neves de CXlrva,

lho.

COMISSÃO D,E ORÇAMENTO
, Presidente: GU!J.hermino de OI1Vrll:a,

- ARE~A .

TURI\1.o\ ~A"

Vice-Presidente: Paulo Sarasat~
ARENA "

AderbaJ Jurl!ma - ARENA' ,
Mrâmb de Ollvell'a - ARENA
Armando Carneiro - ARENA
Cli>VIs Pestana - ARIlo'NA,
FrancISco, Adeodato - ARENA
LourIval Batista - ARENA
Manuel de Almt'lda-(Art. 66, R. I.!

- .ARENA "
Manoel' Novais - ARENA
'Ponce de Jt:'rt.da - ARI!'Nft'
WHson Falcao - ÂREN1\ .
AlOYSIO de-Castro- MrlB
Carlos Murilo - 'MOB
Ga.~tao PeClrell'a,- MDB .

" Jose-- .Jarlos relxClra - MOS
Ozirls Pontes - MDB' _
Pauló ,Macarinl - MOS..

'fVRl\I,,\ ~B"

Vice-Presidente: '. Souto Maior :....
AAENA ", -

Armando Corrêa - A.RENA
Benedito Vez - AREN.\·
Bento Gonçalves.- A.REN A
Clodomu MlI1et - ARENA

',Dnar Mendes - ARE:NA
" Elias, Carmo' _ 'ARE.'IIA

Euclides l'riches - AHI!:NA
Joaquim' RamOS - Attl!:NA

-Saldanha uerzl - AREN,\
" AbraMo Moura - MDH

Àntonio Baóy - MDB
Baeta· Neves - MOB
Clemens SampaIO' - M!lD
Florlceno PaIxão .- 'MOS
Odilon Rlhl'lro Coutiono -'MIÍIt
Paes de Andrade - MO,u

ç6i\1ls~ÃO DE' MINAS
E ENERülA

COMISSM .DE -LEGISLAÇÃO
, ,_ 'SOCiAl; ,

'Esmerino Arruda - AltE~'"
_' Ezequlas Costa - ARi':~~"

Geraldo-l"relre - ARI!:N_"
Hamilton Prado - AHJ>JIIA
Jànary Nunes - A~~".'\
Milton CaoraI - ARENA
OVICtio de AtlreU - Arll!.N:\
Phlladelpho üarcla - ARENA
Souto M.alo! - ARENA ,

, ,Waldema<; outmaraes - AREN Ao
., YuklsrngUI' l'amura - ARENA

Ano rheodoro ..: MOB
Carlos Murllo - MUB
Clemens :::-",mpalo. - \IIDB
Janduhy Carneiro - MOP_
Joao tlercul1no - MOa

'VIeira de Mello ~ MDB,
Wl1son OÍ'p,dld - MDB
Vago -MOBI

REUNIOES'

'Quintas-feiras. 'àS ló noraa.
Local: Anexo I. 219 anuar ,
Secretiltla: 'seeua Prllta da Silva

Lopes. .
Assistente: ,Maria Ueralda ornco

, PUpak.
!

COMISSÃO DE FISCALIZAçÂo-'
FINANCEIRA E TOMADA

.,DE CONTAS "

, TURMA PB'~ ,
.Vice-Presidente: WILSon -(lhed1d

MOS '.
Affonso Ànschau - ARENA
Geraldo Mesquna - ARENA

, Haml1ton 'Prado _ ~Éi\ia,

Leopoldo Peres "'-' ARI!;NA \
'Man,so Cabral ;- ARll:NA
Milton Cassei (Art.' b6 - R. I."

ARENA ,
TUfy Nass1! - ARENA,
WafdemaI Guimaraes - ARENA

, Vago - ARENA ' , ,....'
, Aguano Dano -; MIJ13 ' ',,:,

Aureo Mejlo - MiJa
Edison Garcia - 'MUB
Jairo Brum -' MOiL
Rubem Alves - ,MDB

SUPLEN'l'ES
Armando Carneiro -' I\RENA '
'Aroldo Carvalho- ARENA
"Ezzequlas l:uSla - Il.Rl!:~A '
Furtado·Leue - ARENA
Gayoso e lI.lmendra 'AH.ENA
Henrique. -rurner - akENA
Itaíu í"ltIpaldl '- ARENÀ' =

; Joaquim Ramos - ARti:NA '
José t!:Steveli' - ARENÂ'
Jose ttesegue -ARíilN~

Marcelo sanrord - ll."'ENA
Orlando Bertoli - Afl.!!:NA
Plinio Lemos - ARENA

'PlImo Salgado - ARENA
Raul de Joes - ARENA

, Ruy Santos·- AREN<\ ,',
Souto. MaJOr .:.:.. ARENA
Ultimo de Carvalho - ARENA

, Vasco Pilho - ARENA
Wilson Calmon - ARENA
Breno da. S'Jvetra - MUB
Clemens sampero ~ MDEI'
Fernando Gama' - MD~
FTanco Montaro:'" MUa ,
Hélcio Magneuzanl ;.. MIJB
LeVY favares ..:. MDB" ,

, MoUra Santos - MOB
Paulo Macarlnl - MDS
Renato Azeredo ..;. MD/:$
Roberto saturntno - l\ID.9
Vieira, de Mello - MOa

REUNiÕES

QuartlJ.S e qUlntas~fp'lra~. à.S 111 he-
ras e 30 minutos., _

Local: Edifício prinCipal'
Secretário: Dhylo Guardia.' de Car

valho.

, TURJ\IA, "A'"
Vice-President6: '."'drllio Bem'ardes

,... ARENA , " . . ' .
Gaonel Renlles - ARENA
Ludovlco AlmeIda - ARENA
Luna 'Freire - ARENA'
Norberto Schmldt ..:. ARENA'
Theódulo de Albuquerque - ARENA
Vago - ARENA

. José Bumett - MOS
Mauricio GOUlart - Ji,IDB
Paes de AlmeIda - MDB
Pedro Maráo - MOB

\" 'l'UltMA" B"
Vice-Presidente: Jolio Menezes

MDB ' '
Antônio, Carlos Ma %a 11.1 a. e II

ARENA' -' .
Jose Jl:Steves - ARENA

,'Mllloro Mlyamoto - ...RENA
OsslRn Ararlpe i.. ARIo:~A .
Passos pôrto -' ARENA'
RaUl CarlllJlro - 'l.RENA TURMA "A"
TeófIJo Pires - AREN1\
Fernando Gama' -' .MllB P~esidente: Edilson' MeiO Té'l'ora _
Humberto Lucena..,. i\4.UB I ARENA
yago - MDB . . Vlce-Presldcnte~. orlanrto Bcrtolli ..:..

SuPLENTES " .ARENA' '. _', .
Âmérlco de Souza. (Art: 66'- RJJ Castro Costa - ARENA

Eml1lo Gomes - ARENA
- ARENA - Ormeo l:Iotelho - ARENJ

Arruda CAmara - ARl!:NA Ortiz Monteiro -ARENA
Baguelra Ll'al - ARti:NA Plinio !'lall/ado - ARENA
Bento Gonçalvés -. ArtE!''' :Rachid Mamecl ARZNA

l"

, "

CQMISSÃO DE EDUCAÇÃO
E l;ULTURA, '

'Pinhelro Brlzzola' - ARENA
Pedro, Zlmmermann - AItENA
Raimundl.< i'lldilha i- AR1!lNA.
Raul Carneiro - AREN A '
Rllli! de, ooes - ARENA
AntOnto Bresonn - MDB
Arto rneocoro - MOB
Arlosto ~ma:to - MUB

'Jose flarOosa ...;. MDB
JOito flerCultno - MOB'
PaCheco Cl1a~'es - MOa
Pauíu Macarim -.MDB
Peixoto 'da ::illvelfll. - MOB'
Renato Celldônlo ...;. MDB
TheOpniJo de Andrade -r- MDfl
Viefra de Mello - MOB .

1 REUNIõES.

Tur,\lla ",A": QuartlJ.S-fe!ras. às 15,
horas e 30 nll11utos.· ,

'I'urma: "B": Quartas~retras. às 15
hóras ,e 30 mmu"'s. ' ",. .

Loclil: EdltlClo prfnclpal'. ,
6ec~tário: oimenno Ruy caporat.

COMISSÃO DE- FINANÇAS. - - -.
President&: Pereira LOPCS,-- ARENA

TÓRMA-~A"
, .

Vice-Pt'esfotmte: Carvalho Sobrinho
- 'ARENA , '.
Alves Macedo - ARENA
Oosta :LIma - ARENo!l
Flaviariu R10elro - ARENA
Flôres SOlires - ARl!:NA
Hegel MorhV - ARENA'
João ~ibeirc - ARIDNA, ,
Mário ramoormdelí;uv - ARE!>... '
Oscar.'Cardoso - 'l.R@,:.'l/ '
Soúza 'Santos - ARE::'I1A
Amaral FllrJa!1 - MDB
ArlO rheoooro - MDtl
Cesar PrlPto' - MDB
.'''sé Freh'l' - MDR

,Mario"Covas ,MOS

Pre~ldente: Lauro Cruz - AR&'lA
Vice-Presidente: Braga Ramos -

ARENA " .
Vice-Presidente: Der ViII". Alegrettl

'- MOB ,
Antomo A,melda - ARÉNA
Brito lIelho - AREN.~'
Campos Vergal '- ARl!;NA
Cardoso dI:, Menezes - ARENA
CarlOS Werneck - ARENA·
'Daso: oormora - ARl!:toA
'Grlmaldl Rloelro - !RENA .
,Oceano uarlea;' -' A~Jl:Nn
Pillnelro Chagas - AREN-A
Wanderley' Dantas' - aREN' A' .
Vago - At/.ENA
Andrade' LIma f'ilho - MDB
Clodomlr ume .- MIJB
Dirceu caraoeo - MIJB
Djalma PasMlí' -, MD.ti '
Henrique i.nna -' Mo'a
Levy Tavares - MDS
Padre Nobre - MDB

SUPLENTES

, Aderbal Jurema - IUtENA
Albino ,-ZenJ -' ARENA
Prancellno Pereira - at/.ENA

,Geraldo MesqUIta - ARENA
Lacõrce Vitale :.. ARl!:N A' "

.,Manoel d.. I\lmelda - ARENA
Medeuos Neto - A..R.1!.'NA I .
·Millo Vamn,arosario - AREN~:
NecY-NuVRl!S - AREtoll
Osslan Il.raJlpe'" 'ARIl1~.!
PaUlO Frelr.. - ARENA,

\PaUlo' Sarasate -' ARENIl
I Wilsun Ror•• '- AREl'A
Antômo I\nlbelh - MDB ,
Ewah10 PlllUl .." MnB
Jose tlaroosa - MJ;)B ".
Jos~ Richa -, MDB
VIeIra de l\1elJo -'. MOa
Vago -' Mva .
Vago ~ MDB
Vago:- MDB ' ,

, " I(EUNlOES

Tl!rças. e quIntas-feIras àS 15 horlJ.S
• 30 mlilutos:,,; . '~

Local: gdlficlo prinCIpal sala 212.
. Secretl'ma; á',arlà Clélia Orrlco.
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àS 15

"'.15

\ 'I'URMA UA"
Vlce-Presiaente: GUuerto Carnpello

Azevedo - ARENA -
Aroldo Ourvuino - A~~a

Flnvlo Mal'cHlo - AR4',A
lo'rlLni:1SCo i::icarpa - A,tEN'A
Hugo Borgm - AREN ..
JOIlU OalOJon'- ARE~",
Newton Carueiro - t.ltEN.\
Ulllvu Custa - ARE~A

RaUl de uoes - AREN.&
°Ra.ymundo PadJJba - "'RENA
Amaral' PClxOto - M:Ul:l
Cl'oacy de OLiveira - MOS
H.crmogenes Príncipe - MDB
Lut~ FrancISCO - MOB
Renato Archer - MDB

'l'URJl1A "8"

~~e-prc3idéntc: AltlDO: Machado _

cocdcisa ,,'Ilha - ARENa
Daníel Faraco - A.1.ENA
Dms Llns.-:, ARENA,
Joel Barbosa - AR~A.

Josapnat Azevedo - ARENA.
LISboa Machado - ARENA.
Mllton Cabral - ARENA.
Monteiro de CastnJ - ARENA.
Padre Godln);D - ARENA. .
Aronsc ArUlva ·FilJlo -:- MDB,
EwaJdo Plntll - MDB.
lvete Varlla~ _. MUR.
Waldyr Simões - MDB
Zalre Nunes .: .MOS..

. ISU1!l.EN',(I::S
Adl'iào Bernarde~ - ARENA.
Armando Leite - ARENA.
Brito Velho - ARENA.
Oosta Cavalcante - ARENA,
CUl1l111. aueno - ARENA.
Oeraldo Guedes - ~ENA.

Jeué F'relre - ARENA.
Lauro Cruz - .ARENA.
Leão sampaio - ARENA.
Leopoldg per~ - ARENA.
Lopo de Castro - ARENA.
Lourival Bllptista - ARENA.
Mã.l'lo l.'ambgrlndeguy - ARENA.
Mauricio de Andrade - AREN ....
Paulo Lauro - ARENA.
p.I1Ule1ro Chagas - ARENA, •
Rafael Resende - ARENA.
Saldanha Derzi - ARENA.
'I'ufy Nasslt - ARENA.
Waldemar Gtúmariíes - ARENA.
Wllsun Calmon - AnE'NA.
Aloysio de Castra - MOB.
Benjamin Fnrab - ~1DB.·

Breno da Silveira - MOB.
Dias Menezes"- MDl:!. .
Manoel Barbuda - MOa.
Milton Reis - MDI:l.
Ozlr1s Pontes - MD8.
Paes de Andrade - MOD.:
Pedro Catllll\o - MOB.
RUi Llno - MOB. .
Vieira de Mel1D - MDI3.

REUNiõES

'lurm.a "Ao": Quartas-retrai!, U· 15
horas e 30 minutos.

'l'urmu "D": Quintas-feiras. u 16
horas e 30 minutos.

Local: Anexo IT.'
::;'~retário: José Mário Blmb1l.to.

TURMA "C"
Vlcc-Presldente: Jan<l.IV Nune.

ARENA "
A~clo cunha - .ARJi:NA
Alde Sampaio - AREMA
AntOnio FeJlclano - ARENA

. Carneiro de LOyola - AflENJ!
J>lrno Pires - AREN:\
JotLo Cicotas - AltENA
Mwa Neto - ARENa
Milvernes. Lima - ARl!:!'/A
Rafael Rezende - ARENA
RUy Santos - ARENA
WIlson Etorlz - ARENA
Alcou de csrvatno - MOl]
Getúllo Moura - .MDS
Janduhy Carneiro - MDB
Llno Braun - MDB
Milton Reis - MOB
Oswaldo Lima Filho - MDB •

SUPLENTES

Abl'ahão Sabba - ARENA
AlbIno Zenl - ARENA
Alves Macedo - ARENA
antônio Carlos· Ma 11 a l!lã el

ARENA .
Augusto Novaes - ARENA
Aurlno VI~lols '-;' ARENA
Oorrêa da Costa - ARJ1:!'IA
EIÚlll Nacle - ARENA
Ellll1lo Gomes - ARENA
Emlvnl Calado - ARENA
Euclides Wicar - AReNA
FlorIano Rublm - AR~A
Furtado Leite - ARENA
Gabriel Hermes - aRE-NA
Gayuso e Almendra - ARENA
Heitor Cavalcante - ARli:NA
Herbert Levy - ARENA
Jorr;e Kalume - ARENA
José Menck - ARENA
J~é Resegue - ARENA
LucJano Machado - ARENA
Ludovlco de Almeida - AR~;(A

LUIz coeuie - AREN.~
Lyrlo Bertoll - AREN A
Manso Cabral - ARENA

, MárIo 1'ambor1ndeguy - AREN4
Mendel de Moraes - ARrnNÂ
Minoro Mlyamoto - A&EiNA
Osm ReglS - ARENA .
Pllrllo Costa - ARENA
P1Jnlo Lemos - ARENA
Tabosa de Almeida - ARENA
Tu!y Nassll - ARENA
Yuldshlgue 1'amura - AREMA
AloysIo Nonll - MDa
Argllano Darlo - MOB
Dlvar Olyntho - MDB
Chagas FreItas - MDB
Ohagas Rodrigues - MDa
Olri;eu Cardoso - MDB
Edison GarcIa - MnB
l!:dgard Pereira - MDS
Fernando Oama - \lDB
Jairo Brum - MDB
Jr,sé' Maria RIbeiro - MDB
Mário Covas - .MOB
Martins RodrIgues - MDS
Onmar Grafulha _ MUS
'Pedroso Junior - MDS
RUl L1no - MDS
Unlrlo MaChado - Mn!1
Vieira de Mello - MOS
Walter Baptista - MDB
Vago - MOS

REUNJOE9
Plena: Quartas-feiras. Illl 10 ltOl'll8.
Turma "A": Têrças-felraa, NI 16

horas. "-
Turma "B": Quartas-teiroa,

boras. '
Turma "O": Qulntas-teiral,

horas.
Local: Anexo n.
SecretlÍl'lo: Samuel Malhelrol.
AuxJl1ar: Aaassls Nylander BrIto,

COMISSÃO DE REDAÇAO
1'1'csldente: 1\1 e d e I r o 8 Neto 

ARENA
Vice-Presidente: Martl.lla Rodrltl'ueB

- MDB
Lauro Leilão - ARlmA
vago - ARENA
Vago - MDB

SUPLENThS
Brito Velho - AHJ~N.~

unar Mendes - AIH::'-l,\
Ell s Oarmu - AR~N!\ ."'li , de Mêllo - MDB
WaJIi' Baptrsta - MDB

itF.tJNIOJo.:S

. Quintas-Ielras. as 16 noras,
Loeat: EdiflclO pruicipu: ssta 105.'
Secretário: Antõnío Ué Pádua RI

oeíru,
Assistentes: 5~'mlra i'alutllllck Ma·

galhiles Santos. .
. AgllOI LJlntOln da Costa' r-.

Auxiliares: Ary porto xunes >
Geraldo Gonçalves' de souaa

COMISSÃODERELAÇõES
EXTERIORES

PresIdente: Henrique rurner 
ARENA

COMISSÃO .DE SAÚDE
Presidente: Hamilton ND!Íuelfa

MDB.
VICe·Presidente: Jeder Albergaria

- f\H~NI\.

Vtce-Presrdente. Màrio Mala
MUI:!.
. Annno ZCJ1J --Al~ENA .

Austreségítu de Mendonçn - ••••• ,
ARENA. _
. EplJugo de Campos - ARENA.

Flo1'lano RUOlOl - AREmA.
Franclsc.o l':lesbál) - ARENA.
Jose Humberto - ARENA.
Leão Sampaiu - AHENA.·.
Lopo 'de Cl~ tro -' AIUi:NA.

- Vlngt Rosado - ARENA.
Wílson CalmuIl - ARENA.
Xavier Fernandes - ARENA
Vago - .RENA.
MattosCarml11o - MOn.
Miguel Bnrrllrll - MDB
Miguel Marcondes - AIDS.
pedro .8r"ga - MOB
Régls oPache~o - MDB .•
Vago:"'- MOS.

\WI'LENTE9
Adriano GonçalVes. - ARENA
Armando Corrêa - ARENA. .
Brito V.elho - ARENA.
Daso Coimul'R·- ARENA.
Dulclno Montetro - ARENA..
FranclsClO Adeodato - ARE.'1A.
João Alves - ARENA. .
João Ribeiro - ARENA
Lauro Cruz - ARENA,
Luis Coelho - ARENA.
Manso Callral - ARENA.
Minoro Mlyamoto - AREI'!A.
oceano CarlpjaJ - AR·ENA.
Janduhy Carneiro - MDB.
Jolio Veiga - MDB. .
Renato Celldilnlo - MOB
Vieira de ME'JlD - AIDn.
Vago - MDB.
Vago.- MDB
Vago -/ MDI3. -'
Vago - MDB.

RE{lNlôES
Quartas-feiras, às 15 horas e 3u

minutos.
Local: Anexo I - IG~ andar. ,
Secretário: Heber A. T, MonteIro

de B\1l'1'o',

COMISSÃO DE SEGURANÇA
NACIONAL

PresidentE': Bro~n Filho - AR.ENA
Vice-PresIdente: Costa. Cavalcanti

- ARENA.
Vice-Presidente: Benjamin Farall

- MDB.
Antônio LUCllano - ARENA.
Ferraz Egreja - ARENA.
Francisco Adeodnto - ARENA.
Gustavo Cnpanema - ARENA.
Hell Ribeiro - ARENA,
Luiz Fernando - ARENA.
Mário Gomes - ARENA_
Oswaldo Znnell0 - ARENA.
Pinheiro Brlsolla - ARENA.
Tourinho OantRs - ARl':NA.
Vago - ARENA.
AntônIo Anlbelll - MDB.
Arnaldo LafsYE'tte - MOB,
Edgard PE'r~lra - ~IDB.

Rui Amaral - MDB.
Vago - MOB' e

Vago - MDB.
Vago - MUR.

SUPLENTES
Affonso Anschau - 'ARENA.
Antônio AlmeIda - ARENA.
Athlé Coury - ARENA.
Euclides 'I'l'lehes - ARENA.
F1av1ano RIbeiro - ARENA.
GaY050 e Almendrl1 - ARENI•.'
Gilberto Azevedo - ARENA.
Jaeder Alberr:arla - I\RENA.
Joáo Mendes - ARENA.
Lyr10 Sertoll - M.'l.ENA.
Rellende·Monteiro - AREN.l,.
Vlngt Rosado - ARENA.
Zacarl!lS Seleme· - AEl.ENA.

Jollo Mendes Olymplo - M.Oa.

Juse Burnett - MUB.
Lmc MorganU - MDB.
Pedro Braga - MDl:l
Pell õmo ' l"ernal- - MIJR.
ViplI'a de Mello - MIJS.
Val!o -MIJE.
Vago - MDBe ,

ftEUl'.'IõES

Quartas-feiras. às 15 horas.
Lot'uJ:' Anexo 1 - 229 andar .
Secretario: Gecrges do flê[lo C!1-

vnícantt 811\'1\. "

COMISSÃO DO SERViÇO
PúBliCO .

Presídenté ; GaYDso e Almendra
ARENA.

více-Presldénte: Ezequlas C06~
ARENA.
. VlCe-Presjdent~: JamIJ Aml:ien
MOB.

Adnllno Gonçalves - ARENAS'
AlaIr Ferreira - ARENA.
Aménco de Souza ~Art. 66, R. L>
ARENA. _

DuJclno Monteiro - ARENA.
EdIJberto de Castra - ARENA.
EUCllldes Wlcar - ARENA.
Lu12 cceino - ARENA.
Manoel ~ravelrlL - ARENA.
Mendes de Moraes - AReNA.
OSÍ'as Cardoso - AREN A.

VIl.a1 do Rl!go - ARENA.
Vagu -'ARENA.
Alvaro Lins - ARENA..
Burlamnqul de Mlrandn - ~nm.

Chal:'IIS Freitas - MDB.
EdésIo Nunes _- MDa.
João Veiga ":MDB,
Pedro Oatalão - MDB.
Vago - MOB.

SOPLE~'rES

Armando CorrEa - ARENA.
ArnaJdo_ Oareez r: ARENA.
Srl/.gu Ramos ~ ARENA.
Cos.ta Lima - - ARENA.
Ojlllmn MArinho - ARli..'NA.
DyrnD Plres - ARENA.
Eurico Rlbeiro - ARENA.
F'erra1 Egreja - ARENA.
Flores SOl1res - AREN A.
Llster Cnltlas - ARENA.
Necl' Novaes - ARENA.
OSCUlo Cardoso.- ARENA.
l'ourllllJo. Dantas - ARENA.
Benjamin !"arnll - MOS.
H~nrlque Lima. ,-,- AIDB
Moura Santos _ MDB
Mulz FalcRo - MOS •
Noronha Filho·- MDB
VieIra. de Mello - MOB
Vago - MIJB

. Vago - MDB

REUNIõES
Qulntas-lelras. às 16 horllS:
Local: An~o n. sala 2.
Secretàrlo: Maria, da Glória Peres

ToÍ'elly.

COMISS~O DE TRANSPORTES,

COMUNI~~gf~~A~ OBRAS

Prcr,!dente: Celso Amarai -ARENA. •......

VICe-PrClSldeÍlte: Vasco Filho -
ARENA. . <

Vice-PresIdente: Aminlas de Barros
- ARENA.

Armando LeIte - ARENA.
Oelso Murta - ARENA.
Cid F"urtado - ARENA.
Dlomlclo de FreItas - ARENA.
Geraldo de Plna - ARENA. .'
floráclo Betl1.Onlco - ARENA:
Machado Rollemberg - ARENA
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, GeraÍdo Mesquita
Ruy Llno
Manoel'Tavélra

Para' _dar parecer à Emenda
Constituc,ional n9 34, de '1962
que uOã nova rec' -'}ãó 'aq
art. 69 da Constituição Fe~

deral, .que dispõe ~"re _ li
competência legislativa esta_
duaí". de autoria de 'Senho~

Mala Neto,

1. Matos Clarvalho Presidente
2. lo'aÚJO, Freire _ VIce-PreSidente
3. Armándo Oarnelro
t. Paes de Anàrade

'5. José Carlos Guerra

Para .dar, parecer à 'Emenda
. Constitucional nQ 37, de 1962,
qu_" "~evog8' dispositivos da

___ Emenda Constitucional n9 4,
dispõe sôbre o e'terrício do '
cargo de 'Presidente da Re.'
pública até·1C}66· <J est~belece.
a Vigência do sistema parta
":,entar de ~ovêrno~·. de auto..
ria do Sr. çrosey de Oliveira.,

f. Gustavo Co.panelr.<" _ E'~esldente·
2 Rondon Pacheco - vice-Preslden.:
, 'te e f Relator , " .

11. LJU{, Bruun .) -
4 Antonio PresoJln
5. ;.q-elson Carneiro

~UPLENTES

Bl!nedJm Vaz
Pedro Clltallio .
Geraldo :'-"1'elre '

Para dar parect:t à Emenda
COl"stitucional 1193, -de 1 (')63,
que "Dá nova redação aos
arts. 141, §§ 16 e 147 da
Constituição Federa'''. de au
toria ao Sr. Ferro Costa.'

1._Ulysses Qulmarlles _ Presidente
AIiomllI l3aJeeiro - Relator.

'3. '>Ustavo -Capllnema- ,
,. Cid ,Carvalho
J. OhIlgM ROddgues

, ,ES'

Martms Rodrigues
Oswaldo Llma Fl1ho
OSCB.t·Corrêa

":S

José Carlos1'elXeir,'
RaImundo áe Brito
Aroldo Carvalho

,. Peruhi Jarcelos
Ereno da Silveira

, Padre Vldlga./
Aureo Melo .
Adolfo de Oliveira

;-rES

- ,Antonio' feJlclano
PaUlo MAcarlne
Geraldo Prelre

Para dar parecer à Emendâ
Constitucional n9 22, de 1161
que "Dá nova redação ao §
1é do art. 141, dispondo sõ
ore o direito de propriedade"
de autoria dbSr . Aurêho
""ma.,

1~ DOlltel de Andrade - Presidente
2. tíomar .I;laleelro - Vllle-presi·

dente e .~Iatol

3. Gustavo-Oapanema
4. Ulysses Gulmal'lles'
6. João aércullnc

ruso Dutra - Presidente '
2. !!lUaS do oarmo - Vice-Presldent!'

'bagas Roctrlglles _ Relator.
40. Manoel Barbuda '
5. ..derbal Jurema i.

'NelsOD Carneiro
Clovis Motta
Pedro Alelxo

Pa:f< dar -parecer à- Emenda
Constitucional n9 26, de 1961
que .. Reestrun.ra O Poder Ju

. diciário", de autoria do Sr.,
Hélio Ramos.

Tarso Outra
'Dt!utel de Andrade 
Geraldo FreIre

Pa~a dar' parecer à Enundê
Con&tituciolla': n9 20, de 1961
,que "Altera o 'art , 193 d
Constituição;' proibindo sejan

os proventos da' Inatividad

do servidor, público superló

res aos venCimentos da ativí

dade", de autoria do Sr •• L4i.t
, Francisco.

Para dar' parecer à Emendá
ConstitUCional 119 19. de 196i
que "Dá nova redacão ao (
16 do ar' 141 da Constitui
ção Federal", de autorla d'
SI' Sérgio -L ~-IJ,ães.

.-1. Ulysses GUlmarli.es. .::: Presidente
~, Plínio, Lemos -'-Relator
3. Benedito Vl\z
•. naeta Neves5: Mário Malâ

Nonato Marques' - ARENA.
Orlando Bertoll - 'ARENA.

:] Ormeo Botelho - ARENA.
'Rachid Ma.med - ARENA.
~aimundo de Andl'!Ide ::... ARlllNA.
Waldemar Guimarães - ARENA.,
Antonio Baby - MDB.
Gastão Pedreira - MOB.
José' Burnett -e-; MDB.
Vieira de Mello - MOB. - -~l'
Waldir Simões - MOS.
Vago - MDB.
Vago- MOB.
Vago - )1,IOB.

REUNWES

Quartas-feiras, as -15 horas.
Local: Edltlcio principal. sala .107.
Secretária: Annita - Cruz Lopes õe

Siqueira.

.-

EMENDAS CONSTITÚCIONAIS

i
"ilJf'LEN1'ES

José BUl'l;ett
Rubens Alves

,Col'1'êa da Costa

Mauricio de Andrade - AREN~.
NicoJas Tuma - ARENA.
Phnío Costa - ARENA. '
Antunes de 'Oliveira - MOS.
Arrosto Amado";' MDB.-
AqulJes Diniz- MDB.
Dias Menezes - MOB, '

. Josaphat Borges -"' MDB.
Paulo 'Coelho - MDB.
Vago - MOB.
~ago - MOS.

SUPf,ENTES ,~

Alde Sllmpaio - ARENA. ."
oIceru Dantas - ARENA. '
Clóvis PesCana -- ARENA•.
Enlillo Gomes - ARENA.
H~ltor' Dias - ARENA.
Jales .Machado - ,ARENA.
l.laia Neto ~ ARENA.

.
L AI·r.alQ, Garcez ...;, Presidente ,
.J. Necy ,\lavaes - IIlce·Prcsldente·
~ ,'edrc' Il.leixo - Relatar
4 .iedelros Nette. ..
fi Peetro Alelx. ~ Relator

SUPLENTES

Chagas ~'rei tas
-Jose Resgue
Pltnio Lemos

1. ch"~,.. ti'relas - Presidente
2. E-:lílson fá,vOI'a - Relator
3 Antonio !U1neida
• Pedro Braga
fi Wilson Chedid '

Pa~.a dar p'aft-< , à 'Emenda
COllStitucionaf n~ 12, de 1961

.' que "Dispõe sôbre a criação
da Tribunal Federal de Me
(ildas - complementares" de
autoria do Sr. Vasconcelos
Tô-res .

Para dar parecer à 'Emenda
Constitucion-al n9 27, de 1961 
que lo Revoga o item I e o pa
rágrafo único do art. 132.
':'Ie dispõem sôbre alil'tam('.1
to eleitoral dos analfa""Jos P.

das praças de pré", de. auto
ria do Sr: Fernando flerrari

• I. • ,_ ..,-

1. GUílht!rnunó de Ollveira..- t'resl- 1. AntônIo FeUclano _ PresIdente
dente-' ~ , 3. Burlamaqul áe Miranda - Vice-

J.-Jamil Amiden _ Vice-Presldent~ PresIdente
S. Djalma M<\l'inho -Relator .:: roii'~esM:'I~es - Relator
4..Getúllo' Moura 8. Chagas RodrIgues

~S ;fES

!"ar~ dar: parecer à Emenda 5. lJiilMo Ma~hezanl
Con",titucio'naln9 18, de ,g.61 Henrique Áma

, Waldlt ':lImões
q,:,~ "Estabelece o mesme Oscar OOrrêli

critério de classificação d
car30s p,ara os -SE'rll ',.~- '~s

Câmaras' e Os civis do Pc,del
E~ecutivc~', de autvri do SI'

M"lllezes Côrtes.:

_Pa-a- dar pa-ecer li Fmen ia
Constituciona! n9 17. de 196 I
que "Altera o-§ 3.9 do art'-7(
da Constituição federal".

.de autoria do Sr. Sérgio Má
-ga1hães.

, 1. f'anlo Sarasate - p~esldente
3. 'JI.lrdano Alves - Vlce-P,'esláente
3. f'Jirceu Oardoso - -Relator
4, Celestino Filho .-
,;, MIguel Bufara

: " '8TES

J<>l\C) Fernandes
João Herculino
r lavlano r,ttbeiro

".
Benedlt( vIi~

Doutel de Andrade
lIlrnanI Sátiro

2S

''''''8
- AderOllJ -,u.rema

1010 Ollmp1D
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SUPLENTr.S:

Aderbal Jurema

Noronha Filho
Laerte Vieira
JanlL"Y Nunes

~ C~rI6s. Werneck

Comissão Parlamentar de fll
quérito a fim de estudar o

.problema da indústria do sal
para fins alimentares e in.
dustrlals. sua fabricação, .
transporte, venda e importa
ç~o

RESOLUÇllo N° 155'65

Prazo: .At.é 24 de 1ulho de 1966
Improrrogável

Raul de QOef - PresIdente

Walt.er Baptista - Vice-Presidente
José Maria Ribeiro - Relator

Ozíres Pontes - Relator Substltuto

Aluizio Bezerra
Daso Colmara.

Antônio Bresolln
Alde Sampalo

Xavter Ferllanaes

Odilon Ribeiro Coutlnho
SUPLEN'I'ES:

MarcIal Terra
Atlosta Amado .

Comissão Parlamentar de In
quérito para investigar o
Plano Habitacional 81 asile"
ro, notanamenta o do Banco
Nacional de Habitação

RESOLUÇAO N° 15J1?3

Prazo: Até 8 dé julho de 196"
Improrrogável

Josaphat Borges - PresIdente

Geraldo Freire - VIce-Presl:len~e

Pedroso JunIor - Relator I

Machado Rolemberg - I Relator
SuDstIttuo .

Afonso Celso

José Carlos Telxelr,

José Maria Ri~etro

Bernardo Bello
I

Franco Montoft

SVI:LENTES:

Prazo: Até 8 de julho de 1965
Improrrogável

Josapbat Bnrges

Ma.la Netto

Clodomlr LeIte

Geremlas Fonles

Daso Coimbra

Para dar parecer à Emend,
Constitucional 0'1 12, de 1963

.. que ..Acres;::ül H. ao' titulo jJ

<la Oonstlturç?,C' fE:deral. dts
pos-ções 'vlsando' organi7l'lçil'
e execucão de um _plano ti'
aprov€'itllm~ntlJ do r,lo "'''AI
ba t seus afl"pl1tes", d~ au
tori~ do 51'. ClItúUo f.~ourll,

L AnUltllo ~·elh·lll.r{. - preslam fp
a. kalln'lndL t'...ct:lhs. - Vice Pies)

dente
3. JOSf' 6arllORa - Relat<-,
4, GerÚll, Monra
ti, Arnaldo LIl,lq'l'~t~e'

.... ;-,
Ml\Jio I'amoo1'lndell'U1
CbaUal R<Jdrlll'uu
Adolto de OUvelr"

SUPLEN'I'CS

Aderoo' Jurema
An Plton.rw
W!l.Son Martins

(;J1\o;}'F.:'fÔLANDA MENDES

Sccrcb,ria, Anexo n - Rama.ls: 189 e 321

:Milton Rels
Geraldo Frelre

Jos(, Humberto
Cid Furtado

SUPLENTES:
Ozanan Coelho

Jacúb Frllntz
Oscar Correa.
15ylvlo Braga

Manoel Tavelra

Alexantire Cos~a

COM1S5QES DE INQUÉRITO

Para dar par~~er à Emer'pa
Constitucional uQ 11, "de 196.3

qUI! "Dispõe sdbre o i< lus
tamento do.. subsldios l! ~!u

das de custo dm; ~flembros d,

Congresso NaClo.nal. do Pre
slderte' e do Vi?€! Pr eaident
da República, pa, a correçãl

do )Odar aquisifív 13"1'i'loed~

segundo co~fícip"ll!s nua r

.C'J"selho Nacional de E-'mo
mia fix ar, e dá nova rt'daçã
ao art 47 da C.,nstituiçá,
Federal", de autórla do Sr
Paulo Freire.

1, n'llIDUOdc Brlt,.," _ Pre.slden~.

2. ..Jllerte IIlelra - RJ!llItt1r,
:&. R,matr- AZE'rl'do
•. 3ullhermlnc ele Ollvelra
5. .' tu lo -Fretre

Lenoil V,rgas
!''eroando ",ama
Nlcolnu I'uolll

Celestino Filho
Aurínc Vlí.lolS
Laerte VIEira

1. SIM 1"ortl;s _ Prelólder.lE'
:J Manoel ravelfa _ Vlcp Prp.~ld"ntf

:~. CnRI\'RI RoclMll\Ies - El.eIat01'
4 Manso OHoral
~. Jose Burnett

1. JOâo Menezes
:1. ~~rllcbl 8arcellÇ)s
;i. An~rade LIma filhO
'I. Ado l'hellc1orc'
b. r13.ymundo I?adllha

"-! .,'À1!:S

Pa-a dar parecer l Emenda
Constitucional nQ '\. de 1963
que "Altera _ re~ação -tiO!
arts, 141, § 16 e 1"7 da
Constitulçiiu r-ederal". de 8U

toria do ~r Plhlo Sampaio
I . .Jbagll,! !'tOdriguclS - f7p.sldente
:lo Ulvsses GulnJllrlies - \7lce-Presl

aents e I-/.>!lar4't
M Martln! Rodrigues
• Cid Carvolbc
é, Emanl ,'lAtir,

"'I'I'LElI.TES
HenedJtc Vaz
Rt;hells Alves
AJlO'll!V Baleeiro

Pa-a dar parecer à Emenda
Constitucional nQ 7, de 1963
(jUlo "Dá nova redação 80 ;
4~ do art , 182 da' Constitui
il'll' federal! dís- r.do· SÔb'll
a transferência para a reser
va do militar da ativa CI'Ji
aceitar cargo efetivo". dr au
lOll8 do Sr, M: "':tlhães Melo.

, .

Oomlssãn Parlamentar de In- C;:u-valho 'Sobrinho - Rclatõr SUD!·'·
, "'t' bld d 'f' tlturo -quen a if'lcum I a 9 ..an I· . ., ,

I cal' {l srtuaçíio em que se en- :PaeS ce AMraQ,
centram as populações atln- Fernancl..o GamaI gidas pelo represamento de ,Lourival Baptista.. I Furnas, Minas Gerais ! .AfuI! Coury

f':lra dar ,parec.er à Eme"d~ __ EESOLUCAO N° 3816
c3

SUPLENTES:

~onstjtucional n~ 9, de 1("'63, Prazo: Até 22 de dezembro de 1966

quê "Altera o. tnclsc IV de, Manoel de Almeida ..:- PresIdente

art , 19 da ~"I.,::tittlíção Fe 'I Jolio 'AlVes - Vice-Presldenl.
der aí", de autol·i., do SenhO! Bento Q~nçalves - ll.elator

No"berto. 5chm'ot rnrceu Cardoso
Renllto Azeredo

fal'.1 dar parecer à Emenda
L:nr.lrtitucional .9 1C.de 1963
que "Mqdifica os arts. 182
1,,;"z', parágrafo único, di)
COIl&tltulção Feder aI; dá novn
redação 80 § 4'1 de art. ~8~

e llcrescenta um parágraf.•
ao mesmo artt~o ...de !'luto
~':a do Sr_ Magl'Jhães Melo.

: 1. aIaS &'Orles - Pl'eSldeIlte
; :.l. ManlIeJ ravelra ..; Vlce-Presldentl

3. Obapa ítO(1rlguea - Re!alor
, 4. J0S6 Bu.mett
6. Manso Oabral

S'l.Py

celestino Filho
Aurlno Valola
Laerte Vieira

Eurico de OliveIra

Sussumu -nlrata



_ Quinta-feira 19
'f-' __ - :

OlARia DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)'"
:

, Maio de 1966 2921
:::::=:J59

Pres1dentl'l

I
Vlce-Presidentll

RE~OLUÇAO.N' 1851611,

Pra7.o: Até' 28 'de jun)1.o de 1966

(Prorrogável por, 45 dias)

Roberto Snturníno

--:::MDB
I, Medeiros N;cLto _

'- AREN.4.
Pjalma . Marinho ' :telntor

ARENA l.
MárioP!vfl, :..... Relator' SubstltutJlI

- MDB' .

OIlnllll Bueno - ARENA
Aderbal Jurema":" 'ARENA'
Raul de Góes- ARENA
Ella.s do Carmo - ARENA
Manoel Tavelra ...; ARENA
Geremills FOntes _:... ARENA'
Geraldo auedes - ARENA 
Eurlpedes CardOSO -' ARENA
Cesar Prieto s: MDB
Clodolnlr Leite -- .IIIDB
Levy' Tavares - MDB .

SUPLÉNTES: !

Arnaldo Nogueira. - ARENA'
árlo Teodoro -. ,MPB

\

Co~issão Pa.rla~elltar de. fn..
quérito para investigar os re..
sultadoa da reforma Introdu

"zlda . pala leí n9 3.244, de
14-8.57, que dispõe ',sôbra' li,
tarifa das alfândc~ .c,

RESOLUÇAO N' 186/611

Prazo: Até 28 de setembro de 19611
(prorrogável 'por 90 dllU)

.' Daniel Famao ..". presidente' -
- ARENA, . ,

Cunha Bueno - Vice-Presidente -.
ARENA' .

Ta.ncredo Neves - Rel~tor - MD!l
Alde Sampaio _ARENA, '

Cnrnelro de Loyola· - .ARENA
Carvalho Sobrinho"': ARENA
Euclides Tilches - ARENA
Mário Covas - MOB

, Renato Celldôn10 - MDB,

SÚI'LENTES:

Dins LIns' - p.RENA.
'Mário Piva - MDa

Tourlnllo 'Dantas
Euclides Tricllcs

HeI'bert LevY
ovieto de Abreu

Aroldo .de Carvalho
Hamilton Prado

Floriano Rublm
Gabriel Hérmes .

AbraMo SabM
Arnaldo Nogueira

SUplent.e: Minoro Mylamoto

MDB

RESOLUÇAO N' 183/66 .

, Prazo: Até 23 de Julho de 1966
I ,

(l"roITOl!iâvelpor' 60 dias)

Mário Plva
João Menezes
Ant~nio Baby

Argilano, Dario
Aureo M~lo' ,

. SUplente: Dirceu' "Cardóso

RESOLUÇÃO N' 1841116
t

Prazo: Até 2~ de JulhO' de 1966
, I - , ~

, (Frorl'ogável por GO, 'dllUi),

ARENA

Comissão Parlamentar de fn-
quérlto para apurar a Res-,

-ponsabilídade do Banco do
Brasil S/A no processo de
aniquilamento da firma J. R.
A%e~edo

Brito velllll

Gabriel HerIIÍes• __ o

Ovídlo de Abreu
. MáriO TaniborlndegU7

Cardoso de Menel!el
H:erbert ,Levy

Suplente: ltalo--Fltlpal41

, :AmB

Dtrceu Cardoso '

Peixoto da-6l1ve1r&
Aloisio NonG

Suplente: AbrahAo 'Moura

,{:!~MISSõES.ESPECIAIS, MISTAs E EXtERNAS
(lBEFE:· JOSl.t, IlABIA .vALDETARO ViA..~A

. LOcal: la' ~l' do Anexo _ _
, , ltamaJj:. 152 e 260 .

',1) COMISSÃO Dl: VALORIZA· $. Rachid Mamed

,'çÃO E~ONÕMrCA'OAAM~- , t i:i~ar~~::
ZóNIA . , . 8. Jales Machado

ARENA M.D,S.

1. Joú Esteves - Presidente' 9. DJalma Passos -
• Abrahiío SlIbbt. .,..., Vlee-l'resl- lá. :Mário Mala ,
. dente . I, 11. Burlamaqui de Miranda

'3. Adrillno GonçalveI 12, Mattos Ca.rvalho '
4. Geraldo MesqUita. a. Paulo Coelhó .

IComissão Parlamentar ' de II1":iComissã~ Parlamentar de· r~
quêrlto para apurar o volume quéritopara apurar os fat(\,(
e ovalor das vendas e,fetua•. ' relacionados a Organlzaçãi
da:S pela Sbndard Oí( do . R,ádio. TV e Jornal "O Globo'~

Brasil, Atlantio, Refining e com as emprêsas estrangel-
Shell e suas filiadas! ras, d,lrigentes, das Revistas

"Time" e "Ufe"

Ezequla.s Costa - ARENA
- -

Hermó\tenes P~lnclpe -=- MDB

Comissão Parlamentar de In·
quéríto para apurar irregu
larldades 'na administração
do Serviço de Alimenta9ão e
Ptevidência SO,cial (SAPS)

RESOLUÇAO N' miM

. Prazo: Até 9 de, malo de ~9a6

. (Prorrogável por 23 dil1~)

João Alves - Presidente· - ARENA

Gercmias Fontes - :vtce-presldente

- ~ENA , '
Pedroso Junior _Rela'tor ......MDl5

. José....Richa - Relator Substituto

- MDB

Ormeo Botelho'
Flores Soal'es,

,Jósé Ludovic'o de- Almelaa

_ SOuto Maior - ARENA

\ LacOrte Vitale - ARENA
Albino Zeni - ARENA

'Franeel1no Pereira - ARENA

Carlos. MurUo - MDB,

SUPLENTES-:

SUrí.ENTES;

, 'Paulo lv,tontans
"Àrgi.!ano Paria'

José HumbertO
Broca Filho

Cid l')lrtado

AmarnlFurlan'

Croa.cy de Oliveira.

'Olordano Alves'
Bernardo Beilo"

Milton Reli
suplente: 'Aloisio' de CMt.rO

Comissão IJsrlamentar de In.
. quérito destinad,à. a. apurar, o
problema do trigo' no Brasil

RESOLUCAO N"18Z/G6' ,

p~ai1:o: Até 23 de juUio de 111611

(Prorrogável Por 60 dIo.f).,

ARENA.

Luciano Machado

Aroldo Carvalho
ôorrêa dã CostRo

~lton CasseI
Bezerra' Leite
'Accroly Filho

Braga RamOs
Afrânio de ?l!Velf&

, Daniel Faraco,

Lyrio B&tol1

Suplente: Yuk!shigtle Tamura

MDB -~

Comissão, Parlamentar de In.
quérito para apurar' irregula·
ridades ,na prestaçãode ~er
viço público de eletricidade,
desrespeito às normas do
Código de Águas é Enorgia,
.à Eletrobrás, desvirtuamento
de escrita contábil,c~'""'a.
ção de tributos, cobrança....de
tar}fas exageradas e sobre
taxas, pela' Ola. luz e Fôrça
Tatu! e Cia. luz e .Fôrça
Tietê, no 'Estado de São
Paulo' '

nESOLuçAO,N' 163/65
" ,

Prazo: Áté 9 de maio~de í966

Con~issão Parlamentar de 'n
quérito a fi mde apurare
estudar a extensão dos pre
juízos e males 'causados pela
febre aftosa no Brasil

I, RESOLUÇAO N' 1,6'7/65

p.rll?O: Até 30 de junho de196iJ
Impr,orrogável

AUrtllO Valols -. Presidente
.~ntónio Almeida - Vice-Presidente

dayoso e }.lmenlÚ& - R:elator
José Menck - 'Relator 'SubstltuIO

Mal'clal Terra '

João M;yl,des Ollmplo

9
Mattos Carvalho
_~dyllo Vlau..
Arnaldo Noguelra. __

Antônio Mencl,es de Barros
,l!enrique T1;lrner '.

N!~olUU Tun1a

llcfaÍloel- de A.lmeida
Hélclo MaghenzanJ; ,

A;Il!eo' de Melo "

Padl'c aodínne

Ualo l!1tlpaldl

Afons& Arinos Filho

~ SUPLENTES;

(Prorrogável por 45 dlll.lJ)

Amaral Furlan ,- Presidente

Arnaldo Nogueira - Vlce-Presl
,:den!;e

GemínalFefjó - Relal.or
- Yukíshlgue Tamurll. 

João- Lisboa.

FerraZ Jilgreja

Anís!o Rocha .

faUloLauro
\

SUP,LENTES!:

Leopoldo Peres '

Hélclo _Maghenzan1, 

BU8sumu Hirata

ltalo Fitipaldl'

'l'eófllo Al1,drade
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Para dar parecer à Emen
da Constitucional nt;' 34,
de 1962, que "Dá nova re..
dacão ao Art. 69 da Cons
titúição Federal, que dis
põe sôbre a competência
Legislativa Estadual". de
autoria do Sr. Máia Neto

Para dar parecer à EmE'I1
da Constitucional n9 37,
de 1962, que "Revoga dis..
positivos da Emenda Cons..
títuclonal nq A, dispõe s8.
bre o exercício do cargo
de Presidente da República
até 1966 e estabelece a vi.
gência do Sistema Parla
mentar de Oovêrno", de
autoria do Sr. Cl'oacy de
Oliveira

1. Guslavo _Capancrna - Presidente
2. Rondon Pacheco - Vice-Preslden·

te e Relator
J. Lino Braun
4. Antônio Bresolln
5. Nelson cameíro

SUPLENTES

Benedito Vaz
pedro, Catalão
Geraldo Frl'lre

1. Mato" Carvalho - Presldcnle
2. Paulo Freire - Vice-Presidem"
3. Armando CarneIro
4. Paes de Andradc
5. José Carlos Guerra

SUPI,E1'iI'TES
Geraldo Mesquita
Ruy Uno
Manoel Tavclra

I. C\Jagns' ROdrigues - Presidente
2. Ulysses 'Guimariies - Vlce-E'rcsl·

dente' ,
3. Gust.avo oapanema - :Relator
4. Cid Carvalho
5. Oscar Corrêo.

SUPLENTES
Benedito Vaz
Doutel de Andrade
Ernanl 8átrlo

__o

SUPLENTES

SUPLENTES
Jo.~é Carlos Teixeira.
Raimundo Bl'ílo
Aroldo Carvalho

Nelson Carneiro
Clóvis Motta
Vago

11) Para dar parecer à EmE"n
da Constitucional nt;' 26.'
de 1961, que "Reestrutura
o Poder Judiciário", de
autoria do Sr. Hélio Ramos

1. Tarso Dutra - Presidente
2. Elias' Carmo -' Vlce-Preslde:He
3. Ohagas Rodrigues - Rela:or
4. Manoel Barbuda
6. Aderbal Jurema

'SUPLENTES

Antônio Feliciano
Paulo Macarine
Geraldo Freire

B) Para dar parecer à Emen
'da Constitucional til! 20.
de 1961, que "Altera o
Art. 193 da Constituição

, proibindo sejamcs proven
tos da inatividade do ser
vidor público superloree
aos vencimentos da ativi
dade", de autoria do Sr.

10) Para dar parecer à Emen
daOonstituolonal /ll! ~22,

de 1961. que "Dá nova re
dação ao § 16 do Art. 141,
dispondo sôbre o Direito de
Propriedade", de autoria
do 6". Aurélio Viana

1. DClulel de Andrade - Presidente' 15)
;. GustaVQ Capanema '
3. Ulysses Guimarães
4. João Hel'culfno
5 vago

9)- Para dar parecer à Emen
ela Constitucional nl1 21,
de 1961, que "Proíbe a
acumulação de proventos
de inatividade, aposenta
doria ou reforma com esti
pêndios, vencimentos, sa
lários, subeldlcs e vanta
gens da atividade",' de
autoria do Sr. Adaucto 14)
Cardoso I

l. Nelson cameíro - Presidente ,
3. Auylio V,nnna., - Vlce-PresulC'llte I
3. Oscar Corrêa. ~ ReII1tOl'
'4. Breno da Silveira I
3. vago

12) Para dar parecer à Emen·
da Constitucional n9 '1.7,
de- 1961, que "Revoga o
ítem I e o Parágrafo único
do' Art. 132, que dispõem
sôbre alistamento eleitoral
dos analfabetos e das pra
ças de pré". de autoria do
Sr. Fernando Ferrarl

L Antônio Feliclano - Pl'esd!eme
2. Burlamaquí de Mirnnda - Vice
l?rcsidcnte
3. Flores soares - Relator
4••José Maria
5. Chagas Rodrigues

SUPLENTES
Pedro Vidigal
AUI'eo Melo

Luiz Francisco' AdOlfo de Oliveira

l. Gullhcl'wlno de Oli'ieira - pr~.si·1
dente . ,

a. Jamil Aroiden _ Vice-Presidente 13) Para dar parecer à Eman..
3. Djalma" Marinho - Relator I da Constitucional n~ 33"
4. Gel.úlio Moura. ,
5. Hélcio Maghenzllni da 1962, que 'Dá nova re..

SUPLENTES ., dação ao § 16 do Art. 141
Henrique Lima I da ,Constituição Federal,
Waldir Simões que.dtspõe sôbre O Direito
Oscar Corrêa de Prop riedade", de' .auto..

ria: do Sr. Maia Neto '

3. Dirceu Cardoso - Relat-or
oi. Cele.~tino Filho
li. Miguel Bufara

SUPLENTES
João Fernandes
João Hercul1no
Flaviano Ribeiro

Presidente
Vice-Presidente

, -

rmPI,ENTES
Chagas Freltâs
José Resegue
PUnia Lemos

SUPLENTES
ARENA

Luciano Machado
Ponce de Alfudll
Mllrlo Gome3
Cid Furtado
Ivan Luz /
Norbertb Scbmídt
Carneiro de Loyola.
Dlomíclo Fl'eltas

M.D.B.
Miguel Marcondes
Pctrõnio !"ema!
Jose Mandell

-Vago
Vago

5) Para dár parecer-à EmlÍn- '
da Constitucional n9 12,
de 1961, que "Dispõe sê
bre a criação do Tribunall
Federal de Menores e de-:
termina outras' medidas
complementares", -da auto
ria do Sr. Vasconcelos
Tôrres

6) Para dar parecer à I:.men
dà Constitucional nl! 17,
de 1961, que "Altera o §l
39 do Art. 70 da Consti
tuição Fed~'1'aI", de autoria
do Sr. Sérgio Magalhães

1. Chagas Freitas - Presidente
2. Edilson Távora - Relator
3. Antônio Almeida
4. Pedro Braga,
6. Wllson Clledld

SUPLI':NTl1g
J"é Bumutt
Rubens Alves
Corréllo da Costa

7) Para dar parecer ·à Emen
da Constitucional nl! 18.
de 1961, que "Estabelece
o mecmo critério de clas
sificação de cargos para
05 servidores das câmaras
e o civil do Poder Executi-

vo", de autoria do Sr. Me
nezes C,ôrtes

[, Pllulo Sârasate - Presidente '
:I. Glordano Alves - VICll-Preslden

te

l. Arnaldo Garcez
2. Necy Novaes -
3. Medeiros Netto
4. José Bnrbc.sa
5. vago

4) 1}OMISSÃO DE VALORI
ZAÇÃO ECONôMiCA DA
FRONTEIRA SUDOESTE

AREi"ojA
1. Flol'es Soares - Pt'esidenre

M.D.B.
2.-Paulo Maearini -. Vice - Preal

dente
ARENA

3. Aroldo CarvaHlo '
4. Lyrio Bel' 0011
S. Phíladelpho Garcia
6. Antônio Almeld a
7. Luvíco Almeida
8. EmlUo Gomes
9. Pedro zímmermaan

M.D.B.
10. Edison Garcia
11. Antouío nresonn
1:1. vago
13. vago

SUPLENTES
ARE1'lÂ'

Hegel Morhy
Jorge Kalume
Lapa de castro
Correia da Costa
Leopoldo Pere.~

Epilogo de Campos
FranciSco Elesbão
Ludovlco de Almrlda

M.D.S.
celestino FiUlo
Rui Líno •
Joiio Menezes,
Edson Garcia
José Freire

3) COMISSÃO DA BACIA DO
SÃO FRANCISCO

ARENA
1. MlIvernes Llma - Presidente

M.D.S.
:I. Edgar Pereira ..:.. Vice-Presidente

ARENA
3. M!lRoel de Almeida
4. Medeiros Netto
5. Ant.õnICl Carlos MagalMes,
6. Po.ulCl Freire
'/. Oscar Cardoso
s. Bento Gonçalves
11. Amldll Câmara.

, M.D.B.
10. Renato Azeredo
11. JClsé Carlos TeL~eira
12. Aloysio Nonõ
13, vago •

SUPLEN'l'E8
ARENA

Heráclio Rêgo
Mauricio de Andrade
sesismundo Andrade
José Carlos Guerra
Pnssos Pórto
Francellno Pere!rg.
Oséas Cardoso
Teófllo Pires

M.D.S.,
Josaphat Borges
Simão da Cunha
Abraháo Moura
JoIío Hercullllo.
Vago

2) COMISSÃO DO POUCONO
DAS S~CAS

ARENA
1, Francel1no PeI·elr&. - Presidente

lI.1D.B.'

ll. Walter Batista - VICll·Ple<llLtente

ARENA
3. Arnaldo Garcez
4. Aurlno VaJols
5. Ney Maranháo
6. C(),~t:\ Llmn
'1. Walter Passos
11, -Celso Murta
li. BellCrrll. Lei! e

M.D.B'.

10. Carlos Murilo
11. MOUl'a samos
12. João Mendes Olymplo
13, MunI?; Falcào

- SUl'LENTES.
ARENA

José Meira ,.
Dias Lins
Xavier Fel'IlandeJ'
Raimundo Brito
:Nonnto MarquC9
Vingt Rosado
Luiz Perell'll
Milvernes LIma

M.D.B.
PaP-S de Andrade
Rena to Azeredo ,
Oliveira Brito
Blvar Olyntho
Arnaldo LafayeUe
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SUPLENTES
Humberto Lucena
José Maria. Ribeiro
Vago

'SUPLE~ES

Argllano, Dario
Flaviano' Ribeiro,
Vago

"

29} Para' dar parecer à Emen
da Constitucional, ô9 :ffi,
de 1964. que "Modifica o

~ \, Artigo 185 da Constitui-
ção Faderal, disciplina a

,acumulação de cargos,"
, da autoria do Sr. Maga..

Ihães Mello
1. Wilson,'Rariz - Relator
2. Anisio Rocha - Vice-PresIdente
a. Benjamin F'nrah - Presídente
4. ,Floriano Paixão, ' -
5. Magalhães Mello

r'
SUPLENTES

Carlos Murllo
Ari Pltombo
Simão da Cunha.

3~) Para, dar parecer à Emen
da- Constitucional nl? 28,
de 1964, que "Acrescenta
Inci.so ao Art. 63 da ~Oi1S

tituição Federal, atribuindo
"ao Senado Federal compe-
tência parir autorizar o
processo ,de govern'ador.
por crime de qualquer na
tureza," de autoria do Sr.
\VIaurício Goulart ,

f. Nicolau' TulllA - Presidente
Z. Vieira. de Mello - Vice-Preslden~te" '
11. José Ba,l'bosa. -- Relator'
oj,. Celesilno Filho
5. Flávio Marcllio

SUPLENTES '.
" Clodomir Millet \

Ezequlas Costa.
_Va~o "

,28) Para dar parecer à Eri1en-"
da ,Constituciól1al n'? 23,
de 1964, que: "Instituí o '
'Sistema Parlamentar' de
Govêrno," de autoria do
~r. R'aul PiIla

1. ·Cha.gRs Rod1-igues - Presidente
2. Nelson Carneiro - více-zresr-

'dente_
a. Olívíera Brito' - Relator
4. Lacôrte Vitalle
l>. Vago.

1
" .

SUPLENTES

Aderbal Jurema.
pàulo - Mllcarlni
Lael·te Vieira

SUPLENTES

Mário Tamborindeguy
Chagas Rodrigues
Adolfo de Oliveira

Para dar parecer à Emen~
da Constitucional n9 14,
de 1964, que I. Acrescenta
ao Art. 87 um Inciso, dis:

~-~ ~ pondosôbre a remessa pe-,
:1 ' lo "Senhor Presidente da

Repúblfca ao "'Coqgress()C
Nacional; dentro de 180

.dlas-após a "posse, do pla
no de desenvolvimento eco-r..

1. nêmico e social,' corrês-
"i .ponderrte "ao seu período

de govêrno", de autoria do
Sr. Guerreiro-Ramos

1. AntÔ~lo kilbelli- Vlce-presiden-
, te' "
2. Alvaro Catão - Relator
3. Humberto Lucena
oi. Aleeu de Carvalho
5. Vago

Para -dar parecer à Emel1
da Oonstituclonal nll, 9,
de 1963, que "Alter~ o
Inciso IV do Art. 19 da
Constituição Federal", de '24)
autoria do Sr. Norberto '
Schmidt

SUPLENTES
Lenoir Vargas
Fernando Gama
Nicolatf Tuma ~

1• .Raimundo Padilha Presidente
2. Arfo Theodoro - Vice-Presidente
3. João M'tnezes - Relator
4. Andrade Lima Filho
5. Vago

20)

----

SUPLENTES
:Benedito Vaz I
R.ubens Alves
!Vago

,SUl'LEN,TES,

'Martins Rodrigues
Oswaldo Lima Filho
Oscar Corrêa

SUPLENTES

.Aderbal Jurema
,João Olímpío '
Afrânio de Oliveira.

Para dar parecer à Emen
da Constitucional n9 3,
de 1963, que "Dá nova re

'!\ dação aos Arts. 141, § 16
e 147 da Constituição Fe
dera!''', de autoria do Sr.
Ferro Costa '

25) .Para dar parecer à Emen-
da Cortstitucional n9 16'

_de 1964,' que . "Altera a
.data 'de eleição do-"Presí
dente;e Vice-Presidente da,
Repdblíca e' cá outras pro-

22) Para dar parecer à ,Emen- vidências", de autoria do
I da Constitucional n~ 11. Si'. Eclilson Távora

de 1963, que "Dispõe sê- 1. Baeto. Neves'--' Prseldente '
bre o reajustamento dos 2. José Carlos Guerra - Vice~P~('si- '

d ( , de t 30) Para dar parecer à Emsn-
subsí ios e -ajudas de a.' Antil~lo t.ellclano- Relator ri 'C '. "
custo .dos membros do 4. Luciano Machado ' a, onstltuclcnal 11\% '27.

,Congresso Nacional.: do 5. 'Ge~i9aIFeijO ',rI" de 1964,' que "Inclui na'
Presidente e do Vice-Pre- SUPLENTES 'constituição Federal dispo-
sidente da República, para Leopoldo' Pere~' , - sitivo que disciplina tran-

~ d d .. Rélclo Maghenzanl . sltõrlamente a , renovação
correçao o po er aqutSI- José MeIra" _ de mandatos eletlvcs esta-

. tivo da moeda;' segundo I.!,-- I duais," de autoria do Sr.
coeficientes que o Canse- 26) Para dar par~cer à Ernen- Newton Carneil'o
lho Nacional de Economia da Constitucional n9 17, ,
fixar, e dá nova redação da 1964, que "Dá nova re- i: ~~~::os:a~e:sed,:- Více:r~s~~~~~e
ao Art. 41 da. Co,nstituição dação ao ~Art. 163, da 3. Cleme?s Sampaio - Relat.or
Federal", de autoria do Sr. Constituição Federal. nue 4. Benedíto Vaz
Paulo Freire" . , . 'I ~. Alceu de Carvalho

dlsclplll1~ o ,cas,amento," SUPLENTEli
1. Raimundo Brito - Presidente de autoria do Sr. Nelson •. 'B' t
2. Laerte Vieira - Relator C' , . , ',' "ose urnet
3. Renato Azeredo' " arnelro .. l'etrt"inio 1"e1nal
oi. Gullhermino de Oliveira. 1. Geraldo Freire _ Presidente ' Ezequias, Costa
5. Paulo Fr\!Ire. :l. Antônio Almeida -- Vlce-Presl-

. SUPLEN1'ES dente ,
19} Parauar parecer à'Emcl1- ' Aderblil J,urema 3. Flávio Marellio -, Relator

~a 1;~~1stituC!.oDn~1 OI? 7.,·' ~~:~to':~~t1ns :: r;~~;~ec:f~~o
e • que a nova re- SUPLENTES

dação ao § 41? do Art. 182 23) Para dar parecer à Emel1~ _Ovidio de Abreu
I da Constituição Federá', "da Constitucional fl'?, 12, ArgUano Dario

dispondo' sôbre a transfe- de ,1,~63, que'~' Acrescenta F1aylano Ribeiro
rência para a i reserva o ao titulo IX da Constitui- '

'1' 27) Para dar parecer à Emen-ml Ifar 'da 'ativa~que aoel- ' ção, Federal, odísposições
tar cargo eletivo"; de auto- v i S a n d o organização e da Col1~tituciona' Il'? "18,
. d S M ~ ~ de 1964, que "Modifica a

na o r. agalhaes Mello exeéuçao de um plano de redação do § 19 do Art. 58
lt',e'Ma~oel Taveira - Vice-PréSldel1- aproveitamento do rio Pa~ d C t" - F d , ..

" , . raíba e seus afluentes'" de a 0..-15 ItUlçao e eral e
~: f.r~~s ~~~Fues '- ,'Relator' 'autoria do', Sr. Getúlio dá outras providências,"
4. José BUl'nett Moura" de autoria do Sr. Carvalho
5 v Nettó. ago -1. Antônio F'cliclanó - Presidente

SUPLENTES 3; Rdealnmteundo, pad!lh.~;- Vlce-l?~esl- 1. Raimundo Brito - Presidente
:I. Benedito Vaz - Vice-Preslciente

CelestmoFllho- 3. 'José Sárbosa - Relator 3. Pinheiro Chagas
Aurino Valol8- 4. Getúlio Moura. ,. M;atheus Schmldt
Lo.erte Vieira. 5, Arnaldo Ln!l1y~tte ~. Vago

1~) Para dar parecer à Emen
da Constitucional nll 5,
de,1963, .que "Altera a ~e

dação hos Arts, 141, § 16
e 147 da Constituicão Fe
deral", de autoria'do Sr.

, Plínio Sampaio '
I., Chag1S Rodrigues - Presidentc
2. Ulysscs Guimarães, - Vics-Fresi-

'dente e Relator '
11. Martins Rodrigues
4. Cid, Carvalho
5. Ernanl Sátírô

=,.',..

21) Para dar parecer à Émen
da Constitucional' n9 10,

17), Para dar parecer' à 'Emen. de 1~63, que "Modifica os
,-i, da" Constitucional 1194. Arts. 182 e ,132, Parágra-

5, de 1963, que liAcrescenta fo: ünlco- da ~~onstítui9ão
I,lt Inoiso ao Art. 15, altera a Federal; dLnova redação

}! redação do §,59 do referido ao § 49 do Art. 182, e
t Art. e do Inciso I do Art. 29 ' acrescenta, um parjgrafo

da Constituição Federar";( ,ao '!lesmo artigo", .de
'de autoria do Sr. Armando' ,autoria do E!r; Magalhaes
Rollemberg "Mello ,-
.' , , r. Manoel Taveira - Vice-Presidente

ll,Ouilhermlno de Oliveira c- vice-'I 2. Chagas'Rodrigues, - Relator
Presidente ll.- José, Bumett "

z: Geraldo Freire _ Relator ~. Manso Cabral
8. Pacheco Chaves 5, Vago
4.. Fer~ndo ,OâlnP,' " SUPLENTES
li. Auril10 Valom Celestino Filhr

Aurino '\lalois
JLaerte ,Vliera.

!';!'Olysses Gukrtarãe.s' - -Presidente
2. Gustavo Cll.pll.nem'lI ", '
3, CId Carvalho
14?:. Chagas Rodrigues
,5"Vago'
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MESA

4" Bessiio LegilJ/alil'a da
5~ Legls/atura

I ATA DA 1:' REUNIAO DA MESA,
j REALIZADA EM 12 DE MAIO

DE 1966

Relações Exteriores fêz à Presidência Geral, Secretaria-Geral da Presidên- os pareceres de Sua Excelência, enií
l~ seguinte comumcaçao: ·1'en<10 a ela, Bíblmteca " uua.. coleções para 11 tidos . nos seguintes processos: ai
honru de retransmitir a Vossa Exce- ôeçao de Comls~ões de Inquérito, bem Victor de Aguiar (aposentadoria oor
lência o seguinte telegrama recebtdo como autorízar d lIquldaçao do débito nvahdeaj , - O funcionário deve ser
da Emballiada do Brasil em Paris: existente com a referida firma; 121 ap 'sentado, por invalidez, de acôrtlo
"Tenho a honra de comvmcar a .'\provar as seguintes aquisições de com as conclusões da Diretoria - de
Vossa Elicelêncla' apresenteí hoíe cre- material: ai tecidos para confecção Asslsténcla Médica da Casa, optnnn
dencíaís Presidente Oharles de oauue, de unírormos, _adjudicando à firma do, acsím, pela asslnatura do respectt-

.Ao,~ 12 dias do mês de maio de 1966, assumindo pleno exercicío funções Companhia Lanifício Alto Boa Vista vo ato, conforme expediente já anexo
l.s 9 horas e 10 minutos, reúne-se, n .. Embaixada do Brasil jUllto Govêrno no total de Cr$ 12.363.720, determi: aos processos: b) Aldemlr Gome!!
sala da Comissão de Constltuiçáo e nepúbllca Francesa, Cordiais saudu- nando .na Senhor Diretor-Geral que Lima e Maria Santanna de OlivC:!l'l\
Justiça, !lo Mesa da Câmara, sob ações . -ee- Olavo BlJac Pinto". Hespei- prov]uencle, Imediatamente a 00n- Lima üicença-prêrntcj . - Pelo de
presidência. do Deputado - Adaucto tosos cumprtmentos". Por sua vez o fecçâ, e aquisição do mnteríat referi. ferimento dos ,pedidos. Tendo em vis~
Cardoso - Presidente, presentes os Senhor Leopoldo Maclr'I, segundo do no item 5, podendo realizar as ta. norém, que os respectivos -decên~o.1
Senhores Baptista Ramos, 19 Vlce- Suplente, da respectiva legenda, em ~espesas que se fizerem necessáríac: toram completados a'lterh.rmente aÓ
Presidente, José Bonifácio, 29 Vice- 5 do corrente, oficiou ao Presidente. 01 papel "Thermo-fax", adjudicando ingresso dos servidores na Câmara.
Presidente, llenrlque de La Rocque "Senhor Presidente. Tendo assumido â ülma 3M ~ Minesota Manufaturei- deverá também constar dos procesros,
2q Secretário, Aniz Badra, 39 Secre~ o cargo de Embaixadol' do Brasil, na ra e Mereantll Lida.. no valor de antes que sejam usurruídas lOS ltcen
tárlo e Ary Alcântara, 49 secretano. França, o Excelentisslmo Senhor Or$ 4 :;9Q COO' cl papel .- Ih dj ças, a afirmativa de que deíxnram rto, Pr..ofessor Bílac Pinto, em carúter Lu ..., ' • !Ma a, a u- . .. ,Ausente, por motivo justificado, o .. ~ dlcandQ à fírrna Onibla S.A. _ In- gozá-las nos órgãos onde serviram;
Deputaelo ~llo Coelho, 19 Secretário, permanente, venho comunicar a vossa dústrfu e Comércio de Papel, no valor 01 Cantídla Cardoso SJf4res, nomin
Havendo numero legal o Benhor Pre- EXcelência que, na qualídade ae de Cr$ 4,384,000; dl díversos, dcsti- gos Advincola Marques, Ellas vlelltl
sídente declara. abertos os trabalhos. suplente, - estou, pronto a entrar no nados à orgal1lzaçüo do Almoxarifado dos Santos, João Rodrigues Leal,
Ê aprovada a ata da reuntão anterior. exerclcío das funções de Deputado, na da Seção de Transportes (Ooncorràn- Juracyr cerqueíra de Souza e Nlcsnor
O Senhor Presidente declara que, vaga, por ,êle deixada. Valho-,me do ci~ Pública nv 4-64). adjudicando às soucasaus de Noronha tilccnça-Pllê
atendendo o seu convite, encontra-se enseJo, pala aprc>!entar:lhc pI~test.f?S firmas Tecnogeral S.A. e Mogi-MI- mio). _- Pelo- deferimento; d) Oléi
no seu Gabinete o Senhor Eclsoll da ma~s alta constderação e estima. I, no mont~nte de Cr$ 5.334.436; Abrahao de Carvalho (averbação 'da
Alves, Vice-Presidente da Caixa Eco- O Regllnento I,ntemo, no seu art. ~OS 131 Conceder vísta do Inquérito Admí- tempo de servíçoi • - Pelo deferlmen
nômlca Federal de Brasilla o quai e seguintes, dtscíplína o .respectlvo funcionário Sanmel Te!tel, ao Scnhor to

J
nos têrmos da nova certidão apro

traz respostas daqueta entidade ~ processo de perda de mandato do 2" Vice-Pre:ldente; 14) Aprovar a re- sentada: el Gilberto dos santos rta~
sugestões encaminhadas por Sua Deputa;Jo Federal, ,Cabe!ldo à douta qulSiçilo da funcionária Evellna Di- vlu:nl, Jairo Queiroz da Sllva, Jdflt)
Excelência. Convidado a entrar no conussao de Con:tltulpo e ~ustlçf\ dier pelo oovêrno do Maranhão, pelo Batista Corrêa, Mário Hlssa _ e
recinto da reuníão, o Senhor Edson fOl'mal~r o respectivo ProJeto _de prazo de seis (61 meses, com venci- Raphael Laurlil (gratificação adíelo
Alves declara o seguínte: ai que a Resoluçao nesse sentido.. Nestes ter- mentes e vantagens do. seu cargo nalj , - Pelo deferimento; fi Jullela
Caixa Econômica Federal' de BrasJlia t,no~ a ~esa deve encamlnhar a êS~e ~XC3to as diárias de Brasllia' 15) De~ Feitosa e José João Medelro! (gratí
elevará pnra hum milhão de cruzet- orgao t~cnlco as ~omull1caçoes,- rererí- ferir a requísíçã, tio servidór Mílton ilCllção adíclonan , Pelo derert
ros o empréstimo, em consignação, das pall~ que tome as provld';nnClllS de Almeida Montenegro para o Mi- mente, Enb'etanto, zerín oportuno
aos Senhores Deputados; b) levanta- constl,tu~l~nals (art. 48. ~ ~,da nlstério da lfuz"nda, para exercer que lS quadros demon,~trativos de
mento antecipado do' empréstimo ConstltUlçaol ,e. l:~~lrnelltllJS que se cargo de confiança, pelo prazo de seis tempo de serviço, que instruem taIs
compulsório criado pela Lei n? 4 621 fizerem necessanas. 21 FixaI' em (61 meses,' com vencimel'los e van- concessões .espelhassem os afasta
de 30 de ábrll de 1965 mediante o dez mllbões de ~ruzelros, o teto de iagens do seu cargo, exceto as diárias mentos dos funcionários ao serviço,
pagamento de juros de 'I rI< ao mês despesas orçamentárIas do Senhor d~ Brasllla; -16\ 4utorizar. a perma- alé mesmo os callcel!lment<:s j)or fOr
mais as taxas e despesas, g~rantindo~ Diretor-Geral, por fatW:ll; 3) Aproval' ncncL do !unclonllrio Edmo Frossard ça de le!; gl Tarefslo Jose :F'rança e
se ao depositante, a correção mone- os Projetos de Resoluçao que au!?n- Pal.'Cão, pelo prazo de' seis (6) mes.JS Vicente FerrE'lra de Araújo (gratlfl
-tárla prevista na. legislação em vigor; za1t:! !>s Senhores D~pUiados Flavio 110 Gabinete dCJ Ministro da- Acro-' cação adicional). - Pelo defcrlmen·
o) que êsses empréstimos serão res- Marcí1~o ,e. OScar Correa a exercerem náutica. onde vem servindo' 171 Con- to; hl Sávlo Pereira Lima e LuiZ
gatados nté o término dos l'espectivos o maglsteno na Universidade de Bra- sideral' como efetivo ex"rc1cl p afas- Carlos Slh-1' Rios (averbação de tem
mandatos; d) que haverá. de 2' à s11la; 4), Autorizar, ,pCJr parte. dos tumento dos E~gulntes servl~ores:. U) 1'0 de serviço e gratificação adicional)
6' feiras, das 14 às 18 hlras, funcio- Senhores peputados, o us,o da maqul-, Irma Alvlm de paula e Angela Maria - pelo deferimento; I) Raimundo
mirJo da Caixa. Econômica Federal na Multlhth e do respectIVO operlldor, de Queiroz Marques da Cmz, 11 serviço Borges Guimarães (~verbação de
na galeria. que dá acesso ao nôvo desde que os in~e~essad"s forpeçam da CPI - Desemprêgo <Oficio nÚlne- tempo de serviço e· gratificação adl
anexo, a fim de atender-aos Senhores o material neces,sano à execuçao ~os 1'0 46-66-TI. nos dias 22 a 26 de abril clonal). - Pelo deferlmen!o, Toda
Deputados, quanto nos jrens a e b; tl·abalhos. quan.o ao uso da mnqmna de Iges; b\ Haydée FOllSeca Barreto vIa, seria oportuno observa.r, na ins
el tôdl1S as quartas e quintas-feiras, para fornecll1lento. de fotocópia, ,os e Diniz Félix dos santos, dias 2 li trução dês~'s processos. as seguintes
no horário acima. referido haverá -i'I interessados pagarao o material utl1l- 7 de maio de 1966 em Sã Paulo a normas: 19) Reconheclmentr da flr
dlsp0:.lção dos senbores' Deputados Udo; 5) Aprovar.a propost~ do serviço da CPI ..:. TatuI~Tletê" c) ma. de autoridade que Msina a cer
outro . funcionário encanegado de Senhol'_ ç>bdego BaptIsta. nos têrmlll! Haydée Fonseca Barreto, dia 29 de tldão de tempo de serviço e 2á I Dls
colhêr as asslna.turas nas escrituras da "(\~clsao de ~4 de ~bril de .966. abril de 1966 - São PaUlo _ CPI _ crimlnaçll.o, no quadro demodstratlvo
de promessa de compra e venda dos auto:'lzando a mstalaçao de ~ pôsto Trat(,:es; ã) Heyderne José Pereira do tempo de serviço, dos ,afnstamen
imóveis de Brasflfa. A Mesa autoriza d~ reservas ,e vendas. de passagens Coelho.' aproximadamente 120 dias, tos, do funclonárlo, mesmo quando
o Senhor Diretor-Geral a depositaI' aoreas e de.pacho de enc_omendas, Arlyson Bral:a Horta, mais 30 dias eancelados por fôrça de lei. IV 
na Caixa Econômica Federal de Bra.-' na Câmara., uma. vez que ual? ,houve Luiz de Oliveira Pinto. 120 dias e Joã~ Pauta do 3? Secretário. A Mesa apro
silJa, dotaçôes orçamentária.s 1'e,sal- outro~ Interessados .I!.a mat.é~Il.': 6) Rodrigues de Morais, mais -- 3{l dias, va os pareceres emitidos por SUa
vadas as verbas de pessoal que con- Autor,lZl1r a expedIçao de OfICIO ao todos a serviço da Comissão de Fis- Elicelêncla nos sel!UlntE's requerimen
tlnuarâo depositadas no Banco do Gov~lIlador do Estado ~a Guanabara, caJlzação Fillanceira t Tomada de tos de Deputados: aI JustlficaçÍlo de
Erasll. o Senhor Presidente agradece soli,cItando o reslab,eleClmcnto do e;;- Contas, nos Estados; el Maria Laurll faltas, nos termos do Decreto Leglll~
ao Senhor Edson Alves a colaboração tllClonamento de veIcu!o~ na ,Rua Sao Cunha Linn. dias 18 a 22 de abril de latlvo n" 73-65: EUclides Wlcar. Jb!il'
I1U solução dos problemas que Il1e,lo- José, ac lado do J;alaclo TIradentes.; 1966, quando a serviço na Guanaba- Fernandes, Nonato Marques e, Paulo
rem cntregues, retlrando-re, em se- b~m como credenCIar o aenhor 2 ra: j) Haydée Fonseca Barreto e Macarlnl' {dlllS de fevereiroI: RoMr~
guldn Sua Senhoria. I - Pauta do VlCe-Presldente a pl'omoVl'r os enten- Maria Nazareth Raupp Macrado dias to Saturnlno (dias de fevereiro e
Senhor presidente. J) Projetos dos dlme~tos s~bre o assunto junto lIqueJ~ 22 e :''3 d, abrlJ de 1966 a serviço da março): Carlos Murilo, Io!orge CIlri,
CódJgos Civil e das Obrigações. De- autorIdade, 7) Que a Câmara do~ CPI - De,emprêgo: gl Washington .1osé Carlos Teixeira. Pedro Vldi~at.
pois de longa exposição feita ,.elo Deputados so responderá pelo forne- José de Almeida Moura, dias 6 a 8 de Rachid Mamed, Renato Azeredo 'o
senhor Presidente a respeito da ua- cimento de moradia 011 hospeda~em maio de 1966. li serviço na GUana- Saldanha Derzi (dias de fevereiro,
rnllaçlio dos :Projetos em eplgrafe,- clt! hotel, aos Senhores Deputados, bara: hl HélJo Wender Gomes, dias março e abrill: Geremlab Fontes
particularmente quanto aos prazos até o dia 19 de d~zembro de 1966, fim 29 e 30 de abril de 1966, em São (dIas de fevel'elro e abril): Adriano
previstos na Resolução n9.139, de 1965, da presente sessao )eglsJ~~iva..s~lvo 'Paulo, a sel'viço da CPI _ Tratores; Gonçalves. ~clides Wlcnl'. Gabriel
o. pubUcldade junto às entidades In- em caso de convoc.açao el.tlaordmarla 18) Deferir os requerimentos de José Hermes, JoaoFenlandes, José Bur
teressadas no assunto e à preparação d,o qongresso NaClon!'.l, c~jo. prazo Elipedito Barbosa e José de Anchieta nett, José Esteves, Minoro 'Miyamot.o,
de técnicos capazes de assistir e !Jcara ,Prorrogado ~te o térmmo da Souza, 'prorrogando, a.té 27 de maio Nonato Marques Paulo Freire. Pedro
orlcntm as respectivas Comissões, a respcctlva convocaçaoi 81 Ap~~v~r _o corren~;e, o prazo de posse no cargo so' Júnior e 'Wilson Falcão (dias de
Mesa resQlve: a) autorizar ó Senhor Projeto de :aes?luçao que Di_poe de Auxiliar Legjsla~ivo PL-10; 19) março!; Amaral Netto e Orlando
Pre~ldente 11 contrata!· assessores para ?,ôbre ,11 tramltaç,ao dos Projet;os, de Dispensar do ponto, no periodo de Bertoll (dias de marco e abril\ ;
ns Comissões com o pagamento de mlclatlVa do Presl,de1"!te ,da Repubhca; 2 de abril a 8 de mllio de 1966, o fun- Aderbal Jurema. Alceu de Carvalho,
honorários, transporte ·e hospedagem; 91 Baixar em dlllgenCl:1, o processo clonário Waller Flõres Figueira, a fim AloysIo Nonõ. Antunes de Oliveira,
lil o. pl'omover ciclo de ,conferências de oswaldo Lancellot·a 'aposentado- de que possa parUcipar do II Cam. Arl}lando Corrêa, Ba~ueira Leal,
sObre as duas Importantes matérias, rla1 paI'a que a Dire~rln do Pes~oal peonato Brasileiro Universitário de Corrêa da Costa. Dlomlclo de Freitas,
a se rcnli?.ar~m no Edificlo da Cl.ma- esclareça as Informaçoes. d~ JIs. 18; FUtebol de Salão, a realizar-se em Euclldes Wicar, Gabriel Hermes, Jo
n.. dos Deputados: c) aprovar o ,Pro- 10) Autorizar a transcrlçao dos Fortaleza: JI - Pauta do Senhor 19 saphat Azevedo..Jo-é Bllmett" José
jeto de Resolução, duplicando os pra- documentos mencionados, em discurso, Vícel.J?residente. !nquérlto Adminls- Esteves e Nonato Marques (dias de
205 previsws no. lei Interna, sàmente pelo ptlputado Ezequlas Costa. tendo tratlvo para apurar abandono do cal'- abrill. - Pelo deferimento. o que é
para estas duas proposições. Por pro- 'm ~sta que se trata de defesa de go pelo Auxl1lar de Limpeza, PL-16 'aprovado: b) Llcenca nara tratam~n
posta do Senhor 29 Secretário a. Mesa Govelnador de Estado através ~o - Edgar Bastos. sua Elicelencla, em to de saúde: 1\ 'Haroldo Du!t~te (lio
aprova um voto de louvor ao Senhor Deputado Federal e cuja acusacao apolo à conclusão a que chegou. a Co- 2 a 25 de abl'i1 de 19601, - Pel" de
Presidente pelo interêsSe e pelar! pro- inicial foi feita, também, por' ~pu- missão de Inquérito ,Administrativo, ferimento, nos têrmos dn art. 206: do
vldências que vem tomando a respel- iado Federal; 11) AutorlZl1r lIHlllna- é de parr~er que o funcionárIo Edgar Ré~lmento Interno; 2) Denutados
to do assunto, Em seguida a Mesa turas coletivas do Lux Jornal para os Bastos., deve ser. antes de tudo ,João Ribeiro 000 dias), -'1'elo de
resolve: 11 Aprovar a seguinte expo- Senhore.~ Deputados, constl!tlmdo submetido a exame médico. por umà ferimento, nos têrmos (1' art. 205.
slção do Senhor Presidente: "O Se- prêvlamente aquêles que a desejarem: Junla nomeada nos termos do § 11 Item ITr. A M2'<a acolhe os oarE'ceres.
nhor Ministro MelillJo Moreira de manter as assin~tul'lls, par!!, os mem- 'do arL 1:;0, da Resoluçlío. n Q 67-62: V ~ Pauto> do Senhor ~Q Serrptá~lo,
Mello, Chefe da Divisão de Comuni- bros da Mesa, Líderes e VlCe-Lideres, o que é aprovado. 111 _ Pauta do Sua Excelênc,ia expõe os resultndos
cações e Arquivo do Ministério das Comissões Permanentes, Diretorla- 6enl10r 2n Secretário. A Mesa acolhe que obt~ve na última reunião com o



COMiSSÃO DE CONSTITUi'ÇÃO
E JU?TIÇA;

, - .

ATA DAS-COMISSõES
COMISSÃO DE ACRICULTURA II'euniu-s~, ordínànamente, a. ComiSsáo

E POLlTICA .RURAl ele Agricultura e Política Rural, sob
~ .-- ,- , , -. ..'I ll Presidência do senhor Pacl1eco e

:ATA:- DA .3~, REUNIÀO EXl'RAORDI- ~;l1aves - :Presidente, presentes os
NARIA, REALIZADA EM 13 DE Lenhores: Celestino Filho, Marcial
JlBRIL DE 1966. ,~er~'a, R:.oberto saturníno, José Man-

, ' . celh, Joao Mendes Ollmpio, Arnaldo
AOS,treae días do mês de abril do ILafayette, Heráclio do Rêgo, Moura

a~o _,~ mil novecentos.e sessenta e i. antas, ,Newton carneiro, Herbert
se~s.,)Ila sa;la da Comlssao ~_ Econo- Lcvy, Renato Celidônio, Paulo Macca

.mia, ~en!11U-se, e~traordinaname~te, ~';nl, Jales Machado e Amíntas de
a CflmlSsao de Agricultura e Política llarros. Ata: Lida e aprovada sem
Rural, sob: a, Presídência do Senhor restrições a ata da reunãio anterior
Pacheco ,e Chaves -. presl~ente, pre~ Ordem do Dia: Projeto na 1.853-64',
,sentes os Senhores. J?se Mandelh, do SenhOr Adylio Vianna, que ~Pror
Phllad<:lpho Garcia, LUCla~ICt Ma.cha-, ~oga o prazo dos arrendamentos rurais

, do, Joao Mendes Ol,1mPIO. Amíntas e dá outras providências". Relator:
de ,Barros, Furtado Leite, ~enato ce~ Deputado Jales 'Macl1adl>. Parecer:
Iídônlo, Newton cametro Athle contrário ao Projet-o e ao SUbstltuti
OOUI1', Moura. santos, Manoel de Al- \0 oferecido pela Comissão de Econo
melda, Jales. Mac~d? e He:bert mia. Em votaJião, a Comissão, opina,
L<;vy. As :,<umze POIas e quarenta por unanlmillnde. nos termos do pa
minutos, o Senhor _Presidente decta- ,;:..ecer do Relator, pelo rejeição do
rou ~berta ao sessão, dl.~p~l1sando a l'rojeto n9 1.853-64, bem como do
lelt1!l3.rr da Ata da .~l:IllI,ao anterlor.lj;:ubstlt!ltlvo oferecido ao mesmo pela
Em seguida, deu -ciencia da pr~sez.tçal()OmlsSaO de ,Economia. O 'Senhor
do Doutor PaUlo .de Assis. R:lbelJ:(~, :Presidente, com ao palavra, após tecer
l?reSi?ente d~ .~nlitltuto Brasileiro d"',c::mslderações sõbre . os problemas
RefO!ma • Agiáría, que, . a.!'endendo à eafeeíros e ponderar a ímportâncía
con,vocaç!lO d.est,!l- C.om.lSsao, ,comp~- da. participação dêste órgão técnico
rec~a a este org~o técnico, ~0~1 a fI- ro -exame das resoluções a serem to
nabda.àe de prestar es.cl!lIeClmentas nadas pelo Govêrno Federal. a 'res
e';ll },õ~o - dos" !ormulanos-cad~tro ~ cito do plano de safra careeíra, de
dlStl~b~ldos ,pelo IBRA (Instituto sgnou uma subcomissão' composta
BrasIIe1r!, . de Reforma Agrária), a~ (los Senhores Deputados Herbert Levy
proprJ~tárlo~ rurais, Em .segUida, e l'enato oeiídõnío, .Newton oametro ~
eoncedída, 'pelo S~nhor Presldez.tte, .lI ."Uson Chedíd, que, sob sua Presidên
palavra a~ sennos Pa,~lo de ~IS ~- e'a deverão acompanhar o estudo e

--b~lro. que, após tecer eonsíderações I elaboraçãr, do plano cafeeiro para
so~re ~s problemas do Lel'~ntamento I safra de 1966-1967 junto ao IBO
oadastral e demaís atlVldade~ do ,<Diretoria e Junta Admlrilstrativa)e
IBRA, foi interpelado pelo~ seguintes i1 autoridades monetárias competen
sennores Deputados: 4n~z Bâdra, t~s.' Nada mais havendo á tratar, o
Brito yelho, José Bonífáeío, Renato,~enhor Presidente . s dezes te 110 a"
Celldôlllo, Luciano Machado e sene- . " a ,.se r 
dor' '.íosé Felíclano. Eventualniente encerrou a. plese!1te RçullIao e. para
acliavam-se presentes . à reunião os {Qns~.r, eu, Maria. Jose L~obons, Se
Senhores Deputados Ivan Luz Ferraz eretáría da. comíssão, lavrei a. presen
, j • ' te Ata que, uma vez lida, aprovada e

Egre a, nlvaro oatão, ,Osmar Gra- assinada pelo Senhor Presidente vai
runia..,La~ro Cruz" Uniria .Machado, à. publlcação. _ Deputido Pacheco
Ewaldo PlI1to, Lyl'lo Bértoh, Janary e Chaves -
Nunes" Matheus Sehimldt.. Raymundo .
de Britó Pedro ,Vidígal e Ulysses
Guimarães. As dezenove horas e cin
qüenta. minutos, o Senhor presidente
encerrou os' trabalhos, agradecendo

.ao Senhor Paulo de Assis Ribeiro sua.
presença e os valiosos e oportunos .T!- DA 34 REUNIÃO ~~ORDI
esclarecimentos prestados à Comissão, NARIA DA TURMA A.
A explanação proferida pelo Senhor Aós onze dias do mês de mato de
Pl'esidente dt? .Instltuto BraslJel~o de 12lÍ~' novecentos e sessenta e seis, às
RefOl:na A!p-'arJa, bem como as inter- ,( 111n~e horas, reuniu-se esta Comissão,
pelacões teítas pelos senhores Depu- rEm Sessão Extraordinária _da Turma
ta~os., conforme consta das notas ta- •A", sob a Presldênc.a' dõ- Senhor
qUlgl'á!ICas. ficam fazendo parte m- .Lleputado Djalma. Marinhõ - Vice
tegrante desta Ata, e serão oportuna.- l'resldente, presentes os Senhores
mente publlca.d~. E, l}ara constar, lJeputados: Arruda Câmara, Laerte
eu, Maria. Jose . -!,--eobons, Secretária (\ lelra, Osni Régis. F'làvio Marcíllo,
da Comlssao. lavrei a. presente Ata :3i'an _ Luz, Accloly Filho Noronha
que, uma vez Jlda,.aprovada.e assina;- lilho, Ralmllhdo de Brito: Aguinaldo
da nelo Senhor Presidente .Val il publl· ,Costa. Oliveira Britto. Matheus
c[1f'iio. Deputado Pacheco e Chaves. 'E'chmldt, Wilson Martins" e Aurino
ATA. DA I" REUNIAO ORDINARIA,I.Yalol~. Lida e aprovada a. ata ,da
, RF,A LJZADA EM 2(; -D;;; ABRIL r ,unia,? antet'tor. for~n: apreCIadas as

DE' '1966. Ise g u 111 te s proposlçoes: 1) Pr<ljlli{l
", r. 3.137-66 - Do-Podei" Executivo -

Anil __ v;nte e seís' dias do mês de J utOrlza o Podei" Executivo a abrir
nbl:íl l do ano de mil novec,entos e I 'lo Ministério da FlI2enda, o créditó
sC,<",iLa e spis. à. ,lezeqqe;s hOl'as q l',pecial de Cr$ 14,400.0110.000 equn
tI'Íl1:n" minutos" em sala própria, t)rze bilhões e quatrocentos milhões

,j'

(Seção I)
too~~._~
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slções: com parecer fl!.v:orável. o P1'O- to, (I Deputado E2eflullls CosIa pels.
jeto número ;3 ,614-66, que "Modl!Jcn nproVl1çào do projeto e contràrlamen~

o § 3Q, do art. ali, da 'Lel número te ás emendas que lhe foram orerccí
4.863, de 29 de novembro de 1965, que das, A següír, o Senhor l'resldent.e
reajusta os vencimentos dos servldo- solicita do Deputado EzequJas Costa
res civis. e militares, altera as aliqu().. u gentileza de proceder à leitura dos
tas dos impostos de renda e da quota pareceres emitidos pelo Senhor Hegel
de prevídêncís social, unltica contrt-. Morhy ao Projeto número 3.597-65
bulções baseadas nas -fOlhas de sa- que "Autoriza o reajustamento da!Í
lári05 e dã' outras provídêncías", pemões paga. spelo TesOUro NaclonaJ
Submetido à votação é, por unanímí- ao herdeiros de contribuintes do Mon~
dade, aprovaéo o projeto, conforme o tepío Olvll e, em caráter extc~vo,

pronunciamento do Relator; Projeto dn.q pensões deixadas por contribtiln.
número 3.433-66, que. "Isenta a Fun- tes de entidades assistenciais exth,tas
Ilação Cidade dn Rio OrlUldc do pa- Cjue csoeclflca", com \Íareeer favoró.~
gamento do ímpôsto de consumo e veI e li Mensagem número 1-64, que
da. taxa de despacho aduaneiro para "GolicJtn 8. abertura d eerédítos supfc
os materiais destinados' à Faculdade mentares' - po Tribunal Re~l(mRl
de MedicIna do Rio Grande, R.G.S,", do Trabalho d O'· Região, com Jla
pro~ut1cls:mdo-se favorâVelment~ .ao recer pelo arquívamento. A COlll!Sf'ãl),
proJeto. n?s sel,lS ~êrmos orlgin~jos. por unanimidade, aprova, o Pl:01eto
A oemíssão opina pela aprcvaçno do número 3.59-06. conforme o parecer
projeto conforme o parecer do Rc- do 'Relator c opina também \lhfi:QIlI1e~
iator, Os Deputados Ezequi!U1 Costa mente, pelo_lITquivamento da M'l'lsn.
e Flores Soares votam nos têrmos da gem número 1-64. Como não -IIlals
emend.a da Comh;~ão de Const~tujcão houvesse matéria a tratar, o S~.IVlOr
e Justtça; e o Projeto 119 4.690-62, (IUe PresIdente. às dezenove horas. en
U Autoriza: o Poder Exeeutívo a abrír, cerra os trabalhos e levanta a Se.qsão,
pelo Ministério das Relações Exterio- convocando para amanhã, dia doze,
1·e8. o erédíto especial do "........ às quínze horas. e tl'inUi. minutos, a
Cr$ 4G.OOO.OOO, para. atender às des- préxíma ReunJão desta Comlssflo, E,
pesas decorrentes da vísíta ao Braall para constar, eu, Maria Carml11i de
do Presidente dos Estados Unidos da Souza Baslllo. servindo como Sebre
Améríca", com parecer ravorávet. tárla. latJro a présente ata nue c1ellold
SU~ll!etJdo a votos é, pela comissfto, de lida, 6e aprovada, terti nsslaada.
unammemente aprovado. o Deputado pelo Senho1' Presldcnte. Tlldas as
Flores Soares pa.sS3, a seguir a rela- )lroposll'6es que tiveram Sllt!' t,mmlta.~
lar o Projeto número 3.616-G6. Que cão nUlmada serão encaminhadas à
U AutorÍZll. a abertura de créditos es-, Seção de Com!l;sões.- - D~putado
peclais nUm montante ele .. , •• , •.. , Per~íra Lopes. Presidente da Comi~s1iCl
Or$ 35,893.676.860 (tl'lnta e clnco de Finan~as
bilhões, oitocentos e noventa e três " .
milhões, seiscentos e setL'l1ta. e seis REDISTRlHUICAO
mil, oitocentos e sess2nta cruzeiros), Em 11 de maio de 1905
iJ. Presidência da República, diversos
MinJstérios, Supremo Tribunal Fe- -Ao 5r. DeplItai!o AlvCJ de .'lJa.
deral e Justiça Eleitol'al para os :fins cedo:
que espccl!lcll", emlLlndo-llle parecer Projeto n9 3.liOlHit! _ do POdl!t'
tllvorável. A Oomlsslio ullâuímemen- Exeellllvo _ Mensagem n" 14li-66 _
te opina pela sua aprovação conforme ..\utorlza o Poder EKeeutlvó a abrir,
o Parece rdo Rela.tor; Com a. palavra pel{) Ministério' da Edueação e Cuitu
'1 senhor Wilson Chedld, que relata m, o crédito especial de crs . ',' ....'
o Projeto número 3,617-66, Que "Auto. 8eO.000.000, destinado a atender &_
rlza o poder EXecutlvo a abrir. pelo despesas com a. desaproprlução de
Ministério da Fazenda, o crédito os· terrenos onde fOl'sm travadas os Ba
IJcclla de Or$ 15.000.060, destinado"", talhas dos Guararapes' no-f.funiclplo
pagamento de aluguéis atrasados de de Jllboamo, Estado de Pernambuco,.
prédios ocupados por Exatorlas Fe- (Prazo; 23-4 a 2-5-661,
1erals. lnslll1adas 11<t ,Estado de Minas
Gerais", pronunclanllo-se favoràvel- DISTRlBUICAO
mente ao projeto. Submctido li. votos Em 11 de ~a!o de 1966
~, pela Comissão. unânlmemente.

COMISSÃO. DE FINANÇAS' aprovado, O Deputado Ruben Alves Ao Sr. Deputado TutU NaSsl!:
relata, 'em seguida. o Projeto número P j ( "

ATA DA 8~ REUNIAO ORDiNARIA, 3.612-66, que "Altera dispo~ltlvos da 1'0 e o n' S.uSa-56 - do Poder. Executlvo - Mensagem n9 212-66 -
:REALIZADA EM 11 DE 1\1A10 'toel n9 4.902, õe 16 de dezembro de Autoriza o Poder Executivo a parti~
DE 1966, 1955, revoga as Leis ns. 2.370, de 9 clpar da criação do centro Nncional
A1l dezessete horas (' trinta mlnÍltos 'le dezembro de 1954, n' 3.061, de 22 de Sl';!,ul'ança, HlgJene 11 Medicina do

do dia onze de mala de mil novecen- de dezembro ae 1956 e 3.725, de 28 Trabalho e dl\ outras provldênc.IM.
t ta b 1e dezembro de 19S9, e dá outras pro- (p 13 5 66 20 5 66os e sessen e seis, AO a Presldén- vld/>ne!as", proterlndo-Ihe parecer la- . raro: - - n - - I.

cia do Senhor Depuu.do Pereira Lo- vorâvel. Por unanImidade, a Comissão AO Sr. De-putado Arqílano lJarÚl:
pes, Presidente;, e presentes os Senho- j

res Alves de Macedo, Áureo Melo, 'lplna peln aprovação do projeto. O Projeto n' 3.637-60 - do Poder
Raul de Góes, Moura santos. Ezequlas Senhor Ath16 COllt'Y relata o Projeto Exec,uUvo - Mensagem n. 213-66 
costa, Flore.~ Soares, WUSOll Chedld, número 3.615-66, fjUe "Autoriza I!. Autoriza' o Poder Exrcutlvo B 'abrir.
Mário Covas, Ario 'rheodoro, Hegel abertura de créditos especiais, no pelo Ministério do. Fazenda. o crédIto
Morhy, Waldemar Guimarães, Tuf:v. montante do 01'$ 591,000.000, destl- especial de Cr$, 14.400.000.000, destl
Nasslf, FlavJano RlbeJro, Ruben Alves, nado.s !lO Estado-l\'lalor das Fôrças nado 11 completar a IntCjtrallzaçiio do
Athlé coury, HlUtliltol1 Prado e Jairo ;>,rmadas, ao superior 'Tribunal MlIl- capHal da EMBRATEL. Emprêst\ Flrll~
Brum, reúne-se, na Sala de suas lar e ao Supremo T1'lbunal Federal" ~llelra de Telecomunlca~ões. (Prazo:
Gestões, a Comissão de Finanças. em emitindo-lhe parecer favol'á\'el. Por 13-5 11 20-S-661. '

I I- d ári 'manlmldllde de votos, é. pela 00-
sua o tava ,Reun ao Or In ·a. Ata: 'nissão, aprovado o projeto, Almla Ao Sr. Deputado AII'es dI' ilrtt-
LJdn, aprovada e assinada a da I 1J d ti I d
reunião anterior e, também, dlspcns!l- {'(lm a pa avm o eputa o A} é CI! o:
da a leitura e dada como aprovaõa Coury relata o Projeto nV 3.613-66, Projeto n9 3.029-M - do Pn\.i(-.r
li ata da sexta reunião ordinária. que "DL~põe sóbre a produção e Jm· ExecutIvo - Mensagem nQ 198-G6 _
Em se""lda, pela: ordem, usa da pala- 1l0rLação dc fertlllzante~". emltll1d:l Autorl7.a a abertuf~, ao poder Elee.-

~- parecer favoràvel ao projeto e /t.~ ti d 'dlt I I d I.vrn o Senhor Ruhen Alves para Inda· Dmendas de Plcnárlo dc números 3 e cu' VO, e cm os espec n s est na
gar se foi tomada providência Quanlo dos " órgãos e Ministérios. no mon~
ao cumprimente do art. 194, do ite- 4 e rejeição da~ de números 1 -e 2. tante de Cr$ 6.17')'933.224, pll.ra M
glmento Interno. O Senhor Presiden. Aberta a discussão, lI~aram da lAlla- fins que especl!lca.. (Prazo: 11-5 a
te, respondendo à Questão- de ordem vra, acompanhando o voto do Relator lO-5-CO'.

os Senhores Jo'Jores Seares, Ruben
formulada, esclarece Ilue a sessão dH Alves e Jairo Brum. VO!'o dlvergpnte Ao Sr. Deputado Fl(jres Soare,:
amanhá será dedicada, preferenclal- do Deputado 'Ezequias Costa, favom-
mente ao estudo da matéria. lsto é, ' IJ Projeto 119 3.610-06 ~ do podcr
a fIxação dos subsidios e ajuda do vel no projete e contrário a t das as E};ecullvo - MensarlPUl 119 174-GO 
custo para a próxima legislatura ~, ~me.ndas. Post.R a matél'la em vota- Autor1211 a abertUra ele e'rí'dltos esPI!
desde já, solicita O' comparecimento çiio. a Comissão opina peja aprovacão clais num monl ali te de Cr$ ,., .....
do maior número possJvel de mcmbra~ do Projcl" .lIúmero 3,613-06, e das SS.893.671l.86D ((rlnla e cinco bllh(,rs,
desta Comissão. Ordem do Dia: 11; Emendas numeros 3 e 4 o rejeição oitocentos e noventa e três IJlUhõetl.
dada a pl'llavra ao Deputado Jairo I das de números 1 e 21 conforme o seIscentos e aelenta e sels mil,' IIlt(\·
Brllm, Clue relata as Leguinte~ propu· i parerer do Relator, vo'audo, elltrekn- I crl110s e ne~.~en!a cruzel1'Osl il Pr~~i-

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
E CULTURA

ATA DA 3'" REONIAO ORDINARIAi
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE
1066.
Aos vlnte oito dias do ml!s de abril

de mil novecentos e sessenta e seis,
W< d~2essels horllll, em sua sala no
P,tl~clo do congresso. reunlu·se a Co
missão de Educação e CultUfll,
llrcsenLes os Senhores Lauro Cruz,
PL'esldente: Bra.ga Ramos, Dja1ma
l'assull, Derville AllegrettJ, OlUtlpOll
Vergal, Wanderley Dantas, Medeiros
:Netto, Carlos Werneck, Lncorte . Vi·
t~le, Britto Velho. AntônJo Almeida,
padre Nobre, Paulo Freire, Paulo Sa
rasal<!, Oceano Carlelal, Henrique
LIma e Cardoso de Menezes. - ATA:
nberl.os os trabaJholl sob a presldl!n~
ela do Senhor Lauro Cruz, a secretá
rIa procedeu é. leitura da ata da reu
nUlo anterior, que foi aprovada sem
restrições, - EXPEDIENTE: o Se
nhor Lauro Cruz dã elência -de que,

2enda, o erédlto' especial de Cr$ de aeõrdo com o oficio" n9 GP·O·Z99,
910.388,665,50 (novecentos e dez mí- de 3 de maio de 1966, deverá ser re
Ihões, trezentos e oitenta e oito mil, metída, mensalmente, 1\ presídência
seiscentos e sessenta e cinco cruzei- desta Casa, a frequêncín dos senhores
XO)! e eínquenta centavos), destinado Deputados às reunlôes realizadas pela
c.s desJY.!sas decorrentes da Lei nü- Comlssiío. Continuando, diz que, re
mero 4.242, de 17 de julho ele 1963, centemente, em reunll'u d. que par
a0 pessoal da "P. D. li'.", o qual tol tlcipou, juntamente· oom os demais
unãnímemente aprovado; 2) Nlcolau Presfdentes das oomíssaes Permanen
Tumll, que leu pareceres contrários tes, a Mesa, através 'Úo Presidente
nos Projetos números 4.922 de 1962, Adauct<J Cardoso, manlJestou o desejo
que "estab2Jcce nomes e normas para de resolver, definitivamente, o assun
denomínação dos Iograüouros públt- to e, para tanto. solicitou aos pro
eos de Drasl1la" e 3.1(14. de 1905, que rentes lhe :róssem remctkías suzes
"c3kdwlrce designação numérica para tões. Informa ainda o Senhor :Lauro
115 ruas de .BrasjJl~ e suas eidndes, Cruz que o Senhor Mmistro da Edu
-satétíles e dá nomes de vultos na- cação lhe comunicara ju estar de pos
elonats às pl'inelpais avenídas"., os se de varias das respostas de nossas
qlloL3 foram unãnímemente aprovadas .jfScolas de Medicina ar s quesitos que
e favorável ao Projeto número 3.994 lhes formulara sõbre o problema dos
de 19G2, que "dispõe sõbre a. estabííí- excedentes desses estabetecímentoa.
dnrle rlos proíessõres contratados e Tão logo complete R. coleta de dados,
horrsrns admitldos para o exercícío Sua .Excelência pres1al'll a êste órgão
(lo muuisíéríu da Fundação IJJducalo. todos os esclarecímentos jUlgados ne
XlIII (10 Dístríto Pedera!". relatado 'QClo cessáríos pelos senner: s parlamenta
S('llhol' LudovJco de Almeida, tendo ores, - ORDEM no PIA: Aprovado
Senhor Breno da Sllvelra pedido vista por unanimidade o parecer ao Depu
e nudíêneta da Secretaria de Educa- tado Br&ga Ramos, tavoráveí ao Pro
çuo c CUltura. da Prefeitura do Di~- jota número 3.598 de 1!J66 (Mensa
trtto Federal, o que tol deferido; :n gem nàmero IH de lD60). do Poder
Peixoto da Silveira, que deu parecer Exccu!.Jvo, que "aUm'a o Quadto de
ccutràrío à emenda do Senado Pc- Peswal - Parte Perl-lanente - da
deral ao Projeto llúmero-1.266-C de Universidade do Pllrnná, e dá 6ut.ras
1\1(3'3, que "Isenta de Impostos e taxas, provldcnrjnr,". Segue 1< Seção de Cq~
por cinco anos, todos os produtos de missões Permanentes. - 21 O Depu
orIgem animal e ver:etal oriundos da tado Henrique LJma oferece bareeer
úrea "eo-econômlca do Distrito Fe~ ao Projeto número 3.2S2 ele 1965, cio
deral", o qual foi unànim~mente apro_ Senhor AthJ6 Ooury. que "dispõe sô
"!Ido; 41 Dreno da Silveira, Que suo bre a traslndaçâo elas cinzas do Padre
gt'rlu fOsse oficiado ao Senhor Pre· BarLholomeu Lourenço de Gllsmúo, da
lelto sollcltando: n) provldénc1as cldllde de Toleao. na Espanha, para o
para a coloCaçiío de setas 1ndlcadorllS monumento n ser crl;;ldo em praçn

-<1(13 logradouros pÍlbllcos de Braslllll públlea na cldadc de San\os, Estado
(quadras, ruas, avenidas. praças. etc.!: ele São Paulo", em que conclui por
bl prIoridade ;para a iluminação dllo Substltutlvo, Em dlscllSSfio a matéria
}todovla Belo Horlzonte-Brasllla, de.'de participam dos debater. os SeIihores
o CateUnho até a entrada da Asa Sul Lauro Oruz, Britto Velho, Carlos Wer.

-do Plano PIl6to, passa.ndo pelo Motel neck, Braga Ramos " Oceano Car-
da "Petrobrás", no upark way"; OI leal. Em votação, o. Substltutivo foi,
cartltor preferencial, para entrada no aprovado por unanimIdade. Segue 1\
:Plano PilOto às 'Vias de acesso que Comlssão do Finanças. - Nada. mals
contornam o' trcvo do Aeroporto: a haVel'do a._.tratar, às dezesseis horas e
suc"cstiio foi untinlmcmente aprovada. Quarenta minutos fomm encerrados
FI;a1mente, o Senhor Presidente dls- os trabalhos. - E pua constar eu,
trlbulu no Senhor MagalháeS Mello os Marta Clclia Orrlco. Secretária, lavrei
OfIcios números 1,101 de 1962 e 1.320 a presente atol\. Que, lida c aprovada,
de 1963, do Tribunal de Justiça. do será assJnada pelo Senhor PrCllidente.
Dlst,rlt<J Fedcral, e comunIcou que o
Bmhor NllsÇlmento Silva. Presidente'
dI) Banco Nacional de Habitação, seri
convldndo a. vlsJtar esta Comissão na
segunda quinzena do m/'!s de junho,
Nada mais havendo 11 ser tratado, a
rcunlÊlt! foi levantada às 17 horas e
30 minutos, Para constar, cu, Jlo
l1crto Tllrres Hol/anda, Secretário' da
CmnlSSlío do DistrIto Federal, lavrei
e.;tn llla que, aprovll.da pela. comIssão,
~<l4'1i nruolnadll pelo Senhor Presidente,

1-
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COMISSÃO DE FISCALl2AÇllO
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. M' das cinzas do Padre Bar;'holollllu 'Ilator, A.Seção de ComissõJ',s. Heassu· nuncramentos do E,r. HéJcio Mdg~;el:-dêncía da República, díversos 1 Uus- • , , ti
1 d 1 Lourenço de Gusrnâo, da. cidade de me a PreSluenCla o S,'r. AO-yllo 'I/um- zaru e Jeão Alves, os SUDm€ la ~,(}téríos, Supremo Tribuna ,Fe era a, p ., de' r

JustIça Eleitoral, para os fms que es- Toledo,' na Espanha,' -para o monu- na, Daspoaíçõea FinaIs - O ~1', l'l't~- .enarro a ormssao a im ue "11
pecíüca, (Prazo: 6-;; a 13-5-66). mento a ser erigido em praça púnlíca sidente 'txansm1tlu aos Srs. Men.oros cammnar .J expediente como teci-ao

na cidade 'c;le santos, Estado, de São o., termos da Ata da 2~ Reul1la,, na do órgao; Em rotação, foI a JlO,lc>LL
Em ,11 de' malc de 1966 Paulo. Mesa com 'ós' Iideres e PreSlchlt.; ue dú Sr, Hélcio Maghenzani aprova-u,

t d- Atl' h C .• -, Comissões Permanentes, traanüo uus pOI unanímmane, Ellcaúam Dt"
. Ao Sr. Depu a o .116 ouru: AO Sr . Deputado uaaniuon. .Prado; segmntes assuntos: I _ Freq\lcnéfa 8ada. mais navendo a 'tratar, eu to-
Projeto nv 3,615-66 -do Poder projeto de Decreto Lezislatâvo nú- dos E,rs. Deputados às ReUl1li'ie, prdl- seuto Eduardo "am::>aio, SecretáClt}

Executivo r: Mensagem n9 '173-66 - 'Imero 263-66 - da COmi~;à9 de Cons- minas -rías comissões TécnICas: Dísse lavrei a: presente 'ata que, depois ae
Autorrza a abertura: de créditos, espe- títuícão e .rustiça - Homologa erms- qus o Senhor Presidente da Gamam lido. e aprovada, será assinada l}-"'lo
~iais! no montante de crs 597,OOQ·!JE~, sõea de papel-moeda realizadas 110 solicita seja-lhe coml1mcado. mensal- Sr. Presidente.
destinados ao Estado-MaIor das For-I mês de dezembro de 19G5. mente, a trequencia dos deputados O SENHOR DEPÚI'ADo l,DYLIO
ças Armadas, ao superior. T1'1bu!lalj. ,.... nas Reunioes das Comíssõe-, decia- VIANNA ~'D ~. T D C
Mfrlitar e ao Supremo Tl'1bunal Fe- Ao Sr. Deputado José .FJeJre, rando o numero ue : reuniões 1)1'(1.111:\- " , PRES, :8.1 E A 0-

- MISSãO DE LEGlSLAÇA.o EO-deral (6-5- 8. 13-5-66). Projeto 11.? 3.431-66 - do SJ'~ J3e- rias e as respectivas datas i1 - Mo- OrAL, F.l1:Z A SEGUINTE-D.STa1-
[ r ,Ao Sr. Depuitui. Wilson, Cheàià: nedito Vaz - Dispõe sõbre "c:onc~s- oürário das Coímsões do -N,')'{o Ane- • EUIÇãO, JI:..',,1 :13.5.f6 •

., . são de licença de ímportação de [xo: O Senhor"Pre,sldent~ déc.ara que _
FroJ~to n<,> 3.617-66 - do _ Poder 'veiculo destinado a uso exolusrvo de se encontram-a ~lSPOSIÇl1.') dos P1'e~l- Ao Sr. Deputado .Hélcio Magharr-

ExecutIvo --Mensagem n9 170-66 -' paraplé"'ico". dentes de cormssões na Jlr~tona-Ge- zuni:
' Autoriza o Pode~' ExecutIVo a a.Dr:lr, Q raI, as plantas referentes .uo cqnipa- , Projeto n9 3.553-C6 _ E»tendo à.

pêlo Ministério da Fázenda o cre~lto mento das Comissões do ~,,,'c,. anexe, Comarca de GuaruJ'áEstado de .são
especial de 'Crs' 15.000.000 (quínze S8·0 DE lEGISLAf'ÃO O Sr. Adylio Vianna sUlkit<t ao" Se-
znílhões de oruzeírosj , destinado ao COMI J'" - ' ".'i. nnores Membros expressarem '~uás Paulo: a jurisdição ~a Junta de C?n-
pagamento, de aluguéis atrasados ode SOCIAL proprras sugestões a rrm .~\. serem eu. cíhacào e Julg'amen,o de Santos.
prédios ocupados -por Exatonas J!e- 'ORDINARrA caminhadas a Mesa, nmtameute .com ", Autor: SI', Cunha Bueno.
;perais. instaladas no Estado d~__ J,11- ATA DA -2

a
REUJ:<lAO DE 1M 'l.10 ' as da presidência da .Comrssâo, em Ao Sr. Deputado João Alves:

nas Gerais.' (Prallo: lt-5 a. 13.:0-66.) _ .t.."",.wJ.4aD·A MV1 11 - estudo, III.~ substttutoco d,_ Se-
-- DJio 1966 . Projeto ns 823-C-63 --Emendas de

I•• ,.Ao SI' Deputado Hegel lrIGThy: cretártos nas. Oomíssões: O sr, 'A:dy- Plenário ao proJ'eto nv 823-A-6.1, que
- ' . -. 'As quinze horas-e trmta minutos do 110 Vianna Jê a ata que dIZ: "D $e-
J:il'Ojeto n 9 3.634-66 - do _.poder dia -p"he ue mll}o de mn novt',?b.lu.Qs nhor Presidente infor~llh que foi,lm-- reguln. a Profissão (de carrcg'udOl' els

Executivo - ~ensagem ng '200-66 - '" b<'""tln,a tl ~"J,>, reuülll-se "" (,OmIS- plantada 1111 Administ.dçác> da Ca>.a, ·bagagens nOS ae:oportos do País, e
Isenção de trlbut?8 para apa~elhos e sao ue LC~lBJayd.O Soc,al, pres,:ntes os o rodízio de lotação rle DiNtores, com dá outras providências;
equipallle11tos medlcos ·hospltalar.es, , 15r.:i. 'Dapm,mvs .I\.~ut) VIana, l?l't'- grande proveíto pata" L:leEl11a, Eu- Ao Sr. Depnt1\do Geremias Fon-
:(Prazo: 11-5 a 18-5-66,) -,uen.. n.WIQ MagnenzanJ, lrrarH.:e~ tende que a expeI'ien~~B d0v.e sBr es- tes CEm. redistribuiç,ão).;

Ao Sr Deputado 'iài1'o Bl'um:- :mo .l;'~rella, Jo'1.0, .l!'ernand,e.s, J;>L:as tendidá aos aecretárlvs de Com,s-
• , __".ruo J1Wl."S ',[urres, Joa<:> Alves, sões • .Depois de deba+ido o assunto, Prajeto n9 3,419-66 - Torna ·obri-

PI'ofeto n9 3.433-66 -.,. do senIl?!' Uill ;'ereila Heitor 'Dias, Ji'lorwcno é o mesmo a;provado, ressalvando-se gatoria a colocação de assentos nos
ClÓVIS Pestana - Isenta a Fundagao, ~aJXâo " 1\01:';"10 j\!l:ara, auseJues os as substituições, no momento, tias locais em que funcion?rios ou ,rana
Cidade do Río Grande do pagame,lto. " ..LWO.·CS .w-épULaelo.s He!'mes Ma"e- Comissões de, ~edaçll.o, C'>l!SlltUIÇão e llladores, em virtude· da natur~za do
do lmpõsto de consumo e da taxa. de ~o tl LaeI'te yiLale. Vice-Pre,slO.en- Justiça a' Fiscàllzaçao Fillàl1C~lra e suas funções tenham que ;:Jelm:meCej'
despa~l1o aduaneiro para os matCr;alS "OS' Jio.d.'Ull ~"C1ro, Gel'é:IllLa~ li'ontes, Tomada de Conjas~ ~ PL't !la,'er 'lledi- de pé por mais de três bO:'as,
desLll~ados 11 Fac,uldade.de ~edll~na UllôeHu .l:ana, rlarry Normu.wn"Ml1 do,'o Sr. Presidente ~on(]edeu' a pa- Autor: Sr. Eurico de Oliveira.
do·Rlo Grande -RIO Grand. do vul. 10 <"".mal"Sanú, f'ectro VtdlgaJ., dnJ- lavl'a. ao SI', Hélcio M",'1enzum' que Avocado pelo Sr. Presidente:

'AO Sr, Deputu.rLo Alvcs ãe 111a· blO J;;lJcna, G-Ielllo Martms e'~Ul2Ia aflrm,?u desejar fazer, ~l"lmas .~0!li1I- Pr'oJ'eto n9 2,404-64 __ '.Alter'a a a'l'-
cedo' .Falcao. aoeJj,os os ualJalhos lJ·lo del'aço~s a respeIto -d~ wnstlcUlçao _".

-' - ,.' , ",r', .l:"!'\JSIU"llóe, o l:leCIetar.10 pnlce- dos' Secretários nas ComiEsõCS, qis.se nea "b" e o parágrafo único UQ ar-
Projeto 119 2.6.64-,,5 - do Sena~10 ueu li. lel(.\!J,a na Ata da. Reunl~ an- que os Srs. - Membr<>s não estavRm, tigo 76 ,do Decreto-lei n? 7.036, da.

l"ederal - ,Autol'l~a o Poder .E?<ecuLl-' 1 OI' que 101 apl-ovada una,lllllle-- esquecidos das' dificu!rlades enfren- 10 de novembro de 1944, que re1orma.
vo .a do~r" à PrefeItura MUl11m,l2ul qe ~~e~,~ e ..eUl'.restrIções; ,ordem do tadas por êste órgão ,téLnico na pn- a Lei .de Acidentes dD Tranalho.
ItaJal" Estado 'de Santa catan~l\, a <, blJl u'oClL'>.>",O o projeto nume- meira metade da, pre$ent.; Jeg!$1atu.- Autor: -Sr. Antõniõ Feliciano.
área de 'terras de,!. 249,68m2, ólt]la- ~a~.614.6ú, que "mvcliflca o § '39 dI} ra, quanto aos t,rabalhos ,Ia S~creta- Sala da Con:issão" 13 de medo d~

"da. J1aque!a c\dadeJ Junto ao predro "n.;;o (ra; LCI na 4.863, ele 29 '(Le no- ria. Que, com O ingresso :lo atual se- 1966 :- Joseltto Eduardo Sampaio
dos CorreIOS e Telegrafas. v~mlJIO ele 1965. que l'eajusta Of; ve~- cretárto, sanaram·se aqu,'las cllficul-,SecretarIo.

Ao Sr. Deputado Afonso Anshau; CllÍle~\.Os dos servlelores ctvis e lUl1l- ct.ade~. ,e i',t vida burocrática da Comis-
./" ',' tares alteIa as auquotas dos lmpos- sao Ja nao oferece pro'lúlmas p"ra a

,Pl'oJeto n'l 4.498-~~ - do SI': LJr,tl: ';Os ~e rellua e da quota de PIC::ll- Presidência hem paI'&' SP'lE membros,
rIO Macnado e: outlOS - AlteIa dIS Cl"nCla soeJal uni11c", contrrbmço9S Que,' no seu entender, deve-se esta
positivo da LeI n

Q
154, de 25 d~ n~- oabe"",as 1l~'fo.1J1a.s de salárIos e c;lá harmonia e eficiência (jus SN'VJçOS às

vembro de 1947, e do Decr~t{) nu,me~o vu.ms plovlàbncla.>", do poder ftxe- aptidões e boa vontade do atual se
40:70~, _d~ 31 .de ~ezemblO ct.e 19d~ eU.IVO, co mpaIee-er: do Relaror, Sr, cretário, bacharel de direito- e exce
\dlSpOe sobre tfen~ao d~ ~mp;~~::rS) vOa0 'a1Yes, .u.,(>lavel ao Projeto. Em lente cnhecedor das leglfl:ações Tra
l'enda n~s ven as e lmOVwls . V01.açao, d CLnussâ-o deliberou api'O- balilistas e de preyidêncra SoctaL

A SI' Depíttaào Geraldo llfes·· va.·, unammdmnte ,o J?are~er_ d~ Re· "lU!! tem todo res~elto às. ~ábias de-
o 't'. " lawt. V<l.l a ôeçao de c(}mlssoC1, per- clsoe,s da Mesa" c.UJo propOSltO e_ pro- As quinze -horas do dia doze de

.. qm a. manenu~~. EUl dfscussao () ,E'l'OJeto porClOnal' aos Parlamentares a. mi>]vor maIo de nui novecentos e sessenta e
Pl'OjeLo n Q 3.152-65 - dó ~r, E\1- nY ~.J:::~-ü5 que "deterlllma aos em- asistência em todos os aspectos. 'Po! sels,,:9I'cs2!ltes os Genllores Deputac10d

- rIco de Oliveiía.- Torna úb1'1gatona pre15auor"s '0- ueposJto mensal, eI.!} es· isso mesmo. açrescentou.-é que 'lIge. Elmít· [,eIlOos PresIdente, João Me
a: colocação de flltros nas, escolas pu- ,aIJelf;jcunent()S lJancarios, ele 1/ .l2._,!a ria à Comissão m[lnifestar-S'e atr<tvés nezes, Vloe-Presidente, Passos Porto,
bUcas e particulares. . J ~La11l1Ca~,W natalina", do Sr. U'lelllO de seu ilustre Presi~ente, junto it 'LUdOV1CQ de Almeida, Luna F.'eire,

Ao Sr. -- Deputádô Carvalho So- ~Yla.nm;;, com parecer do Relator, 61', Mesa a fim de 'ser manti~o_à (rerltp Waldemm' Guimaraes, TMoph110 El-
- br'nho' LUJZ''.perena, pelO arquIVamento do da Secretaria desta ComIssao ;) seu 1'es, Clemens Sampaip, Theódulo de

, .. ' . J:'wJeLo. .I!.111 voíaçil.O,a COln1ssáo atua! Secretário. O aten~limentP: da ~Ibuquerque, AntJônio Carlos l\1aga-
pr.ojeto n? 1',990-64 - dO. SI': Ren- .i,PWYou,. pvr unalllllliâade o Pal'ece.r Mesa desta Comissão o seu atual =:.e lháes, Humberto lt1lcena, Esmerrno

I~qUe Tumer - Isenta do Imposto de uo .ttem,;Ú'... A 'ü01l11SSaO de Fmanças. cretárlo: .o atendimento da, Mesa "Arruda e João Herculino, reumu-se a
consumo; de dlreltos de lmportaçao ,e .l:!.m Ulsoussau o Pl'újeto'1l9 2.962-A-6ti, êste apelo é a melhor maneIra de- OJ!lüssão de Ffscalizacão Fmanrei:a e
taxas aduaneil'as, exceto ~ de prevl- que "ll1SGr.UI o "Dia NaclGnal de Re- servil' à Comissã,o de Legislaçâo 80-; Tomada d'e, Jontas

J
nc VIgésimo p1'1_

dê~cia ~oci,al, a maqumana e· o ma: ..açoes .PÚblIcas", do Sr. CunlIa Bue-. cia!. A seguir, faiou ,o Sr. ,Toão Ai- melrp al,dal' jo ~iílCi(> ÚG Anpxo da
terlal tecmco Impor Lados pela Vasp nti com parecer do Relator, Sr. Frau" ves, infomlando ao Presidente e 9.,,' Oâmara dos lJf;I:uta1oll, Faltaram os
Aerofotogr:ametna. ce;mo .l;'e.l'ellU, lavoravel ao .pooJet(l demais membros da Comissão que Senhores Uf'PlIt.art)s "'ctrrão Ber-

Ao SI' Deputado Jaíro BrUrn: por SUbStltuclVO ,d,: sua aut01'1a.•Em tomara a iniciat1'va d,,- dirigir-se a'J nardes, . <liceuciado, Gat"ie' Hermes,
. ':" d P der VOLaçao, a Cumüisao c aprovou. nal1!~ Exmo. S~. Presidente Ad::'UCto Cal" Norberto Schmidt, Paes de Almeida

PrOJ~to n, 4,690-62 =-P dO. ~xe- mememe, .&.mUlscllssao.o ProJI'to .. doso exphcando-lhe as razoes por 1'11' (licenClado, José BU1'11ett, Pedro Ma.
Ex~cUtIVO - .Autoriza ~ °t .e~ las n~ .1.. Dbll-bo, que "mstltU1 o abono de deve permanecer o atual Secretirro rão OSo:"" Aranpe lIino1'O JYllyamo
cutIvo a abrl~, pelo r ~l~ e110 ~lal elesemplegu em favor dos trabalhadC?- dêste óro;ão. Disse que na !lllsê"l.Cla to Raul CarneIro, Jose Esteves e Fer~
R.?jaç?~s E_xterlOres,/ are ~~ ~iI~,ões l'es qUjJ .orem dlsp~nsados -l!m ,:-azao d ~r. Presi?€nte e dos Srs. VlCe· n~ndo <lama, ORDEM DQ DIA: O
de CIS 40.000.000 quarel~ s des e- do aumento do salano-mmuno , c;lo PreSIdentes, Julgou-se .no dev~r dp De 1tàdo Plmio Lemos ao illlcmr os
de cruzeIros) para at~nder ~rasi/do sr, Bllac J?lllto, com parecer dI) Re- defender os inter5ssed da CUldlssii/) trabalhOS assou a. t'-~sldéncia dos
~~~s~~;~~~enà~~ d~s~~S~~~ a~nidos da law~, sr. Helcio Ma?,henzant, pelo ~- !'?g~n..d0 à M".sa não se fiz~sse,a Sl1'J~- mesmos ~oP'11ce-PreSldente. Deputado

. ' , qUlvamento do proJeto., ~ votaçao, tltulçao do atual secretárIO, _';la ('f'r- Joao ,MenezeR :Iue "el' a palaVla, su-
Amerlca, . , . a Comissão aprovou namme~e.!1te o tez~ de que é êst~ o pensamento l1'1ft- ce-sivamente, aos seguintes l:elatores:

,AO Sr. Depu_taào Ruben Alves, parecer do Hela't.or. A COm,ISSltO de nime dos seus, n:.ebros. Que -ª.!;(l!'3. n;putado Passos Põrto: 1J Projeto
'Pro'eto'n9 1.815-64 - do poder: F:inanç~s. l\.ssumlu a, pre.slden~la o ouVfa, com s~tr~façao, as palaV1"aQ d~ númro 3.613 de 1~6§, do Poder Exe

Execdtivo - Mensagem' .n9 .34.64 - Sr•. LWZ PereIra. ~ dl~C~~O , ~ 1?eputado He!c10 MaghJ"'nz~nl co~ cutiVO, que "DIspõe sõbre a pl'oducâo
Cria Contadorias Seccionais ,da- Oorl- Projeto n9.'4.'556-62, qu~ d1Spo~ "õ_ flrm~ndo: aqu:lo que )l~'lJvir~.. O ;: , e' Importação de -fertIlizantes", com
t d " -G r-da 'República jUnto aos bre a prOflSSao de fotógrafo e da 0l!- ,~dv!)o Vlanlia t1lss~ qu~ des~]ava ,8- . tr (4) lilmendas de ,Plenano. A

- a ona era - , tras providências" do SI', i\.dyllO clarecel' aos seus, llustres Pares. 'me quo a , t
órgãos que menCIona. '.' cer 'do Relator sr ili se encontrava redi~ido oficio d"rl- maté.r1a serV1U de (0'1I(OS debates. en-

- , ,. G Vmnna, com pare - ., - ~ , 'do ao' fIm 'lo seu f'arprer o Rel~-
-Ao Sr, Deputado Mano -ovas:" Hélcio Maghenzanf, favorável ao pro-- "'iõo ~'l 1""n'J.n "'~, P~P-'7°"'.'~ .... ~"11 " " .. 1- ',,' S b ft Itivo ua

," h"Ê! t • ' Comissão apr(l- tI'> r~~rl"oo em "&1 uroD1'IO '1>Pl!1. tor amesen a..o 11m u fi 1 I
.Projeto 1l9, ·3._252-~5 - do Sr l, dAt.r jeto. E;n, vOe nçanot'e ao p<trece" do Re- Entretanto" tendoc, em vista PS pro- Projeto. B'm V01,açao, .foi O SUbstl-_Coury .;. Dlspoe sobre a, tras R açao vou, unal1l1n me ,_ - ,
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mtivo adotado plla Comíssào: 2> Iso ,NaClOnal. ",','35E8 relatoríos dizem Baixo Guan,du: , f 27 -: II,1StitUtO .salesíano Ancliíera
?l'ojeto número 3.616 de 1986, do .respeíto aos E"t:adOs de Alagoas" se.r'l 1'- Assocíaçao Ag' ária r}'~' Caiei- de JacIgua~~ .Jactguá. ~T'_
?oder Exet....invo, que "Autorlza a ab;;a'- gipe, .Pel'nan1~u:ro ESplnto. S~n ..o, cultores d-o BalXu GU..d10U __ Av. Al- 28 - Leoluo da Boa, VOi1~a.~e, ;,11
tura de créditos especiais num mon- i Ceara, Paraina ,,-Rle Grande ao Norte bertina Holz, s.n , eleo -- 30 ~ Rua ~osta Pereíra "~7:
iante de Clr$ :>5.893 67,6.B60 (irínta e11e ainda !'mare,aç~o de ~ntldades, 2 _ Círculo Operário -,AV, 10 dei ,29 ;-~?,'na,s SOCIaIS do Semm<+.lCJ
C'ÍllCO mlnões, .utocentos p noventa e consrderadas ínexistentes uara a Co- ? brí) S/TI I na Díoccse .... ,. "
~l:ê~ rnllhõe,sJ S;Jscel1tOS e'"setenta é_·lnis.::~o, de, v::z tjU~ nao forar: ..~oca-, ":3 .; Gi;lásio Brasi] _ Avs_ 10 der ch~[)eir; d~e~Y~;~~Íl.';;~~ceSal'lO ue Cu-
~els mil, 01t~C~Ilt?S ~ SepSêJ1,ta Cl'UZ~~- nzadas pelos :ttlJ,.C'1C11auos encarrega- Abril, 960. - . I' 31 __ SEill1l1arl0 I\~enor DlOCeSal1a
iaS) à Prcsidêncin na. Republica, m'-. dos da !JscallZRç.l(, no Estado da G~la- 4 7' Lar Santa Teresmha . c _ Pua costa Pereira s-n
leTs9§ Mi~_~f érícs, Sl1?re111~ T7íbuual nabara n~1Y~ le61~,)n?ert~In ~o E~~itall 5 - Or!~nas~ Lar Santa 'l'el'e')lnha: - 32:'\i_ pa,tronato 'MOlftP-'Libano da
Federal e J.l,,,ça E1Bltoral, par a os, pubucado "lOS jornais 'O Glol:lo ,_ e ,-j1.v. Sanca .LereSl,nha, Em _ _ Sociedade' ',mpal'O aos Menores de oa-
~ns que espeeirrcav. Parecer ravo- 'I' ·'Jornal ,~o Brasrl < em que eram COl1-\-- 6 ~ patronato suo Jose - c..~Qme cnoeíro da ~ Itapelnlril1L ..I -

iáveL-que, em votaçao, foi aprovado. i vldQdas a remetf,r~m os em\el'cços e Iatual_: ASIIC? Padre A,10n,C;O} - EalI- 33 -~_Socíec1ade de Alnl,Jal'O aos Me-
- Deputado Ludovíeo de Almeida que: nomes de seus umgentes a Ccrms-ao, ro ",ao Jose. , nores ,
relatou os seguintes OJ1cios do Tribu.l Nada mais navende a tratar. o S,s- 7 - 1Isl10 dos Velhos ~ (~,~me 34 _ Sociedade de Amparo dos 1\1e.
bul de Contas aa- Uniao: número 3:15 1 nhor Presidenta vncerrnu a reuruao atual: Lar da VelhIce, D"aJn)1a.~[~p. nores Abandonados de Cachoeira elo
~e 1966, que "::ubmetc ft_apl'ec;açáo as dezesesíe ,horas. ~,para constar, Angelo Passos) ~ Baírro Sao Jose. ltapemirinl -_ Patronato de M:onte
io Congresso Nacma! ~ ~'p~lstro sob re- eu. sieua Prata, da siica Lopes} Se- Barra de SâoFrf.tl1cjsco: Líbano _ Fazenda Monte' Ltbano ,
kl'va da concessão de rerorma ao 3[1 .nrataría, lavrei a, presente ata que, - 35 _ Santa Casa de Misertcó: dia
3argellto .Joáo 'Pelxoto Martins" e 11Y depois de lida e aprovada, será as- 1 - Instltuto EducnCiGnÍJ.! Erasmo _ Hospital Samue1 Libânío _ Rua
flO de 1966, que "Submete à apre- sínada .pelo sennor Presidente. . .Braaa - AV. Jones elos sanns no- Coronel Guardia 33. ,
liaçáó elo Congl'?SSO Nacionàl ~egistro RELr1CJiO DAS ENTIDADES ,FIS- veg,Q_ J~'dim da lnfáncia dos Pa' 3~ - l?ociedad~ E~piritosantense ele
pn reserva 1'2. aLlVO á .concessao de CALIZA DA 8- POR FUN1110N &.RI()S dres p,"scsie>nistas _ Praç<+ d&. Ml),' A,sslSlencJa ,aos Lazarcs ~ Def:sa ~on-
leforma ao soldado Josms Se~ermo eie DA COMISSÃO -QUE, EXISTEIIl,- E }la ,a Lerna - Rua, s~quel!a L,ma.
IreJtas", Pm'pccreS)L sentuJo de 'Cp ACHAM liUNCIONANDO REGU- tr~z, S/l~, " - d B r'a "lã' pran- 2:>; - ' , , .
lerem reformada" as decisões dene- D~ LAWIENTE ,~ - .. alOqma e a: ~ c '37 '~- Socledaéle MUSical 26 de Jll-
\ t " , d ,., 'r,'",' • T '. 1; '. CISCO - Praça da Matllz s/no , - lho - Rua Aniacã 22. ',a onas aq.lC.,,: ""QlegJ~ Lorlf. q.l<ln· _, - "Ç',P':R1T "'!>N"'O. 4 _ 80 'edade Beneficente HOSP1-" .•
lo elo reglst!"} aos processQs Em vo- E;:;TADO DO E_ L O~. L 'talar Lore~; Rêno _ Rua -, PrefeIto Cariacica:
!Hao, .foram o~ Pareceres 'aprovadoo, Afonso Cláudio: Manoel VIla, s/11. '
~QS tcrmos (:,os Projetos dB Decretos -o';,' .. ' 1"" _ -oComissão ele Amparo à Crian-
~~glsl:J,tivos ,,-pl<ôsentados. - O ,se- -1 - A",OClaçao Rw:al de .:!'-fOl~OU Bom Jesus do Norte: ça, Lar ela Menim\. - Pôrto de Ca.
I ',- , o'd t r - Cló.udlO - Praça 'da lndependencEL I .' .- l'Jacina,hor Pl eol en e deu a pala;v..a ao , '1 _ G'n' sio Coronel AntonJG fIo- ' "'.

r
ef u tadO Humb~nc Lucena para ler s/n. f - , d S 'erJade de " "k~a Francisco' L"ce"da ,de' Castelo:... p'l1'ece""c" Cio D 'r '~d ~d- 'áo Bn.r ~l - Con erenClU a lo.. oel. oS Inono - , -, Ci. .•>

~ "j , ., '. ,e
p

'V~ O f ~'.o "0 - Sá~ Vicente de, São Paulo de São Se-Agúfar, S/l1. .. ... 1 ..:. Asilo doS' Velhos Desampal'ados
:1["es., .que Se, ,a.ch~'a ans~n,~, .1,::,S bastião do Alto Guandu - Rua José, Cacjloei\'o do Itapeml1'1m: . de Castelo _ Rua, Eurico Sales S-I1.rEl,mt€. p.rD'pDsI,oes, ,1) Pl'a]e,o nu- '0 t o - I - f 1 - Albergue .João XXIll da SOCI9-... . - S··' C t d
,e1'O 3 61'1 -le 1966,' da Podcr Exe- G:,S_€", GS

' n: , "'"ladtla1 ele Afonso da de São vicente de Paulo. U - Agl'emmçao OClO- u1'mal o

I ' "fi. • '- P d',' E' B maSlD -= , .. '+ Comércio Sport Clube de Oa'stelo -1':~0 ,qU~" ,1~,o::2a ~ '0°._'::_ xc- CláudlO _ Bairro São 'larC1SO. 2 - Sociedade de sao Vlcen,e de Avenida General Araripe 26.
;,tho, a a'h1L . P'-'O Mm,oteno da 4 _ Instituto ~ossa SenllfJra de 'pnulo - Praço Gll Goulart ,,-n, 3 _ .Assoeiaçáo ,Santa L1iiza de ;\1a
l::ueLúa,: o Cl~'.HO es?e~lal de Cr$: • mU'des _ Praça Ael81'pa', G"lvâo' 3 - Asilo da Velhice Desampara· ríl!lC _ ,Rua Eurico Sales s-n, "
',LüO(LOOIJ (~11anze lll11hoes de cruzeI" M ~ da . _
I~') destinaaü ao ragamento de a1u- s/n, 4_ Sociedade de p.réíteç5'> e 1\,5S;5- ri';o s~fe~B~_~~ Estudante - Rua Eu- -,

IC1F atraSaClD.' doi) préd;{)s ocupados Alegre: tência à_ Vellllcc Desamparada - Fa- 5 _ Centro Espírita Luz e Traba-
01'- F.xa~Orias :Fec;elaló, ~nstaladas no 1 _ Asilo são vicente Depaulo. zenda Monte Líbano, -, ' , lho _ Qbras Sociais _ Avenida João
stado (1 Mmas, Gera~s". PaTccer ;; _ ConlerênCl!l Nossl!c J:ien!l()l'a.ela 5 _ Asilo Deus! Cnsto e Candade Bley, 5. ' , .r' or:wel ,!;le, em \otf:çao, to: /,pro- Pe';ha 'da Sociedade de Sá~ VlCeme _.. Sitio Santa Fe Amando 6 Comité Pró-Melhoramentos
;a,de; e 2" .OflC:O ~umel'o-:lDn ,:Ie de paulo, .., , I ,_ Associltcão "das Dan:as de C'l- Santa 'Tereza - Distrito de Sant.t
Fl'6 ~o TIl~_:na1 de ,contas"daymao, --3 _ ConferêncIa Sao V1cel1~e ae r'(-de _ pra;a Gil GOlll'll'l 1;-1'. Teresa.-
'U~ Encammha léconstllUlçao do Pau'o -'-Ria Fl'anclsco Tej}(e:tra sino " A' 0'0 ã de \s" "ten ia aos _ 7 - Congregação Mariana N. S,
recesso referente ao termo de Celll- 4'- Associação Santa LUlza deL2.~r;:;:ctol'(~Sc~~"gü~ldUl'U'c-' rraç~ 8an- da 'Penha de Castelo -:;;: Rua Nestor
:a~o celebrado entre a DclegacJa Ee- Mal'llac - Rua MonseDllor PaveSl t R't ,:. Jones s-n.
~onal do lmpà~to de Renda. dO E8- sino _, •. a8 ~aA~S~;iàcão de Pl'ot~çao e As- 8 - Escola de lníciação AgrjcDla
i,fi0 ele ",'agoas e o Senho!' Joaqmm 5 - Assüciaçao Vlla...do Cale, ist~l1cia à Matemidadp e õ. rnfância Fazenda do Canto..
i~l ~llio ele Castro', com parecer_no fi"=:" Casa de Candad'il tíà? Jose. ~ pvua Rui Barbosa i5. -- _9 --pré-Seminârj6 6al1to Ag{Jc,Li-
[l\Udo (le ser ~ohcltaelo ao Tnbunal 'I - HOspItal d~ Aleg~e. 9 _ Associação do Roupeiro SanÜL _nho. , ,
i) Cúil~af- p, Jtmtada da respectlv20 il - Hospital Sa{), Jose -:: Av, Ro- Rita de Cássia. 10 - Escola Dramatica--e Muslpal -
~ClSd{' c:e11egafona duquel," Egregw dl'lgucs ,<IoNes SI11. • '. . " 10 __I\.teneu Cachoeírense. Santa Cecll1a (Venda NO\'8,) _ Ven-
j"l'te. balxallelo o ];l!'ocesso em dlll. 9 - Casa do Estuaame de AJegr" 11 -,Plmdacão Ateneu Cachoeiren- elo. Nova.
pnma.' O Senhor Pl'esldente ele~ c()- - Ria 21. de Abl'll 1/n,., a SI' _ Rua MOl'eira 23. ,11 - Gr~po ~e Amadores Teatlais
i11<mneI\lo ao Pleüarlo da ComlSsao 10 - Cu'culo de OperarIos, d, Ale- 12 ~ Blblloteca do Centro Opel'ãl'ia- Eua Eul'lCO Sales S-11:
',o t1ôXtv dr OfiCIO nümero 376 .~e gre -;:- Rua ~lonsenl1or vale,l_ s/n. __ e -de Pl'oteçao Mútua. _ 12 - Ho~pltal Tnfanhl de Castelo
ibf do TnlJ.unal de Contas ela Ul1lao - 11 - lllBtltUtO srfanato Sao Jo,é, 13 _ Centro operário de Proteçao - Rua Eunco Sales Sono ,_
ir,gielo ao Pres0.ente da Ca.m a en- 12 - Orfanat-o, ~,ao JO'óe. Míltua _ Rua 25 de Março o,'11. 13 - Paroqma da ,Concerçao de
~!11inhada a esta Comissão, nos se- 13 - T,ar Esp11'ltosan+,ense da Crf- 14 _ ',Campanha de Alfabp.tização Castelo" - Obras SOClalS - Praça.
ilintes té1'lnos: "Senhor Presiden~e ança Pobre - Rul), 2Yloil;;e.allOr Par- de Adultos. da Ma,riz s-n,
~nho a. 110111'a de comunicar a V. 1'0Sl,s/n. . . ,15- Campanha de Alfabcti?'1ç(l,O ,l~:- Paroqu18. de Caste19 - Obra.s
!>t, Olle' este 'l'rllJunal, tendo -presen- 14:-- paroqula de AI€gro - Oi:lraS e AssIstência Soma] :;-- Rua Anl1c1&ta SOC1ll1B - Pl'aça NestDr G~mes .S-~'

la as contas do Povêl'l1oda uniã,o, SocmL> - Rua Monsi'nhor' I'uveSl Romas 88.' 15 - 'Sa,:ta Casa, de M1Se1'lcaràm
1 t" " " .. '0 de 1965 con'ub<- s/n. . - Rua Eul'lco Sales 5-11,r a nao ao exerClCl , , ._. - '15 _ Sociedade Melhm'amentos de 16 _ Casa da Cl'lança das Ob1'[(s .
,~,?adas nos ,"B~lanços Getal~ .da Alecrre _ Ladeil"!1 da Matriz, slU. Socia.is Sule;,iar.uE ,ela, 19l'e.i~ da -Vil'- ,Cehna:

~
lUO orgal1l~:raas p~lll. Contadona- " gem Imaculada da Estrada Varryem 1 G",' C]' ,se R NI-
eral ela Repú!'lica, resol~eu, em Ses- _Alta. Q teróls.n maSlo e men -,li!

o, E"traordm~na de hOJe, ,29 d~ Alfredo Chaves: 17 _ O" 'a" "pclais Sa1esian"-~ da 2 _ ObI'as Sociais Acácio de Oli-
1'11, ante o d:sj)osto 110 al·tlgo, 77, oS 1 - Ginásio plo XII - pmça Sl- Virgem Imacnlac:1. de Vargem Alta~ veira Leal _ Rua Antônio Carlos s-n.

I, ela Constltmçao Fedeml (LeIS n S queIra Couto, s/n. 18 ~ Casa do Esljudante - Rua 20 '
Ode 1949, artigo 38 e § §, e 8ª9 de '2-'- Puróquia de Alfl'edo chaves. de Marco 166, 'Colatina:

149 artlgo e,Q e parágra~o -Úl1lco), 3 "- sociedade de Assistência da 19 _. Circulo de. Pais e .Mesl;res e 1 _ ASIlo Pai Abrão.
provar o parecer cl<+boruao pe~o Re-. Paróquia de Alfredo ChBves. pxofe,s,sõres "A?gusto DaVI Gava, e 2 _ Abrigo Pai João ._- Alto 1350

~
tor, Exmo. Senhor Mimstro wagner Anchieta,: Maria Dare Grllo" do Grupo ESCOla? Vicente.
telila Campos, sôbre as referl,das wald,emar Mendes de Andrade de 3 '- Associação de Pais e, Mestl'er,
ntus, 2, Esclareço a V: EX,; que, - Coléglõ_Maria Ma'<l. Bue.mrama. , , do Co1ég'io Nossa Senhol'a do J3l'a~ll

Ds têrmos do § 2~ do arllgo ",8, da 2 - Escola .Normal Runü Maria 20 - Escola Normal Dl1!mo ReI. _ Rua Ohamnanhat s-n.
fel1cion"'da- Lei númel'O 830 de 1949,. Mata - -AV. Anchieta, sino 21 ,- Ginásio Je~us Cnsto Rei -- 4 _ Associã,Ção Pró-Melboramenlo.
abara nem rez'ponder2.m ao Edlt;J.l 3 - Paróquia d~ Ancll!i"ta - Obras !>vemda Monte CnsLe10 3. de São Pedro ele MariJàndia _ Mau-
iram as referidas con?as, com o t'es- ,SOCiais - Prédio da ParóqUIa., 22 _ Fundação Educacional do Es" Jánçila eNota:' ftmcionamento jJrecá-
ectivo parecer, encamml1awls ao Ex_ 4 - l'ré-Seminário Padre Anchie- -pirito Santo _ GL'1áTio Buerarama l'io). '
hlentissll1i0 Senl101' Presideni.-e da Re- t<1._· - _ Euerarama, 5 - Associação Rural - Rua Ex-
Ulbica. Reitero a V. Ex~ protest6s 5 - Sociedafie de Edllcaç30 ê ~ls- 23 _ Hospital Evangélico de ca- pedicionáno Abillo dos Santoi; sono
h elevada estlm'" e distinta consi- sisténcia Social - P...nch!eta. choeiro do Ltapemirim - Rua Ana- 6 - Casa do Menino - Capivalu,
~mção. -Antônio de Freitas Caval- Apracá: e1eto Ramos, 55. , . 7_- Escola No"mal Madre Gertru-
lntl Ministro-Presidente", Pelo Se- 24 - Hospital Infantil Sáo Fl'U~l- eles.
tlor Pri'sidente foi ainda levado ao 1 - Ginásio Gab1'iel id'E.ilveira - <:isco de Assis. - 8 Escola Profissional Diyino .Rei.
~nhectmcnto dos Deputados pr~ser;~ Rua Carolina SilvBua, sin. 25 - Hospital São Franpi?co de . 9 Escola Prc;fission~l, g, ;Pio X
Is à l'eunião que os reiultados fma1" A"')' V' , la- ASSIS do Departamento 'Espll'ua ,.Je- - Anexa ao GmaslO DW11l0 :Rei. . ,as viagens realizadas pOI' funcioná- ,i. 10 lvacql . _. j1'ônimo Ribeiro - Rua Batista Flu- 10 -:- Giná§io DIVino ReI - Ladei-
ias a -serviço da Comissão, já ti~, 1 -, F!lndaç_ão- de ,Asa'slencJa So· rmnense 8. . ,_ " ,. I ra <;:1'1sto Re1. _ , ., ' '. '
ham sido encaminll~ã?s para a de-I cial de sa~ Joao_ Batl~ta de l\lfal'Rpe. ',26 ~ lnstl~lllçao Benefl~lo('ll~e de I ,.11 - Es.col.~ Pnmal'la e Of1cma Je-ida publicação no J)iarlO. \lo Congres- I :I - GmaslO Sao Fellpe, _ (,ondUlu.- Praça Santa RlÍa s·n. , 10mmo Rlheno,
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1
1'0 da' e.ilva (Merenda. Escolar)

, Praça da Bandeira, s/n ,
J:.ua 5 - Grupo Eseolar"1iuxliial' ".iVlou'
, senhor EIras Thomaz" Dun Del',

Evaldo oouveia de Castro, a/n,
6 - .Hosprtal Apóstolo Pedro
Colma Ararrbóia,' s/n
7 - Paróquia de Mimoso do Sul 

Obras SociaiS
Rua. São José s/n

da 8 - Prefeitura de Mimoso do Sul
- Serviços Assistenciais ' ._

Praça, Coronel Paiva Gonçalves, 39

11iontanha:

DfÁRIO [l.O CONGRESSO NAC~ONAL

Iconha:

LL'lhares:

- Ginásio José de Paula Beuiz ,
2 .:... Paróquia de Jconha - Av..

Coronel Antômo Duarte, s/n.

Itma.

1 - paróql1la de túna,
2 -.e.anta Casa de Misericórdia ~

Rua Marechal Floi'lano' Peíxoto, lO,
3 - Sociedade CiVil GináSio de

Iúna - Rua Desembargador Amaral,
24.

Jaciguá:

1 - AprendIzado AgI:Jcoia do ins
tituto Anchieta - Nota: Trata-se da
mesma entidade já relatàda no Mu
nicipio 'de Cahoel'ro' do Itllllemirim,
com o nome de Instituto Salesiano
Anchieta.

Jerônimo Monteiro:

1 - Fannácia dos Lavradores de
Vale ,do soum - Av. Oliveira Cha
ves, s/n.

2 - Ginãsio ,Sabino Pessoa, - Rua
Capitão B,.enicio s/n.

3 - União _dos Lavradore" rie Va
le do Souza -' Associação Rural Es
cola clt! Artes Gráficas - Av, Olivei
ra Chaves,

Quinta-feira '19'

Condllru:

Fundão:

1 - Ginásio de FUlldãõ- Rua Ma
jor Bley, S-11.

Gauçui:

1 - Associação de ASSistênCIa dos
:Lavradores de Oonduru.
..'~ - Instituto BeneÍlmente de Con

dum - Nota: as entidades acima já.
foram l'elatadas pelo MunicipJIIJ de
Cachoeira do Itapemlrim.

Domingos JYlartins:
1 - Gmásio Domingos Martins.
2 - Sociedade Pró-Melhoramentos

4ie Araguaia.

19 - Obras SOCláis Passíornstas
COleglO Padre FulgênCla,

~'J '- obras Snerais- Paosionist,as de
Sao Silvano -' Praça Raul .Gilbe"'t
6-11 -

"~ - Hospital e Maternídaría Dou
tor SilvIO Avidos - SOCIedade Cola
unensê" e Ben'éficiêncla - Ru"" Cas
blano a-11. -

~2 - Hospital São VlCente de Pau
lo - Nôvo Braaíl,

'2.1 - Instituto Cambonlann de São
Cuurrel de Palha - São Gabriel.

U -'Lar limá Sheilá - Bairro de
ouro,

~5 - Obras SOCIais da, Paróquia de
'Novo Brasil - Nôvo Brasll.

2ij - Paróquia São Domingos - Sâ0
Domingos ,

~'I - semínarto Diocesano G\lIal'i
Iaridia) ,

~a - Semmário imaculado Coração
de Maria ,de Marrlândia. '

29 - smdtcato dos LOjistas - Ave-
nina Getulio Vargas s-n, /

30 - Sociedade de Asslsténcia 80
«ia! da Paróquia de Santo Antônio
~ Baumlha,

31 Sociedade São Vlcenre de
Faulo - Alto são Vicente,

32 '..:: Socied,ade São Vicente de
<"aula - Nôvo Brasil.

C'onceição da Barra:

1 ~ Ginásio ~Jnceição da Barra _
'Nota: a cnt,idade não póde ser· ,fis
calizada por !alta de condições de es-
trada. '

. .12 - Grupo Escolar HumbertoI Guarapari:
oãlúpos - Rua Humberto de_ oam- 1 _. Ginásio Guarapari

P"~J :::l'FacUldade de Filosotra, Cien- JoaqUIm Silva Lima, s/n.
te,.!" e Letras· de Co1atma RuaI 'Ibiracu:
v••ampanhat,s-n., 1 _ 'Instituto oamooníano de. Ibi-

J.~ - Gmásrn de Itapma .Ita- raçu _ semínanc Nossa Senhora d:.
Pl~;'_ Gmaslo N, S. do Brasil S~ude - ::;cmmário Menor oauico-
Avenida ohampannat s-n,.' lll~no.,,',

16 -' Instituto Joao XXIII _ Zão 2:- semu;ullo Nossa SenhOla
c: <11 "u Pr 'pia 'a Sauoe - Ibiraçu,
~l~, .10 -: ... a r~J' ,(1 , a _ SOCledade de Benefieênera e

"7 - Gm,,:slO Paroquial de S. Do- Cultura d João Neiva _ João Nu-
DHllgOS - f.?ao Dornmgos, va e

lo - Ginásio São Stlvann, .

Ecoporanga:

1 - Centro Lítero Atlético - Gi.
'nasio Ecoporanga (para seu Departa
imeuto de AssistênCIa SOCIal).

2 -, Gim'tslo Ecoporanga.
3 - paróC!JJIa de Ecoporanga, para

i.ibras sociais.
.. - Sociedade BeneficiBnte de Edu

cação e Ensino - ~ota: as entidades
aCima não puderam ser fiscalizadas
por ,talta. de condições l?ara se trafe
gar na Estrada de Barra de São
FTancísco.

i
Ru", Duque de Caxias s/n I

3 ~ Paróquia de Rio Hõvo do Si
- Obras Sociais I,

Praça Getúlio Vargas Sjn ,
'4 - Bocíedade Cultural Major Ca'

tuno '
Rua Joaquim Alves silva s. n

Santa Leopouiina;

1 ~ Associação de Beneficência (
Igreja Luterana de St" Marra :

g - Sociedade Filantrópica Lutl
rana de -Btn Maria de Jetibá I

3 - Casa da Crianca e Assistênc
á Infância - I

1 - Instituto Educaoional "Domin- Rua Bernardino Monteiro s.n
gOS '1\1artms" 4 - Ginásio Smlta Leopoldlna

Nota: a entídade não pôde "ser fís- Rua Dirétor Rudio s/n \
calízada por falta de condições da és- :; - Paróquia de Santa Leopolcllri
traua - Obras Soclals - ,

Itaguaçu: I M:unz~ F1etTe: ," "Praça 17 de, Juiho syn I

6 - Pia Associação dos Devotos I
1 - Ginásio Itarana. . 1 _ Díspensárm Médico "Jesus, Maria Santissima

ltapemu'lm:, ,.Mana, Jose" , _ 'Rua Costa Pereira nv 3
,1 ----:. GremlO LIter?Esportlvo PU" Rua Cônego Jose BazzorelkL '7 - SOCled-~de Musical de San

dI!". rnneu - Rua P!.udente de Mo- 2 _ Ginásio Desembargador Celso Leopoldina
rais, s/n. ,Caimon' Rua Diretor Rúdio s/n

\2 - Paroqula de Itapeml~'lm - Rua Coronel FranCISCo Rocra B - Sociedade pró-Melhorameni]'
Obras SÓClaIS Praca FI ei Paulo, _ Prefeitura
sln, - '3 - Prereítura Municipal

. 4 ~ Secr~tário Paroquial de 80- . santa TeT€,sa:
Itapma: corro dos Pobres ' 1 _ Colégio Agricola Santa Teres

- Nota: Trata-se do mesmo Giná,sio Rua Conego José Bazzarella s/11 Rua São Joáo Petrópolis 'I
já relatado no Murncípro de Colatr- MUg1lt: 2 _ Gim1'lio Teresense
na. _ Rua Projetada

1 - Assoeíacâo Rural 3 0_ Ssminário Seráfico São Fran
Rua 'Luiz Alonso -s/n . cisco de 4ssis de Santa Tei esa I
2 - Centro C1VlCO Municipal Bairro 2 Pinheiros
Rua Vieira Machado, 75
3 - Hospital de Muqui São José do calgado:
4 - Hospit,ai lnfanW . '1 _ Colégio CaVado Grémi
Rua Matheus Paiva, 2, Esportivo Rui Barbosa I

' 5 - JlJiaterilidacJe de Muqui Av, Rui Barbosa s/n ,
6 - Mate1'l1idade Martagão GastêIra 2 _ Hospital São José do Calçad
7 - Sociedade de Amparo à j,fa- Rua Dl', Jorsé Fernandes, Mediu

ternidade e á Infância s/n ['
Rua João Jacmto, 16
IJ - Obra Social Santa Rita 'de Sâo lvIatheus:

Cassia 1 -=- Caê" 1'1, S~ Aparecida de Sá
9, - Roupeiro de Sant.a· Rita da Matheus - Jardim de Infância I

Paróqii'Ja de Muqui - 2 - Hospital e Maternid,ade. de S~
Rua Luiz Carlos s!ll Matheus I

• 10 - Serviço de Assistência, ao ~3 - Diocese de São Matheus -;
Menor Escola de Formaçâo de 'Lideres AgrJ

Rua Vieira Macl1ado sln colas.. . .. . I
11 - Sociedade São Vicente de 4, - EsC'ola Serviço Social dé Fo~

Paulo mação de IA(lercs Agrícolas I
Rua Coronel Luiz Carlos ~ In 5 --' Seminário Menor ,João XXU

Nova v.enécza: da Diocese de Siip Màth,:,us . '.1
1 - Assistência Saciei Cam.boiana Serra:

..:. Colégio Camboniano - Auxilio aos 1 - Colônia de Pescadores em No
Lavxad-or€s na Campanha ocntra a va Almeida paxa Assistência I
Saúva , 2 - Conferência de Nossa senhorl

1 - Casa de Saúde Nossa Senhora 2 - Colégio 'de Assistênc', Sacia! da C'mceicão da Sociedlj.de de 'Sã
da Conceição - Rua Oarlos Lindem- Comboniana de NOVa Venécia ' ViQente de- Paulo I
berg', s/no 3 - GináslO de· Nova Venécia Vargem Alta:

2 - Escola Apostólica e Ob"as So- 4c - Hospital da Associação Bene-
ciais N. e" do Rosário de Fátima em flcente São Viceilte de Paulo - As- 1":' Casa da Crianca das Obra
Bananal, . sistencia Social, Edllcação Médica e Sociais Salesianªs da Igreja da Vili

3 - Jardim de Infância Ludovico Hospitalar gem Imaculada da Estrada Vrgen:
Pavoni. ' 5. - paróC1!-lia de Nova Venécia - álta I

4 - Obras Sociais N, -S~, do Rcsá- ObJ'{l,s Sociais Notu: esta entidade já está relata:
rio de ,Fátima de Bananal.' Pmça' da Igreja da no Mune. de Caclwezra do Itape

6 - Associacão Beneflcente da Tgre- mirim
5"- obras Sociats..Pavonianas de ja'Luterima d~ Córrego Grande

Bananal - Jardim de Infância Pa- '7 _ GináSío Veneciano Vila Pancas:
voni - Bananâl - Bananal. Bairro do Ginásio, • 1 _ Ginásio Vila Pancas'

6 - Ginásio Afrânio peixo[.() 8 - Prefeitura Municipal d,e Nova Notr' esta entldade não foi flsca.
Av. Carlos Lindeniberg, sln, Venécia - Obras Sociajs lizada, por "falta de condições de trih~

Mantenópolis: lIJóvo ,Brasiz: si t o da estrada. I
1 - Ginásio de Mantenópolis ' ..... Vila São aab1,'iel: _

Nota: A entidade não pôde ser fis- 1 - Paróquia de Nôvo, Brasil
calizada 'por falta de condições das Obras Sociais 1 - Instituto Camboniano de Vil!
estradas. No1;a: esta entidade já foi relataQa São Gabl'iel I

pelo Mune, de Colaüna Nota' esta entidade é a lnesma l'ei
Maroipe: pancu~: latada no l\<[unc, de. Colatína, com I

1 .:.. Oasa de Cal'idade e Hosnital. 1 _ Instituto Agr~cola de 1>4aroipe nome de Instituto CamlJOniano d'

l
2 '- Santa Casa de Misericórdia de _ Nota: Esta enttdade já foi rela- 1 - Instituto Rural - Alto Rio São GUbriol àa Palha.

GauçuI - ,Bairro Quincas JlJIachado. tada no Mun. de Vitória. Nôvo.
3 - Paróquia de GaUçui - praça Note.: a entidade não pôde ser 'fis- Vila Velha:

da Matriz. . ~Iimoro do Sul: calizada por causa das péssimas con- 1 _ Academia de Letras Huhlber,
4 - União Estudantil Guaçuiense 1 _ Centro ClVico 'Classista de Mi· diç~es da estrada. to de Campos (ex-éentro Cultural

- Av. Espirito Santo, 10. ~ moso. - Rua Siqueira Campos sln. Rio JVÔflÓ do Sul. . Humberto de Campos) - !
Guandu:' 2 - Conferência Vicentirll1 Nossa . /, ,2 - Centro de Cultura Hmnberti

Sehhom, das Graças - PatJ:on9,to de 1 - Associação Beneficente Cultu- de Cámpos de Vila Velha I
1 .:... Asilo do Velho (Antigo La!' dll Menores - Rua Nestor Gomes, sln. l'al Rionovense - Ginásio Sul-Ame- Rua 23 de Maio s/n -

Velhice Desamparada) - Nota: esta 3 - Educandário Santa Jzab&l - l'Jcano 3 _ Assistêllcai à Maternidade dI
.entidade já for relatada ent,,'e as do Rua Dl'. José Coelho dos Santos, M. 2 - Ginásio Slll-Americanó de Rio Santa Maria de Torquato I
Mun. de Baixo Buadv '4. - Grupo Escolar Dl', José Montei- Nôvo do Sul Rua Manhumirim, 22
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" - ConterêJlcla de S. VIcente /te
Palllo de São Torqualo

TIull: .'::lanta Teresin1la sjn
5 - Conselho E'al'llcUll.r da Socie'

dncie Sno Vjcente de Paulo
o -:. Obras Sociais de São Vicente

<1~ Paulo
'I - Sociedade São Vicente de Paulo
Prnçu Dr, Beieza s/n
II - Dlspensaríó Sno Judas Th9.deu
Rua Luciano das Neves. 2
11 - lili:cola de Comércio
IlJ - Escola. TécnIca de ComérCio

Eá] ~l'i~o Santo
F.'ll, Lucíano elas Neves. 144
11 - GinásIo Dl.'. Jolio dos EnntO'~

1'I".es
nua A1Ulo vícaccua, s/n I

12 - Obras Passlonisllls São Paulo
<11\ Cn.z 'dos Irmãos Pnssíonístas de
l'U"UI

1:; - Obras Sociais do Inst,ltuto
N occa Senhora das Graças

lina Luciano das Neves, 330 
11 - Pol.clíníca Antônio AgUirre 

A ','OJll~

15 - Pollcllnlca Antonio Agulrre -'
F.'ul

16 - Prefeitura de Vila Velha.
VIll1JútICO:

ftecrell
tuncw
que tat

Munlc.ipio de Vltória:-

Itanhenga - Munícipio de CarÚlt"- li Socledade 1'~6-Melhoramentos
cíca da Divisa.

60 - Pronto Socorro de Vitória' 4 .:- Sociedade Pró-Melhol.'amem05
61 - Sanlu Casa. de MisericórdJa de UmbU1 - Não, existem.

de VItória.
, Rua Dr . João dos Santos Neves Municlplo de Guarapar!:
sjn 1 - Associação Rural - Não exis-

02 - Scminârio :M~nor Nossa Se- te.
nhora da Penha ,I 2 -'- Inspetoria Slío Joáo Bosco pã.~

Viana ra Traballlos AgrJeola&, - Náo exrs-
63 - Eocíedade Benef!cente dos .te. '

Alfaiates ~
Eàl!lclo Alvares Cabral sala 401 Munlc:íplo de Itaguaçu~
61 - Sociedade São' Vicente e de 1 - Associação, Rural - NAo~exís-

Paulo te desde U58.
Pra,;ll. Dom Luiz Cotenganl s/D Munrclplo de Itapemirlm:

Rl1:LAÇAO DAS ENTIDADES Ql1D . ~ .\ •
NAO '1!lX1S'ü,M ou NAU l' úNLtU- I -. ~ào existe' desde 19&4. 8.11
NAM NO &.1ADÚ DO hB!':tRlTU patrrrnõnto 101 d~do ao Estado

,sAN'l:O Fundação ltapemlrensede Ensl~O.

Município de Alegre: Munlclpio de, Joáo Neiva:
1 _ Associação Ruml _ (Não Iun- 1 ,--: Msoclai;ÍlO" dos .Irmaos Mí~'"

dona por raha de ver ....as).. s!"nlll'IQs 110 Brastl - Nao exl.ite "~tl~
2 _ caza 'ne l.ariaaúe l:iáo Joâo _ üdade com êste nome, em "oao 1'<el-

N<lO existe. 'va."
Municlplo de Ancnleta: .Municlpio de Lmhares: "
, . ." 1 - Asscctaçao RUl'al - Não exístJ

1 - ServJço..ue AsslstcncIa ao rHt- desde 19a',." '
bnmador - .Nua existe. :I _ (;únJunto Paroquial Dr. JúaO

Municipio de Aplacá: ' BaÜsl.a - t>rédio em consuuçno, em
, zase adiantada, Começanl. a fUllCIO-
1 - Serviço de As,lsLtncta aos Me- nai . quando concluída a obra.

nores na PrC.LeltUla ue Jlplaca. tIIada
exíste com reiaçao 11 assis.encía a Municlplo de Mimoso do SUl:
menores na. J:'l'el~I.Wa. 1 _ Assoeíaçào Rural - Jlllnals,

Munictplo de Baixo ,Guandu: funcionou.
" 2 - centro de Assi;t(J)cla lplrdl1'

1 - Associação RUIUI - Não ruo- ga - .iamals tuncronou, Alega o seu
c10na por taila de recursos. Nll.O tem pl'esldeme que é 'por causa ne !lUla
sede ploprla. de reculli,Ús.

Munlclpiode Barra de SãcrP.an- 3 - 0ellLl'o de Cultura e
cIsco: ' çãu lnuep.:noeme - JamaIS

nou. O seu pl'esldente ulega
1 - ASSOCiação Rural ...::. Jamais acolil.é:ee por lalta aI! verbas.

funCIonou por IalWl. ue recursos. 4 - Socleuade Amigos dos I/elhos
2 - (.,llSIl I.la Mz.e potlre aos t'll.dn!s - .Nilo exISte. (Existe a SocleduJiI

passioms~as _ JamaIs lunClonou pu: }'brlgo dos Velhos, que ainda :laG
falla de recun>e5. e;tá lunclCnalldoJ.' .
. 3 - olriasio lndepwuêncla -: Uei- MllniclplO de Mulz Freire:
xou de existir., pa,s.,ou para. o âmbi-
to estaduaC e hoje denumma-se (li- 1 -'Serviço SocIal de AssBténcía
nuslo Estadual e EScola Normal Joaó a Menores da Prefeitura - NilO ~XlS'
XXUl.· ' te. (A prele,~ura nada pradcll com

4 - Hospital Loren Reno - :Nlio relação a assistência a menores/o
existe. (Parece tratar-se da Socieda-
de Beneficente Bospltalar- Loreo ,Bt~- Munlclpio de Muqui:
no) . , 1; - AbrIgo à Velhice' Desampara-

Muntclplo de Cachoeiro do. lla- dn. e Albel'llUe Notumo - Ainda lUl0
pemirlm;_ Junclooou, pois o prédio esla em

conslruçtw, em tnse de acallllillen;.,.
1 - Abrigo Cristo Redentor - Não 2 - Dispensarlo Médico Social Ana

eXIste_ Fraga -. Amaa. não lunCJollou, por
2 - Ginásio Slio Félix do Mal'llllé falta de mobiliario. PrédIo pronto,'

- Não existe entidade com êste no- devem inICiar as suas atívlctadCó em
me. Existe o Gma.slo São" F,clipe, no breve.
Munlc. de Atilio vivacqua. 3 - Fundação AvJdes Fraga

MunicípIo de Castelo: Deixou de luncionar desde 196~.
4 - Sociedade Beneftrenre :a:osl\l

1 - Comité pró-MelhOramentos de Jtalar uLorens Reno" - Não ext.te.
Castelo. U I I I d P I' '2 _" e.ncledade Pró-Melllorament~s" "..un c p o e au., '
de Castelo: 1 - PrÓ-Juvenato S. FrancIsco

3 - "S()cledade, Pró-Melhoramento! Xavier da Congregação do V~Iba Di
de Castei(f - Rõdeio Santa EeJ,"esll.. vlno - Não existe no munlcj~io e.n-
Deixou de funcionar, estando em fa- tldade com éste nome, '
se de liquidação. " " •

4 _ Instituto Balesiano Pedro Pil.- Munlclplo de São Jose do Cal-
láclos - Venda Nova.. Prédio em' çado:
construçúo. Começará a. funclonlU' 1 _ Recolhlmenfb da Infância l\
quando terminarem as obras. Velhice Abandonada - Não existe.

Munieipio de Golatina: Munlclpio de VUa Vellla.:;

1 - Assoctaçlio Pró-Melhoramentos 1 - COlégto Comercial Pcdro Palá-
de Colatlna - Foi extinta. há 4 anos. cios _ Não existe l'II!!r\ade com êste

2 - Lar de Ismael (Creche e A~ri- nome.'
go para. Menores) - Centro Espirita 2 - Hospital Maternidade 'NOtRa
Alexandre Drumond - Delxcu dc l'.enhora da Penha - Ainda não fun-
funcionar por falta de re~ursos. clonou. Prédio collcluldo. laltnndo

Munlclpio de GuÍ\çui: s6mente equipá-lo para iniciar suas
"" atlvldades.

1 - Associação Rural - Não. lun- 3 - Santuário Divino Espl1"ito Snn-
cJ:,no. desde" 1960. O prédio for cedi· to - Ainda não func!onou. Prédio
d:i para. o lEC. em constnlção.

2 - Casa da Criança de ·Veneran
dl"- Prédio em construção. As
obras dcverão estar concluidlls deu- '1 - As~C'"la"'li() Espirito.~anlênse do
tra de uns 3 meses" qtHlndo então a Mun!clnlo de VHõrla. - Não <"dsta
en~ldade começará a funcIonar.' icntldede com êste nome. (Foi loca-

24 - Associação Médica do Esta10
do Espirito Santo

Edltlclo do Banco Mlneir<J da Pro
duçáO, sala. 610

25 - Caixa. Belleffcrnte é.1Isu. Fon-
tes da Colônia ltanhenga.

Car!aeica
~6 ,- Circulo Operário
Rua Nossa Senhora da C!>nsOlação.

S/li "
2', -, Circulo Operário Santo i..'h-

tõnío "
Av• .sanlo Antônlo.-l,HO
~8 --' Clube de Oflemls da !,1}J1cia

?o.1lUtar do Espirito' Santo
Mal'mpe '
::9 - Clube Náutico Brasil -- As-

s!EIPnc!.' E'ócir'
Av. Santo Antônio. 111
3U - Colegjo Sacre coeur de Marle
Pl'a:a Con,pl'ida
31 - ColéZlo Salesiano NGssa Se-

nhura da VitórIa
Av. Vitória, 950 ,
S:l - Edllcan[l~do ~I =.~ Junho
Iwa Washlnglcn Pess~a, 88
33" - Escola de Ballet
J4 - Socjc~(lde de C\lltura Artts-'

tlca de Vitória
Ed. do Banco Mineiro da Produção,

sa.a 915
1 - lnslltuto Comboniense de V!t;- 35 _ Escola de,Múslca dn ,!'lspinto

'lilullcv . ~> Sa:,l[o
VlItlrfa: " Itr! nua Alclxo Neto s/n '

;)6 -! Federa"!lo das Assocla~ões
1 - A Pupíleíra Assistência à Mãe Ru"nls do Estado' do Espll'lto Santo

Sul/eira nUa Nestor Gomes 277 - 29 andar
:1 ~ Pupllelra da Sociedade de Am- ;;(lIa ::02 • , '

1''',ro t>. FamllIa 37 _ Federação -das Congreget.ções
3 ,,- Pupllelra, Zélia" Vianna. c;le Marianas no Esíaüo do Esptrito Santo

J\!l'Ulllr. Rua Josó Marcelinõ 19'/
4 ~ Sociedade de Amparo à ];'anú- 38 _ Ginásio Ilha do Pr1nclpe',

lia 'l'upiJelro I Ilha do Prlnclpe '
Rua Rita da Pcn1ln sm 39 _ Gmaslo Professor Otacllio
b - Abrigo Hospllal ele IndigentêS L<Jmba ,CNEG) .

<le Castelo-Assls!i:ncül Médica aos Rua otto Ramos S/!l
Pobres - Hospitnl ,lI\. Colônia de 40 - GlnâSio Snnto Antônio {C.
l'e.codorcs Mal'ia Ortiz - Z-5 N, E. G, J

(j ~ CoUlnla de Pescndores Z-fi da Av. 'Leoncio Nunes s/n
P"l1a do Suá - Asslstlncla :Médica 41 -' Hospital Getúlio, Va'!'gos
do;; pobres Mnrulpe

l ..ull Almirante Tomandaré s/n. 42 - Hospital Infanrll de Vlt6r,l1l
7 - Asllo da Velhlce,D:sa!"P&l'ada 43 - Hospital Infantil Nossa"Se-
B - Sociedade de AssIstencla t\ Ve- 'noura da Glória

lI11ce Desamparada - .Asllo CháCllra I Alamedn Mer!;; Ublra;ao'a s/n -
:Mo:,le Belo ~ 44 - Hospital Psiquiatra Adauto

Lhacara Monte Belo Botelho'
9 ~ Associaçao Anchieta Sanltma.
Rua Lisandro Nlcolet {5 - mstltuto Educacional do ,r:::;-
10 - ASEocloçáo Beneficente dos plrlto Santo

SUli!€l1enles e Sarn:entos da Policia Alto de Silo Francisco
MHltar do Estado do Espirito Santo ~6 - Instituto Inglês Dllniel Storch

Mnt'Ulpe Barão de Ilapemlrim, 209, 89 andar
n - AssociaçãO ;Dzneficentc PrÓ- - sala 801

Mntre . . "47 -:.. Ins~ltulo Marolpe
12 - Associação P1'6-.Matre - I:(l. noças Velhas

pitnl, Nota: nome stual:" 11nstltuto Pro-
Avenida Vitória flsslonl\1 Francisco Schuad Munc. de
13 - AssOCll1ÇUO Brn~lIe1ra eJe Edu- MeruJpe .

C:17ho F'amlllar e Soclal (ABEFS) 48 - Instituto Sagradll Familia
14 - Assoclaçlio das DalJlas de Ca· Rlla Desembargador Sampaio, 335

rldnde de VlIórla 4íl - Liga. EsplrJtosanfense Contra
Frnca Irma Hosll.nnn s/n a Tuberculose '
15 .:... Associaçiio das Obras PrOVO- /Iv. Marcos de Azevedo, 314 '

lllnnas ~de Assistência 50 - Obra Soelal Padre aaUlllle
16 - Obras Provonlanns de 'Assis- Hua Nesto!' Gomes 277

tencla 51- Obras Sociais Santa Luiza de
Av. Santo AntOnio s/n Vitória
17 ~ Associação de Amparo à 52 - Orfanato Santa Lul7A

(1r,:.nça - CaS<\ da, .MenIna e Çfí;-'l Balrro da Bomba
do MenIno 53 - Of!clnas de Carldndé e Lar
18,~ Associação do Hospital Evan- Sanla Rita de ClÍ~sia de Praia Com-

GrUco àe Vitória prldá
Ed. AI<art!'s Cabral, 49 andar. - Íi4--Roupelro de Santa Rita da

5/403 PllTóqula de .santa Rifa de Cii""la
19 - Associação dos Funclonnrios 5ã - Ol'!anllto Jesus CrIsto Rei

Pü1;llcos do Esplrlt() Santo TIua. Ulisses Sarmento stn
20 - Hospital da. Associação dos 56 - pollcllnJca. Antônlo Agulrre

FlIllclonúl'ios PúblicOS do Estado Nota: esta entidade já foI relatada
Do Esplrlto Santo no Mune. de Vila Velha '
21 - ROSpJ!lll dos Servidores PÚ- 57 _ l'rcvent6rlo Al"lra Bley -

ll!1co~ do Esplr\to Sant~ , Sociedade Esplritosantense de AssIs-
nua Domingos, Martins s/n tLnr.Ja aos Lázaros e Defesa contra a
22 '- Associação dos Gliardas Ci- Le'lra"

"l~ do Estado do Esplrlto Sant{) 58 - SoclcdaQc de Assistência aos
Rua Gracltmo Neves, 105 Làz:tros de VJtórla - Educandário
23 - ASlloclação Feminina de Edu- AlzJra BJe)'

cn~Do p Combate fiO Cdncer ~ Eos- 59 - Sociedade Espirllosantense de
pltal Sanla R1i<l de Cãssla. Assistl'ncln !\os lA'lzaros e Defeso. Con-

VI]:, Maria tra a. Upra.
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2 - I11sbitúto sarttana. .de BO!1l Jar-
dim - Bom Jardim. "c._

3 - Liga. de ProteÇão·A.~: Materni
dade e à Infdncla de Bom Jardim -
Bom Jardim. . _' .

4 '- 'Mal.emidade ..MaurícIo', Medei
ros, mantida pela Liga de Proteção
!li Maternidade e' à Infância de ,Bom
Jo.rdím - Bom Jard!l~. _ "

Boni~: ,
1 - Banda Musical' Santa cecílle:

(Nome correto: Soco Mus. sta. oe-
cüía), ,~ Rua da Màtriz, s/n. ,

2 - Conferencia. São Vicente, de
Paulo - Rua da Matrl2l. s/n..

3 - Escola Cônego Francíseo Ca~

valcante - Alto da.Matriz,é:asa Pa.~
roquíal, , , . ~, .

4 -' Grêmio P01lmátíco .de, Bonita
- Rua, Sáo Sebastião, stn. .

5 - Obras SOciais da AssociaçáQ
Espírita - Rua Antônio BOrba.. 31.

6 - Obras Sociais .da Paróquia _
Casa Paroquial Alto da. Matriz, s/n,

Bonito - (F'lmciona -mal) .
, 1 - Núcleo de AssistêncIa Social
de Bonito -' Rua Miguel Gall.lldo.
sem ' número, , . - I

Brejo da Madre de Deus:

1 - Sociedade Musicl:\.l São José 
Brejo 'da Madre Deus - Praça pedro
,Guenes, s/n., .

Bre10 da Madre de Deus - (PUll
, ctonam jlJall :

1 ~ :E.'Scola paroquil\l de Brejo da.
Madre de Deus. ,

2 - Escoia Paroqulai São José.
3 - -Obras .sccíaís da Paróquia Ma,.

dre de Deus. .. ' , ,"
Bllique:

1 -' Ginásio Comercial de Bulque
- C.V.S.l? - Ru~ de São, João s/n

Cabo: .

'1 - Associação de Proteção ,à Ma:
ternlcJade e. à .Infância do Caoll _
Av. Hlsl.oriador Pereira clã. Costa, 392.

2 - Dispensário Social Dom Bosco,
dlL Pf\róqula: da Cabo - R. Vigário
Jouo Batista, 8. '

3 - Ginásio Santo ,o\gostinllo _
Av. liIstorlador Pereira' {ia Costa. 324.

4 - OOI'as Sociais da Paróquia do
Cab(),- Rua Vigário João' Batista, 8
(junto â. Matriz).

Cabo (funcionam ma!)

-/1 -' Ábrigo São Fra~clsco de'Assis
- AuaAnibal Cardoso, s/i:J.~ B/llrro de
São F:anclsco.

2 - Mataernidade do Cabo - Av.
Historiador Pereir~ da cost~, 392.

Ous.:' Esta. ,Entidade, juntamente
com a. Associação de Proteção à Ma
ternidade e à' Infância. de Cabo, des
tloam"se a um mesmo objetIvo. Sá!)
uma. s6, embora. tenham nomes dlte~

rentes, e.recebem duas subvenções or-
dinárias. ' l

Cabrobó:

1 - Glnãslo 1..runiolpal de Cabrobó
C.V.S.F. - Av. 11 de Setembro, 647.

, . I

Caehoelrínha: .

1 - Ginásio MUnicipal de CachOei
rinha - Rua.. Alexo.nélre Protlisio
(Grupo Escolar). '

Cachoelrlnha (funcionam maU

t - Banda Musical Sar,to AniÕnlD'
- Rua. 19 de março s/nq (Junto '1\
Prefeitura . provisoriamente), .

2 - Obras de Assistência. Soeia.l
Santo Antonio da Paróquia Ru!lo
Alexandre Protáslo sjn9. ,

Camoclm de São Felix:

1 - Obras Sociais da Paróqui.. -:. .
Rua. Clementino Semente, s/n9 (Casa
Paroqulan.

'2' - Socf~dade Musical '29 de Se
tembro - A.... SiqueIra GamJ)GIS 8/0'.,

1l2ln.dA. .uma com o nome de AsSOcia-..
ção ESpiritosantense de .MUllCcípioJ.,

2 - Associação São Judas Tadeu
_ N{wfoi localizada.

3 - Casa da criança. de Yltóóa.
- .Não 'existe.' , .

4 - Centro Cllltural Madeira. de
Freitas -" Não toi Iocalízada. ~

, 5 - FUndação Domi.ngos Ãill.l'lins
~ Não exist-e.

O'..!.. Liga Esplrltosantense de Pro
1.eçáo" e Assrstência. à· Iníi1ncl.a. _, Não
existe.

Alagolnha (funcionam mal): '4 - Sociedade dos ArUtices de Be-
, lém de 15M Francisco - Rua ~ot Ar-

1 - centro-13éneficente e cULtUral. tlflces, 118. ' -, -
Ená.: Rua Padre João Ribeiro. '
2 - HOspedl1.ria São Vicente para Belém de São Francisco Ü!'UlICIO-

os Pobres: ' . nando mal): '
End.: Rua Capitão Neto, sln9• 1 _ Confraria São vJcente de Paulo
l~a_~h~ça Espo~te Clube. de Belém de São 'Francisco - Igrej,!\
End.: Rua cet, LuiZ Inãclo, 34 local. ,

Upatininga; 'Aliançll.. .' '-Belel jardim: , ,
,2 - Matemidade do Aliança 1 ._. Centro Soeial e Mortuário de

Allança. ',' Belo Jard1m - Rua Major João GO-
3 - Centro Soelo.l Manoel 'JOliq111rp tnes, 59, , .

. de Araujo. . '2 _ Círculo operário São José ae
:n.ELAÇAo DAS ENTIDADES FISCA- End.: Rua Cofonel Lul2l InácIo, 34 Belo Jard1m _ EUd.: .

,- LIZADASPOR FUNClONARIOS - Upll,tinlnga - Aliança. 3 _' Liga. de ProtE1~.ão il. Mateml-
DA COMISSÃO .QUE'EXISTEM: E Altlnh.o: dade e':). Infàncla de Belo Jardim _
SE ACH..\M FUNCIONANDO RE- E'nd.: •. ~..... ..... .
q'I1.ARMENTE. 1 - EXtemato santa Terev.lnha 4' _ Obras da Paróquia de BelO
," :ESTADO DE PERNAMBUCO <Pertence atualmente ao Estado) - Jardim _ End.: .
~ Nome - correto: Escolas ReunIdas l> _ Sociedade Beneficente SIUltl\

I Afogados de tngàzetru: ' . Santa Terezinha. _ rnõs de Belo Jardim _ EUd,: .
1 - Ação Social da Diocese de Ato- EnrL,: Travessa Neslcr Varejão. 6 _ SocIedade Cultuml Musical 'São

gad,ó§ de Ingàzeira, pró-(lJnaslo sln~. -~, Sebastlí'Ío _ Rua 19 de Janeiro.'
:MoJ,loonhor PInto, de Campos (Assís- Altil1ho (Funcionam maü ,'
téncI~ a Menores Desamparados). ,1, - El>ternato Cristo Cruclflcado Betlmla:

Enà.:· Ginilslo Monsenhor Pmto, de - Pra~:a do Cenl.enúrlo, 14, fundos. 1 _ casa: Maternal 'de Bet11nIa _
Campos- c.V.S.F. 2- Externato São .tosé -"Rua Ju- Eud.: :Betânia,

:I - AssocIação de Asststõncín e lio liorã,cIo-;- s/n, ,2 _ Obras Sociais da ParóqUIa de
Pro~e~ão à Matemidade e à ,Infância. .. Ámaragi: Betânia _ Betânia.

3 '- Assoctaçâo de Proteçao e As- .
ststêncln a Maternidade e à. Infância '1 - Ginásio São José da Boa:ES- Bezerros;
de :I'-fogados de Ingàzeira. perança --Praça Dom Lulll de Brito, 1 _ Assoclação de proteção e As-
'Enà.:' palácIo Diooesano, TrlloVessa st». (Prédio Grupo Escolar). sístêncía li Maternidade e li Infdncllt

Frei oencca, s[n 9• '~ 2 - Obras SocIais da. Paróquia de e Assocíaçüo de proteção li Mater-
Dos.:, Trata-se de uma sõ Entlan- Amaragi ç:nsa paroqu~al. _ . nídade cá rnrãncía _ Rua Sllmuel,

de com nomes di!erentcs e recebendo 3 - Socl~dade Benefícente S~o José da. Cunha, 's/n.. ' _,
dUM subvenções orãínsnas. do Amaragl - Run 15 de novembro Observação: _ Truta-se de uma só

4 - Diocese de Afogados de rngà- sem número. enüdadc COm nomes diferentes e
zeíra, para obras sociais. . Állgellm: duas subvenções ordínártas,

5 .:... Obms Sociais do Blsp~o: , -. . 2 _ Obras Sociais da Paróquia de
o - Obras ,SocltlIs da Diocese de 1 - SOCiedade Mortuarla Elão VI- Berros _ Rua da MatriZ, 184.

Afogados de 1ngàzelra. cente de Paulo - Rua Miguel Ca,: 3' _ Orfanato Nossa Senliora das
lado, 22. ' Dores'de Bezerros _ Rua. do Rosú~End;: Palácio Diocesano, 'l'ravess:t

l?rcl CalleCa, 'sln9. ' .' ' AraripIno.: 1'10. 96. l' _ '" .
-Oos.· Trata-se de uma só Entlaa- '1":" Casa-de Saúde Súo Jllse de 4 - Paróqu a Sao Miguel de_so.lr~,

de com nomes diferente?·o recelJel1- Araripina _ navessa Coelho 'Rodri- para Obras Sociais - ,praça Sao 1\11;.
do três ssbvenções ordlnarlas.. gues s/n.· - - . gU,el s/n. .

7 - Escola Normal Rural de Ato- 2 - GinásIo MU11icIpal de Ararl- 5 -- Socledo.de Benefl~ente Boas
Ilados. de IngàZelra. . pino, - Rua 11 de Setembro s/n. Novas - povoado Boas NOVas.

Eua.: Alto dos Borges, slnY
• • ArarlPlna (FUncionam mal): Bodocó:

3 - Hospital Matemidade Emlia 1 _ 011'0ulo Operário-de Arnriplna '.'
Câmara - C.V.S.F. - Rua Coronel Pedro Cícero s/n. 1 - Assocmção Cultural - Rua

Eurl.: Rua.JÚllo Câmara, 62~. , 2'::" Instltuto'São Vicente de Paulo Dl'. Jeli<! -\,e,ssoll! ílíl.
, !l - Semln"rio Menor (pré-8emi- de _'\rarlpIna. . , 2 - Gmaslo Sao .José de Bodoc6 -

~ " C.V.S,F. - Rua Agall1enon Maga-
JU\rlo). . ., - 67- (l!.s-' Arcoverde: '. 11lães, sln (Grupo Escolar). ._

Euá.: Rua Jullo CalnIU'l'!" 1 _ Ginásio Cardeal Arco Verde _ 3 _ União Bodocoense e Ul1Iao
. cola Dom Vital). - 'C.V.S.F. _ Av. Pedro U. !sIn. Bodocoense :- Rua Marechal Deo-

Ágrestin(/,: :I ~ Ginásio Estadual Carlos ltios doro da Fon~eca s/n. ,
i J -, C. V.S.P. (~Toine correto _ co-I O.bservação. - Trat!l-se dc uma só

1 - Escola de Corte eCos lU'a 0- léglo Estadual Carlos Rios} ~ _ RUa, entIdade com non;e~ diferentes e duas
cera Ribeiro., 'Prudente de Morais s/n. subvenções FedelalS). ~

Eua.: Rua.- Marechal Deodoro, 1~7. 3 _ Glniísio ImaC'Ulada conceição Bodocó _ {Funcionam mal}. .
~2':2, Instituto de Educaçiio pro!ls- de Arcoverde _ C.V.S.F. _ Ave-. ' .

I!Ilonal e de Assistência, Social de nida Coronel Antônio Japio.ssu, 690. - 1 _ cent!'! Soci!!,l de Ararlpt
Agrcstlnllo (IEPASA). 40 _ Obras Sociais da. Paróquia. de Rua DI'. Joao Pessoa, 99.

Enc'!.: Rua coronel /'Sanoel Alves, 'Areoverde -~ Praça do 'Livrqmenfo; Bom Conselho:
117. . t. 'd' <Paróquia).. .

1 - Centro Social e Recrea IVO e" 5 _ Sociedade Evnngélica. de ,As~ 1 _ Associação dos c,l'Iadores
J,grestina. ' sistênciasoc!al _ Av. Coronel An~ Rua 7 dc Setembro, s/n. -~ ,

Emi.: Rua João GuiUlerme. tônio Japiassu, 690. ' 2 _ Caixa Escolar Laurindo Sea.-
2 - Mat~rrlidade de Agrestlna. 6 _ Unidade Sanitária de Arco- bra__ AV. MIlrechal Deodoro s/no
Elld • Rua João de Deu.'l, -s!n

9
• verde _' Rua _"gamenoil. Magalhães; (Grupo Escolar). . :

. 3 .....:. sociedade Beneficente "João sem número. -'. 3 _ colégio Nossa. senhora do Bom
Guilherme". ' 7 - Ginásio 11 'de setembro de Conselho -:' Eraça Centenário, sln.

IÚlcL.: Rua João Guilherme, 41. Arcoverde _. C.V.S.F. _ AV. Co. 4 _ Escalá Paroquial _ Rua Mon-
A{]uas Belas~ , ronel Antônio Jo.píassu, 6OO~ senhor Marques. '

, . -. 5 - GÚ1á.~lo Couto Fllho - Ave-1 - Escola' Paroquial de Agllns Areoverde (FuncIona mal). nida Marecllal Deodoro,' s/n.
Belas. -.' 1 - SocIedo.de Beneficente dos Mo~ 6 - Ginásio São Geraldo - PJaça

.Em!.: Rua Siqueira campos, 15. torístas ..;:. Rua Joaquim Bezerra, 169, Frei caetano, s/no ,
2 - Ginásio Padre Nelson. ,', São CristóvãQ. 7 _ Maternidade .Mãe. sertaneJa

" Eud.: Rua do. Alegria, sln9 ou R,)Il< (Nome correio: Pré-Maternidade Mae
Coronel Constantino, sln9

• • Belém. de Maria: , ,Serto.neja) _ Ru'a, Monsenhor Mar~
3 - Sociedade 7 de Setembro. 1 - Educandário Nordestilio Ad. ques. ,.'
Emi.: ~Rua. Siquéira Campo's, :lo ventista - Rua Belem de Maria, P.E. 8';"" Orfanato Nossa Senhora do

- Aguas Belas (funciOl1a.m ma)):' 2 - Sociedade, Musicàl Santa 'ECI. Bom Conselho _ Praça ceutenjrio,
I I gênia - Rua. Coronel Manoel carf- sem ilúmero~ -- - . ~

1 L As!!ochu;ão Rural de Aguas Be- elo. ' 'Bom 'Conselho :..... (F)lllcionam
; lu~:,I(I.: Rua 'Dl'. Mlúloel Borba, '18. Belém 'de São Francisco: mal)."

,1 :..... Escola Nem:!l Nossa Senh(lra 1 _ Associação dos ex-alunos do
A7agoinha:' do Patrocínio C.V.e.F. - Rua Co- Ginásio São Geraldo _ RUa. '7 ele

l-Assaciacão Rural de Aligolnha. rimeI Traplá Sln. setembro s;n. ' • . . . ,
Elle!.: Rua -Barão do Rió Branco, 2 - GllIásto Menino, Deus de Be~ 2 _ União Estudantil Bom Conse~

75. . " lém.•••d.O São Francisco - C.V:S.P. Ihense - nua Siqueira campos, 52.
.2 - Centro de Ação Saciar da pa· .:... Rba Coronel Trapiá s/n., fone: 129. '

róquia de. Alagolnl1a -:-' Casa Paro- 3 - Sociedade Belém de São Fran- Bom Jardim:
qUInt, - RUO. Barão do Rio Branco. cisco cultural '- Av.. Ooronel Jerõ- I ""'" Associação Rurai de Bom Jar-

23"" nlmo .'pires (Teatro Santa Cecllla). dill1 - Bom Ja.rdim.
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EXU'
FuncIona mal:

1 - Obras da Paróquia
Paróquia de EXII.

PJÔres:

BSCAOA
, Funciollem mal:'

1 - Serviço ASsIStencIal, do 'SJndl
cato elos TrabalhàdOl'es nas Indústrías
da Fiação de Escada - Avenida .RIo
Bl'l1nco n· 117.

EXU
1 - Uniã'o dos "l'.rabnlhaclores

ExU - Rua Zuza êaraíva S(~Q.

canhoL!nho: 7 - Externato GoveJnador José Bs- Custódia:
zerra - Rua Leâo Dourado, 318. 1 _ Casa Materllal de Betáma _

1 - FundaçlÍO DI'. Geol.:e Buttler 8 - Externl1,to Josi' Rodrigues de MUuJClpio de Be!ímm rha: três anos
- AV. Coronel João Francisco da Jesus - Rua 3 de Maio, 42. desmembrado do mumc'plo de -':u~tó.

:r.fatd~:~~tinho' (Funciona malr : 9-ExternatoMistol..0I\saSeullC.l.a dia. )
1 - Associação Rural - Rua Eu- da Salete - Run Leão Dourados, nu- Escnrta:

gênio Tavares de Miranda, 387. mero 1.550. 1 ~ Centro de Açáo Social Recrea-
10 - Externato Misl0 Siío F'rs ncls- tivà c CulturaJ elc Escnda _ Rua Ba-

CMnaiba: co de Assís - Rua Cônego Julio ca-' rao de Judiá .nv :ifi. ,-
t - Ob~a5 Soelals da Paróquia -tIe bral, 282. " 2 _ Centro Social, Rzcreativo e QuJ.

Oarnwba de Flôres - Oarnatba , 11 - .Extel'naio Natália Ltmeíra tural de Escada {Tlata-se da -nesma
Rua Pôrto Alegre, 77. Entidade acima. com nomes düeren-

Carplna: ' 12 - Externato Nossa Senhora elo tes e duas {2l subvenções ordínártas.)
Mente Cal'melo - Rua Neco Lira nu- 3 _ Centro' de Assístência tlocial1 - Colégio dos Pobres das Irmãs mero.112, Dona Ange1a Falcão. _ Rua JoáO

llorotéllls - CrJ.rpiua. 13 _ ,Externato Nosoa Senhora do Manoel Pontuat nv 195. '
2 - Ginásio Padl'e Rinaldi - Rua Sagrado Coração _ Rua Leão Dou- 'I _ Creche Santa Clotilde _ com-

Padrc Rocha., 500. - rado, 367. - panhla Industrial, Pirapama.- - ,
3 - Juvenato Maria Auxllindo.ra - 14 _ Externato Olavo Bilac - Run 5 _ Escola Puroquíat Monsenhor

Rua Padre Rocha s/n
Q

• Ped R d M t' o:}4 _ Obras Sociais da Paróquia de Neco Llrn, 112. - rosa - ua , a' a I'IZ 11 •
Ca~lna - Carpina. 15 - Externato ornüta Maria - 6 _ Eli:t~mato NOssa Senhora

.... RIS\. 3 de MaIo, 42., • Graças _ Rua. da Mntriz n' 5L
Caruaru: 16 - E"ternat~ Pmto Junlor -:- 7 '- Olnásio Nossa Senhora da Es-
1 - Abrigo de Menores Dom Bosco Travessa Iraci, 56, Bntrro Ouarara- cada _ Pl'aca da Bandeira 119' 23.

- Estada ela Pitombeira s/no. peso - 8 - Oúarânl Futeból Clube _ Rua
2 ••~ AssociaçlÍo Cararuense de Edu· ~7 - Externato Santana - Sitio João Pessoa>, nO l00!. ,

- Cult R Porto Alezre nn Japecallgl'l. ' 9 - Juventude Operária Católica _
IlIl.ÇIlO e ura - • -" g. 18 -'- EXtnrnato Sanla _ReleU_a - Se,.ão de "'.cada _ Rua samuer cum-- (Residência Particular). ~ _ y"'"

3 -, Associação Di!usora -lo EnsIno Distrito de Gonçalves Ferreira. pelo SinO (Atrás do Cinema).
Primário de Caruaru (Para OS Exter- 19 - E:<temnto SEmIa Madlllel"ll - 10 - .Paróquia de Escada para Obras
natos e Escólas fllla.dos à mesma As- RUll do R'achueIo,' 164. Sociais - Matriz de Escada: '

il - í d . c 11 - Servic;o de Assistência '::;nclalsocíaeão) -:- Rua Cal! ao LU z Os 20 - Ext emato SnnlJ\ Terezmha - de Fscada (SASEI _ Rua VigIJrJD
Reis, 13. - Serra dos Cavalos. Simão n" 99. - _ ' .

4 - Assoclação Educaelonal do Eu· 21 - Erlemllto Sanla Vel'bnica-- 12 _ Sociedade União Beneficente
sino Primário e Doméstico Caruaruen- Rua Duque -de Caxias, 113. 29 andar. 25 de -Março _ Prnça da Bandeira nu-
se - :Rua 3 de Maio, 42. 22 _ E~dernalo Santo Antonio - mero 37.

5 - Centro de Asststêncía Social de Pelada.
Caruaru - Rua Vigário Freire. 128. 23 _ El:ternato São J{)ão Bosco. _

6 - Diocese de carunru p/ObrllS Rua 3 de Maio. 42,
Sociais. Rua Á&evedo CouUnho 24 _ Extemato sr.o f,uiz - Xlcllru,
s/n~ (Rt'.'lidência do Sr. Bispol. 25 _ E:-:t,e1'l1nto Siío severíno_ La-

7 - Escola de Corte ecóstura Am- gedo Cedro.
bróslo Florentino de Almeida - ,Rua 26 _ Externato Slella Matutina _
Vlgário FreIre. Rua Luiz de Carvalho, 35.

8 - Eseola de Corte e Costura São 27 _ Externato 25 de dezembro _
FrancÍSco - Rlachíio - Rua- da Paz, Av. JOllQU'lD Nabuco 93.
n~ 31. 28 _ Extefllato 27 ele Janeiro

9 ~ E.,cola Professor Andrade Be- Tooula.
zurra ~ Rua Duque ele Caxias, 106. 29 _ Externato 23 de MaIo _ AI'e-

10 ~ Externato 5 de Julho - Rua nlda Joaquim Nabuco, 93.
Marlln Afonso, 38.

11 - Exlcrnato SantIl Adelaide 30 - Externato wasnlnnton Luiz -
Rua Duque de Caxias, 85 - IFunclo- Rua Afonso Pma,_27.
nando provlsóríamente no n9 106). 31 - Instituto de Aprendiza~em

1 ~1 - otnasto Mlmicípe.l de caruaru Dcmêstlcll e Ensino Prllnúrio d~ Ca.- t
- rll!U'U _ Av. Joiio de nnrros, 471. 1 - SOl:leda(1e cul ural, de FIllres- Run Visconde de Illhauma, s/na. _ Rua DI', Sántana FJJho n? ~ii.

13 - Ginásio 7 de Setembro - Rua 32 _ Pôstc de S:lúde e Assistência
Emsmo B1'alla, 150. SM!al S~nlo Antõnio __ ClIrulll'U. Floresta:

14 - Instituto de AssIstência SocIal 33 _ SOCiedadede Pl'llte'1ão e-Assis- 1 _ Caixa Escolar Padre Luiz Ama-
Dom Pj~1 Vllal - Praça Dom Vital lene'a Social - Rua Sllvlno Macedo ral _ Rua Jose Gonçalvcs TÕ1'1'eSSRm
s/n; nU fiB. ' numero (Internato Educacional e

1fi - Il'l3t.i\uto 19 de Mala - Rua 34 _. Sociedade Edncllclonnl São Agrlcola São Lulz de Gonzaga.)
Aft~1~~~ltiÍt~~~~oJOSé de Caruaru i'osé - Rua·capltão Luiz :R~is. 13. 2 _ Casa do Estudante Sertanejo
~ "'11l1 Cllpl1íío Luiz dos Rl'!l:, 13, Cntende: - Rua Coronel <losé GOll~alvcs TÓl'-

.. t ' " res sem n(lmero.
17 - Lar Santa Maria Oore tI '1 _ Associação de PlOteção à Ma- 3 _ Centro Social pl" X _ Frllca

Av. AhlltZOnas, s/n~ BaJrro de Santa 'ternldnde e à Infância - Rua Ismael AntonJo Ferraz (Ação Catóilea de
Mnl'ia, Silva, s/no CUnldade Mista'de Caten- r'lorestIl) _ 12lJ.

18 -~ PntrollaLo Siio Joiio - Rua de). _ 4 _ Escola de oacWogral1a ne- . Ohs.: Traia-se de uma SÓ E'nt.ctatle
Vjetol' Mell·e1les. S/lI

D

• '2 _ Centro de CultUl'a Lono XllI mlngton Sand - Rua Coronel Faus-" com nomes diferentes e r~cehendo
19 - Residência de São Bento -. __ Av. Presidente Vargas. l/nO. to Fel'ra? no 196. duas subvenções ordin:irJa~.

Rua DJalma Dutra; 24 - (Ju~.to J.() 3-- Cong=cgacão MnllftUa - Praça 5 - Escola Normal Regional de 1·10- Glória CIo Ooiu..:
Colrl!ío Sagrado Coraçlio)., Com,lio Etlcllri~t.ico, sftlo. resta e Escola Normal Rural de lfJb-

2U - Segurança N()lurna de Cama- 4 _ Eseola Normal Reglónal Santa res - Avenida Bom Jesus s/n9 • 1 _ Centro Eanlo .Antõnlo J:;(1Clat
ru - Rua SíMno Macedo, 54. Terezlnha _ Praça Cornçãn Eucar[s- . Obs.: Trata-se de uma só Entidade de AIIOll _ Allotí _ Glória do [loltã.

21 - Scmlniirlo Menor de Carual'U t • com nomes diferentes e duas subven- 2 _ Centro Social São José (i',;lr&
'I 1 /? Ico sjn.' ".- ord' '1'1 N ..' 'i d ~ I N a- Rua Azevedo CO\!.n lO S 11 • 5 _ Gin;\slo Municipal de Catende ç""" ma. lIS. , • • ova _ .~"unIClp o e L'e ra OV, M-

22 -~ Sociedade Educndorn Carua· R Df'l Aurora B/n? ' 6 - Ginasla Padre C,atldio No~a~s tJgo dlslrJtn de Glória do Goltil. .
'rup.I1SC - Rua Gonçalves DI!8.. g. - ua 11 ,,' - C. V.S.F. - Praca Luiz de BrJto I 3 - Gillósio D. Miguel de Uma.

:i3 - Sociedade Edueadora do En- 6 - Sociedade Beneficente Sant.:l n? 620 (Dom Luiz de Br;(o,) Valverde _ GlórIa l.t!0 Goltá.
sino PrImãrlo Carullru - Av. Rio Helena. (Nome correto: Sociedade de 7 - Ol'êmlo ~ de Julho - Rua De'ln 4 _ Soriedade Mista Benerlcente
Brnnco 112. 19 andar. " ,C;ridade Beneficente Mortuãrla SR.!l- Luiz de Brito 0 0 244. MortulÍl'ia 2! de abril (~ nome cor-

24 - Unlíio Beneficente dos Artm- ta HeIrnnl Travessa Síi<J Joáo s/n~. 8 - !nt.ernnlo Agficcla São LuizIrela ~: Socledt\de Beneflcente Mi';ta.
tn.~ e P,l'Oflssionais de Caruaru - Rua Oonzag.1 - Rua Co~ol1el Jvs~ Gm- MOl:tuárla 21 de AlJrll - Glória Ol)
18 de, Ma!o, 82. Cocrcntes: !çalvI!s Tôrre.s s/no. GoHá..

Clll'Uartl - (Funcionam :a1al): . 1 _ T.nstltulo }>"or.sa Senhora do I li - Pensionato da Divina Pl'o.11I:n-1 Goiana:
1 - ··SOC1·l\·<O Educacional Dde- Perp<tuo S'~"l'ro - R~ll. Agnmenon Icla - Praça Dom Luiz ele Brito nu-, . . I

"'" ," ,- '. '.mero 251.. ,1 - Coieglo Monsen 101' FabrICIo de![IW:u nodrlgllPs - Av, JoaquIm Na- Ml1ílalhães 35. i' FLORF..8'I'A \ Goiana _ noialla.
buco, 308: . Co tOs' , I 2 _ Colégio Sagrada Famllla2 - E'cola de Arte São Franelsco I' e . . , ! FuncIonam mal: ! GoIana. .
- Rua São Paulo, 115. 1 - Cput,ro Onera"", Cultural de 1 _ Associação das Mâes de Nossa I 3 _ Escola Têcnlca do Comerl'1CJ

:I - P,scola JacksoJ) de Figueiredo nhll c1M Fl(\rp~ - Rllll Artur Siqueira, Senhol'Il. 'das Dores _ J~reja do Ro. Monsenhor Fabricio _ Goiana.
,- Hua do convento, 620. :l Ilha d!1S FlI!~e., .C"orU's1 Rár.lo _ Praça Coronel :F'austo fo•.".rraz" '! _ GináSio Manoel Borba de aola-

11 - Externato Castro Alves - Rua. tê A' na Oolana
Afonso Pena. 66. 2 - Cen~r}l SOOi8J de Cor s - ~. Re~ ~u~~~~:il'lção de Proteção (AS- 5 -:.. Socie~ade,Musical 12 de Ou-

a - Ext.crnato Coração Eucl\l'lstico Rio Serlnh.•,,:n s/n . I "tI' I à Maternidade e à Intãncla Itubro - GOll1nll '
- !'tua Leão Dourado, 1.550. 3 - Eseola pal'oa~ljl SlidFr~N~~1~~ ',:::, p~~ç~ Dom Lul:;>: de Brito sem nú- 6 _ Colônia dé Pescadores Z-g _

fl - Elltemat.o Dr. José Mariano - de AS~ls - RU'- e oso a - mero _ Pôsto de puerIcultura. Goiana.. .
Rua Santa Clara, s/na. nO 49. " ,



Maio ele 1.966 ,2933
~..

. /'

2 - A$oclação das Senhoras de Ca- Obs.: Trata-se de uma só Entldac..
rídade - Nazll1'é da. Mata. com nomes diferentes .e rece')en<l4)

3 - Casa de' Caridade Im'«,uJada duas subvenções ordínârtaa.
Conceição Nazaré da Máta. . ,24 - Instituto Histórico de 01!nda

4 ,-' Casa de Saúde e Matlm1idade - Praça de Liberdade n9 214.,
Dr," onmauro Praga -:- Nazaré ca 25 - Orfanato São José de Olínal
Mata. , Rua São Bento nO 67. .

li - Circulo Operário de Nazaré da OLJ.NDA
Mata' - Nazaré" da Mata:

6 - Colégio tanta Cristina - Na- Funcionam.mal: .
zQ,l'é .da Maia. I - centro de Asslsttncia \inr.

7 - Escola Profissional .de Nàzll.ré KubItschek" - Rua Antônio da Cflbta
da Mata - Na~aré da Mala. ,Azevedo sino.

8 "- Escola ..Pj·ofisslonal N.· S. élo 2 _ Colégio Nossa Senhol'!l' do Ela.
RosAdo - "Nazaré da Mata.. . grado 'Coração - Rua Dl'. Manoel de

9 - Escola São Vicente de Paula Almeida Belo n9 365. .
- Nazaré da Mata. ' . 3 - Serviço de AMistêncla. !:Iuclat

10.- Euterpina 'Juvenil' Nazarena Getúlio VlIrgM - Estrada da Caixa
da Mata - Nazaré da Mata. O'Agua n 9 1,1711.

11 - Ginásio Santa Cristina - Na-
zaré da Mata. . Ourícurl:

12 - Ginásio São José - Na~aré 1':'" Assocíacão são Vicente de Fali.,.
da. :Mata.' . , 10 _ Praça Voluntários "da Pátria ~elU

13 - Hospital' Regional de !(I\zaré n'Úmero, '
da Mata Nazaré da 'Mata. 'OURICUar

. 1~ - Põsto de PUericultura 'dé. Na-
eare dll Mala -. Nazaré da Mata. ,Funcionam mal:

15 - Sociedade Musical 5 de No- 1 _ As.~ociacão de Proteção" e AS';;
velJlbro - NaZ9.1'é da Mat;'.' ,sisiência 'à MaternIdade e á rnraa
_ 16 - CMa de 'Saúde Crimauro F1'a- cía -'- Praça Voluntál}03 \!a Pã.trla.-!-'
ga. -, Naza.l'é da Mata. ' .' ' (Pôsto Puericultura. I .

N...ZARÉ DA MATA 2 - Circulo Operário de ourícurt
- Rua Anisio Coelho' n9 188. .' . ~

Funcionam mal: - 3 _ Esc01ll. Paroquial de Cruz de
·1 -' Diocese de Nazaré para Obras 7>!nlfa - Cruz de Malta. , , ,

Sociais - .No.zal'é da Mata. 4 - Liga Pró A\fabetiznçliO - l'l'a
, ,2 -;- I?ispensário Santa LUí'la Ma- çoc ,voluntários da pátria sem ml-
nllac - Naz1Iré da Mata. mero,' . , '

3 - Obras Sociais. da Diocese de 5 - Obras Sociais Anisio. Coelho .,..,
Nazl1ré da Mata - 'Nnzaré da Mllta'. Prara. votuatáríoe da pátria' sem llÚ-

Oltnda: ' mero.
1 -Abrigo Bezérl'i de Menezes _ Palma.res:

{Col'reto:~Abl'igo 'da Velhice Des, ,P. 1 _ Abngo São Fl'ancisco ,de As-
de M. ~ ~ Av. AgalllenOl1 Msgaihnes sls _ Rua FI'ei oaneca n9 .nO, ,
sem numero. ,. . 2 _ Banda Muslcal 15 de Nov,,;n~
- 2 - Instltuto e Abrigo B~ze.rl'a de bro _ Rua Letássio Memtenegro ~~m
Menezes. i nero .

Obs,: Trata-s.e de U111a só Entidade ,n ~ _. Diocese de Palmares, para
com nomes ~lferen~s.!, 1',ece'Jcndo Obras Sociais _ Cl1ria Diocesan:l. dos
duas subve:lÇo€s ordlnarla$. ' Palmares, Rua da Conceição., '
'- 3 - Abl'lgo de Menores Nossa E'e- 4 _ 'Escoia Normal Rmal Nossa ?e
,".hol'a do ~mparo. . , 'nhora de Lourdes _ Alto da 'Sancle

4 - Abngo do JUi'];ado de MénorEs sem número.
Abandona~os. . 5 _ Escola Técnica. de Comércio -

5 - JUizado de Menores 'de 01in- Praça da Luz spm número.. .
da e. ' ' . .' . li _ Ginásio Municipal Agamenon

6 ;-' Soaiedade Ohndense deASSIS-,Ma~alhães.
téncll~ e Ampnro aos Menores "7 Rua 7 _ GInásio Municipal de Pa;ml\~
do Bb;tsucesso.119 300, . ,res ,_ (Correto Gin. Munlc, "gam.

Obs.. TrltIa~_c de uma ~ó Entldl!de 'Mag. \ -'- Pr{\()a da LUZ" sem número.
~~~venopes dl~cr!'llLes e lecebendo '4 Obs.: Trata-se" de uma. só Enti:la.
, 7 ~~bs. Q!dlIlal'l~, , ,de com nomes diferentes e rcceb~n-

rlgo ~ossa ~enhora de ',our- do duas subven~ões ordinárltlS,
des - Rua. Sa~ Bento n9 328. 9 _ SocIedade MlstlÍ União I'flltll:l-

f
8:- Arqu!dlOCeSe de Olindll e Rl'cl- nitária _ Rua Coronel Austriclblo

e - Avcmda Rui Barbosa .sem nu- 9 soo' ~ .
mero. n -, S I d d t ,'. "1' t I9 _ Casa do Pobre _ Rua \JlIlll'te 10 - oc e t1 e MOI: Uana .<v lS n ( os
CoelhD n9 ~40' Palmares - Rua VIsconde do Rio

10 - cent~o de As5isteneJa oSlIe"ll Bl'anco 11" 1. 3gS. '
Agamenon Magalhães c- Rua Ar.r!>- Parnamlrlm:
l1Ío da Costa Azevedo n9 71. . , ' • •

i1 - Volégio Santa Tereza'. 1 - Gmasio MunlcIPa1 dn Par'wml-
,12 - Obras de Socorro aos pubres ,rim - _C.V.S.F. - RUa Agamellon

de Olinda e seus arredores. l\>lagalllaes n9 24.
13 '- orfanato dos Irmãos d~ Oarl- Paulista:"

dade de Santa Tereza e
14 - Orfanato Santa Tereza _ ,h. 1".- Caixa ~êJólcfieente. dos, Intel'-

OUnda sem número (Colégio Santa natos no SanatorlO pe. AntOlllO Ma-
Tereza. i noel - Leprosário da Mirueira.

Obs.: Trata-se de uma só Entidade 2 - Circulo operário de PaUlista
recebendo quatro subvenções. \ , - Vil.n .Presidente qetü1io' vargas
\ 15 - Cruzada Social AndraCe IJ- sem numero.
ma, -' RUl\ Noya Ollnda n9 425 _ 3 - Escola da AMcmbléia ,de DúUll
Aguas Comprida!.' -Pal'atlbe - etlstl'O Alves Paralibe.

16 .:..... Ginásio Industrial Guedes AI- 4 - Escola Prim:iria da Assembléia.
coforado - Av. Joaquim" Nabuco.nú. de Deus - Rua da AMembléia nú~
mero 838. mero 113.

17 - Escola Pom Bosco - Rua DOm :Pedra'
Bosco n" 106 - Peixinhos. ' •

18 - Escola Prática Comercial de ·1 - Associaçllo Pedrense de 'impa.
Ollnda - Rua São Bento n9 <\7. 1'0 à Maternidade e·li. Infàheia de

19' - Escolas Reunidas Nossa Se- Pedra. - Praça. do Prateado 'nume~
nhora do Monte - Alto do Monte 1'0 80. ,
sem nálnero. 2 - Escola Nqrma! Rural Amália.

20 - GinásIo .Olindense Dom 'VI- Ca.valcanti - C.V.S.F. - Rua Je·
tIll - Rua do Sul n9 28(1. . . rônimo de. Siqueira sem número.

21 - Ginásio de São Bento de Olln~ Obs: A referida Entidade é mantl-
dn - Av. SlglsmundD Gonçalves, nú- da pela. "sociedade Beneficente San-
mero 375. . " ta InêS." ,

22 - IIlJ!tltuto Alan .Kr(rl1el:: e ' 3 - Maternidade de Pedra - Pra-
23 - Orfanato' Ceci Costa - Ave- ça do Prateado n9 80'. "

Azevedo nlda Professor Andrllde Bezerra nu~ . Obs.: Esta entidade' e a AssocIa,.;
mero 826. ç.ao Pedrense de Amparo à Matel1Ú~

I

OlARIO DO' CONGRESSO. NACIONAL, (S""lIo I)

MACA ,AR.A~A

Funcionam mal:
1 ..:.. Casa' deCa,idl1de Santo An

tonio - Rua Danlas Barreto sem nu
mero.

·'·Maraial:
1 - Oratório Educativo. SlíO Joa

quim para ,o lnstltuto Ol'fanatológlcCJ
- Rua F-rei Caneca 5/n9 •

MoreuCJ;

1 - Maternidade Armlndo Moura,
mantida. peJa-'União Beneficente dos
Trabalhadores de Moreno - Alto da
Maternidade sI e . I

2 - União Beneficente dos Traba
lhadores de Moreno (Mantenedora. da
Maternidade Afmindo, Moul'a.) __

Obs.: Trata-se de uma só Entidade
com nomes· diferentes e recebendo
duas subgenções ordInárias, num to
tai de Cr$ 14.000.000.

3 - Serviço Assistencial do SIndI
cato dos Trabalhadores nas lndúEtr!as
de Fiação e Tecelagem (le Moreno 
Rua André Vidal de Negreiros núme
ro ..62.

Nazaré' da Mata:
1 - Abrigo DomIngos de

- Nlló!aré da Mata.<;) ,

Quinta-feira 19
~~~ ~-

GOIANA 6 - Vila Medalha, "Milagrosa do So-
COfl"O - Rua~Ayt,ur XlI.vier sem uüme-

'Funcionam mal: _ j'l) _ Socorro _ Caixa Postal nnme-
1 .:.... Ação Pal'oquial de AssisWncla 1'0 274.- Recife. '

N,' S. do Rosário ~ Goiana. t 'd d '
, 2 _ Escola Agrícola de Goiana' _ obs.: Es li Eu.i a e' saiu no Qrça

mento com verbas consignadas para
Rua ManeeI Carlos de Menaonçanú- dois, Municípios: Jaboatão e soccrro,
mero 116. sendo que o' último nada mais é que

, Gravatá:. um Distrito. Possui, pois," duas sub-
, 1 - Escola Frei Miguelinllo _ An- venções ordinárias.

tiga. Praça 10 de novembro atua; Pe~ Joiio 'Alfredo:
dro Joaquim de Souza. nv 90. .

2 - .l;'.scola Paroquíal de Chã, Gran- 1 - E~cola 'Profissional Dom BOs-
de - (Não pertence mais l\ Gra\'iI!á) co - João.Alfredo.
~ 'Rua Bernardes Vieira s/n9. João Alf(ecto:

3 - Externato' P9Zóquial de, Gra-
vaiá -, Rua Oleto Campelo nv 197. ,Funcionam mal:

-4 '-'- 'Gi1llisio Municipal de Cral"Íltã
- Avenida Joaquim, Didler n9 197. 1 - Liga' de Proteeã« à Ml\lernl-

5 - Obras de Defesa da Criança da4e e à Infância 'João Al(l'edo.
Pobre de Gravatá _ Rua Cleto Com- li - Pôsto de Puericultui'a Joseta
pelo nO 14.0 (para reuníõea.) Joana. Cordeiro. mantido pela Liga.
, 6 - socíedade Beneficente· -São -.Vi- de Proteção à Maternidade e li. In~
-cente' de Paulo _ Rua Slio Francisco fâncla de João Alfredo ..;.., Joál> AI·
de Assis , s/n, fredo.' -~

GRAVATA Lagoa dos 'Gatos:
:Fj'\ucionando mal; ',1.- : Associação Calólicl\' de: L.w,oa

dos Gatos - Rua Barão do Rio 131'<111
, 1.,- Escola de O"rte e Castum Cf- -co sem número - casa Pal·OC!u!al.
cHJa Gonçalves - Rua Avel1110 Me-
deiros n? 301 (Sede Proyiiiória.) ,Lajedo:

,Iguaraçu: 1 -. Obras SOCllÚS da Paróquia de
Lajedo. - Igreja.

1 -:- Associação Mantenedora rio or-
fanato· de, 19araçu _ I"araçu.' Limoeiro':

2 - Banda Musical 19 de Maio, ele ...,1- Açl\o Paroquial de Assistlin
lta~ssuma - Illlpe&b'UlIla - 19a- ela _ Paróquia de Limoeiro.
roçu,.., 2 _ Banda. l.lUsical Independência
. 3 ,..;... Centro Educatlv.o Oper'\rio Au- de Limoeiro _ Rua' Snnto Antoolo
dias de, Oliveira - Praça Getúlio Var- 119 M. .
gus , 3 _ Campanha de Ajuila .aos Alei-

4 -- Escola Normal Regional de 19a- jados de Limoeiro' _ Limoeiro.
meu - Ir:araçu.· .. _ Centro E..studantil LimoelrenEe

5 - Ginnsio de Igaraçu - Igam~u . .-: Travessa da. Praça da Bandeira.
6 - Maternidade de Igaraçu - Iga- 5 _ Centro Limooircnse - Rua Vi-

'l·a~u.:-. Orfanato Coração, de .Jesns _ gário Freire n9 539,
. Igaraçu..' '. G - Clube das _Mães Nossa Senbo-

S ., Sociedade J;\anda MusicaI lU' ra da Aprcsenta,.ao -' Rua da. Ma-
de Maio ,- Igaraçu. ttriz n9 52. ' .

9 - SDcie_dade Educadol'a. de Ir;a- '\ 7 - Colégio ,RegIna CooU - I,lmo-
raçu - Igaraçu. ' elro.

IGARAÇU
' , ,8 - Colombo El;porte C;ube - Li-

x I moelro.·
Funcionam mal' 9 - Escola Artesanal João' A:b;r~

• to - Limoeiro.
1 - Caixa Esco~ar do Grupo E'scO- io _ Ginásio, d.e Limoeiro _ Ave.'

lar Cosme e Damlao - Igarllçu, nldit. Jerônimo Heráclio S(n9.

Inajá: 11 - sociedade Bene.flcente 19 de
, ' A«ôsto - Rua da MatrIZ n9 91-

1 - GinÍlsio Municipal de Inajá - - , YIMOEm
C.V.S,F" ~ Rua Cicero Tõrres sem ,-,. O'
numero. Funcionam mal:

!laiba: ~ -,Escola de ArLe Nossa Senhora
1 ,- Instituio Fundação São .Tose do Carmo - Ll~oelro.

- Nome correto: Patronato Instituto Macaps.rana:._
são José - Tl'llVe..Sa. Santa Cruz nú- 1 - Escola Bngudeirn- Eduardo Go-
mero 2.', . me~ - Rua Nossa Senhora do Ampa"

IT,u,lARACA 1'0 s/n~.

.Funcionam mal:
1 - Obras Sociais da ParOqu!a de

Ita::nnrul'tI - Itamaracá. .
ItapeLlm:

1 - Ginásio São Pedro de Itapetlm
- 1tapetim, '

- ltll.petÍ1n~

FunCionam mal: .'
1 - AssOó'iação de ptoteçllo e A~

.sistência â Maternidade e à tnlãn
ela' - ltapetim. .

2 -- Obras Eociais da J!al'óqula de
Itapetlm :- Itapetlm. .

Jaboaião:
1 - Educandfu'io Maria dO' Carmo

Cruz - EslIada dn Batalha - PIa-

ze~e:::.. 'E~cola Primária (l~ As'sembli'ia
de Desus - Rua Pádre Ramos sem
número. ~ , . ' .

3 - Escola ProfissIonal e ,Agricola
de Jaboatào - AiiUga. Colônia .Suas
suna.

4 - Instituto Misto Santa '['erezi
nha. - Sucupira. - Rua Falcão de
Lncerdan9 5.584 - Sucupira.
, fi - Obras Paroquiais Nossa Se
nhol'a'de Lourdes de Cavaleiro - Rua
Paes de Andrade n9 380.



DIÁRIO uc CONCRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1966
r
í:llltle e A InIAnela de Pedra "!'ão uma nhora Auxílilldore. - Pre.c;a Maria 15, - Associação de Imprensa de 41 - Centro Espll1ta PRulo de Tar-
IÓ Entidade com nomes dl!~tentl!s e Auxllladora. Pernambuco _. Edl!lcio llP., Dantas so - Ru:J, Alexandre SIlva sem núme-
i'e(~beDdo subvenções ordinárias.' 6 - Departamento de Ação S~claJ Barreto n~ 576. \'0 (liltlma casa) -' Iplranga.

-1 - Obl'l'\S SOCiais da Paróquia de tnoeesena de PetrolJna. - Praça Dom ,16, - Associação dos Agrônomos do 42 -- centro SocIal da Matrlz do
i'ew·. - Casa. Paroquial -' Praça Ma1am n~ 91. Nordcste - Rua Siqueira campos nu- Sancho -- ',('c.ttl.
:Imaculnda ConceIção n9, IH, 7 - eSCOla Doméstica. de Pet~ol1- mero 279 -.J;9 andar. 43 _. Ceul,ro Social Padre Dehou

& - Sociedade Bene!icente Santa na. C.V.S,F. - Praça. do Cent<!nárlo 17 - Associação dos Exatores Fe- - AVl'nida. <:.axangá sem número _
Ines de Pedra - Rua Jer6ZÚm~ de ,,9 38."' ' derais de Pernambuco - Edi!lcioBra- tplranga (junto P. Matriz'.
Slquelra sem numero. ,8 -- Fundação Educacional de Pe- sína - 89 andar, sala 814. 44 _ cectec Social Santa Lw.ia. _

li - Sociedade São Vicente de Dad- trollita. - Glnlisio Industrial (Provi- 18 -Associação dos Fornecedores Avenida José Ruflno sem número,
lo - casa Paroquial Praça Imaeula- sõríamente. , . de Cana de Pernambuco - Av. Gua- 45 _ Centro Social São José
da cOllceiçAo. ' , ' !1 - Ginásio Dom Bosco - CVSF rarapes - Ed. Sulacap - 5~ andar Rua Barão de' Souza Lcão sem nú-

r~sqlJeIrn: - RUa Coronel Arnorim sem numero, - Sala 511. mero.
, 111 - Grêmio A'llIlstenelal e BM- 19 - Associação dos Inativos do ,'EIJ- 46 _ Centro Soelal São Sebast!áo

1 - AssIstência SOOllll 5anta. rsa- eatíro- Petrqlinense - R. Dr. Júlio tl!,do de p'ernambUco -; Rua do 1.1'JS- do Cordeiro _ Avenida ca:tangá nú-
bel, a cargo da Ordem 39 de São Fran- de Mello n f 348. pfcío n'l"311. . '<. • mero l,3S1 _ Cordeiro.
elseo - Av. Carlos de Brito ICasa. 11 - :Iosplml Regional Dom .Ma- 20 - ASSOCIação dos Pro!Jsslonals 47 _ Centro Operário do Recife
Slio FrancISco., lam - Nome correto: Hospltlll Dom !nativo"s de Pemambuco - Rua do I U C 1 Gomes n~ '92' _ Pra-

Z - Ação AssistencIal São P:lo X MaJam - Rua do Aeroporto sem nó- Hosplclo n9 311. - a aI'.os d • ,

'(PalóQUla de Pellquelra) - Prltça mero, Obs.: Trata~se dll mesma. "'oticla-l d1.'4S- FOCOCj"'b71"dO'0'G d C' j] d
1)"m José Lopes n~ 130. 12 .... Instnuto eão José de P~tro- de acíma, Tem nomes dllerente/! e te- - u e a um' a IVI e

3 - Assoclaçüo de Proteção 11 As- Una _ Nome correto: E:lco1a. Int!us- cebem 2 subvenções ordinárias. Pernambuco - Rua. do Rlaehuelo nú-
11MEnela à Matemldacle e à ll.ltl!.n- trla! São JosP - Rua Barão :lo RIo 21 - ,Associação Espirlta Paulo e mero 21.
ela de Pcsquelra - Praça Dum José Branco n~ 800, E3te"ão - Av., José Rmino nume- ,49 - Clube de lmprensa de Per-
Lopes n~ :19. 13 _ Maternidade de Pcl.rolína _ ro 3.3~O; !!ambuco -: Rua Cleto Campelo nü-

·1 - Ceotro Assistencial 'São PIo X C. V.S.F. _ Nome correto: Mateml- 22 - Associação Mantenedora das mera 44. 69 andar, sala 605.
__ praça Dom José Lopes n9 1:;0. dade Nossa Senhora das Graças _ Escolas Josefína Marinho - Rua Pa- 50 - Clube dos Cabos e Soldados

fi ~ Centro de Ação Social twssa RUa do Aeroporto sem número. dre Lemos n9 687 - Casa _l\mareia. - da Pol1cla Militar - Rua São Miguel
Elen119r n. dos Graças -=- Capela. - do '14 _ Unia-o do's A'rtl!l'ces de ~etr"'--- Enderéço da. Escola. - Córrego José nQ 251, Afogados.
BospHal Dr. Lidlo paralba - fll1Ir- r ~ arande 11q 1.310. 51 - Colégio da Sagrada Famllla
1'0 f'l'lldo. Iina - R\la Dr. Pacifico da. Luz nu- 23 _ ./l.!lSoclnção Paulo Estev~o - IPraça !la Casa Forf.e) - Praçll. da

fi ~ centro Soeial O)]erãrio - Ave- mero 268. .... Av. José RúIJno n 9 3,3ro. C/lSa Forte n9,52, Casa Forte - Fone
nida nr. JoaqUim de :Brito n9 Ih!. PETROLIN_.. obs.: Trata-se dá mesma Entld.1de 80-204., ._. .... éll A

7 ~ Colégio Cristo Rei - AV~nida - "MsoclllÇão Esplrita Paulo e Este"uo'" 52 - colc;,;la ",ve.ng co .,gnes
J(}S~ Dldler sem númere, Punclonarn. mal: C001 nomes diferentes e recenendo Erskine - A'Jenlda Rui Barbosa nú-

g - Colégio Santa Dorotéla - Ave- 1 _ CllixaSllllb Zlta. (Nome cor- duas subvenções ordinárias., mero 'i04 - Fone 26-984. "
1l1da. ltsio' Araújo sem número, rcto: Caixa de AsslsUmcla Santa Zl- 24' _ Assocíaçâo Pernâmbucana. de 53 - Colégio Moderno de A!(j~lldos

!l - Diocese de Pesqueira - Ruati' Rua. da Pa70 128 a 144
Cardeal Arcoverde sem numc,·o. al - Rua Cororlel Ríl>elo Padllha Imprensa - Edlflclo A.LP. - ,111 - " •.n Q 857. findar - 5·i - Colégio Padre Féllx - Rua.

10 - Dlspensádo dos Pobrell de . da S01edade n~ 315. '.
I'esquelra - Av. Df. Joaquim deBrl- l'oc:f.o: Obs,: Trata.-se da mesma ".As.~ocia.- 55 _ ComllllIlhla. de Caridade do
to sem número.' , - 1 lial - ção de Imprensa. de Pernambuco" - ReCIfe _ RUa dos Coel1lo n~ 317 -

11 - Escolapro!isslonal (Ass\sten- - AsSOCit;~l\O de MaternJdade e Com nomes _dileren,tell e recebendo 56 _ Companhia de Carirlll.de do
çJa a Menores Abandonados> '- Hua Il1fàllcl~ dc - oçiío - POÇão. duas subvençoes _ordmarias. _ "ll"re VenAnclo .:.. Oh'''. Tra'.a-oe dn
"" '" to úm ro 2 - Liga. de Protccrw i> Mateml- P b d- .. .... , ~ ••
~ f1f~ varre sem n c . d • 2,5 ,- ASEooIaçllo ,ernam lIc.ü:~a - mesma "Comnanhla de Ca,ldade do

12 - Escola. Pl'OflSlllonal dll. DJoc~- ade e il. Infância. de Poção l?ô'- NutX1clonistas - C'dade Unl~"ra\fu- Re~lle" ......í!m· no~.~s '''fe-ent',s e re-
se ele Pe~quelra. - Rua Paes J3alTet~ ção. 'ria Reclfe ' • .. u.- W ., c

Bem YI"-ero 3 - Assoelação Rural de Poção - 26- A'" - -Pern~~bu-cn"n de cebem duns subvenções ordinárias.
. ,..... • - , P ão - s,50Cl,açao '~', '_0

1
1 57 - Convento dn. PelÜl!!. (Escola.

1~ - Escola PrÇl!lsslonal de Pes- °f ~ trllJtlt.uiçiío SOCI~l Abrigo San- Odontopedia!na. - Rua da Hosp c li GrMic,a. e Edltora.) _ Praça. 110 Mer-
queira. - Rua Zeferlno Galváo Sl!IlI ta AntclIlo _ Poçáa. n~ 949. _ ., al d cl1dC) São José - Pl'lIçl\ Dom Vital.
tllil~e~. Escola. Técnica. dé Comércio ' , 2,\ - Assoclaçao ProflSlson as, 58 _ Cruzada. de Ação Soela! Pa-
lfunlclplll "Santa. Agueda" _ Cor- PO"lBOS - Uvadeiras e CI~ses AneXllll de Pe~- roqlllllJ São Judas Tadeu. do Caju('lro
rc'o' Gln,'ola Comcrclal Mu.... Jdpal de Funcionam muI' ' Inambuco - Aven.Ida. Rio Bronco nu- - IfJt'eJa. São Juda! Tadeu.
,...." • I meto 55 Bairro do Recife, 39 andar.

Pesciuclra. - Rua Anlslo Gail/lio s!'m 1 _ Escol:!. de Corte e Costura' 'l'C-1 28 _'Atlético Clube de Amll.l'lores 59 .... Cnrso Tôrres - EdUlclo San-
Mln5te~'Ob~as da Dioccse ~de Pesquel4 reza Cristina - RlIá do CDlllél'clo spm - Estrada dDs RemMlos. lo Albino ~ 10 andar - Avenida.

d número. 29 - Campanha.' Pernambucana Dantas Barreto. '- Obs,: não existo
r .. (c. V.S.F.) - Rua Cal' cal Arco- Reci1c' Pró-Infância _ Rua do Hospfcio nú- nada gratuito Dl} relcrido Curso. To-
'ttrde sem número. , • • , mero 601. ., dos os alUJlos pagam.
' 10 - Obras Sociais da :ParóqUIa de 1.- Abrigo Crlsl.o Rt'llentor - En- 30 _ Casa da. CrlllIlça \da Vá.-zea 60 ~ Dl1'etório Acadêmico da. F~t-'
Cri'llo Rei - Bairro do cristo R~i - genho Janga~nhlt - Jaboatào Se- _ Âvenlda Monso Olindense nQ l.553 culdade de "DIreito _ Praça. AdQlphO
,IM. "l'lz.) , 'lh d "retarla: EdlllClo Rádio Jomlll 'lo Co- _ Várzea.. Clme.

17 ~ Obras Sociais das 1~1 as e mércla, sala 30... 31 _ Casa da Criança Joaquim ata- 61 _ Educandário Dona. Jua.n.lta.
:l'JllrlI\ t'lo Conventó dos Franciscanos 2 - Abrigo P.lnto Alves - RU,a dos vlano de Almeida _ Obs.: Trata-se Portela. _ Praça Chora Menino nú-
;:;'1l~~isc~;;rJso:')de Brito <conv,ento dos Coelhos n9 ~17 (próximo ao ntlmHO da mesma. Entidade acima.. Tem no- mero 112, _ _

18 _ Seminário 'Menor de pesij1!e1- 317.) , - mes diferentes e recel:lem duas 1500- 62 - Educandário Santo Agos~lnho
!In _ Av. José DidJer sem ni!ml)ro. 3 - Abrigo Tereza. dt! Jcsus - P.ua ven<;ões ordjnúrl~. '- Rua. José Osório n9 591 - Pone:

19 _ Sociedade Slío Vicente de C.arlos Clomes: nQ 35·! - .Prado. 32 _ Casa da :Providência. - Rua 71-507 _ Madalena. J
"'!lula _ Catedral. -, 4 - Academia pernllmb~cana de Lconardl1 Cavalcanti n9 116 - Par- 6s - Escola de Corte e Costnrn e
ç Letras· - Rua. do Hosplcl(} n 7_ 130. namlrlm. Sr.l'vlço,Assistentclal do Sindicato dos

PESQUElRA 5 _ i\ção' Asslstenclal do ClIrado 33 - Casa 'do Estudantl.' de, Pe:-- 7'rab!Llhadores nas IndlÍlit.rias de Fia-
l'llllcionam mal: lP.~al1l "- Curado Recife plóxlmo à namhncG -' Rua l'lenT\qlle Dias, sem ção o Tecelagem de Pernambuco -

J J Vurzea Caixa. P(J,ttal 119 203. m'tmero. ' Avenida. Manuel Borbn n9 292 -
:;;0 - A&Soch«;ão Rural de pesquei- li '- Ação A&SlStencia! do Curl\do 34 _ Casa. 'do Estuda.nte Secundá.- Fone: 25.485 - Boa Vlsl.a.

~11 - R. Dr. Lldio ParalblJ. 11~ ;lll - IAção SOCial' ÚO CUl'aaol' _ Instltu- 1'10 da Recife .... Rua Clemcnte Perei' 04 - Escola Sen1Ç9 Social de Per-
:C.Re~ldencla do,Tesoureiro, "ude tun~ to de 'PesqUillas e ExpCllmentJçllo rw 09 57, Derby. nambuco - Avenida Cobelo da 'Boa
llJuna provisórlamente a. referida En- Agropccuaria: do Nordeste ~ Ipeani . -. Vista nO 1.512. ,
lidado.) Curado, Cal:.:4 Postal n9 205. ,Obs.. Esta Entldade~ funciona. e~m 65 - Escola Dom Bosco de ArÚ!s e

l'ctroldndia: ' Obs.: Tra,"-se da. mesma Entidade dOIS nomes e recebe duas subvenço? Oficios = Avenida General Sam Mar-
IlcJma, com dull.! subvenções or!11ná- ord!nárlns. '1'rata.-se {la ~esma Ro" f.Jn sem número - Bongl.

1 _ Escola São José de Corte e rias. sidencl~ Estudnntli do ReCife. 66 _ Eséóis, Doiliés!lcn Dona. Maria
.~rdado - Rua Dantas BlI<Teto bem 'l - A •Laplnha - Av. AJll:\zouas 35 _ Casa do Rádio Amador para Borba. - R,'UI Siío G'mçalo n9 109 -
ilatnnero. n.,360. Assislencia. Social =- Nome correto: !loa Vista - Fone: 23-711.

2 - Ginásio Municipal 6e ,!'dro- ~ 8 - AmllUJatórA> D1 Maria. dr. Ccn- eMa do Rádio Amador de Pernambu- 67 - EscoiaEsplrH.a 'SImão Pedro
íAndla - Rua Santa InêS sem nú- celçflo do Rego Barros - Rua .Aze- co _ Aveni'la AgameDo-n Magaltoiíl!!l - RUa J1.\3chiJ do Pneheco - TejipJo.
~ero. Vedo Coullnho nu 70. sem nÚlU~ro.'.... 06 _ Escl>w Frei Mil'luellnho -

3 - Gremio L1tero-Reereativo - O - Asllo Bom Pastor - Rua do 38 _ Centro de Açlío Soola1 Dom Avenida Norte 119 4,750 - Casa
;Av. Manoel Borba sem número. Bom pastor n9 1.407 - Engenho do Mlllt.el Valv~rd;, _ Rua da. Gaml!'(jl- Ama.rela.

I'ctroJina: ,Melo. ra. n?116' 69 - "'~s"ola Or.ttu;tu Santa Doro-
t _ Associação Pet.rollnense deAm- 10 - Assistênda Soeial Reverendo 37 _ éentro de AssistêncJa Social téia - Ru'l. José asó;'jl' n~ 24 - MII.-

~
() à Maternidade e il. !nClIncia Manoel Machado - Rua Alexandtmo de Campo Orande - Estrada de Be- dlllena.

aInI _ Para manutenção dll: ci1sa n9 lG - Casa. J!.mare1llo. , lém junto ao n" 928, 70 - lts(jula In1:J"tl'lal Dom Bosco
Criança. ' 11 - Assoelncao ~tl,étlca. Acad!mlca lf8 _ Centr,.' de Recuperação Mo- - Avel1lda Ocnere.l Sanl Martim, _

II _ Associação Rural de Petrollna da F~culdade de Dl1"elto - Faculdnde tora. do Nordeste _ Avenlda 17 de n - E3~()la Mangeüeurn de Belém
!r Rua. Dr. Manoel BorDa. sem ná· clC!2D~e~~;ociapãoAux!llador~ da "lI- Agôstl> n9 2.333, Monteiro - Fonts: - Rua 10 Sul - All.o do Mandu nú-
Jljero. - t • d ' t d dí - ". I 80-77'. " 80-S08. mpro 251,
, :t _ Centro Educativo dos OjJcr/i- OU onçao 11 }.la emi~a. e o l'losplta 39 _ C€ntro dos Tnqulgra10s de 72 _ Escola Paelre Donimo - PIa-
tlCf de Petrollna - R. Sílc V!ccnte i;~~ 11 =~~aa!~~~ll.no Peixoto IJn- Pernambuco .!... Avenlda 'Ouararapes lia da. 1;115:1 Forte n9 442 - CllliR
.. Paula. a 9 370. 13 A I - C I t-.., . I O? 624. 6.9 ooaar - Edlflclo Segura.- Forle. '

4 _ CentnT Social pro XI -J'lalr- - ssoc açuo {s a .. emm na - dora. ' , 73 _ g~cllJa I'lidrt Manoel Macha-
.. de' SlI.I1to Antônio sem nlim~r;). Rua. das Crioulas n 55:- 26,5lM. 40 _ Centro Esplrita. Centelha de do _ Rua. ,da. Esperança. nO 692 -
, fi - Colégio Nossa, Sen1lora .\tlxl· 14 - ASIlociação das senhoras de Je5u~ - Rua. l"ranclsco Alves n~ 89 -' Barro,
"dora C.V.S.l". ~ Nome correIo: Carldade- Rua Dom BllIlCO _\lIDe- Coel1los - Ender~o cOf'1'eto: Núclto 74 - Escola Pl1roquial Ciotllde Mel-
lflIcola Normai e GlnáIllo NOSlIa Se- ro 907. Esplrlla Centelha de JI"!IIlI. ra _ Nome correto: E."colas Reunldllli...
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·C:o'.:ldc Meira -' 'Estradado Arraial 108 - Instituto Brasil - AVenidaj139 - Obras Sociais da Arquldioce~ 165 - Serviço SCcial do' Sítio do
1/! 3,480- eMa Amarela. , João de Barros 119 184. 'se de Olinda e Recife -;- Avenida RUI Berardo - Rua (Travessa de Sáo Jor-

'15 - Escola Paroquial do Espinhel- 109 - Instituto Coração Eucaris- Barbosa sem numero - cArcebispado gl n9 144 - Zumbi) , ,
1"0 - Rua' Conselheiro Portela sem tíeo de Jesus .:- Avenida Oliveira Ll- -, Obs.: Esta entidade recebe sub- 166 - Serviço Social Olavo Bilae
Jl1,>mero. " ma nQ 867 - Boa-Vista. ' ' vençân-por , Olinda e R,eeife. Recebe, (Em precárías condições) -e- Praça'
'76 - Escola Poltécmea de Pernam- ' 111'- Instltuto,l'l, de J'aRelro (Saiu poís. duas' subvenções ordinárias. da .Esperança - Fundão.

buco - l'raça Euclides da Cunha. - ]:.uoilcado 16 de lanc.rol - Pliaça da 140 - Obras' ,Sociais da Paróquia 161 - Sindicato dos Arrumadores de
(Ao lado do 'Club~ mternaelonal) , 'Lluerdade n9 4 - Tojlplo'. de Mangabeira - nome correto: em. Pernambuco - Travesas Amorim nu-

!17 - Escola Profissional dos, Gaze- 11r- - Instituto Domingos S.aviô - tro de Açilo Social da. Paróquia de mero 80 - lÇandar - Bairro do de-
te.h.Oh - RlIa do RlIngel n~ 99 - 29 Aven

j
ida }lgsa e Silva sem número, Nossa Senhora de Fátima de Manga- clfe. . ' '

aucar ,beira - Rua. da Ml!-n~abeira n Q,1.461 ~ 163 - Smdk..to aos Economislus-
,~ crú,~ EsêoJa prortS "unal Padre ve- ,,1~6 -';. Instituto E~pfrlta,Joa~ Evan-, _ Mangabeira. ne Pernambuco I.bra 1m:; educacionais
nàncío - ttua dos .Joelhos n 9 317. ,,"h~ta, -:- Rua S9uto Elias n 288,-:- 141 - Obras Sociais' da Paróquia" Edifl'll<l SRo Francisco n~-160, sala

'19 - EJt(',a Raimumic Frexeiras ESllmb-elro. . • dü' Padre' '\1.rlDuel Marques _ Obs : 114 - }{lm 8iql!~lra Campos.
_ H.ua 'Ml':rchal l:lalvador 'digO 1\1:a- 117 - Instituto EvangeI~sta - Obs.• Trata-se da mesma enrJdade acima 169~' Sindicato: dos Jornalístas
l:oEl Qà.vadol' n9 81 ..;. Ba.rro. . Trata:se, do mesrno "Instl~uto Esnlri- 7em -nomes diferentes' e recebem vã- Profislsonals do Recife - Edificio

'ea _ .Escola São FrancIsco de As- la Joao Evangelista - Tem n0!l!es rlbS' subvenções. ordinárias. ·A. 1. P. 9" I'I.rll.l, sala 90S.c

sís ua R:qd .~<1.Lirnào - Rua.da Unlão difl~r~n~es,~' recebem duas subvenções _142 - Ofioinlj ,Escola de M'at'llena- 170 -' Sociedade Auxilladora da
li} '583. ore n r as. , " , ria _ Avenida 'General San Martin Agncultura de Pernambuco - Ave-

Dl - ;<"!" ela "São Miguel 'do Alto 118 - Insbt.l1to Filhas dt' Maria 'cm .número -Bongol. _ nida Guararapes, Ediflcio Sulacap, 5'
'l\i.n.ndu, para Assistênciá a Menol'es, S~rvas de9 C!lrldade r: Rua José. dl;' ,143 - .Oratórlo da Dtvina Provldên- 'andar, sala 511. '
-Abandonados - Alto do -Mandu. Alencar n .,61,,1 .- -Boa Vista - Fone. ela. - Avenida' Rui Barbosa n? 264 ..::.. 1'11 - bocieclade Beneficente e li05-

8~ -' E~êola Técnica de Comércio - 2.€Sfl8., , ." . Espinheiro. ,.-, -, pítalnr das PSiri:1F de' A~ucar de PEr-,
:r.1I11 Rínchuefo n9 309, ,OU 'I de Se- ..:..1]~ r: JnstIt~to !t~na A~i:~O"~ 144 - Orfanato Misto Evan<:él:co narnbuco (H'JsI:itat Barâo' de Suce-
.tcmbro nV 484. Ca :11. oaqunn a uco n , ,1oel Carlson _' Rlfa Paíssandu nü- nar , "--;- A've'l.c.ft' Caxang-án9 3.650
- 83 _ Escalas Gratuitas de CrIança.; pu ga., mero 597. \, '- Ipuhnga .
Pcbre's de, Pernambuco - Rua Vasco 12~ld I~titui~ ~r~/;nllc~llda d 145 - Ol'f~nato O~atór;o nq, DM- 1'l2 -c Sorieda{l~ dos AIlllgOS da Ca-
ca Gema n?, 588. ~an , o pe as ';nas sison r ~s a na Providência. _ Obs.: Trata-se, do sa Amarele - l<ua~ Dona Ana Xavier

G4 - Escolas Primárias da Assem- macu 'Ida. Coucelçáo - Corre.to. l!.s- n.esmo "Oratório d~ DiviDa Provldên- n9 158. sala 112 - Edificlo 'Rivou.
Néia dc Deus'....,.., Rua Castro Alves cola Maria Imac~lada - Ayemda Rui e,la" têm n~,nes diferent~s e 'recebem 1'73 - htc ""o~P, Edu"ac.wnal e Bs
I!" l!25 (Sede.-. ," " Barbo~ os. ~7, 53_ Ques subvenções ,OrcllD"Titls. 'po~tlva de Yputmga _ Rua General

€5 - Escolas Reunidas Ageu Maga-,li' 1~1 _Inst tuto NossaSe1Jhora de ,146 - Ol'qliestra S'nfônica de Pel'- Me~ur Barreto ." 1.128,
lhães - Estrada do A1'l'aial n 9 :l.208 ~~:a da i"RUlr; da M~~~e~ouraog~~ nambuco - Avenida Guararapes nú- 1,;\-, Soclecode" Peruambucana de
_ Casa Amarela, "' yra sem n r - ~ :. mero ,131 _ 9- andar. Combate ao (Ilncer uara o HosplL<tl

lJG - Escolas RlIenidas EmIlia Lima !OSta entlda~1! recebe• .s;ob nomes di- 147 - Pão dos Pobtes de Santo An- l!o C/me,,-' de Recife -, A"enida Gua.-
-- Rua Edson n Q 59- Morro da Con' ~erentes Vária;!! subvenc?l".' ordinãrla.s. tonio do COl'Vento d'l Sinto Antonio rarapes n9 161. 89 andar"
ceiçtlo .,.- Casa Amarêla, prôxiuio G n,~~2 d-; !n~\itl~2 pro~~1lS0~a\l'e~l: - P..u!!' tI:! f;rperador - Convento dos 175, - Socidade Protelora da Fa-

. 19r,eja, do Morro da' Conceição. . Q 1~5a 4 a ~ - ~ rn a ~ e F'ranClll"an'.F n9 206.' Imllm do P'~-';jlo"lo - .lulzado <te Me-
, 87 ,- E3colas Reunldat Santo ,An,- 1~7~~n .( 6 t.tt cp:p~ ,aranldÍ:1;a 1 148 - Orfanato Esll!l'im Francisco f!l)r~~ - Rua Fernp.ndes Vieira.

t,?llio - Itu~inga - .Nome cOl'reto: ÀU~;lI~or:s",: uJ,s.: o ~~~:-se rd~ ~P'~s~ - ~ua ~;'io Bento sem nú- .!lesije: " , _
" ESCOlas ~e,umdas, Ceutro Social, Sano mesmo "Instituto Maria AuxilladOra" . - CRUars.ll'lbe. 176_-' Teatro de Amadores de Per-

to Antolllo -. Prolongamenlo .da Rua _ 5êm n('mes dife"enles e recebem 149 - ,Pa~ronato Nossa. Senhora da nambuco
., do Palanque '~em número - Est. do duas subvenções ordinárias. Conceíçãt' CIl' Paróqui:'l do' Pina . _. R. Oswaldo" Cruz; srnQ '

Bl1rhaU!o,. ", ~. . _ Rua. Artur (,ICIl' 09 221. '177 - União Beneficente 24 4: ju-
88 - Escohnha. de Ar!,: do Reclf~ 1.4 - Instituto ProflldsO,nal "Sao .150 - Pat'onllto Pád~e'Machado M lho ' , ,.,'

• Rua. do CUpIm nO 124 - Fone. José dn Cpmpanhla de, Cntldade - Llga Protetna dn Infiincia Desvl\llda R. 24 dé junho n9 249 _ Encruzl-
~O-I1G50. '" • ,'f/.ua dos Coelhos ~; 317 -ebs:~ Tra· - Rua Major Neteu Guerra n? 92 ...: lhada.

89 - Evtern:l.to Misto f?ao José - :-se- da. .mesm!'. Escola Prof.sls0,nal Casa Amarela. , > ' 178 ;... ,União da Pól,leIa. Civil d~
Rua Motocolo01bo n9 6.b2. . adre Venâncio ...,-, Tem nomes dtfe- 151 - Pequl'nEi Cru~da de Peruant- Pernambuco
. \.'0:- t"Jtternato Ru1l?atbosa,,:,, Rua rent~s e Tecebem mais de uma sub- "'!CO- Rua C.Ôl1CgO 'Barll[H n9 275 _ R. da União ~no 223: ,{ "

QuaçlO n Q
• 28~ - Estância. vençao ordinária. , Tamarineira:- ~" -179 :...- União' dos .EscotelcoJ ê1o-

R;~; s;nt~xJ:~~e~t~o;~~~ ~~~e:,.d,; .125- InstitutO Santo Antonlo,-;- ~ 151- "!,,~tD.lü Joaqulm Nnbu~IJ" Brasil (Regiiio de !,ernam~lIto)
C',o,," Amarela " .' ~ PlUa - Rua Francisco· Valpassos nu- ta \ Clld',"u!l.. Perna1I!bucana de T..e- a. Conde de lraJa n? 1.121 - Tôr-
,.~, ' •. -. mf'fO 59 - PJn~., '-' ras - Rlla <Ih F1o.'plcio n9 130 re .
n~ - Faculdade de 'Clênclas UMI- 126 _ Instituto São Miguel _ Rua 153 - Prere"ltório Bruno Veloso:'_ > 180 -: União" dos Estudantes (le

eg,o; ,de •P~rna~buco - Rua Arnoblo ,1osé Cornelio n9 84, é&Quelral _ 1"0- Rua. do; Nnv~gllntes sem número _ J?e:nambuco "
,M\rques (Hospllal Oswaldo Cruz)" ne: 7.8063 ~ 9~ó"imo ao n9 ; 1107 ' , R Gervilsio Pires n9 233

' 93 - Faculdade de OdontologIa de "]"7 r tlt t S5 MI' el C .' . '. 18í U' 'd d I 611
. Pernambuco -, Rua dos HosplcIo nú- ... - ,ns u o o ll:U -:- ~ '154 - _ ?r.~~enlório dos FIlhos dos '- mVe.l'51 a e C li • c,a de

;m"ro 949. ' qUe;ral - Rua D:. ~osé Cornébo .nu- Lellrosvs dn. V:l.~2e:l _ Ír.stUuto Glla; Pernamb\!co i,
N _ Federação <la~ AssOclaçbes' me o jl4. - .obs.. Tlat!l-se da. mesma. rarapes _ ,RUI! 'lo't'ynclsrc Lacerda' n6. .R. do Prmclpe. 526

:Rurais do E3tado de Pernambuco _ e~tidad~ aClma, com. nomes diferen- !l'le"o 555 _ V~••'~ " ,182 - YUa ç1a Medallla Mnagro.sa.
Avenida Dantas Barreto n~' 564 _ t:s e recebendo mais de uma. subven· 155 -'- Preventórlo Nossa Senhol'a - ,Jaboatao
:J? llluar -' Edi~cio Inalmar,. c c.a~2~r~n~~:~~tude Estud~tJl Cat6:' ~~ftG{:j;i~.- 'RUIt ela Glória';'n9 375 - ~ação;

95 - Federaçao das Sociedades Be- 11ca do "Nordeste - Rua Gerlquitl nú- '156.- p..!!s!<it'/1cla Estudantli d P..e b - b • I!\r '
llefice~t.:s de Pernambuco _ Rua da mel'O 48 - .Boa Vista. . ' " Pemnmbueo· -:.- Nom, ; .,: ce e su venço~s pe o . ",unlüple

,CI'OCelça') 119 4 - 19 andar .:...,Boa 129 - Lenro~ário de. Miruelra - dêncla. 'Estuclsl1W do ~~;t0' ~>I debJSbo~tão E!d~~CiIfe 5t7'~o pois, a,
Vida'. " Co

'/1nla
_ Miruelrs. ", del'êcO::.":':" • • _ e - ';. S11 venço~s 01' mar as ,

, D6 '-- Federação dos Clrculos Upe- l:to.;;.. Liceu de Artês e Ofícios de ma. "Ca' a-' cl o~~t .d'I;:r~ts ~e da mes i83 - AssoClaçáo dos :Pintores de
:rários de Pernambuco _ Rua da Pem~mbuco - Praça da República do P..C~I!~" ~21T'~nuoma~.edsifecUndtil.rlo Pernambuco ' . ,
G~mb d C 9 136 20 d n° ~1l1 ' " . "', ~~ eren es e.,., .,,. oa o armo n • lln ar. .'" '. - T'lcebem m'H:ls dl' uma su.bven~ão _ ..... João Ramos, 260 - Sede provl-

JJ7 -;- Federação Pernambucana _e 131 - ,Liga Pernambucana Contra. dinã1'la.' , • or sória , .
PuL~ôol - RUR.D0!O Bo~eo n9 871. II Mortalidade Infantil - Avenida 157 _ Sautq f'psa'.de' Miserlc6r'1la ,184 - LnStituto' de obras 'Educa.

na ,- Fundaçao I T"'~ Can~ca. de, As- ,Toll" de Barros n9 800. do Recife _ Rua Dom Bosco 9 908 clonals e Sociais .de pernambUCO
lSi$t~ncta Social - Rua VIcente RJ- 132 - Liga Protetoro, da Infância 158 - 8ervico AssistencIal :o S':: Av. Conde de .Boa Vista, c,onjunto .
l)e~ro de Barros, \)~ 185 - Vila Sao ~esv~llda, manteneclora do "Patronato dlc'lto ~os Trabalhadores nas Tnd~~- n'! 1.301 " ,,'
.M1<::ual - Afogados. Padre MlI.,chllda - Rua MajOl' Nereu trlas de PanlfiClléão do Estado . de 185 -, Soqledade das Mulherp,,~ ~nl-

_99 -.Ginásio das p:llnns da l:nst~u- Glle'ro n· .92 - Casa Amarela. Pernambuco _ Rua tlerl"ardo VIeir das do Brasil Pllra Obras deI .As.sis-
r;a.o Cristã - AvenlCla. Rui Barbosa. ;'133:- Nucleo de AsslsMncla Social de Meno' n9 37 _ Bairro no Recu: tênola c,SQClal ,
119 1.4?6 - Graças. Rtstr,r'ar1!l!' Pereira da Costa -, Rua (Sindicato). J;l., pàissandu 591 _ .Boa Vista

111~ - Glné.slo Maria Tereljl1 - Rua. 1"rPnel
,·Clj :Bereng""'t nO 249 '-Ei-' - . . 186 _ Unidades de AsslStêJ.cla ,Bo-

,Bal'3o de SQ\lza Leão sem numero. pM~nm.,.. ' I 159 - Serviço de AssIst!ncl$. ,Mtldl' elal de Pelnambuco, '"
101-- Ginásio RIl) "Branco do ''En- 134-:- Núcleo S.oclal do" Morro, l!a CC! EduC11c1onal de Cajueiro - Rua - R. 'Ministro 'João Alber{o 143 ...:... Cn-

genho ,do Meio - Rua Antonio 1301'- Concewli.· - Largo da" Conceição nú- Sunões .Barbosa, no" 340 - Fone: 8.U677 xanga ' . .
gr~ Uchoa sem número. lnt'ro 147 - Casà Arna.reln'- (Morro ::-ICl1.j1ieiro, , ", ,

102 - Ginásio Santa ,Catarina _ d~ f'onceleão). ',',' . 160 - Serviço Médico RducacionaI Reclje:
Estrada do Arraial n9 2.740 - Casa. 135 - Obras de "Amparo fl, Criança Orna Maria Teresa"':' Córrego .Anto- FuncioiIiiln mat
Ap1.~~ela: ~.' ' , ""obre do Bon(!i - Aven!da General l' ,0 Rodrilnles n9,4§3 '- Água. Fria, . ,., ,'- \

10'1 - GináSIo SanÍ;ll .TORna n'arc San M:al'tim sem número. " _ ,161 - Servico MMlw e Soclnl nn 1 - AssQClRC:,ao M:anlenedora (H
- ....venlda Herculano BandeIra nú- '1~6 Oh' SOC· 1 d M t1'1 d ,\,to Jose Cio PInho - Casa. Jmarela 1",>iernato e Internat() T!radentes -
ffi"l'O 513.." ..' s '~h - rQl6~ 111, .11 a z" o - :R.ua20, nO 289 _ Alto José do, 1'1- E:strada cio Brejo 1. 378 - Casa Ama~

104 _ Grémlo LíterO-:Muslcal do an_~o;;- To! - Oh~' Trllt~-se, tio nho - Casa Amarela 'tela, ,
Coléglo F..sb,dulll JoaquIm Nabuco _ ~em;o .. ~nt1'o SocIal .da Mat1'iz do 162 - Serviço Médico Social de 2 - Grupo CfuJlco Samuel Campelo
Rl'"' ImperIal n9, 1.112. ' ' - ~.c lOdo .em non;:~~iferentes e re~ .Á':ila. Frln. - Rua ]=lomba. do Em!!.t!!- :a. Professor João RodrIgues, 51 _

105 ' GrUDO Escolar'Plo XI _ cc m u ~ llubven li ,,' ordin~rInJ!.' _ rio, n9 700 -Água Fria. Encruzllhllda. Fone - 2-57-60 ,
RÍ1~ Carlos Gomes. '~unto lIO n~ 921. T'1~7, -=-o;ró dt Pdr~UI\,de' ~anta 163 - Se"'!,» Médico e Soc!ll1 no 3 -'E!ervlço Assistencial do' Si11Ui-

"1\1(j - HospItal Infantil Manoel de ;"UZtiid J' RI';;'U f~ e inJ: lUzia Córrello de S30 Sebastião ::.- ,vótrego cato dos Tra.balhadores nas ,Indils-
IA~mplth _ Atenlnq,'P3TUamirim sem ve a (lf' u mo - ,~, De a. de Slio Sebastfli? n~ 81S. ..'c, tria~ de calçado do RecIfe. , " '
Im t'l"'''O - Fone: 8,,~lG1. l~S _~ Ob"'., l"ncÍlúi! na Unl'l'ersi- 164 - Sel'1(leo S()l)iAI da Colônia R. da. Palma 4,291 - 29 andur
, 107 - TnstHlIln Al'l'Iueol6<tico Hlstó- ".de Sonloi (OPUSI _ R.tEL ZI"t'1"1"Ino Pens.1 da.. 'Mulheres D~limH!ente-s _ Sala. 21/ ~ ", '

I' :rico . e (';eO<!rMlco P ...rnambu<:ano - Ap;rn. SPT\'I "'\mero J Junto à Matriz RUEL do Bom P'astcr nO 1.407 _. En: .4 - Serviço SQc!II1'Olavo' BUa.c
,Rul1. do H:osplcio <{to 130., , , ~ A:;ua1"ria. . setiho do JI/!do. Praça da E3pera..llça' - 'FUndno
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Ribezráo:
1 - Clube IntermuhlCipai. de

beü'i'io (Para o setor culturalj
Rua SiqueIra Cantos, s fIlo
2' - Escola Comercial C>e Rib'lirão

e Escola Técnica de Comércio 1:Ie RI
l!mrão

Av. João- Cardoso Aires, 521

Observagáo:

Trat-a-se de uma só Enti<iade ,'()l«
nomes díferentes- e recebendo duas

subvenções ordínárías .
3 - Escola Normal Regional Slil

vína Petrrlli do Ribeirão
Rua Leão Coroado sln9 '
4 - Fundação Educacional .Benvin

da Arruda .Siqueira Santos e Fuüda
ção Social Benvln<ia Arruda Siquei
Ta Santos (Para Assistência 1Jlédica)

Av. João Cardoso Aires, 521

sertânia:
1 - Casa do Menor de sertãnía .»,

C.V.S.l':. - sertãnía.
2 - Ginásio Olavo Bilac

tãnía - C. V. S. F.
Agamenon Magalhães s]n.
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Não

2) Serviço de Amparo à Matei'ni
dade e à Iniância de Joaquim :Tabu
co - Não existe.

.Murucípio. de LJ!gos dos Gatos:

1) 'Banda Musical Dom Luiz - Não
existe.

Municipio de Nazaré da Mata:

1) Associação'Rural de Nazaré
Não funciona mais. .

2) Ginásio Ennirio Cnutin?:o
Não existe e sim "Escola Alfredo Cou
tinho.

3) Obras Sociais da 'Prefeitura de
Nazarê da Mata - 'Náo funciona 
falta de recursos.

2) Sanatório Beneficente Santa He
lena - Não existe.

Munlcípio de Corrente:

1) Associação Rural de correntes 
Não existe.

Municipio de Cupíra:
P Liga de Proteçâo à Mat,;rr.idade - Mumcípio de.Lajedo:

e à Infância - Nao funciona, mais, 1) Patronaio Agrfcoln de Salôbro -
Não existe.

Municípío de Limoeiro:

1) Assocíacão Profissional dos Em
pregados do 'Comércio de Limoeiro 
Não runcíona mais.

2) Associacão Rma.1 de Limoeiro 
Não funciona "mais.

3) E~coJa ocnteo Límoeirense - Não
runcíona mais,

4) Escola Severino Pinheiro - Nãn
existe:

5) Ginásio Municipal de Llmoelro
- ~ão existe e sim Ginâsio de Li
moeiro '.

6) obras Socia.is do Padre NlcGlau
- Não existe.

MuniCípió de ;Maralnl:

1) Sociedade de Proteção e "~uxílio

do, Colégio São' Jou-Quim -" MaTaia)
:Não .runcíona, -

Munidpio de Goiana:

1) Escola Apostólica carmeütana de
Goiana - Não existe.

2) Obras Soçiai~ da Paréquía de
Goiana - 'Não existe.

Municipio de Gr~v'atR:

1) Associação dos Estudante de Gl'll.
vatà - Não funciona, mais.

2) Clube dos Duzentos. -- Náo fun
ciona mais.

Município de Tgal·as.su:

1) Assoclacâo de Beneficência
Igarassu - 'Não existe.

Municipio ele Escada:.
1) Associação de Proteção e Assis:

tência à Maternidade e à. Infância _.
Não funciona'- falta de recursos,

2) Associação Rural de Escada

Não funciona mais,

Municipio de Floresta:

1) Associação Rural de Ana caro
lina - Não existe,

2) Associação Em.al de Floresta
Não funciona mais.

Mtmlcipio de Gameleiro:
'1) serviço Médicq-Bocial de Gama·

leira - Não existe.

Município de ouamnnuns:
1) Associação Rural de Guarallhuns

- Não existe ..

~Iunicipio de Glória do _.oítá;

1) Associação' de Proteção e Assis
tência à Maternidade e à Infância de
'Glória do Goitá - Não tuncíona mais.

21 Associação Rural de Glória .do
Goitá - Não_ runcíona mais. .

4) Sociedade Musical 15 de Nove~

bro - E' "5 ele Novembrn" o não 15
(colT.lgil' no Orçamento).

Município de -olínda:

1) Sociedade Beneficente de Adi<:
tas e'''Opel'ários de Olinda- N~o
funciona - ralta de' recursos.

de 2) Escola,s Reunidas Nossa senhorn
do Moreti - Não existe e sim "Esro
las Ep.unidas. N. S" do Monte".

Município de Ina.101: 3) Sociedade Olindense de. outtura
1) Ina,já- Grêmío __ Não fUl1Ciona. e Assistência. Social - N5,o exlz:c.

-2) MaternIdade de lna,já - Não Município ele Ouric11l'i:
funciona - falta de recursc'.s. 1) Associacl1.O Rural de OUl'icuri

Municipio de Ipo.1uca: Não funcioná - falta de 1'0curS08.

Ú Associação d.e :proíel,ãel e Assis- Municipio de Parnarriirim: _.
tência à Matemidáde e à Infância de. 1) Confl'al'ia São Vicent~ d~ Paulo.
Ipojuca'- Não existe. - de Parnsll"jrim _ Nã:o flmciona mais.

2) Liga el~ Pl.'O!eçãq à Infância 2) Maternidade de Pal'llamirim
Não existe. ' . Não existe.

Municipio ,de Itamaracá: Municipio ele Paulista:

1) Ginásio' ele Itamaracá Não 1) Cenl;1'O de Assistência So~:al de
funciona - em constmcão. l?aratibe ...".. Nio existe.

2) Maternidade de . lta,maraçá
Não exi"te. 2)o'Centro Social de Paratibe - .Não

- existe. ~

Município de rt~petim: Município de pedra:

1) Associação Rural de Itapetim": 11 Centr~ Social de Peelra
Nâo funciona há 3 anos. imiste.

1\1unicipio de Jaboatão: Município de Pesqueira:

1) Sociedade de Assisf,ência aos l\C:O- 1) Círculo Operário ele Pesquiera _
nores Abandona.dos - Niiu existe. Não funciona "1ulls.

Municipio de João Alfredo:"- ~ 2) Obras Sociais da Igreja de Mu-
1) Associação _de AssistêncIa 'Soc!,,'! tuca - Não funciona :linda.

de João Alfredo - Não existe. Municipio .de Petrolândla:
2~ _~ss<!ciação. iele Recuperação e 1) .Associação Rural _ Não existe.

Ass!st~ncla aOR "\ilen[l~rs Ar~ndo::1adDS 2) :Maternidade de Petl'Olándia
de Joao Al~re~lo - Nao eXls,e. _ INãO existe aiJ.ú'\a.

3) Assocmcao Rural dê Joao M-
frMo - Nãó funciona mais. Munrcipio de Poção:

4) Centro Social de João Alfredo _ !J Obras Sociais· da "'pr,róquia
Não existe. Nao funciona mais.
.Núcle~ .João '~lfred.ense (1e "<l.ssistên- - Municiplo de Pombos'

ma Socml - Nao eXIste. .
6) Núcleo de lí.lfabeti~\ICão c Assis- 11 Liga de P"oteção à Maternidade

tência Rural de João Alfredo - 'Não e à Infância ele pombos - Não fun":
funciona - falta recursos. ciona

u
-"- faita de recUl'Sos.

Município de Joaquim Nabuco: Municipiode R.ecife:

1) Colégio Estadual Joa~uim Nabu- 1) Ação Social Agamenon Maga-
co-- Não existe. lhães - .Não funcioná mais;

Não

1\ Assoeíação Rural de Bi'ejo da
Madre de Deus - Não existe.

2) Liga de Proteção e Assi: :ência
à 'Matemic1ade e .à Infância. - Em
construção. .

Muníeípio de Cachcelrlnhn:

1) Instituto Nossa Senhora' do :ao
sá(io da Vlla da Cabana ,- Não R'iste.

1I1unicipio de Camocim c'e São
Fé1ix:

1)' Instituto Joaquilri .Nabucp
Não funciona mais.

2) Liga de PrOteção à Maternidade
e à Infância de Camocim de São Fé
lix - Não iunciopa -'em rz;nstruçào.

Municipio de Canhotinho:
1) Obras Sociais du ,Pa.róouia -

Não funciona nlais. I -

2) Sociedade MOl'l:uo1riá G€orge.WiI
liam Buttler - .Não funciona maIs.

Municipio de Carpina:

1) Associação Rural de Carpiml
Não existe.

1/Iunicipio de Caruaru:

1) Extemato pa:'dre José da Nóbrega
- Não Funciona lnais. .
-2) Hospital Jllfantil .Jesus de Na-

zaré - Em construcão.
3) Centro Educqtiyo de B\lltado -

Não existe. .
4) Centro Social Vigário Frein -

Nã~ existe. I

5\ Escola ele Corte e Costura .José
Vieira - Não exis~e. .

6l ExLernato Pio XII - Com êste
nome não existe. Nome rorreto: :fns-
tituto 1;'[0 XII, ._~

7) Externato Rosa Barbosa - Nâó
existe.

2) Serviço de As9istência Social Ge
túiio yargas - Não existe.

.Municipio de Catenc1e:
1) Aero Clube de Catende

funciona,:=- Em reorganizaç50.

, Municipio de Agrestliu::

1) Centm ·Social f''''crino P.imente1
.- Não existe.

MuniciplO dé Altinho:

1) A.;sociação Rmal de Altin:Qo 
Não tnncwna mais.

2) Escola I'm'oquial São José::": Não
e;{lste. .

1I.1unicípio de An1aragi:

1) Associação Amaragiense de Pro
teção à Maternidade e à Infáp.cia de
Am:nagi -Não funciona mais.

I 2) Associaç'Qo Rural de AmlÍ.ragl 
Não funciona mais.
i 3) Centro Educativo de Amaragi 
Não funcimia 111 ais.
i 4) Centro 'S'ócial de Amarag-i -:: Não
t'unei011a lnais. -
j - - -

I
l\Iunicipio de Angelim:

1)Associa!,,~ão de- Protecão e A.s~li3'"
iênCla ~ lnfânci2~ - .Não funciona
~lais.

I 2) Cüniraria São VicenLe de Paulor- Não existe__ .
i 3) Ginásio l\1'l1nicJpal de Angelim 
:~ão exjste;-~

Municipio de ArmipÍllp,:

I ]) Nricleo de AsSistência Social de
iranpina - Não -funciona mais.
I 21 Obl'as [Jociais da Paróquia de
~J'aTipil1a - Não existe.

I lVItmiciPlo de Al'CCV61'de:

, 1\ Casa da velhICe Desamparada de
\TCOY81'de ~ Não existe.-
121, Clúbe ne> São Cristóvão - Não
~'lsr;e~

'l3) Polícia Especial de :Menores de
rcoverde - Não existe.

I

, 11 -, Hospital João Murn~ ~de Oli- \ ' Municipio de Belém de São Fran-
I verrn " cisco:

'I .'o~~e71'artiQ: .. I 1) Associação Rural de Belém de
, São Francisco - Não funciona mais.

Traia-se da mccma entidade ací- 2) Diretoria de Obras SocJah; da

I
m a . Tem nomes 0:1e1'8n.tes e recebem Paróquia de Belém de São Francis-
<luas .subvenções ordinárias. co'-'Não funciona mais. .

I 12 - Inslituto Agl'k(,Ja e Proftsslo- . 3) :Li~a de Protecão 3. Maternidade
IDal de Pacas - Povoado de PP,Co,s. e à Infância:"" Não funciona 'mais

1

13 - Instituto Carlos P.ingslon - por falia de recursos. da 0."0
Rua Marquês de Hm'val, 116. 4) lIIatemidade de Belém c ""

H _ Instituto Evangélico de' Edu- Francisco - Não existe.
cação -- JardIm São JOão Batista Municipio de Belo Jardim:

1

6em número . - - .
15 _ Instituto Histórico ,_ Rua Im- 1) Associação Rural - Nao runcio-

na por falta de recursos. '
penal 187. - ' 2) Ma.tel'l1idade de Belo Jardim -

1

16 - Instituto Santa Maria Go- Não funciona _ em fase de organíaa-
l'etti. - Rua Marques do Hel'val l1Ú- - ,
mero 15. ' Ç9.0.

I
' 17 ~ Sociedade Beneficel1te Amor . lVlullicipio de Bezerros:
e Trabalho - Rua Dr , José Rulinon9 157. . . 1) .Associação Rmal de Bezerrilf!.-

Não funciona - falta organízaçâo,I 13 - Sociedade Beneficente obrei- 2) Centro Social de ~apucaran,l _
,1'OS do Bem - RUa Estevão cruz; sem Não funciona mais.
l'llúmero. 3) Centro Social dos Industriários: . íg - Sociedade de Assístêncla so- .
I • - Não funciona mais.. ,
Id al Paroquía Nossa Sellh<!r;l do Li- 4) Hospital Jesus pequeluno _ Em
,varmemo - Casa Parouuial - Rua
:Marquês dó HerVl\l 37. - construção;
, 20 - Sociedade Beneficente João lVlunicipio de Bodocó:
iMurilo 'de Olíverra. • 11 Centro Social cjJ' Bodocó para

! Observação: . ~I"}nanut:nçao - Não existe.
I Esta Entidade. Fundação Benefí- Munícípío de Bom Conselho:
I,o::ente João i!:I,Ul'110 de O.Iívaíra e H03- I,) Assocíacão Rural - NãO' runcio-

I
P1tal J05,0 Murilo de olíveíra, 'Já le- na mais. -
lacionadas, runcionam com vários 110-,. • . . ,.
llnBs embora sejam uma só. Receb~m '!-) C!Hli:a Escola! ElpIalO Pinto ...:.
três subvencões orrítnárras Nao existe.

I
~ _o, o <o.. , 3) Centro Social de Bom Conselho

Vitória de Santo Antão: 1.- Não existe.

i-Funcionam Ma! _ Municipio de Bonito: -.

I 1 - Centro Social Eulália Mareio- 1) Associação Rural - Não existe.
ínípo de, Oliveira --Eua ·Rul Bm'bó- 2) Patronato Nossa Senl1OlJ1 de.
sa" 61. ,Lourdes - Não existe. "

I ":'2 - Escola Padre Nóbl'ega - Ohâ M In" P '0 de B . da Madrt~ de
dos "patinhos. ' :be~:fl rejo
I 3'- Instituto Jõão Fernandes Vlei
i1'lJ" de ViJa de Pombos - Rua do Co
'mércío 118 - Pombos.
I '
iENTIDADES QUE NAO E..'GSTEJM
'OU; NÃO FUNCIONAM NO ESTADO
i' DE PERNAMBUCO
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EN'nDAD;;:S QUE . NAO E;;:;::rEAt
eu NãO FUNCIONAM NO ESTA
no DE PERNAMBUCO SUBvE~

C!oN'ADAS CO:\1 VERB.I\S D.\ CO_o
MISSAO DO VALE DO S. FAN
CISCO (C.V.S 1".1.

Municlplo de Belém de Slia Fran-
.. cisco: .

1) Liga de Proteção à Maternidade
e Iníâncía - Nãu funciona - Falta.
de recursos.
,2- Maternidade de Belém. di> São

Francisco - Não exlste,
. Municlpio de Inajá:
1) Maternidade de Inajá Não

funciona - falta. de recursos.
Murnc1pio 'de Petrol4ndia:

1) Maternidade de PetroIándia
Não existe ainda.

Municlpio de Santa Mctrla da Boa
Vista:

1) Escola. Normal de san ta. Ma.ria
da Eoa Vista - Não existe ,Ewola no
Mumc1pio. .

2) •UnIdade lIdÍsta. Sanll.ária. de
Santa Maria do. Boa Vista - O Pre
feito se 'propus a construir o prédio
onde funcionará a obra.

Mlmiclp/o de São José do Bel
monte;

1) Maternidade de São José do Bel
monte - Não funciona - Prédio em
final de construção.

Mumclplo de Serlânia:'
1) - Escola Normal Rural Imaculada.

coneeeão - Prédio já constrnído
fallando equipamento.

Municlpio de Triunfo:
1) Hospital Maternidade "Felí!l~o

Wanderley" ~ A construção encr.n
cra-se nos alIcerces.

RELAÇAO DAS ENTIDADE FISCA-.
LIZADAS POR FUNCIONAR-l08
DESTA COM1SSAO E QUE EXIS
TEM E ESTAO FUNCIONANDO
Rl!:GULARMENTE NO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE.

, (Relatório parcial)
lIfunic!pla de Acarl:

II Associação Rural de Acarl
Rua dn. Matriz sem nÚmero.

2) Casa. de Menores Tomt\s Seba~-
b~o. •
3~ Sociedade de Proteçã.o ll. Mat~r·

nldade e l\ Infância de Acari.
Alexandria:

11 Assoc:açâo de Proteção e ASSIS
tência à Maternidade e l\ Infiincla.

AngICO': . .
IP Associação Educadora - AltO

.Ja. ESlJ?'''IlÇll e Rua Pedr\l Velho nn
m~l'o 166.

~ 1 EduClIndã.rlo Padre Félix.
:I, lnqtituto (:Onc::o Leão Fernan

~~es.

4\ Scupc!ade de ......lsU!ncla MMlcs.
- Praca Téifent. Lopes Vlegas nn
:neTO 4b

ApOal:
1\ Ass''''laçllo de Prn!eç!\Q /\ Mater

nidade e $ Infiinc:a de Apodi.
Ar~s:

1) Assoclaç1io de Proteçll.o e Ass1s
ela li Maternldnde e li Inlfm?la de

Arês - Praça Getúlio Vargas. 252.
li Centro Social de Sur~bajá.

Calccl:

1) AbrIgo Dl>lI~nsârl'o Pró!esso\"
Gllrgel - Rua Joíi) D1niz. s. n.

2) Assoclação de Manutenção da.
Mnternidade e Proteção à Infáncla -
Av. Serra NeKJ'a. 540. -

31 Associaeão Mantenedora da Casn.
S. Vicente de Pculo - Rua São Jo~é

sem l1llmero.
4) Assoclaçlío Educadora Calcoense

- Rua Ctávio Lamllrtlne S. n,
5' essa do Pobre !le Seridó - Lar·

~o da MatrIz Wl'sa ParooulaO.
51 Circulo OperárIO de CalCO .

Rua, Celso Dantas, 837.

Em'

2) Núcleo de As,slslêncla Social
Não existe,

,3) Obras Soolal.s do Sa."üuárlo Nos
aa Senhora dns Prnzeres -. Não exis
te em l:lão Lourenço da. Mata.

4l Pollcllnica FUndao;."o Arcelina
Amorím de Tapera de São I.aurellço
:la Mala -Não existe.

I MunIclplo de Serra. ralhada:
"- .1 !n Associação de Proteção e Assis

t~cla 11 Maternidade e l\ Infância 
Não existe.

2) Igl·eja. EatIsta de Sér!'ll ~a.lhada
• Náo .runcícne, por falm. de reeur-

SOl!.· • -,:

Munlclplo de I;;errlta:
n Centro Social de Serrlta - Não

funciona há vários anos.
2) Assocla~.âo Rural de serrlta

Não funciona mais.

Munlclpio de' Sertânia:
1) Assoclar.ão Rural de Sertárila -

Não runcíona mats. .
2) F.flcola Normal Rural Imaculada

oonceícão - Não FUnciona - pré
dio em final de construção.

3) , Instituto 'Educn~innnl Beneflcen
te- Náo funciona mais.

Munlclplo de Surubtm:

1) Assoelação Rura.l de l:':urubim -
Não existe. .

Munlclplo de Tablra:
l' Assocíaeãn de Protenão à Ma'er

nlda<1e e à !nfànchl de Tabjt"a - Tem
\1r"dlo em construção. '

2\ ,dqS;fll"~Slt'lqn A!ft 'Prntp~f!n p. A~SjF

t~ncla li },\'aternidade e à InfâncIa de
T~hira - Tem p~p<lio '''u construcão,

31 Fx~orn~to Histo' "ll'in Judas Ta..
deu -'- Não fun~,lona -nals.

4)' 'Ex'ot"l'Iato N'o~l\ senhora do Car
mo - Nãoi func!n"lI. :"laI5.
. 5) Externato Bom Jesus - Não
exisle em Tllbira.

Munlclplo de Tacaratu:
1} Centro Social Recr"ativo de Ta-

caratu - Não funciona mais. '
Munlclplo de Torlta~a:

Ü Lll!a de- Proteção à lIt1a.ternlda<'~
e à. Infância. de Torltama - Prédio
em final de construção.

Municlplode Triunfo:
1) Hospital, Mllternidade "Fellntb

Wanderley" - ~ constrl1c;1io.

Munlclpio de Tuparelar'llt:
1) Obras Sociais da Paróquia de

Tuparetama - Em con1srução.

Municlpio de veuturosa:
n Sociedade' P1:otetorll do.q Po'Jres

de Venturosa - Em construçâo.
Municlplo de Verdeja.:1te:

l) Mat.ernidade Verdejante
construção.

MunicípIo de Vertentes:

D Associação à Mãe Pobre - Não
funciona. mals.

2) Assoclacão Rural de Vertentes 
Niio funciona mais.

3) Casa dos Pobres - ~Tão f.mclona

21 Aprendlmdo' Agrfcola :>adre Ve- 42l Sociedadl' das Mulheres Ualdas
n:'-:lcia - Não funciona mais. do Brasil, para oums de Assistência

IJ) Assoclaçâo Brasileira. de LULlI Social - Não localizada.
(' "~1-: lt a. ,j?Llm~ (a::;OOFA,vll :- Náo 43) Ontao l~oeJIs;a.. 13rasilelrlt em
fL:lcJ:m!l - falta de recursos, Pernambuco - Não localw.l1da. '

'l; Associação Cvangélb~ c.e Prole- 44) Unidades de Assletencta SocllÚ
c;"J li Infância e à Velhice <Vale do de pernambuco - Não loealízadas.
S'.n;,or) - Final de construção.

5\ Ateneu PenllUl1buco _ E':lste o -Municlplo de RIacho das Almas:
,A"meu Recifense - e não "Per:am- 1) Centro social Pio XI - Não tun-
llllco". elona mais.

o J Casa ela Mãe Pobre - Nilo existe. 21 Exlernato Cardeal Arcovertle -
7) Centro Social Santa .Emllia de Não funcIona mais.

J1[Jat - Não funcIona. 3) fu'ltltuioJJom Leme - Não fun-
l)) colégio e Orfanato Sanlana das clo'ia mais,

IlilJãs Santana - Não ~lllste - Há 41 'Obras de Asslstêncla da seeíe
(I .. Patronato das -FUnas de Santana.", dade' da Paróquia de Riacho das AI

11) Escola. "6 de Março de 1817" mas _ Não funciona mais.'
~ Não existe em Recife. - 5) Obras ,fl"Clals da Paróquia de

10) Glnásio- de IJmoeiro _ :Não Rll!.cho das Almas - Não tuncíon«
existe em neclfe e sim ern LImoeiro. mais.

J1I Granja Jangadinha - Nela run- MunicípIo de R1belrán:
elona o 49. Batalhão de Comunlcaçlies
CIO !!.xerclto. 1) Ass(lclaçã~ Rural de Ribeirão -

):U Guarda NoturnlL do Rec1f~ - Não existe.
FOI extinta. - l!:Xlste a "Uuarda Vl- Munlclpio iie Sltlgueíro:
"naute" .

131 instituto São Mlgu'l _ Afoga- 1) Obras Sociais da -Paróqula do
dos - Não existe em São .M1~uel e Salgueiro - N!\o funciona.
sim em coqu eíral, 2) Ginásio Municipal de Salgueiro

14) Juvenato Dom Vlltd - Não exís- - Não existe.
te mais coni êste nome.
, 15) Juventude Musical Brasileira _ MunlclpiG <le Salôbro:
Não existe mais. 1) Patronato Agrlcola ~ão João dI'

18> MaterOldade e IIo3pl!aIIn!an- Mata. - Não existe.
til da Policia Militar de PernlUnbuco
_ lJreCllo em Unal de construç.io. !'!unlclplo de Sanharó:

17) Nacleo de Assistência t300lal do 11 / Assoclaçúo Rural • - Não fun-
Recife - Não existe mais. eíona,

18) Servleo de Asslst~nda Educaclo- 2) Clube IJtero RecrCllt!va - Não
nnt e l:loclal da. Matlnhll _ Não .run- vem funcionando. .'
clona.. 3) Escola JoaquIm .N·ab\l~o de S~-

lDJ serviço MédIco DentárIo :::1 E'S- nharõ - Não existe.
traua dos Remédios _ Não runeíona 4) Instituto Joaquim NalJucu - N.í.a
mais. funciona.

2U) S~rvlr,o MédIco Social da Vila. -.Munlêiplo de Sanla Maria da Boa
de S'·:!o Miguel - Extinto há. cêrca dç Vista.:
20 anOlo.

21) Serviço Social .:le Muslarãlnha 1) Unldude Mlsla-Sanltárí!1 de San-
_ Não exMe com este ll'.lMI!. ta Maria da Boa Vista .;.. O Prefeito

221 Serviço Social la 'rbrre- Não vai construir a sede.
eXJste com este nome. 2) Escola. Normal de Sa.ntll Maria

23} ServIço Social do Oenlpapo _ da Boa Vista - Não existe.
Não exJste com éste nome. ' Munlclplo de sta. Maria de Caro-

241 Servlro Social D.ma. AnUmla bucá:
Durães - Não existe com @Ste nome. 1\ V~a ri!' Proteclio ~ :.1'al~rnll'lad!'

251 Sociedade Agrlcola e Pecuária e à Infância de Cambucá - Não fun-
dos Plantadores de Pernambuco _ clona ma.ls. .
Nho eXISte maIS. . 2) Assoclaç:lo de Proteção ao Tra-

26} Socleda:le -Beneficente São VI- balhador Rural de Camllucá. - Nilo
ccnte de Paula da.q Paróquias de l\Io~. funciona ma.is.
M lolenhora de Votórla de. nto An-
tiio e Nossa Senhora do Llvrahlcnto _ Munlclplo de São nento do Una:
Não existem em Recife. 1) !nstltuto FclUcaclotla1 Agamenon

27l Associação de Blbl/o~pcns e~. Mae;alhães - Náa funiona mais.
COlllS ParUculares (não l"~ttlizada) _ 21 ",~~.~~~ ... '{nO'".' "'~"'" Cecílln
Não localizada. - Não funcIona - falta. de recursos.

28) Assoclação de Mntprnldade e Dl- 3' IJ'lo'l'''''' Nn~slt Spnhora do Ro-
lâucla -, Nilo localizada. sário de -Vila de Ca1Jll.ltas - Nao

291 Casa dos -obres ";!II) Francisco existe.
de Assis - Não localizada. Munlclplo d,e' São Caetano:

SOl Centro de Assistt'ncla SocIal 1) A.soclaçiio Rural - Não lunc!o-
Edul'!lLIVa - Não localizada. na ma's•.
, 311 centro de Pesquisas S. 'lals do . 2l (lP'itro Eloclal Clotllde Ramos -
Nordesie - Não locaiizado. Nlío existe.

:12',Escola Centro ~''l\ri:a ". Um- 3) Ginásio MUl'lr1pal de SAo José
banda - Instrução e' Car1dade - do Belmonte --'Não existe em São
Não Io.clllizacla. Caetano'.

331 EscolM - F'ar!1culnfrs ("~atultlls
"'Antonieta Magalhães" e "severtno Mll'1lclolo de São Joaquim .do
de Pádua" - Não localizadas. Monte: •

34) Escolas ReunIdas Antonieta 11 AssoalMão Rural - Não exISte.
Magalhães e Severino de I'ádU'a _ 21 Sociedade ~eneflcent" Capela
NI':" locallzadas. - Santana. - :Náo existe. Municiplo de Vlcênclt.:

~5' /"llUdação Educaclol".al - Náolocalizada. Mnnic1tllo de São, JQsé do Del- 1) Associarão de Prote~ão à Mater-
361 l'undaçlltJ F.duc!l~lonal Social monte: nldade e à Infúncia - Não existe.

São Bento. - Não Jot'allzada. 11 Mate'Tl\'lade de São José do !:lel- Munlclplo de Santão Antão:
371 Mntcrnlclade Maria .'\mélla. _ monte - wão funciona - existe ape-

Nilo funciona !:taIs. nas o prédio. 11 Assar'aoão de Proteçl!.o aos .\1e-
38) Serviço Asslslencllll do Movi- t norl!S - Não exIste.

menta Popular Trabalhista _ Nao Mun!clplO de Sã~ José .do EgI '): 2) Associação Rural de Vltf:'a d~
localizada.. . n AssocIação Rural de São JoSé do Santo Antãcr '- !-Tão fum'tona mal!;.

39) Servlço de .60ssistl!ncla SocIal aos Egito - Não funeiana mais: 'I 3) Clube dos Motrlstas de V1I6rla
~g~fJ~~~~~ das "'!las Populares - Não Munlclplo de São Lourenço da de e:anto Antão - Não funciona mais.

40) SOclNl11de Beneflrente Santa Ire- Mata: 4) ~EScola Padre ,Félix Barreto -
lena _ Não localizada. - 1) 0lnfu:lo MuniCIpal de São Lou~INãO funciona maIs.. - ,

41) Sociedade Bene!icente' Santa renco rta Mula - Pré:l!o em final 51 pronlo Socorro le nl'l;~ncla !n8.-
Inês - Não localizada. de construção. - cio de Lemos - Não IUllciuna mais.
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e ASSIS.
Infâncilt
Rua UI

, 7) Depal'Ú1mento Diocesano de Ação '3 - ÃSSociação Rul'lI1 Jardim áb se· I 6) Associação' Brasileira de Enfer- Pedi-o Velho:
Social - RUI> Oíávío LamarLlne, 603. rldó'- Rua Antônio da Cunha seía illNOrí!lrteeill. - Seçáo do Rio orance elo 1) Centro ""cinl p' adre T eõneío _

, 8) Educandárlo'Santa-Terezinha do número. "'" P -lo<" ~
Menino Jesus - Rua .V~itador Per- 4 - clube, das Máes de J.ardim do 7) Associação dos professõres do Rio Pl'aça_ da MaUlz sem -número,

_ nandes, 78. ' , ser1d6.., Grande do Norte - AV. Rio Branco. Santa Cruz:
9) Escola Doméstica Popular Darcy' -5 - Escola Rural Jardinserldocnse 8) casa do Estudante do'Rlo oraa-

''largas - Rua Vlsltador Fernandes. 76. _ Rua Largo Coração de 'Jesus sem de do Norte _ Casa-do EsLudante. 1) Escola Comercial de Sa.nta CrUlJ
10) Escola Pré-Vocacional - Pça. número. 9) Associação Norte-rlo-gfandellse ,2) Instituto C~nego ·Monte.

Dom José Delgado, s, n, . . 6 - Jardim, de Infâl1cia. Marceltoa de Imprensa. '
. 11). Escola Rcmington de Datllo- Santos - Rua Antônio da Cunha .sem lb) centro Social da Oumunídade Santana do Matos:

grafla - Pça. da. catedral, 93. número. • Aparecida - Avelilda Dois de Novem- 1) contra' Social Anita FernandeS
12) Qináslo Diocesano Serldoense 7 - LIga Jardinseridoense contrá abro. . .,'_ .' - Rua Dr, 'A?riglo:Câmara sem nu-

...: ?ça. DOln"JQIlé Delgado, s, n. TuberculOse - Rua Heráclito Pires oH} '.CirculoOperãl'io·de Natâl _ mero.' . ~ . ,
',~) H ·t 1 d S id6' P D sem número. ' Federação dos Clreulos Operários do 2) Educandário Padre Joâo Tel)t.()\lIo.
.Lo> OS1'I a e er - ça. ou; 8 _ HAternidade de "ardim do s~ "'. G d d u'" dtor José II"cdeiros 1 191 .,.... ~ w· ""o ran e o ~,one - Aveni a Rio - Baírro Padre João TeotO,nío.

"" . " ,.. -. 'Id' R D I1A"1 P r Ira em B ~.14) rnternatc Presbiteriano de Cal- r . o - ua r. .... no e e 5 ranco.: ". _ 3) . Jardim ,ie Infância Afurilo Bra~,
eé --·Rua. Senador José Bernardo, s.n, numero, 12) _Depa~amento Arquidiocesano gu - Rua Vlr,glllo. de Melo Pranco.

16) UnJão Estuda.ntll Calcoel1se:_- .101\0 câmara: .. .' de Açao I?Ocll11-: praça PIo, X. 'sem número.' -
Rua. Zé,co Díníz, s. n. . 1'-' centro Sociel N. S: '''L dos 13): DISpensáriO SI~rrÕlllO _Barreto 4) Matemld[:.cte 'N. ~. Santana'-d,(1

~ ....- ,- praça Andr,:de de Albuquerque. Matos _ Rua" Campo SanLo sem
Oarau'bas: Homem - Praç& da. Ma.I~i:r; sem nu- ,14) Educandal'lo Oswaldo Cruz -' número

1) Alisociação de Proteção e Assls- mero. - R,ua Hermes da. ,}<'onseca,'. ~. .:
têncía a. Mat~rnldade e à Inro.ncla de Jueurutu: 15) ~sc.ola Domésttce de Natal., Santo Antllnlo:
CllraullllS. ',," l.e~i62h'aEe.•CÓI~ Remlngton' Santa-,Tc- 1) C,entr.o Social da. 15ollo vontace
. 2) Ginásio Comercial - Seblistlllo 1 - Associação de Pl'oteção e.Al- ~ .~
Gurgcl, '" . alstêncía ti, Maternidade e I\. Infilnclll, 17) .Escola Rotary _ l:1a Redençâo, -

, Lagoa. Nova: 16) -Externato No'ssa Senhora de 2) Escola Com~['claJ AMl de pontes.
OarnaúlJa' dos DIU1.tas: 1 _ Escola Rural Lagoonovense. Fátima. ' • São Fernando:<

1) Associação d"~' Proteção e Assis- : Macníbll:, lO} Exlt:illllc l;1alcsiano São José .
U'!1e!lt II Maternidade e à Infância. 1 _ AbrIgo Deus de Caridade. 20) Externato São Luiz.' ' • 1) Põsto de Srulde de São Fer~

Ceará Miriill: 2 - 'olnáslo.COlncrclal de Macalbs. .. _ 21) Federação das AssocIações Ru- nanco , .'
3 _ Escola Comercial de MacallJa. rals ~() Estado do Ria Orande do Sáo José ao Campes!J,'6:

. 1) AssoclllÇão Ceará. MlrlneUBe de 4 -: Sociedade de .Assistência. Mê- Norte - Scrvicô de Assistência Rural - ' . .
, Proteção e Assistência ÍL Maternidade dico-Soclal de Macaiba." , . - Av. M.aL Deodoro. . - . 1) Assocíecao Rural de 6l\.o Josê-
"e à Infância - Rua Dr. Herácllo VI- li _ Associação Ruml de Mllcillba 221 Ginásio Imaculada conceição Wi Campestre (funcl'Jlla prccàrla-
lnr, s. n., (funcionando prêcariaw.ent,e). - AV; Mal. Deodoro. r.\e, tu. '.

2) BibJlpt~ca, João_ maulo di Escola Macau: 23)OiUá.slo Sete de Setembro. pn. 21, Clube C;"u "Miies (I.tnciona pre-
(le Comércio de Cearà-Mlrlm~- ' -.. ra o Grêmio-Cultural Rui Barbosa càrlamC111e).,

3) EHcola de Comércio de Ceal'á- 1 - ce~\trol Social Pio XI. lçâ' 24) Instltúto de Proteção e ASSIS: 3) IllsU~\1to g~o José -de (,ampesllll'
"'.Oj'ln· P,"f" n BlbIfo'eca Joa'o '~reulo 2 - Gmâs o N. S. da. COQIce o. têncla à In!íl.nclli (Instituto 'de' Puc (funcionl\ preC.:\llamente)"
.......... .. ~ '. , .., n 3,- Maternidade, José Vare a. . . -. . - .
_ RU/II BenJamiil Constant; 8. n. M r . ' ricultura Valésla Santiago) - Fim- São José dE Miplbu:

. ll} Centro Social Lecy Cãmara _ ar ms. ciona no Hospital Infantil. . . ,.
Pça. Barão de Cearã-Mlrlm. S.!l, '. 1 -;- Associação de proteçâo e As- 25) Lar das Mães. n Assoeln.fjllc de Protcç~

41 GlnlÍslo Santa. Allueda _ Pça. s13t{!ncla. 11 Maternidade c li. Infância. 26) Liga Norte-Rlo-Grandense Can- ttncia à l1úaternidnde, e' R
'Barão de Cearli-Mirlm. 8. :/1.,,' . 2 -:- Eduoondário Joaquim Inácio tra o Câneer - Rua _Mário Negócio. dt' São Jusé do Miplhu. -

1"11110. '27) Obra do,Bom Pnstor .!.. BulI'; de Novembro Sl:m nume.,). ,
Oerro Corá: . Mossor6: 1'0 do Carrasco. -,:n Centro Social São José -, I:'ra·

. 1) Associação de Proteção'A Mater- '" _, AllSociaçiio de Asslstencla e 28) Pol1cllnlea do .Alecrim _ Bai- ça l\Ionsenhol' Paiva-sem numero.
t1ldllde e à Infância - Rua Dl' Tristão ProteçãO' l\ Maternidade e à Infância ro do Alecrim.. . - : _ ,3) Instituto de Asslsténcía.à Me~
narro:;, s, n. ,. de Governador ~Ix.scp~ Rosado. 2~) In:~tltuto Maria Auxllladora oores de SãO' José do Mlptbu - RUll

• Cruzeta:' 2 - AS50claÇUQ de Assl6léncl\ e das Irmas Ss!esianas. ' Santanjl.LSem número. '
proteção iL Matemidnde e li Inf4ne1a 30),< Sociedade Bencflcénte do Bal- 4) cInsLUuto Pio XII - .Rua 15 de

1) Ginásio Cônego Àmbrósló,SUl'a de Mossoró. . 1'0 da ConceIção. , < Novembro-sem ·número.
- PÇll. Ouapcré, s. 11. , :I - centro -de Puericultura Ana Po· 3D SOOledporJe de AsslsLãIlcla ~ aos '; ",. "

2) Liga,de'Proteção e Assistência à I·eira., -" Lázaros c Defesa Contra a Lepra do S~o José do senU.o
Maternidade e à°Infdnc1l1 - Rua R.a.1- 4 _ oiube das Ml!.es., Rio, . i> Ambulatório Médico de ·São José-
mundc> Bezerra, s. n, r; - Lactário D; Jaime çÍ1lllam - 32) Sociedade Padre, Miguelino: do Seridó, '- ,

Currais Novos: ~açll Cônego Este\'am pantas sem 33) S?cledade Professor Estor Oar- 2) Pôsto de Saúde' de 'síio José
," numero.'. rlllto do .$er1dó.

- 1 - Escola de Comércio S. Domln· (1 - Equcand{!l'lo p. :Bosco_ - Rua 3., Petrlparo Esporte Clube, para ' -. l
gO!\ de l;\ávlp - RUü Desembargado," Machndo de As:ns. ' 11. Escola oe l''llhos de 'Pcscadol'Ch Sao MH1ue
"romas Salustino. 284, (nome correto: 7 - Escola de Çomérclo União Cal- (funcIona p;eCArlamente). . 11 Associação de Proteção e Assis-
E>eola de ComérCio de Currais No-- xelraJ.. , ' , 35) (l~cJedade Amíg}s doSubúr- têllcla õ. Maternidade e b. InfA.ncla dJl
'Vos). 8 _- Escola TécnIca de CQmercio pio ([:melona l:ú'ecâJ'!lltÍl~'ltel, São MigueL ,

, 2 -. _E,~cola Nossa Senhorll - Rua Unluo calxeirll1 - PrAÇa dll Redenção Ouro I!r!lnco:" Sd 'p I c! P teng!.'
IlesemlJarg~do\' Tomãs Salustiano, 21\4. sem numero. 1) Nsto de Saúde .de Ouro o . (tU o o D

:J _ HDspital Padre Joiip MlIrlll~9 :- Escn!a 'praet - Praça .da Re- Branco. 11 Associação Rural.
~ _ Mnternidade Ana.rillla Regina dençao se!ll numero, _ Parelhas' 2 Centro Social de Sáo Paulo dI>

__ RUa Padre João Ma.ria 61. ..10 - Omâslo Dloeessano Santa Ll1, . ,- pofcngi.
• J:Ill - Praça. Cànego Estevam Dnnta.s 1) Escola. dt! Menores D. José Del- S- T é

Plorl1.nJa: sem nÜDtero. " _'. ga.d.o _ Rua do Açude, sÇ-'n nÚillerp. ao om. .
1 _ J'Mócia ão' de .ProLe ão e As, 11 - Ginásio Sagrado Cor.ll'(Bo de 21 Ma.ternldade de PllloeUlall - Rua 1) _ A~soclação de Proteçlto e Assis-

slstência. à Ma.lel'nidadc e ~ Infância Maria - Rua Augusto Severo sem nú- Jolio PCll5oa, sem número. tênCla a Maternidade - Rua Cônego
d 1''10 à I ~ - '- mero. José Cabral, Sono

c., _ r ~,a. .. 12 _ HOEpiLal de caridade de Mas- Pa.rnamll'im:· 2) Assoclaçáo Rural' de Caça e
~ Ca:1\, de Menores de FlOrilnl,a" Iloró. - " 1) GlnllSlo Augusto Severl>. Pese\\ - Rua Yll,noel Pereira, 5-n.

lPllnguapu: 13 -, Sociedade Hospital lIe Oari- Patu' .3) Biblioteca e Obras Assistenciais
'. dade de Mossoró":;' Praça COnego - . do Potengi Clube - Rua LadislllU

1,.- AssocIação ,de Proteçno e 1I..5~ Antônio Joaquim .sem número. . '1) Associaçiio de Proteção à MaLer- Galvão, a-no
r.lslencin, à Mll!.erUld!l~e e à Mateml- 1-1 _ Instituto Amantino Cãmara - nidade e à Intãnllla de Patu - (E' S C I d _ T ng rê
dude e li. Infância de Ipanguaçu. '. Rua. Wenceslau BI'a1 sem número. ll. entidaüe mant{lDedora do Hospital . err~ a ~ a a. ÇI

'2 _ Clube das Mães de Ipari~ua\,u '" 15 -' Liga M6ssorense Contra a ru- e MaternIdade DI'. ....derson Dutm). 1), Associaçao de Proteção â Ma~.
3 _ Maternidade Marola Caldas -,-. berculose .,... Rua Juvcnal Lamart\ne. 2) centro,' Social Joaquim. Godelro tel'mdade e ai i~fâ:ncla. li D -

Rua: 23 de Dezembro. sem númcro. 613. . (Existe e aplica suas verbas na Ma~ t 2) Ceutro Soe a D. Marco no an·
. 'Natal: k'.rnidacle Dl', Aderson' DutnJ.· M,

ltarcLamà: , " 1) Abrigo Juveno Barretoo (Casa dl< 31 Escola Comercial de Pntu Serra. Negra do Norte
1:-' Associação de J;'J:.oteção it Ma~ Criança. mantida, pela EsCú!q Ambula· Rua Dr, .José AuglLSto. semnúmero~ i) Associação de Proteção ã Ma..

termdade e 1J. Infâncllt de rt.areLIID1a féria Padre Jose Maria - poua Ale~ Pau dos Ferros: . tClllldadlJ e il, Infância, °
,ünantcllcdora do Hospital e :Malem!- ,mndrlno de A1encar, .sem numero. ' 2) Maternidade :Maria Când!dl\

dade Aluisio Alves em convênio e()lll 2) Academhi NOl'teriograndensa de l' Centro OPCl'ãl'~O I'auferrense, rua Mariz.
o F..stado) . Letr.::s (FuncIona no Museu Estadusl). Pedro Ve1ho sem numero. .

,2 - ,Instltuío 'Pio -X. 3) Albergue Noturno- de Natal, milIJ- 2l Mater,nldade Santa .!Juiza de" Ta/pu,·
J d'· d S 'dó" tIda peln União da Mocidade Esplrlta Mal'í~lac - Praça 'Cônego Manoel . 1> Maternldàde de Taipu - RUq.

ar Im o crr . NOl'te-rlo-grandense. c~nllnha' 'sem número.. Senador' João Cnmara, !l-no é'

1 _ AbrlITo Dlspensál'io de Jarrlim . 4) Ambulat6rio do Sindicato dos 3) Patrolll1to Alfredo Fernandes - -' .
do serldó n_ Rua Cel. Florentino COlld\lLores de Veiculas Rodoviários do Praça Cônego Mangel Caminha wm Tomos
Cunha ,;em número. Estado do Rio Grande. ' l,úmero. ' 1) Asp.Oclação· de Proteção e ',AssIS-
'<2 _ Assoc!aeão Educa.ctora Jarrllm ~l Ararunns' Socledede de 'Danças iência à Matel'l1ldade.

Scridocnsc _ Rua Heráclito Pires :íem AntlgQS e semi-Desaparecidas - Rua Pedro Avellno: 2)" c.entro Social Imaculada Can-
número. . Belo Horizonte - :Bairro do Areal. - 1) Matel'l1idMe Pedro Avclluo. ceição. '

1
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Santa Cruz o desejarem, as áreas de sua proprle- 1.768-.'\-1964, que "altera a subvenção
. dade ocupadas com, as conetruções concedida. à Faculdade de Filosofia,

1) SOCIedade de proteção t. 1'4a- dos temptos daquelas, situados em Ciências e Letras "..sedes sapientiae"
ternídade e à. InfâncIa - Não run- Mantiquira, caxíss, Estado do Rio de da. pontificia universidade católica
clona mais.2) Associação Rural _ Não fun- Janeiro"; n.9 3.199-1965, que "auto- de São Paulo"; n9 1.81J{)~A-1964, que-
clona mais. rizIl,-o Póder Executivo a abrir ao "autorIza o Poder Executivo a. abrir,

Poder Judiciário -:-. Supremo Tribunal peto Ministério das Relações Exterio~
Santana do Matos Federal - o credito especial de .. res o crédito especial de Cr$ ••. , ••

'o Associação Rural _ 'Não run- cr$ '1,90.000 (set.ecentol!, e noventa mil 3U.000.000 (trinta. ml11lões de cruzei-
cíona mais. ,c111zelros), destmado a ~ulsiÇ~O de ros) , para atender às despesas decor-

2) Orfanato Firminla. Fernandes _ m a qui nas de escreve~ ; numero rente da. visita. ao Brllllit do Preslden-
Prédío em 'fase de acabamento. 3.310-A-1966, que "autonza: o porte te da República. Federal da' Alema.

de ~\l'mas aos Agentes Fiscais do h ". n9 2 577-A-196~ que "dispõe
, São José de Jlfipíbu Imposto Aduaneiro"; n.9 3.557-A- na, . . - ' d

1966, que "altera. a redação do ar- sóbre 11. ll1s~al!,-ç~ de .P?stos 0, ~~r~
1) Associação Rural - Não existe tígu 86 da Lei n.9 4.215, de 27 de viço de ,As~lStênCla Medica DomiCiliar

maís.. 'abril de 1963 (Estatuto da Ordem dos de Urgencia (SA,c"I,fOUl nas 'Santassrro Rafael Advogados do Brasíl) " número Casas e dá outras provldéuclas"; n9
3,601.A-1!f66, que "isenta.' do ím- 2.647-B-1957, que "regula 'a forn~a de

1) Maternidade de São Rafael põsto de importação equipamento ím- pagantento dos inativos ou pensíonís-
Não funciona - prédio em eonstru- portado pela Madequfmica. S. A. In, tas, bem como do pessoal em dlsponl
ção. dúslrla de Madeiras Termo Establ- bil1dade, quando mudarem de resfdên

Iízadas, çom sede em Pórto' Alegre cía para outra. estação pagadora'; n'
- RS"; n.9 3.602-A-1966, que "ex- 3 598-.'\-86,· que "altera o Quadro de
tíngue, no Ministério tIa. Saúde, o Pessoal _ "parte Permanente - da.
Serviço Federal de. Bioestatistlça do Universidade do Paraná, e dá outras
Departamento NaCional da Saude e provídêncías" e dos Projetos de De
u serviço de EStatistica. do eparta- eretos Legisla.ttvos: n~ 236-A-1965, que
menta NacIonal d,~. criança, e as. ou- "concede anistia. aos eleitores res
tras provid,ênclas , n9 3.802-A-1962, ponsáveís por Infrações previstas no
que "autorlza o Poder Executivo a • d i 9 4 737 d 15 de [u
aurtr, ,pelo- Ministério da Vlaçáo e art. 289' a Le n . , e, , -
Obras Públicas, o crédíto especial ac lho de 1965, praticadas no .. ~~?trJto
Cr$ 818.785.358 (oitocentos e dezoito Federal e no EstadO. de GOlas, n'
milhões setecentos e oitenta e cinco 251-1968, que "mllJltem o ato do Tri
mil trezentos e cínqüenta e oito cru- bunal de contas- da União. de 3 de
zeíros) , para atender às despesas com dezembro de 1965, de registro da des
o pagamento ao pessoal da oompa- pesa de 01'$ 14.040 (quatorze 0111 e
nhts Nacional de Navegação coster- quarenta cruzeiros), em favor de Fru
ra": n.9 4.123-A-1982, que "prolbe tuoso Gomes de Freitas. proveniente
faQrlcação. comércío e uso ao ianea- de diferença de sa1ál·lo. quando na.
perfume em todo o território nacío- qualidade de médico do Serviço Na
nat"; n.~ 4.531-1962, qU,e "autol'lza eional de Peste", e n9 252-1966, que
o ,P?d~r. Executlro a abrIr. ao Poder -mantém.o ato do Tribunal de Contas
JudlClal'lOr: Tríbunal R!!glOnal E!ei- da D'niáO- de registro da despesa de

d
toral do PIauí - os créditos especínís crs 14 502 (quatorze mil e quinhentos
e Cl'$ 140,000 (cento e quarenta mil ' ' t à

cruzeíros) e Cr$ 15 83330 " (quinze e dOIS cruzeiros), para pagamen o ..
mil oitocentos e trinta e' três cruzei. Rio -Light S.A. - serviços de J!lletrl-

COMISSÃO, DE ORÇAMENTO ros e trinta centavos), para o paga. cidade e Carris S.A.. de quanüa re
menta de gratificação por prestação terente a. impôsto de consumo pago,

PROPOSIÇõES DISTRIBUíDAS p:r.;- de serviço eleitoral", e n.9 4.7411-A Indevidamente, por aquela _emprésa,
LO SENHOR PRESIDENTE NO DIA de 1962, que "autoriza o Poder Exe- no exel'clcio de 1954" - todos relata-

12-5-1966 ClltlVO a. abl'Jr, pelo Ministério dllS dos pelo Deputado onar Mendes. 'lM
Dia 12-5-66: Relações Exteriores, o crédito espe' de~essete horas; nada mais havendo

A S d ala1 de Cr$ 800.000.000 (oltocentl" a tratar -o sr. presidente encerrou os
o r. DepU/li. o Guilhermino de mllhõ.1!S de cruzeiros), destinado a re- trllb"hos'. E, para. constar, e,n. Antô-

OlilOOlra (Avocado) - Projeto nu- I ...mero 3.615-66 _ Mensagem numero gu J'l'lzar os IJagamentos de salá110R ?lio de pádua Ribeiro, secretarIO, la-
173-66, do Poder Executivo, que "Au- e e ,~ontas pendentes, relativos ao vrei a presente ata que, depois de lida
toriza. a. abertura de créditos. e~pe- ~'(erclclo de 1962, da. Comissão Mistn e aprovada será assinada pelo Sr.
ciats, no montante de cr$ 597.000,000 ~roviárfa. Brasileiro-Boliviana" - p' 'Idente '_ Medeiros Netto. Presi-
(qUinhentos e no\enta e sete mllhóes) os relatados pelo Deputado Duaf' dle~ .
destinados ao Estado Maior das Fór- M!!ndes. As dezessete horas e- trinta en e.
"as ArmadM, ao Superl"o" Tribunal mmutos. nada. mais havendo a tra- .. IAO
v I t • tal'. o Sr. Presidente encerrou os tra- ATA DA 14

a
REUN

~,il~~ e ao Supremo Tribunal }o'e- balhos, E, para constar. eu, AntõlIIo EXTRAoRDINARIA. REALIZADA
DIa. 12-5-66: de Pádua Ribeiro. Secretário, lavrei a EM 17 DEMAIO DE 1966

presente ata que. depoIs de llda e
Ao sr. Depulado Souto MaIor (Re- aproyada. será 11(L~lnada pelo Senhor As quinze _horllll do dia dezessete

di.stribuidol - Projeto n.~ 3.617-66 PreSidente. - Medeiros Netto - Pro- de maio de 1966, reuniu-se extraordi-
Mensagem n.~ 175-66, do Poder sidente. nárlamente a Comissão de Redação,

Executlvo. que "}\utorlza o Poder. I' ·tuad enl o NóvO Anexo da
l!:Kecutlvo a aurtr, pelo Ministério da ATA DA 13, -REUNIAO EXTRAO'fl,- na sa a SI a
Fazenda, o' cl'édlto especial de ...... DINARL'I.. REALIZADA EM 12 DE Câmara dos Deputados. Est.iveram
Cr$ 15.000.000 ("uI'nze ml'lho-es "e MAIO DE 19G8 presentes 'os Srs. Deputados Medei-

.. u 1'05 Netto _ Presidente, Dnar Men-
cruzeiros) destinado ao pagam.ento As dezesseis horM do dia doze de des Elias Carmo, Martins Rodriglll's
de aluguéis uirnsados de predios máio de 1966, reuniu-se ext.rllordlnà- e walter Baptista. Lida. foi aprova
ocupados por Exatorlas ~derals, .n~:- rlamente a Comissão de Redação. na da a ata da reunião anterior. A se
laladas no Estadu de Mmas GeraIS . sua. sala. situada em o 'Nôvo' Anexo guir, foram lidas. discutulas e apro-

Sala da. comlS1.ão, em 12 de maio da Cãmara dos Deputados, EsUvel'am vau as nos lêrmos dos pareceres dos
de 1,900. - Sallluel Mallleíros - Se- presentes' os Srs. Deputados Medeiros Relalóre.~, as -redações filIais dos PI'O
cretarlo. Netto - Presidenie. Brito Velho. jetos: nO 3.608-A-1966, que "regula

Dnar Mendes, Elias Carmo e Ma.rtins o Inciso Il e os §§ 19 e 29 do art. 79

COMISSÃO DE REDACÁO Rodrigue~. Lid!\. foi aprovada a ata da Emenda Constitucional nO 18, te-
" da l'eunlao anterior. A seguir. ·foram latlvos li. cobrança do lmpôslo de IIX-

AT.":X>A 6~ REUNIAO ORDINAR!A, tidas, discutidas e aprovadllll. nos lêr- portação e sua aplicaçílO" - relll;tado
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE mos dos pareceres do Relator, as re- pelo Deputado Dnar Mendes: nunle·
1966. - dações finais dos Projetos: n9 314-A, 1'0 3,613-A-1986, qUe "dispõe sóbre a

de 1983, que "dispõe sôbre o consumo produçlío e Importação de fertilizan-
M, dezesseIS noras e trinta mmut,tIS, do carvão metalúrgico nacional nas tes" _ rela.tado pelo Depulado ElIP',

do dia, onze de maIo de ~9~, reunlU- emprêsas ·sidCl'úrgicllll a coque"; n" Da'mo; n9 3.578-A- de 19G6 qne "es
se '!rdmàriamenü' a COlnJssao de Re- 441-13-1963. que "autol'lza. o Poder tabeJece isenção do Imposto do Sêb
daçao~ na sua saiu situada em o Nôvo Executivo a abrir, pelo Ministério da para os atos em que forem os 6rr.iio~
AneXI. da Câmara dos Deputados. Indústria e Comércio o crédito espa- drflnldos no n9 IV. art. 8., 1a Lei
r:J~~er~~de~:sse~~et~o o.~ ~~'esl~Jfe~ clll;l de cr$ 50.000.OllÔ (cinqüenta mi- no 4.380. de 21 de agõsto de 1964, "
Brito Velho, Doar Mendes, Elias Ihoes de c!'uze!ros) d~stlnado a auxl- as Caixas Econômicas Fetle,nJs em
Oarmo e Mll1'tlns Rodrigues. Llljll.; !lar a reahzuçno da l' Festa Nacional r.IIM operações Imobllhírias"; número
foi aprovada a. ata da reunião lUl!e- de Calçados e Flllras Agro-Indnstrlais 3.597-A-1966, que "I'eajusla o valor
rlor. A seguir, fe>ram Iídllll, dlscutl- em N.ôvo Hl1.mbur~o, RS"; ng 90S-E.. das p~nsões pagas pelo Tesouro Na
das e aprovadas. nO$ têrmos dos pa- de 19~9. que "modifica o § 19 do ar!. cional aos herdeiros de eont.ribuintes
receres do Relator, M redações fi- 3~ da Lei n9 970, 'de 16 de dezembro elo Montepio Civil e, em rllráfer ex
nals dos Projetos: n.~ 3.007-.11.-1966, de 1949, que dispõe sôbre as atr;bui- trmivo. das pensõ2s deixa1as POI'
que "autoriza a F':í.brlra Nacional >l~ ções, orgnni?'lçiío e funcionamento do I C'onirlblllntes dos "exl.lntog, Montepio
Motores a alienár, às Igrejas que Oonselho Nacional de Economia"; n'li dos operários e Serventes dos Arsenais

Não

Não íun-

ENTIDADES QUE N1!.O EXISTEM
OU NAO FUNCIONAM NO ESTADO

DO RIO GRANDE DO NORTE

Alexandria.

J) Assoclaçâo Rural - Não fun
çlona. mais.

" Hospital de Alexandria - Não
tunclona. mais - prédio em final de
eonstrução.

Apodi

n Instituto de Assistência " Fa
.milta dos Trabalhadores Rurais de
Pedra de .'\belha - Não existe.

Ari'.9

1) ASsociação Rural
el9na mais.

Calco

1) AssocJação Rural de Caícó 
Nãu funciona mais.

Caraúbcs

1) Clube das Mães :- Não funciona
maís. nRMo DE REUNIAO

Currais Novos Aos doze dias do mês de maio do
1) Pôsto de Puericultura Tomás Sa- ano de ml1 novecentos e sessenta e

1ustlno - Não existe mais. sets, delJtou de reunir-se. por falta de
numero legal. a Turma "B" da Co-

ttaretamà missão de Minas e Energia.! Compa-
11 Biblioteca de Obras Asstten- roceram os Senhores Edllson Melo

rials da União Caixeral de Lage _. 'l'avora, Presidente - Cícero Dantas
J~~o funciona por falta de recursos. -. ormeo Botelho e Walter Passos.

l/a' Deixaram de comparecer os senhores
u Celso Passos, Vice-Presidente da Tur-

1) Associação de Proteção e Assís- ma "B" - Old carvatho - GerminaI
Ü

'
l1r ll1 à Matemldade e à rnrancrs Feij6 - Blvar Olhynlo - Último de

U~ rtaú - Não funciona mais. Carvalho - ListeI' Caldas - RaY-
João Câmara mundo de ~drade e Nogueira de Re-

zende. E. para constar, eu Zilda Nr
1) Assocíaçâo Rural - Não ~"(h'te ves de Carvalho, Secretária. lavrei o

drsde 1963. - presente têrmo de reunião.
21 Hospital João Câmara - ',ao

mncíona: Prédio próprio em com
p'eto abandono onde residem varias
pessoas.

Mossorõ

1) Associação Ruml - Não funclo·
]1a por falta de recUrsos.

2) Sociedade Auxiliadora e Mame
lJedol'll. de Obras Sociais - Não exislP.
lIlais. '

3) Sociedade acneflcente de Mos
EDró - Não existe.

Natal
1) SOcIedade Beneficente L a g o a

Bêca - Não localizada.
21 Centro Sanlacruzense

lUl.'allzado.
3) Centro Social N. Sa. lia Fá

tima - Não localizado.
41 Circulo Operário de Lagoa t;êca

- Não localizado.
5) Associação Norte-rlo-gran~pnse

de nmnlciplos - Não localiza la,
11) Sociedade Folclórica Camaleão

~- Nilo funciona em Natal ê sIm em
19ap6.

Nida Floresta

1) Associação de Proteção ;\ Ma
ternidade e à Infância de Nlzla Flo
resta. - Não funciona desde J960,
_ 21 InsUtut.o de As~lsléncJa às F'a
mllla dos Trabalhadores RuraiS Ge
iNlzla Floresta. - Nunca funcionou.

Ouro Branco

1) Associação Rural de Our~ Brlin
WJ - Deixou de existir em 1957.

Farnamirim

1) Associação de Proteção e Assis·
«'ncia à Matemidade e à. Infância de
Pamamlrim - Não funciona mais.

PaU dos Ferros

n Centro Social N. Sa. ela Con
ceição' - Fechado há,4 anos.

Pedro Velllo

j) Associação Rural - Não funela
IDa por falta. de recursos.

Portalegre I
1) Associação Rural - Não funclo

"tO há vários anos.
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MARÇODEPUTADOS

SUPLENTES'

GayosQ e Almendra - ARENA ••••
Ezequias .Costa - ARENA ....••••• ,
Jaml1 Amíden - MDB .••.•.••••••.
Adriano Gonçalves -:: ARENA ..
Alair -Ferreira - ARENA ..
Aluizio Bezerra - ARENA ' 1
Améríeo de Souza - ARENA ..
Alvaro Lins - ARENA , .
Dulcino Monteiro - ARENA .. , ••••
EdUberto."de 'Castro - ARENA ,•••
Euclides Wicar ;- ARENA •••• , ••••
Luiz' Coelho - ARENA .
Manoel Tavelra - ARENA - ..
osens Cardoso - ARENA ...•..••..
Mendes de Moraes - ARENA" ..
Vital do Rêgo - ARENiI. ,.' , ...•
Burlamaqui de Miranda - MDB '"
Chagas Freitas --,MDB •......• " ••
Edésio Nunes - MbB .
João Veiga - MDB ..
pedro Catalão - MDB - ..••.•..•••.
Vago - MDB

Mmando Corrêa - ARENA
Arnaldo qarcez - ARENA •••••••.
Braga Ramos - 'ARENA .
Costa Lima - ARENA ...••••.••••
Djall\}a ~arlnho :.... ARENA ,
Dyrno PlI'es - ARENA ..
Eurico Ribeiro - 'ARENA ; ..
Ferraz Igreja - ARENA ..
Flóres Soares - ARENA' ..
Llster Caldas - ARENA ..
Necy Novaes - ARENA ..
Oscar Cardoso - ARENA .
Tourinho Danias -"-, ARENA , ..,.: ••
Vago - ARENA .
Benjamin- Farall - MDB .
Henrique Lima -' MDB ..
Moura Santos - MDB ..
Muniz Falcão - MDB .
Noronha Filho - MDB , ....•.••• ,.
vieira 'de Mello MBD ..
Vago - MDB

entidades asslstencmís extintas que 'ROPOSIÇOES PELO ARQUIVA..
especifica. , UENTO

Autor: Poder Executivo. 1 _ Mensagem n9 1.418-63 do 'I'rib.
Relator: Deputado Gayoso Almé'1- de Contas da União - Altera o Qua..

dra, _ " dro do Pessoal da Secretaria do Tri..
PROPOSIÇõES -REJEITADAS bunal de con~ da união, ,e dá ou

tras provídêncías,
1 - Pl'Ojeto n9 4.462-62 - ~.ltera '

o Quadro do Pessoal da secretaria do U 1~tor: Tribunal de Oontas da
Tribunal FedCl'al de Recursos, e dá n o. •
outras providências. (Emendas de Relator. Deputado Gayoso e AI·
Plenário em 29 discussão). mendra,

Aútor~ Comissão de Constituição e PROPOSIÇõEs COM EMENDAS, DO
Justiça. SENADO .
. Relátor: Subst.: Deputado Pedro 1 - Projeto n9 3.371-65 ~ Dispõe
Catalão. sôbre a publicação dos atos relativos

aos servidores públicos do poder Exe.
2 - projeto ~9 4.631:62 - coece- cutivo e dá outras providências. (Pa.. '

de aposentadoría especial aos que recer dado em Plenário)
exercem atividades insalubres. •

Autor: Poder Executivo.
- Autor: ~cputado L~IZ Viana. Relator: ,:Deputado Gayoso e ,AI.

Relator: Deputado Armando Cor- znendra. -
rêa, . 2 _ projeto 1l~ 3.384-65 _ Altera

3 -:- Projeto n92.576-65 - As,segu- o Quadro da' Secretaria' do Supr..mo
1 ra a servidores do Instltl:lto BrasUei- T:ibunal Federal. e dá outras provi
3 1'0 do café benetlctos da legislação dêncías. (Parecer dado. em Plenário).
3 -', Autor: Poder ExecutIvo. '

12 vigente. Relator: Deputado Gayosoe Al.
12 Autor: Deputado Chagas Fl·citas. menelra.-
6 Relator: Deputado Adriano Gonçal- _,
1 ves, ' FREQVl1:NOIA DOS SENHORES
4 DEPU'l'ADOS DURANTE OS MEEYES
1 4 - Projeto n9 3.293-65 - Deter- DE MARÇO E -ABRIL DE 1966 '
2 mtna a lotação, da funcionária públl- Março:
3 c~ casada, na c!dad~ em que o ma- Reuniões: 02 (dias 17 e 31)

rido trabalha, mesmo que êste não Tê1"lllco de Reunião: 02 (dias 24 e SO):'-
seja servidor público. Abril: - .

/ Autor: Deputado Gerenllas Fontes. Reuniões: 02 (dias 14 e 28)
Relaf.or: Deputado, Manoel T~vell'a. Têrmo de Reunião: 01 ,(dia 21).

DISTRmurçAO EM 13-5-1966
Ao Senhor Deputado Jamil Amid4t

Projeto nv 4.797-62 - Dispõe' sõ1
bre a pensão devida li família de Di
plomata,

pareceram os Senhores Deputados ,Ta
mil Amiden, Adriano Gonçalves, Mou
ra Santos e Manoel Taveira. Deíxa
raiu de comparecer os Senhores Depu
tados Ezequias oosta, Alair Ferreira.
Américo de souae, Duleíno Monteiro,
Edilberto de Oastro, Euclides wtcar,
Luiz Ooelho. Mendes de Moraes,
Oséas Cardoso.' Vital do Rêgo, Alvaro
Lins, Burlamaqul de Miranda. Ch"l!;as
Freitas e pedro Catalão. E, para
constar, eu, Maria da Glória péres To
relly, Secretário)" lavrei o presente têr
mo de reunião. -

TmMO DE REUNIAO

, <'

COMISSÃO DO SERVrçO
púBLICO '

COMISSÃO DE RELAçõES
EXTERIORES

COMISSÃO DE SAúDE
T:l1:RMO DE REUNIAO

A.~' quinze horas do dia onze de
ma.io do ano de mil novecentos e 'les
senta e seis à Sala de reuniões da
Comissão d.e saúde, comparecemm os
senhores Deputados Hamilton No
gueira - Presidente, Jaeder· Alberga
ria' e Leão Sampaio. Não havendo
númem regimenta lo Senhor Presi
dente deixou-de abrir a reunilio. _'a
ra' constar, la\Tei o presente' têrmo.
Dinah de Freitas Torres Rocha, Se-
cretária "Ad hoc". I

de Marinha e Caixa de pensões dos
operários da Casa da IMiteda, e da
quelas' ,dos funcionários da União,
contribuintes obrigatórios do IAPFESP
e dá outras providências", e número
3.600-A-1966, que "autoriza o Poder
Rxeclltivo a' abrir, pelo Ministério da
Educação e cultura, o crédito espe
cial de Cr$ 360.000.000 (trezentos e
sessenta milhões de cruzeiros). paj'a
atender a despesas com a desapro
priação- de terrenos onde foram tra
vadas', as Batalhas dos Guarjl.rapllS,
no Município de Jaboatão, Estado -de
pernambuco" - relatados pelo Depu
tado Walter Baptista'. As quinze ho
ras e quarenta minutos, nada "mats
havendo a tratar, o Sr. Presidente en
'cerrou os trabalhos. E. para constar.
eu, An,!ônio de Pádua Ribeiro, Secre
tário.' lavrei a 'presente ata que, de
pois de lida e aprovada, será assina

'da pelo SI'. Presidente - ,JIfedeiros
Netto. presidenre.

RELATóRIO DAS ATIVIDADES DA
OOMISSAO DE SERVIÇO PÚBLICO
DU~T:f:Rti,~~S1~~ MARÇO

Reunião de instalação ..
Reuniões ordinárias , •••••••.••••
Têrmos de r~up.iãQ .

O Senhor~ presidente, Deputado PropOsições recebidas ..
Henrique Tumer, fêz a seguinte Proposições dístríbuídas •••••••••

proposições aprovadas , ••• :;" ••• _
DISTRIBUIÇAO Proposições aprovadas cl emenda,

Em 11.5.1966 Proposições rejeitadas ..
Proposições pelo arquivamento ..

1. Ao Deputado Flá~io Marelllo: proposições com Emendas do Se-
Mensagem n9 171-66 - Do poder nado , ..

;&xecutivo _ "Submete li apreciação Proposições em diligência , .
r do oongresso Nacional o' texto do Proposições oriundas ~ do Poder

_,MOrdo sôbre a prestação de Assis- Executivo ,...... . G
téncía ,Técnica li superintendência Oficios expedidos . . . . . . . . . . . . . . . 13
do Desenvolvimento do Nordeste (SU- Oficios recebidos 12

_ DENEL entre os. Estados Unidos do Sala d~ Comissão, em 12 de' rnalo
Brasil au União Pan-Americana, Se- de 1900. - Maria da Glória, Péres
cretaria Geral da organização dos ES7. roreuu, SecretárIa ..
tados Americanos, assinado no Rio de Visto• ..,.. Deputado Ezequías costa,
Janeiro, a 30 de novembro de 1965". preSidente em exercicio.

2. AO Deputado Dias Lins: PROPOSrçOESAPROVADAS
Mensagem n9 118-66 - DO poder

Executivo - "Submete à apreciação 1 _ Projeto n9 1.815-64 .,.- Orla
do Congresso Nacional q texto do Contadorias Seccionais da oontadorla
;protocolo para nova prorrogação ilo Geral da República junto aos órg1\<l6
Acôrdo Internacional do Açúcar, de que menciona.
1958, adotado em Genebra, a 14 de Autor: poder Executivo
outubro de 1965". Relator: dep. GlI-Yoso e Atmendra.

3. Ao Deputado padro Godinho: P .. t n9 3 507-66 _ Inclui
Mensagem n9 199-66 - DO poder 2 - roje o· ~ .

Executivo' _ "Submete à apreciação em parte especial-do Quadro da .~e
do Congresso Naoional o texto da' cretaría do TribUnal Regionl!'l Elelto
convenção nQ 118 sôbre a igualdade ral [io Di.strlto Fed~ral, servldor~s ~a
de tratamento dos nacionais e não- COl~pánhla U~banlzadora da Nova
nacionais em matéria de previdência Oaplt,al do BraSil (NOVACA~). abrol~
Bocial adotada em Genebra. a 30 de gidos pelo art. 40 ~a. L~i nv 4.242-63,
junho de 1962, pela oonterêncía In ~ e. dá outras p:ovldenclas. (parecer
ternacíonal do Trabalho". dado em plenárío) . .

4 Ao Deputado Waldir Simões: Autor: poder Exeéullvo
Mc;'~ngem n9 201-66 - DO Poder Relator: dopo Mendes,de Moraes

Executivo - "Submete à apreciação 3,- Projeto n9 ~,514-66' - A.ltera
do Congresso Nacional o texto da a carreira de motorista do Quadro da,
emenda aos artigos ~7 ~ 18 da ~~1Il- Secretaria do Superior TI'lbunal, Mi
venção da Orgamzaçao Marltmla lltar e dá outras providencias.
consultiva' Intergovernamental." Autor: poder Execútlvo
,José Mario Bi7llbato, Secretátio. Relator: dep. Dulcino Monteiro

'4 - Projeto n9 3.551-66 - InsMtui
o'Quadro de pessoal do Conselho Na
cional de Telecomunicações (CON
TEI,) e dá outras- provídênelás»

Autor: poder Executivo
Relator: dép. Gayoso e Almendra
5 - Pr~ieto, n9 3.556-66 - Altera

o Quadro de Pessoal do Tribunal Ma-
rítimo. . ,

Autor: poder Executivo
Relator: dep. Gl1yoso e Almendra
6 - projeto n9 3,558-66 - Altera

O Quadro da secretaria do Supremo
Tribunal Federal, criado pela Lei n9

4.279-63. (Parecer dado em Plenário).
Autor: poder Executivo _
RelatDr: dep., 'Ezequil\S Costa

PROPOSIÇÕES APROVADAS COM
EMENDA', I

1 - p..roJeto n9 3.597-66 ..,- Auto
-l,'iza 'o reajustamento das pensões pu-

_ Aos "dooe dias I do mês de m~í~ 'de gas pelo >'Tesouro Nacionnl aos ner:- ~-_..-~~- _-....... 
mil novecentos e sessenta e seIS, não deiro~ de contribuintes do Morttepio '( • L'cenelado
80 reuniu a Comissão de Serviço ]"ú-I Civil e. em caráter extensivo, das I •
bUço, por_falta ae número legal. Com- pensões .deixadas-pol· contrlbu.lntes de (O') Não é mais m~mbro da Comissão
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,~. ~ ..
Comissão Especial designada votação. a proposição não é aprova-

Pa r a apreciar a representa- da. O Senhor Presidente dá então a
palavra ao Relatorq ue lê o seu pa-

ção do Almirante Pena Botto recer, conclurnno pelo arquivamento
contra o Senhor Presidente da denúncia. Submetido a votação, o

d R
'bl' Parecer recebe ~ o voto ravorãvel dos

~ a epu rca Deputados presentes, exceto dos Depu-
tados Cid Carvalho e 'Hamilton No-

T~:RMQ DE HEUNlAO . guelra, que se abstiveram de votar.
As dezesseis horas do dia dez de Nada. mais havendo a tratar, o se

maio de mil novecentos e sessenta- e nhor- Presidente encerra os trabalhos
seis, na sala. da Comissão de Educa- ás dezessete (171 horas. ~ E eu, Paulo
cão, e Cultura, comparece o' Senhor Vieira da Silva, servindo como Escri
"-'residente desta oomtssac Deputado vão (Lei n9 1,079-501 , lavro a presen
Ultimo de Carvalho. para ll.- reunião te Ata que. depols de lida e aprovada.
que, conrorme anunciado na Ordem se~á assinada pelo senhor _Presidente,
do Dia de hoje, se faria para se ouvir
o parecer preliminar do Sr. Relator
sôbrs o cabimento da representação.
Ante a ínextsténcía de número regi
mental, deixam de ser abertos os tra_
banios, pelo que, para constar, eu,
Paulo Vieira da Silva .. Oficial Legis
latIVo servindo como Escrivão nos têr
mos da. Lei n9 1.079-50, lavro o pre
sente T~mo.
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Ao Deputado Vasco Filho:

Pl'Ojeto n9 3.280-65 - do Sr. Aqui
les Dinir. - "Inclui no Plano Ro
doviárIo Nacional Il. ligação "Curveto
- Fellxlândla" na BR-7' \Belo Horl
:.mote - Brasilla".

Sala 101, em 12 de mala de 1966. 
A1I11lta Cmz Lopes de SIqueira Se-
oetlírla. ' •

DISTR!BU10AO ' FErrA PELO SR.
,PRESIDENTE, DEPUTADO CELSO
AMARJ\L, EM 12 DE MAIO DE
lDGB.

COMISSÃO DE TRAN:::;~ORTES;

COMUNICAÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS

DeslafjUe n9 2
Pela rejeição do. emenda de' nO "

ao art. 39 do Projelo, elo sr. Senll.~
dor José Ermirio.

Inicialmente, na. discussão, usa da.
palavra o Sr. Depulltdo Ciodomir
.ldiliet,' autor do destaque, manííestan
do-se. contràríamente às expressões
que o Sr. Senador José El'Inirio man
d(lva' acrescentar na parte final da
quele artlgl!. . .

Usaãdo, a seguir, da palavra. outros
Senhores Congressistas, é colocado em
votação o destaque.

Em votação, é-o destaque aprovado,

Destnqua n9' 3 .

Comissão Mista criada para o peia aprovação de', subemenda do
estudo e parecer sôbre o pro. ~~'end~e~~d~9 I:Vilson Oonçalves ir
jeto de Lei 11'1-' 4, de 1966 E' a seguinte a subemenda do sr.
( C N ) "O' - õb Senador Wilson Gonçaives:

• <t.« que rspoe 50 1"6 a "Dê-se ao § li.IDeo do art. 19, cons-
conoessâo do aval do Tesou- tanta da emenda n9 1, a seguinte re
ro Nacional, enl operação de dação:

'd'· pariíg1'll.fo único. ~Os empréstimos
~ATA DE INSTALAÇAO ere lto no Exterior" . obtidos no exterior pelos Estados e

Aos vinte e alto dias de abril de ATA DA 2" RmuN1J.O, REAL1ZAD:\ Municípios, ou paI' suas autarquias
1966, às qutnza (1S1 horas, reúne-se NO DIA 10 DE MAIO DE ·1965. poderão ser garantidos pelo Tesour~
esta Comissão pam sua Instalação Nacional OU por instituição flnanceí-
tormal nos termos da L"l n9 1.0.19, Aos nez dias do mês de "mato do ra oficial, após aprovacào do fOresl-
óe 10 de abril ce 1950, e para eleição, ano de mil novecentos e sessenta e dente da Repúbllca, e mediante as- .

- seis, às dez horas e trinta minutos tI t d S ddo seu PIesldcute e do seu Relator. sob a presidência do Senhor Sena~ sen men o o en o Fe eral, ,que'
Estão presentes os Senhores Depu- se pronunciará no prazo ímprorrogá
tados último de Canalho, Rondon dor Viva.ldo Lima, preóidente, presen- vel de vinte dias,"
Pacheco, .Antõnío Carlos Magalháes. tes os Senhores Senadores Domiclo O Senhor Retator usa da pnlavra e
Cárlos\Werneck, Hamilton Nogueira. e oondím, José Feliclano, Eugênio Bar- manifesta-se contrArIamente à suue
Cid carvalhQ; e ausentes os Senha. ros, Ga:; da Fonseca, Bezerra Neto menda.
res Deputados Paulo Sarnsate, Gemi- Wllson GonçWves. Josaphat M~arl~ A seguir, os autores do destaque e
docOuedes e Ed~ard Pereira. Nos têr- nho, Pedro Ludovico, Edmundo Levi, da subemenda, respecüvnrnente Se
mos do art; 61 do Regimento lnternv e os Senhores Deputados Heitor Dias nadorea Gay -da Fonseca e wUson
d~sta Casa, dSéume a Presidência. o (substituindo o Sr. José Humnertoj , Gonçalves, solicitam sua retlrnda.
Senhor Deputado Hamilton Nogueira, Clodomir Millet, Pedro Zimmerman
o qual procede ~então à eleição do Luna Freire, Ellas Carmo (sUbst.l~ Destaque n9 4,
Preslôente e do Relator A apm -o tuindo1o Sr. Carvalho .sobrinho) D S S B N ,- I, . 'lIça RalJnundo Andrade (subsl'l.tulndo o' . o r, en or ezcrro. c..." pc &dos votos Merece o seguinte resulta- rejeição da emenda de n9 5 ,
ao: ai para Preslden~e; Dl'putado Sr. Herbert Levy], Ccsar prieto, Má- Iniciada a discussão,' o Senhor Se-
Último de canalho, cinco (5; votos; rio Covas, Getúlio Moura, reúne-se a. nador Bezerra Neto solicita a reti-'
Deputado Rondon Pacheco, um voto: Comissão Mista do C~ongresso Naclo- mda do pedido de destaque.
b) para Relator: Deputado Carlos nal, Incumbidll, de exame e parecer
Werneck, seis (61 voto~, São dcclu- sóbre o projeto de Lei n9 4, de 1956 Destaque n9

5
rados eleitos o~ Senhores Depulildos <eNI. para a. sessão de apreciação do Do Senhor Deputado Clodomir Mil-
Ultimo de Carvalho c Carlos Werneck, parecer 00 Senhor Relator. let, pela rejeição da emenda n9 6;
Presidente e. F..elator, respcctlvamcn- Deixam ~de comparecer. por motivo Encerrada. a. discussão e colocadol'M
te, Assumindo a Presidência o Se- justificado, o Senhor Senador José votação. ê o destaque aprovado,
Ilhar Depufado último de Canalhu Gulomard .e os Senhores, Deputados
agradece a conflnnça nêle depositada Furtado Leite e Fernando Gama. ~Destaquc n9 6 .
pelos seus pares, passando então a Abrindo os trabalhos, o Senhor Do Senhor senador Bezerra Nelo,
conduzir os dcblll,'s quanto à conve- PresIdente conmnlea' li ComIssão ha- para apl'DvaJ;áo da subemenda de sua
nlência -ventllacla pelo Senhor Depu- ver recebido comunIcação da mesa do autoria ao art. 49, ucapuL", do pro-
lado CId Carvlllho de se convocar o Congresso Nacional sóbre a sub'stltul- jeto:' "
autor ela denúnrla. Afinal, fica as- «;1ío dos Senhores Deputados José
sentado ·que o Senhor Relator dará Humberto, Carvalho sobrinho e Her- E' a segUinte .. subemenda:
inicialmente p(1recer relativamente à bert Levy, pelos Senhores Deputados "Salvo nos caSos dos órgãos do !l0-
prellmina.r levantada.. Para tanta,'o .Heltor Dias, Elias Carmo e Raimundo vêrno tederal ou de sociedade de
Senhor PresldPnUl mal'ca sessão a rell- Andrade, l'espectlvamcnte na compo- economia núSta de que a União ou
llzar-se no prúximo dia dez _ (10) de slção da Comissão' seus agentes financeiros sejam malU-
maio entrante. Passa então ~its mãos . res acionistas, o a.val do Tesouro Na-
do Senhor Relatõr o orlginal dn de- Em prosseguimento.. o senhor Pre- cíonal sômente será outorgado. nos
nl1ncla. Nada mais bavendd a tl'a- sidente concede á plliavra ao Senhor casos previstos nesta lei, quando CJ
tal', o Senhor Presidente encerra os Deputado GetUlio Moura, que passli 11 mutuário oferecer garantias julgadas
trabalhas As dezesseis (16) horllS. E, proferi~ parecer sõbre a Mensagem do suficientes para o pagamento de
par<'\, constar, cu, Paulo Vieira. da Sil· Executivo, submetida Il. aprovação do qualquer desembOlso que o tesouro

• ~. v!to, Oficial Le':lslativo, servindo como Congresso na forma do art, S9, § 39, passe ~ vI'r ~ pagar C"·o seJ" chama.
C0l111SSao EspeCial para dar pa- Escrivão (Lei h~ 1.079. 10 de abril de do Ato Institucional n9 2. do a honra: o avai. ~ ~ -

re'cer à Emenda COl1s~itj)cio- 1950. art. 17L lavro a presente Ata Ao conclulr S nh R I t f Em discússáo, usam da palaVl'l1,

I O
'"

' que. depois cl., !lda e llprOVlldll, será . ,o e ar e a ar o e- lê d t d d ta Benh'~
na n. 30, de 1965, que OIS- assinada pelo SenhOr Presidente. _ reCe !avoravel às emendas de ns, 4, a m o au ar o es que, o v.

ciplinl1 a acumulação de car- Ultimo de Curvul/IO. ~. 5, 6 e 9. e, contrál;io, às de ns. I, 2. Relator ~ outros Senhores membros
3, 'I e lO, sendo favorável, parclalmen- da ComIssão.

gos de médico no Serviç(1 Pú- ATA DA SEGUNDA REUNIAO' le, ao projeto com a incorporação das Em votação, ~ a sullemenda aprc:'-
blico," de autoria do 5r. ORDINARIA emendas que obUvel'am parecer fa- vad..., cabendo, ao Senhor Relator, na
Jo!:o Alves lIoráve1, resultando, dest ... form .... a redação final do aprovado na Comis-

.. Aos onze dIas de !tinJo de 1966, às apresen~ão de um subsUtut.ivo ao são. harmonlzé.-ill ao texto da llropo-
T:e:RMO DE REUNIAO às dezesseis 116) horas, ns. sala da Projet" de Lei nO 4, de 1968 <ONl. alção.

Comissão de EduCllÇáo e Cultura. pro- Colocado em votação. é o parecer do Destaque n9 '7
As dezesseis horas do dia doze de sentes os Senhores Deputados último Senhor Relator aprovado, ressalvados Do SI' DePutado CIOdomir Millet

:maio de mil novecentos e sessenta e de c.arvalho, Rondon Pacheco. Antõ- os destaques. /. ,
. 5cls: na. sala da Comissão de Legls- nio Carlos Magalhães, Carlos Wer- Encerrado o prazo' previsto n a t. para. a fubeme~da de sua autoria ao

lAO"o So lal o a D >AA k..... lI! N I 'd 10 d N o r art. lJ,~ do proJeto.
"yU c, c mp rece o epu ......o nec , ...am on ogue ra e Ci Car- • as- ormas para. apresentaçl\o de O ~Senhor presldenle antes de co-

.loão Alves para. a l'eunião que.con- valhó, e au~entes Paulo Sarasate, Ge- destaques, ti Senhor Presidente passa locar em discussão lê'pal'a. conheci-
:l'orme anunciado na 01'IIem do Dia de raldo Guedes e Edgard Pereira, reú- a discussão e votação dos mesmos. mento da "om'·-"o a subelnandl!. do
hoje, se faria para instalaçllo déste ne-se êste órRão técnico com o fim v ""'"
órl(úo técnIco e eleição ele sua Presi- especial de dcllbE'l'll.r sôbrE' o Pare<:cr Destaque n9 1 Sr. Deputado Clodomlr MlI1et e 11 do
rJi\ncln. Ante a incxlstêncill de nÚIDe- preliminar do Senhor Relator sõbre Ao -art. 39, do Substitutivo do Se- Sr. Senador Gay da Fonseca, ta.nlb{·m
TO regimental, deixam de ser abertos o eabimentil da representação nos têr- nho1" Relo.tor. no caput. onde se lê: sôbt:e o mesmo as$Utlto,
os trabalhO!!, pelo que, pal'a constar, mos em que foi apresentada. Aberta em qualquer hipótese; leia-se: nos Sao ~ seguintes as aubenwndas
eu, Paulo Vieira da Silva, Oficial Le- n sessiío, vale-se da palavra. pela. 01'- têrmos desta lei. llpresentadas:
gislatlvo, ser,vindo como 5<'êret,úrlo, dem, o Depubdo Cid Carvalho. o qual En1: discussão e posterior votação, a) d~ Sr, Senador Ony da Fonseca:
lpvro. o ];lrcst>nte 'Armo, volta 11. inslstJr .na. convenl4!ncia de se com parecer favorável do Senhor Re- '(Ao art, 8~ do pr~jeto dê-se IL ali- ~

V" convocar o demmciant<', Posta em lator, é a parte destacada aprovada. gUinte redação:

AT.o\ DA SEGUNDA REUNJAO EX
TRAORDINARIA REALIZADA EM
10 DE MAIO DE 1956.
Aos dez dias elo mês de maio de

UlII novecentos e sessenta e seis, reu
níu-se, na sa.la. cento e sele, ás de
zesseís horas, em sessão extraordíná
r1a, I~ Comissão de 'Ii!ansportes, Co
municações e Obras PitbllclUl. Presen
tes os Senhores Vasco Filho - no
exercicío .dn. Presidência, Josl1phat
1I0rges. Jalles Machado,' Ormeo Bo
telho, Em1llo GOmes, Antônlo Baby,
Dias Menel:es, Orlando Bértolí, Gas
tão PedreIra, José BUl'llet, Paulo ceê
lho, Nlcolau Tumll, Maia Neto e Mo.
enado Rollemberg. O Senhor Presi
dente verificando a. existência de nú
mero regimental abriu 03 trabalhos
ordenando a, leitura ela ata da. sessão
nnteríor que foi aprovada sem restrl
çür"~. ORDEM DO DIA: Em díscussão
o Projeto 119 3.60S-66, Mensagem nú
mero 151-66, que "concede. por seis
anos, isenção dos Impostos de Impor
tnçao e consumo, sôbre importação de
mnterlaí destinado li. Indústria aero
nnuüca", 'com duas Emendas - ns,
1 e 2 - do Relatilr. É dada a paja.VTa
UI) Deputado Ma1l1, Neto, qU!J npre
senta, uma Subemenda. à Emenda n9
2. Em votação o Projeto foi aprova
da. bem como as duas Emendas e a
Bubemenda, eontràríamente no 'Voto
do Deputado Jalles Machado contra li
Emenda n9 2 e a Subemrnda. DIS
Tl~lBUIÇAO; Ao Deputado Nlcolau
'l'uma, Projeto n9 3,637-66, Mensagem
n Q 213-66, que Uautorlza o Poder Exe·
cutívo a abrir, pelo M1nistério da Fa
2cmla, o crédito especial. de Cr$ ••.
14.100.gOO~OO, destinado a completar
R iutegra1l7.ação do capital da EM
DRATEL, Emprésa. Brasileira. de Te
lecomunicações". Nada mnis havendo
a tratar, ll. sessão foi levantada, às
dezoIto horas, e para. constar. cu, Ali
1lita Cnw Lopes de SiqueIra, Secrctã
l'in, lavrei a. presente ·ata que depois
de lida e aprovada, será ll.<slnada pc
lo Senhor ,Presidente.
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-Art. 80. No prazo, improrrogável let, Pedro Zimmerman, Elias Carmo, ··Pr.,c"dida- a eleição, vennca-se o S"'I im~diat2-~41'te após o decurso do "rnt~
de 15 (quinze) dias de sua. remessa, Heitor Dias, Mârio Covas, reune-se a gnlnte resultado: . fi~a<lo ~ .,ra interposição de recur.o
findos os quais, não havendo decisão, Comissão Mista do Congresso Nacló- F Presíd rL . J.l.r.!.l. ,/?, Na discussão e votação dOI
serão tidos como registrados automà- nal incumbida de' estudo e' parecer ara resi en : projc!WJ e' das emendas só poderão fazer

' ~icamen~te." i sôbre o Projeto de Lei ne} 4, de 1966. D.rl'tt4ado Beniamín Farah _ 12 votos ~SOI da palavra os membros da Com:ssaC)
bl Do Sr. Deput.ado Clodomir Mil- Ausentes, com motivo justificado,. E -

Ict: . . os Senhores, Senadores José Felicla- ~enar"r dmundc Leví ;- 1 VOto e. os autores das proposições .subs'd-á-
, no e Johaphat Marinho,'e os senno- - Parr, 'Více-I'residenres rias, OS Líderes de Partidos e Bloco Par.

"De-se ao art. 8° a seguinte reda- res Deputados Furtado Leite. J.una I > lamentar, assim 'considerado o pr:tIlcira
çân: Freire, Raimundo Andrade, oesar i:>ellllriOr José LEite - 12 "oto.' slijuatário de emenda. .

Art. 89. Os acôrdos, convênios e Prieto, Fernando Gama e Getúlio SCllac{;r GáY Oh Fonseca - 1 VOIO. § I\'. Na discussão do projeto 6
operações realizados com base na. Moura, ' , $:;0 declarado; eleitos e, empossados emendas o prazo será de 10 minutos pa(:\
presente.. lei serão controlados pelo E' lida e aprovada a Ata -da Reu- .' . ., cada orador. .
Banco Central da República da nra- níão anteríor, que, assinada pelo Se- ~.pectlvHmcnte .Presidente e'Více-Prc- § 21 . , Ao relator .~ assegurado" dô
si! e apreciado pelo Tri/mnal ·de Gon- nhor presidento, vai à publicação. . sldcnte d>: Com'ssâo' Mista, \" Senbo1 bro .dos l"'szo, previstos neste arllgo~
'tas da - União, no prazo ímprorrogá- Iínlcíando os traha!lhos dlu oomís- _Deputado Benjauun Parah e o Seuher ~ .1'. Encerrada a discussão. prece••
vel .de 15 (quinze) dias de sua re- são, o' senhor presldent""- ':ilomulllca Senador 'osé Lelte, -, . sar-se-â á votação com encamínhaiucutc
messa; findos os quais serão tidos co- que a' presente reunião se destina.' a Assilmlndo" -presidência· o Seahor IIssegurado aos n;embros,da. Comssâo,'
mo, nutomãücamente registrados." leitura da Redação .Flnal, conforme Deputado Benlam:n !:'ara!) -agradece li durante 10 (dez) minutos.

Encerrada a discussão, após falarem preceitua o art. 8°, letra Te, da-Reso- honra con! que fOI distlnuuldo pelos.seus § 4". O Presldente somente vorarã
os \lutores 'das subemendas.ie o' Se- Iução nO 1, de 1964 (C!'), e. o artigo pare. e. deslqna pblalclatol ,o Sentl;U
nhor Rela0r, é a. subemenda do 'S\I- 14, .das Nonnas Díscípíínaríoras, ao Dqu,kdc. joão Alvtt'.. em -casc de empate.
nhor Deputado Clodomlr Millet apro- projeto de Lei nO 4, de,1966 (eN), • _. § 5\'. As votações de qualquer natu-
vada, com redação à. ser dada pelo que "dispõe. sõbre a . concessão de A Ptuc:" o S~o.' Presidente p:!SSa reta; tea~j%ada. pelá Comissão M sea, se.
Sr. Relator,ficando prejudicada a de aval 'do Tesouro Nacional- em opera-: a Ier o C"lendárlo est;;bl·lc<:lcto bem como rão feita'~ pel,o processo eletrônico, ';'1'
autoría do Sr. senador.. Gay da Fon. çao de Crédito 'nc Exterior.~' -- -as Normas Discit),;lll,é,.rap dos IIabaíhos do posslvel; , , .
seca. - Prosseguindo, o- Senhor. presidente da' t':~lnlssão, ~a:'. 'ubtt1~idos á dls· Art. ~ç. As emencas que vcrsea. o

J comunica li Comissão a designação rio CII"/':o e votação são apicvados unaiu- Dlesmh asg~lttó, serão vetadas em dOí.-·
Destaque nO 8 . Sen~or Deputado Mário. Oovas. para lllemel.h'.. , gn.pos: al.com parecer favoráve]: M

. Do 81'. Deputado Clodomlr. Míllet,' runcíonsr .como . Relator. ad hoc, a De -coznonnídade COlr 'o ai hgci trtnta com parecer contrário. ressalvados ••)
pela' aprovnçâo da subemenda de 'sua quem•.caberá. a ,elaborJ;ção da Redl\- e dois. co Regimea:o Comum, ~ Senhoe destaques. .'
au~?r~as:;'u~~\ee~~as~ben~~~O~à em~li- ba:~ÍJ~~' G~~li~u~~~~ ~~l~çnhor f'res!cle~te acolhe 4 'ndlC'.ção cja Uirc- A"l; _6?· Só serão admItidos de'l""

, a, oro toda-'das ComisSÓl.s c áLs'gna pura'o qu-s''''r•. v~tac'o -m s-""~r',do-'l'l.-(]I·,,,.t&da. de 11?..10. . _ Com li. palavra,' o Senhor Deputll.do - • d ~ ..'. - ,." - u ,d ~ _"u" , • w

_ suprimam-se' a~ expressões "in- Mário Covas faz a Iéltura da Reda. e~cr~co ~s !nçõt-. ae S:creta~'a 'l~ reçueritnento apresentado. antes dp· en'
{lustrials" e "federais, e estaduais". ção. J?,"inal, 'aceita pela _Comissão. com ~m~~l'io o Clflclal Le;lslatl\'O, (;arnr.. cerrada a discussão pelo aulor da "",.

- ACÍ'escente-se ao final da- emen~ base no aprovado pelo Plenário do llb _e '!oousa.· - elU4'nda' 011 ,6 (seis) membros dt' I,..U"

, da n9 10 - "observadas as prescrições 'Congresso NaclollllI'.. Ao e-.cerrar"o,.Se...!lu" Pr~sidente 00'1,' 1ftlSs~o ·r.o::n;nUllO,· .
~desta-Iei'" Nada Inais havendo a tratar o Se- ,..,ca luna. reuni:i:l ;'i:irn o dia -dezoi'- Parãgralo unico. -Cons1óerar-u.á-tic4

Em dlséussão. após. 'usarem da pa- nhCll.' Presidente declara -findos '011 tra- quando. roerá a~r%uü(Í" Cl Parecer do Se. slst&ncia de -pedido de destaque 11 ' ••••
lavra os Srs. Clodomll' MilIet., Mário balllOS da Comissão, e, para constar nhor Re!~tor, _ ' ~~ncia do l·'.,•.:.·..-ntt na 'oca.mo da .~,~.
Covas e o Senhor Relator, é aprova- eu, J. Ney Passos Dantas. secretário Nada 'm~s hUvcl'Id" a tratar. são e!l· ração. No C""'l. porém, de haver 01dI!l
do 0,_ destoque.. _ .da. C!>missão, lavrei a presente Ata'. cerrados ",' tral 'a11:0s cl8 reunJão. Ia· de um re'l<.lcrcntc G.l mesmo, a volaçllo

Ulhtl'\.ada a voLa9ao, o Senhor: Re. que, e llda, !1provada e. assinada pelo ...rand'J eu, C;'mdlt3 doi Sousa, Oliclal terJ. lugar se. 11'" dêles ~stjvei preseme,.
lator le O texto fll1a~ do S~bstlt~tl- senllbor

1
PreSIdente e vaI a. publiea~ão. LcyislaFvo PL·6, a presente ata que. Art'. 7' As qm 'tões d~ ordem sNl'ícl

vo, .ao q~al f0.ram ll1corpOla.das as Pu I que-se. _ . luua vez lida e_a[.H Háa será assínada • •
molilficaçoes ormndas dos destaques Em 12 lIe i d 1966 '" d peto Senhor FIesíGeme e demais -mem- sudutam.nte 1·1'<.1 oRtas e concJusivamcn'.
aprovados. . . ma o e . - .,ena OI.' . ,_ te. resolVidas rei" t 'esIdente. ·podemtd

Em votaçãp, é o substitutivo lldó, VIValdo Lnna, Presldente.: !>rus,oa Lo';._::"O. • oer propostas e ron:;&ditadas pelo. mClll'
aprovado! e será encaminhado à 'COI1- '. E o SeUum." o tu Cldab Normas Dls. bros da Comissão acIusivamcnte.
lllderação do Congresso Nacional. . ~ . f.1!)llnadoras _u;lImado:. _ f 19. As l1l!eSIOu. de ordem nl'ío (l0f"

Em prosseguimento, o Senhor Se- Comlssao Mista para estudo do NORMAS DrSCIPLl..'\ADORAS DOS dem ser renr.vadics depois de dccidd".
nador JOS!What Ma:,tnho pede a. pa- Projeto da Emenda à C~ns. . TRABALHOS. DA aOMISSÃO pe'J, presidente. .'
lavra e dIZ das razoes por _que votou t't' ~ o 1 ,- § 2~ C d ,,. d d . od
contràriamente ao projeto, ll!11'll111ndo, I ulçao n· ,de 1966 Art, 19., Instalada a comissão e elei- . a a quesoao e 01' em 50 p l!I

ê . ser cC'r.traditada por um só congrell-
dentre out~as coisas, 'que_ o gOl' :no ATA DI\. I' f<l:m:v')\0, (INSTALA tos c Presidente ·e o Vice-Presidente, o sista.

-, vem., a!J"aves da proposlçao, de tirar "Áv)' W~A' I:U.DA EIC> 11 I) ~ Prcsid.nle designará o Relator:
cs" poderes dO'Trlbunal de Contas. tA10"DE 10"66 . v, t.'. Pardgrato tiJUc,? A deslgnaçllo do §. 3°. Os prazos para susclror,' eo~"

Concluindo, o Senhor Senador Jo- J • • Rel"to' será de livre iniciatlva do Pre. tr.-,dltar, e decidir as questões de orde,.-
saphat Ma~inho"~o aS,sinar o par.lcer Ât dezessd~ hor~o. ,.,,' dia onze dt side,tr; ellllto. serão de3 (três) minutos.' '
da Comlssao. entrega o seu voto em lOa;~' de 1rt[1 ..,....!~.~I"t e sessenta e seis Art. 2'} O Presidente. 1)(I":dr~a'Co' Art. 80. O Relator apr~sentará opa"
sepllrado. no qual fundamenta as no Sal' da C ,. Il F do' ' I" a d t ' . I aI" . recer r.M.re o projeto e emendas no P(d~,razões que o levaram a. se_pronunciar '.' u, om.s....".,. Jn~nças .,)~, m,s o e elmlnac8 oC .. l~ e ",.,ra
COl1trárlamente à matéria. na,Jo Peocral pres('u.es cs Senhores Se. p::r. ap,esentação das emcndas ao Pro. %O de 3 '(três\ _dIas, a partir do encC!'

A seguir. o Senhor Presidente agra- nad·'re. fdlerscM de Aguiar, Ga)' da jeto de. Emenda (,onstitudo~al fixando- 'amenlo de prazo para o reeebil9ênto da;
deee aos senhores -Congressistas pelo 1"-: .se~", José 1 e-te . Manoel VUJaÇ& se deSfie 'ogo. " t!ltr,o final do prazo emendas ao projeto, em reuni50 previa
comparecimento e comunica que. a Cat:e:e Pinbcir1l. \Vilb<J1l Gonçal"es Pe. de .3 (tlts) dias previstos no § 1\' du mente cc.l1vocada pelo Presidente.

-partir daquele momento, ·05 trabn- rire_ i.udoviro, P,"lnl>l1lk LevI José Er. art. '2" da Resolução n~ 1. de 19M Art.,!>", O parecer do Relator 90'"1
lhos da domissão estáo suspensos até mírio e os Senhores Ce, u(edo; o!io AI (C.}\;, \. . - "lbmet;..Jo & -'scus~ãc e votaçlio,'caIO tf
que. a respeito do Projeto, delibere ves. Aderbal )t•• ui; Bl.rtlanrln Parah e 6 I° A ud ti - 11 projete " emendas. em globo. na forroil
fi plcnúrlo do Congresso Nacional, Hamilton Nuguelra reiíne.Sl. a Comiulío' • semI" as e"c! 0. s~r up~e. prevista nos arls. 49, S9 e 6? .

Nada mais havendo a tratar, o Se- Mist.. do Cungressó "!\'lle!OfJal Incumbida seQtad~sao Secret.ll'Íc. d~ ~mlss:io .Mls-
n~or Pr~ldente. às quatorze horas e de es!udo,e ;% r, t'- It.bre o Projeto de t2t: ~o ,~.cal e horáno preVlam"nte ClUer- Art. 10. O parecer da Comls'lIll1
trmta. mmutOll, encena a. presente En:,;••dn ê {..o r.;[.tui' 50 UO 1 de l!liié m:nad./.. será condusivamente aprovado, no pr8O:O '
reumao. e. para-constar, eu, J. Ney IrNj quo -lle .. l.l 185d w' § 2·. O Pres.ctnte publicará ed,tal de 8 (dlo) dias, a cont:!r da data ddi
Passos Dantas, Aúxillal' Legislativo tiÍ:I'~~~ < ~ ra o .,~ \10 . a lI:J. no Diário do Congresso N acloltal, nas sua insta'ação. .
do Quadro da Secretaria do Senado I,. , duas scc,õps do Senado e da <::i\mara, Art: 11. Não ser:lo·admltlt!os rcqu"",,
Federal, ,seeretaria da Comtssão, Ia- DeIxam de CC1l1p!lH!Cer: com caus.s e divulgará no râdlo e nos Jornais lIs rimeato3de adiamento cle dlseusslloe vo><
vrel a presente ata: Que, uma vez 11- Justificada, os Sft rores Senadores Ado~ determll ações conl'''a~ neste artigo. tação..-
da. aprovada e asslm~da pelo Senhor ph~ Franco Tcsl'pbnHI'Tarinho e os Se. A t 3~ N '"Jd fi d d Art. 11. Com o parecer da t.otn sSlltr
Pl'esldente vai à publicação h D' d FI M A r.. o.. ne !ta o para te- Mi b Ih liPublique-se. ... n o;es "puta os. avio a~cl1lo, r- ceb'n:./'o,o. de eme.,das ao Projeto -de, sra, os seu.<. ~a a os ser o suspenSOl4

. ruda Câmara BRj/lIo> Wmes. fl\bosa c·e Ermnda Coustituclonal, o PreSidente po- até <;Iuea res,e.lo do projeto da Emcll"
Em 12 de maio de 1966.. - Sena- AI?,e!,la,. Plnllelr.o Chagas. Florlceno detá re'cita-Iüs, HminarrnentL, desde. que da Constl:t.c1on.al ~Jifera o plenárIO ~dd

d1r Vllialdo lAma" Presidente. Pal'J(!J'o e Rellls P..d .. u:.. não se.?m S(Jbscrilas por l!~ dos meru- C7n5're~sc N~cJO.;'a. ~Resolu,ão nQm tti
. De acôrdo com o que preceitua o t bros d<. Senado e tia Cãmara sepata 1, (. a,ts, 3 ,'/ e 5 I.

ATA DA 3~ REUNIAO, REALIZADA 39 do art. 81, do Regimento Interno do clame""' n<; mll~o. n:lo tenb~ pertl- Art.' 13. -A ComlSSaO incurilhlrã ai
NO DIA 12 DE MAIO DE 1!l66 Senado Federal, aplicado de conformi. ntncia (lU ecmp,' 'baldade com o texto elaboração da redaçãc final do Projetei

Aç's C!oze dias do mês de maio do da~e'com o art, 53 do. Regimento Co· do ",roleto ou !r,ltiujmo C' an. 217, § de .Emenda Consl}';lclonal n9 6·64 pOf'
ano de mtl -llovecentos e sessenta e lpum, assume a presldencla o Senhol 61-da Cónstil\, ~t'J.... ventura adotada pelo Congresso Nado-
seis, às. dezesseis hol'as._c cInco mlnu- "enador JOSé;Ermlrlo, que dedara Ins· 6 10: Da Ctc:.:lo do Presidea!e ca. nal no ,mzo ~ 24 horas a contar dlf
teso na Sala de Reullloes da Comls- lalada a ComIssão. b<! ,_ < " Co . - lA aprovação ~('lQ plenárlo.
sito de Relações Exteriores 'do Sena-. .. _ ra r curso ."af1l li Imssao..nas .. A ~ .
do Federal, sob a presidência do Se- A. fim de cumpm dlSPOSltlvo regI· hOJ:a. subseqíientes ao têrmo Ema! do rt. I'L Es:..s n0m,tas serll~ obser..
llhor Sertador VIvaldo Lima Presi- ,a,ental, o Senhor Presidente annncla que prazo fixado, para o recebimento,~ vadan pela Coml~~ão M,sta e, nos caso.
dente, presentes os Senhores Senado- ~rlÍ proceder à eleição do Presidente e e.nendas, .improrrogãvelmente, sO_se",1 omissos. serdo C'l.servadas a -disposl,lle.
res'Domleio Gondim, Eugênio Barros, /:.e-Presidente da Con,lsst'Jo. Distrlbul: admitido rt'É.urso sub.crito por 6 {s'isl do Reglmrnlo Comum.. .
Ga,y da Fonseca, WIlson Gonçalves, :Ias as eédulas, o Senhor Senador jos' melUblo~ da Comlssl!o, no mlDtmo. Sala das Co:ní:,Eôes em 11 de mald
Bezerra Neto, Pedro Ludovico. Ed- ["nulrio convida para !unciOllar'como es J 2~, A Comissllo decIdirá pu, de 1966. - Bell/smtn Forah, President<;
mundo LevI, José Guiomard. e 'os cruthjador o Senhor' Senador Wilson ma;ori~ sim!'les, em reunlllo que 3; rea- - 10s(: Leite, Vice-Presidente. _ TOl1ô
Senllores- Deputados Glodomlr M'l-I Gonçalves. . IJzarli pc,r convocaçl!o do Pre.jd~n(e, II./t'es. R~!atl,l. - Jefferson de AguillÇ
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- GaJj 11.. P"ro:ecB - Manoel VÍl/aça
- Calteta Pinh~llo ...!. W/I.<O/l Gonçm-
"I'f. _.: Ped,a Ludo~ko -'. J?:dmUtldo
1.t:1I/ _. 10$é Euntno - Aderbal [usenu:
- l1al111ltcfI VoglJelra.

Comissão Mista para o estudo
do Projeto de Lei n~ 6,
dI,! 1966 (C.N.) que "Institui
(I Quadro do Pessoal do Con
~elho Nacional de Telecomu
nicações - (ConteI) - a dá
outras providências".

ATA DA l' REflNIA.O. DB-INSTA
Li\ÇI\Ol REAL1Zi\DA NO DIA 1I
DE MA o DE 1966.

Ao. onze dia. do m" de mala do ano
<lr rnll novecentos c se..enl.1 .. ' seis, à.
th·ZCH.'dz e trinta horas', na Sala de
llcuflJuef, da Coml"'iJa ele FiMnças do
bt'llf..1do Federal. presentes os .Senhorcs
SInaliorrs Attlllo Fontaua. Antônio Caro
'uso Domlclo Gondim. Eugenio Barros,
J"se Guíornard, Pessoa de QUe.i.rOl: e
105. crm,rlo e os Senhores Deputados
1:'1áv lo Mareilio, Nlcolnu Tuma, Lenolr
li ~rr"" Aroldo de Carvalho, Bacta Ne.
"" c Dlaa Menezes, reúne-se, pnra sua
'r;' :," de Instalação, a Cornissào Mista
u" C:o{l'Jre«" Nadana!, incumbida de
estudo e parecer sobre (I Projeto lk Lei
n'l 6 dt 1966 (C.N.) - .:Instilul o
Clu,,~r" de Pessoal do Conselho Nado
fiaJ de J elecomunlcaçêes (CONTEL) e
dii c.',l'ras provJdj!ncí"s~,

D~,xdm de comparecer, por moUvo
ju<fliJ1~~o OS 'Senhores Senadores [osé
FeI'çi;ll.o, Dllton C"'la. Eduardo Cata,
]50 c SIlvestre Pérlcles e os :Senhores
n'1>UlHlos Wanderley Dantas. Arn..Ido
Nooo".ra, Lacôrte Vítale, Roberto Sa
IUf[, 'n" L losnl'hat Borges.
D~ acõrdo com o mtlgo Trinta c Dois

(\'1 f.lrlj,mcnto Comum, assume a presi
u~llr'" C. Senhor S.na<!or Pessoa de
Oucr, cz. que declara Instalados os Ira
CilJ11~S .

A "r Qulr, ,o Senhor Presidente anun
cia '1'10 ,a .lim de cumprir dlsposttlvos
Hgifll'~c.lai$. irá proceder. por escrutlnío
~ccrflo a elc.lçlío do Presidente e do
Vlce~ P~c,ld.nte. designando para esem·
tlnaclores em Senhores Deputados Bacta
Neves e Nleolau Tuma ,

DJstrlbuldas as cédulas lIolnomínllis e.
zolocadas 1111 umll apropriada, verifica
te o .~OUlrltc resultado:

t'llra Presidente:

SH': dor José Gulornard - 12 votes
Dc;'umdo Roberto Satumlnc - I vo!o

Para Vice.Presidente:
SwaGor rosé Erro/rio - 12 "otos
Senador D.:>rnlclo Gondtm - I voto.

O Ser,!.or Senad~r Pessoa de Queiroz
dec1a:l! eel.lOI Presidente Vice-Preside»
te. respectivamente. os Senhores Senado
res José Gulomard e loso! Ennlrlo•

.l\ssumlndo 11 presl éncJn da ComIss.'lo
o SUlhor Senador José GU,lnmilrd, p~.
sidl!tlte. lormula agradecimentos aos Se,
tlhOI"S componentes da Comlsslio pela
sita ..k iç:lo, e em seguida, de conlom
.J",.!!' com os demaIs llll!mbros da Comls
t50 ,.cslgnn o Senhor Deputado Dias
Menezes rara fIlnc!onilr como Relator da
MellSnoem 11' 204. de 1966, do SeIlMr
Pl'r llldfUIl da República que deu origem
au Projt'lo nt 6, de 3966.

A I'~ utr, I;) 5tnhor ?reslden,te passa
ti 'et o Calendário estabelecido bem
(õfilO u Normas D' ;':'::ll.nador'ls dos Ira
balh06 da Comlss;\<) que, submeUd04 li
cilscusoto e votaçllo sllu :>prov;uloe unâ
uimtllll.nle.
D~ COllIOlmJdadc l'Olll O artJgo trinta

• doi. do Reglmrnlo Comum. o Senhot
P're&1úeute acolhe a ,ndicaçllo da Direto,
ri. (lu C:omiuocs • designa para o f'xer,
drlo das IIUI<;õca de Secretário da Co-

DIÁRIO De CONGRESSO NACiONAL (Seção I) . ,

mlssro " Auxiliar Lcqislatlvo PLIO. do
Q'f311ro da Seçr~:<l";d 'do Senado Ec·
<l"ml. Ci.,..' c Clt'o> k"dr11lues Costa.

AL' encerrar. " S~n~or Presidente con
voca uma reunião jl~"': to dín vlnle r
<Í'ldtIO quanDO. lcni aprectado o Pare,
cer do S?llnor R~I,.lor,
'~€.d" -na.s hO\"t1 (f.) &. trataj , são e.o·

cerradc« os ~ '~tvfJI(''; d reunião lavran..
do ~'J, C'ó ..dto {_~r. JS Rôdriglles COSI'I.
Auxiliar 'Le\1:.1101jv~ rl~ la. Secretartc
lld Com; ssiJo. a rr?s. nte 1l11l 'lu e, uma
V_:ao't IiC:'1 c nprnv~1cl;"l, H rtt nS~Hnada pcol
S'tnhf'f '"'1'( :.;'deatc ~ O(''''N,~ membros pré
SCl"!t4' nrrItJl4;'o. __o I II Gurom!1td -
AWiI' fCntm,.1 ;- .In(,r,·o CArlos :...
Dousci» Gorst-n -- [ugerto Barros 
fU'L';' Qu.·"Pz -r- I..,,; BrmiMO - Fld·
l'fr. ~t(,,('I/i,' _. jI,'" f Um T"',lI - L,,'IOI'
Vlln:lI 1 - AI'~ldo d: '{{n/nU,o - BlIe
'I:" Neves -.- Dins AI. lU s cs ,

AVISO

I. A Gomls.~o receberá emendas no>
dia!. 12 (do:,e). 13 (treze), lá (ae·
zew,sl. 17. (dezessete) e 18 (dCOl'
to) de maio;

2. A. emendas dever~o ser enCamll1llll·
elus ~o JI v an(,ar do anexo do Senaa"
Fed· 'ai nço holrMtos das 8.00 (oim)
àr 19.uO {d..ze.nov( boras e. durante
à noite quan"" houver sessao em
(I"aw..er das duas CasllS do ~n!lre.:
so N~clonal: '

3, T érrr.no do prazo para apt"sentaçllu
de emenda. na Comi ..."o: dt., 18
Idezo,''') 'às 24,OC (vinte e quatro)
hora.: . i

4, As em_ndno só :erlk recebidas qualt
do. nl~m do cr: lnn.. vierem a(ompa~

nhadas de lr1l, U)p. as;

Maio de 196d >
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mente, -de -comum acõrdo com os de"
muis membros deste orgao tecmco, ae
b.,;na ..o bellliur' JJepuLuuo Damel F·a.
I nco para. iunclonar- como Relator (la
.M.en51.tgelll nv s, de 1966 (n~ ue -on
.bcm: 227), ortginadcra, do - projeto
de Lei nQ 7, de 1966 (CNJ. ,

oonünuando, o Senhor Presidente
sodcna -sejam lidas as normas dlSCI
plinadoúis - dos trabalhos dâ Comls
sao para, em seguida, colocá-Ias em
vo.açao. - , ,

Em votação, sem restrições, são as
Normas aprovadas, as quais, por de
-ternunaçáo do Senhor Presidente, se
rão publicadas, em anexo, COnlO, parte

- lnte:>;rante da presente Ata. '
D.:tndo continuidade, o Senhor Pre~

:slQ~nte comunica aos Senhores mero
nros ca (.,oimssao de que as emendas
de verao ser encanunnadas, acornpa
nnauas de um orrgmat. e três copias.
.no Secretário da .comrssao - .nu ae
cimo primeiro -andar -do -- EdU1clu
Anexo do Senado ,;,-eaeml, nos dias .s
(tI ezer, 14 (quatorze)d,lB (dezesseis).

17 (dezessete) e 18 ( ezoítoj do cor
oJ"Cnte ines, nos horários das 8,30· as

19,90 horas e 'durante, a noite quanuu
Jicuver sessão em qualquer uma. 1"~

duas Casas do Congresso NacioUlü,
como determína a Resoluçao n» 1, ue
1964 <CNJ, na, letra a; do seu art\'l"J
lW. Comunlcando, - na 0l\'0rtwudlloe,
que o término do prazo para rece()l~

:mento de emendas dar-se-a no, dia lo
(deZOIto! ela correu te mês, ás ~4,OJ
(vinte e quatro) horas.

O Senhor Presidente, contlnuaudo
:informa; ainda, que ·~a SecretarIO. da
'~missao _pl'Ovldenciará_ a pUbllcaç~u
<las emendas apresen~adas em avulJJos
J'11meografados, para prévio cOllbel)l'
.mento dos' Senhores 'Senado_res 'e
Deputados membros da Oomlssao 1'<0
-tnsejo com a devida concol'dância' do

_. ~enhOi' Relator, o Senhor Presidente
Ilxa o ,dia 23 (vinte e três), as 21'.30
_horas, 'para apresciltação do parecer
]Jel'ante a Comissão. na Sala dé Rell
J1 iões da comlss!io de Finanças do Se·
:Ilado Federal. -

Concluindo, o Senhor Presidente de
-eonformidade, com o art. 32, do RegI
mento'--Coinum, -acolhe li desigmtçao

- ,da Dlretorin das Comissões no senf.ido
de sei designado para o e:xerclcio das
:funções de Secretário da Comissllu (}
Auxiliar Legislativo, PL-7. do Que.dro

o()" secretaria do Senado Federal, Jose
/oiS\' Passos Danias. ' , ,

Nada mais havendo a tratar, o Se
.!lhor Presldente ,encerra:' a presente

I .:rcuniáo e, -pt1ra constar, lavrei eu' ,1,
Ney passos Dantas" SecretRrio da Co'
:missâo, a preSE'Dte ata que, uma vez
Jida, aprovada' e assinada pelo senDor
'Presidente I' demniS membros pr/i!~en'
tc~. vai à publicação.

Puhl!clUP'-sl' .
Em 1~ de Olil\o de 196B. - Senador

Jose Ermtri(l. Presidente: Senador
<Gollvêa V!elra. Vlce,presidente:- [)êp',.,
'tl1ào Daniel' parar(), Relatorr Senador
J!ntÔ1e;o Cqrlos; ",ennnor Atti{IO Ft't't-.
T{ma; Sen.ndor Domic;o Gondim: 1"e7

·n-ador 'Rall1 G!lIberti: Senador nUllo
Can'ciro: -SP,I''''dClr Rec"rra Neto: :':e
!J0"o~ Selll'!sliâ~ Are/lcr: -Denutado
Ilrnl'iC1Ue TUTner: UPDuhldo Gl'tl'lTIe/
Ferm;'s: D<lputarlo ''I'uffJl Nassif: e,
IWuutar!o·Mdrio Covas, - '
'É ° sernún+e o text-o dns normlls

ili"clpiln:ldoras Rprovíido:
I'üIlL!CAG.líO-nsVmJ',MENTE ~U~

TORIZADA PE!.O S'm'HOR PRE-
- STúENTE D\ dm\UE'''1AO - ANE
~~O DA J.TA DA 1~ REUNIAO.
R:C"VZ~'D"; NO n~A 12-5'66. AS
'17,S5 HOR}S - J,T 0 3,l\<AS 'DTSCl
PP:NJ'D0R\S DOS TRABA!.HOS
DA C('l'J.I,nSSAO '

o\l't. l' Inst:llnda fi Comissão e elel
1m ô Pre.sldente e b Vloe-Presldente,
o Prooidpnte rI~I~lU'á o Relai-or,

Pal'/!l!,l'llfo único, A deslr:n~rão· do
}teln (er serh' de Ilvre iniciativa do
P':""de:1~e ..lei'o. mqs não noderâ ser

'jpdictlclo Ir"'lament1r '<1'\ :r;e'ma le
gClll!:l p:u:tidárla do Presid_t1te.

Art , 2~ O Presidente. oll~ida ;t Co- nuto . o autor da emenda, ou um re- ,ARE;NA
missão, determinara. local, 'no con- pres"ptante tte seu PartIdo f,a oomís- S do
zresso NaclOna!, dia e hora. para a são, o autor do .destaqua e n Relator. ena re.s
apresentação das emendas. ao Projeto. - t 11' Só te .. b d t. Antônio Carlos "
de Lel,'.flxendo-se, desde logo; o Ar.• _ . me~ ~os mem ros a 2. ,._Wliu F'untana
te-mo finnl-do prazo de 5 (cinco) dias COI~lssão será, permítída a apresen- 3. Domicto Gondim

, I' - , Q d taçao de subemendas, igualmente re- ,,' V'
previsto~ n~ "tra a" ao. ar~.' 8 a guiadas pelos arts. 3,~, 5.0 e 6.~ destas ,4• .J,otlve~ reira
Resol,uçao nv 1, de 1964 (CN)., _ normas. . 5. :nau, GlUberti -

. 6. Adolpho Franco
Parágrafo único. As emendas' de- Art. 12. mtimada. li. votação. o '7. Dlx'Huit Rosado ,-

verá ser apresentadas ao Secretário Relator" redigirá o vencida, se enten- D t do
aa Comlsfii.o Mista, no loca! e liorário .der de apresentar substitutivo, o qual epu. a 11
prõvíamcnte determlnados , , ser/( votado em bloco,sómente _adml- 1. Manoel Tavelra

- o' • - '. tidO:s emendas que visem a -corfi,::ir l\ 2. MOnl.eiro de Castro-
,Art. 3', Terml,nado O 'plazO de, 5 redação OU suprir omissões acaso ve- 3. Mendet de 1\10rais

(cíncoi, días destinado á. apresentação rülcndds 4. Henl'lque Tgrner
de emendas ao Projeto (letra a, do. L ,: -'. _ 5. Daniel Furam
art. 81' da Reso\uçao nq I, de 1964 ,Àrt. 13. Com o parecer da corrus- 6 •. Gabriel Hermes
10N), seràe as mesmas 'examInadas são Mista,- os -seus trabalhos serão 7. Tutfy 'Nassif-
pelo Presíriente tia Comissão, que dará suspensos até que, a respeito 'do Pro- ,
oomo 119.') aceitas aquelaa.que aumen, jero, delíbsre o Plenário do Congresso ,MDB
tem ,a· despesa proposta pelo Presi- Nacional. ' senaaores
dente da. REPúbJica (letra V, do.art. 61' Ar/;. 14. A Comissão incumbirá a
da Res~Juçao n I, de 1964 CCN). eíaboracá« da 'redação fin'?J do Pro- 1. Ruy .carneíro

Parágrafo único. Da decisão do jeto, no prazo de 24. (vinte e quatro) 2. José I5I'mlrio
Presidente sôbrea nâo-aCeilf.\ção de hora~,', a contar ?1I. ílp!,o:vaçáo--,pelo. 3. ~~~~~tãoN~~eher
emendas caberá. recurso para.'a co- Plenano(Resohlçao ,n7 1, de 1964 4.
míssâo, nas 24 {vinte e, quatro} horas (CN), art. 8Q letra k)', , Deputadoll
subseqüebtes eo termo final do prazo Art', 15-. As emendas _e o Parecer 1 Wilson Chedíd
fixado para o 'recebimento das e~l1en- serão dístríbuidos aos membros da . Rubem AlvC,s _ .
da.s, Improrrogàvelme~te. Só sera ad- Comissâe, para pcevlo con....címeuto, i:- Aloysio ne castro
míudo recurso subscríto por ~ (seiS? no .día previsto para a discussão e 4. .Mário CC\'as ' -
membros do. comissao,.no ,mll1J~o. votaçãô "" Parecer: ' '"
A~..49 Não serã-o apreciadas pela - Art.. 16: _Somente será aceíta pela CALENDARIC

Corol5Sao, as emendas que, a juizo ,~o Comissão $.'emenda que se fjzer acom- Dia 12-5-66. - lnstlÍlação an Comls-
sel;' PresldC?ie, ouvido o' Relator, nao parlhar além do originai de 3 (três. ~são, escolha do Presidente, -do Vlce-
sejam -pertmcntes ao Projeto. isto é, cópias" -' Presidente e_ do .Relat,or;
não se refiram a matéria constante '
de aunlquer de seus dispositlvos. ,AI't. 17. Estas norm:lS serÍlo obser- Dias 13, 14, 16.1'7 c' 13 - Recebi.

. ," vadas pel$.' ComissÍlo _ M!sta, e. no.o menlo de emendas pela Comissão:
- Art, 59 ,L Comissao, a requerime~to casos omissos, serão observadas as 'dis- Dia 23-5-66 _ Apresentação do pa-

dlJ autor da em~ndoQ, OU co~ o apOIa- posições do Reg,lmenlo Comum. •
ment.o de, pelo menos. 6 (selS) de seus , ' reeer., ,
integrantes poderâ apreeiar $.' prel!- r::,,'a da. Comissões. 12 de mala de -Dia 23-5-66 - Allresentaç~o do pa-
minar da ·j.espeetlva impertinência, 1ge.... - Senador José El'mlrio, Pre-' rece~ ~o Senhor Rel<ator, 'P!rante a

, , . - _ . iidente. -:.. Deputado Dalli~.\ Faraco; COmls.~ao, às '21,30 h~ras, na Sala de
. Art. 69 A!-,cs a Comissao ter se ma~ Rela!;",. - - Reunioes da Comlssao de' .Finanças

n1f~starlo sObr!' Of recursos. será aberto' do Senado Pederal; -
o prazn· de 72 norw: ao Reiator para I . C· '--

apresentar -o seu parecer, que' poderá AVISO , Dia.. 24-5''66 - PubJ!caç!io 'do pare-
--- . - cer' e .-'.-'

concluir por s:rlJst~·.~ltivo, !letra J. do 1 A· COJ'(),ShUI receberá emendsb Dia 25-5-06 _ DlscíIssão dd:pi'ojeto_
-art. 89 da R&ollf~aq n 9 1~ de 1964 nos.dills 13, H, 16, 17 e 18 de malO; (~essfio conJunta). às 9,00- horas,
(cN1.- _ . 2 ~ As- emenm~ deverflo ser enca- Secretál'lo: J_ Ney: Passos DantaS.

Art. 79 A discussáo se!~â uma- sO, mml1«das p'o I1Q andar ao Anexo do °Dlrctorla d'l," ComissÕes _ 1l~ andar'
sObre o Parecer e emendas, Pod ..ra Senudll Feueral. n,,~ n.mirios das !l,OO - Anexo - 'Senacia.1<'ede1"ll1 - Tele~
usar d~ ,IJll'''V-l'a. sõbJ:e ,a matéria em as. 19 UJ' noras e.'durante a· noite. rohe 2-~5·33 _ Raulais 36 e 244. '
dlscussao,. durnnt,e o; (cmco\ minutos. quando houver ~e~sÍl' em quaiguer das l.

flua~quer mem':llo' rlll ,"omissão, Líder duas üafas 'lIO. Ct'nll'resso; - ---
dI' Partloo ou oe !3'oco Parlamentar. ,3_ - 'Hormitlll ctCJ praia para apre-
Se a matéria cru dl~cussãJj fllr emen- Sentaç!lO UI1 ~m~ndns na· vomlssiío: Comissão Parlamentar de 'n.-
da. também poderlÍ ll~ar da- polavra o DÍ<\. J3. às 14 .ti -homs: ., quérito pa'ra l'nV"'stl'p'ar OS I'e~
.seu autor pelo m<i'mc Jimlte de tem- 4 - As pmenctli~ so serão recebldab " ..
po. O Relator terá. 'P'uaJi'dlrelto, pelo qUlIndo aCllil1panIJac'l>' de um original sultadJs . da Reforma intro-
pr~zo. de 10 (de=\ rnln\Jtos. , e três cópias;" . , - duzida -pela Lei n9 3.244 ele

Art .. "g9 ErtCí'rrnds a discussão" pro- "5- ~-Engerr!ldc o PbraZt'o' de entregda 14/8/5'1, que "D'lspo~e ~o-bre
ceder"sc.1i. a vota,';;"' Que"não terá tl'llS emen,,'iS, ,p.~r. a er o o prazo - e -

24- (vint.e e quatro' horas ..t.rist-ante' as Tarifa da AIf' de ."
..ncaminharnento. \;'ar~ efeito de vo- do p'.\I'Íl!!ra!ú un!co. do art. '39 da~ s ~ all gas- ,
ta~ào. (lUe' ~e' re:t'i7Arrw..,enl globo, as normas, para recel/imenlo de recur- AT.\ DA 4~ RÉUNIAO: REALIZADA

oemendps ~erão di\"didas em~3 ,<trêsJ sos, , . ,- , , - - EM 27 DE ABRIL DE 1966- .
grtlpoS: 6 ,_ Durante o ~eMrre\:, do citado

ai emendas f ó. I perloria -b;werll, nll Secretaria da Co- As nove ,horas do 'dia vinte e sete
emendM com ;~~aJi;;~C::; ;,~o:m~~: mIssão, plantão lllinterrupto, paru de ,abri! -de mH novecentos /i! sessen-_-
d::s com parecer cOl'tlvio. receb~-los: e - - ta e seIS, presentes 'os Senhores' Depu-

tados Daniel _F.araco, Cunh'a Buello,
PalÍl'!'l'af" (Inl"Oc O Presidente sô- 7 - ~ apl'c.scntndlo do parecer do 'l'ancredo Neves, Alde Skmpalo, Car-, RelaiOr, 'pcl'~nto ~ Comissão der' se-lJ.

ment~ \,otarli em_ tOso de empate. -no dia 23 (VÍnle trêsl, ás 21,3º horas, nelro ae LoyOlll, Euclides ''l'rlChes, Má-
Art.- 99' As'que~tóef de ordem serão nH. Saia. de Reun'bes da Comissão de 1'J.o Covas e. Renato çelidilnio, reunJu-

FI d .. ' se, sob a presldênCía do primeiro, na.
sucintmnenLe -propo~tas e coriéiusiva- 'nanças o :senHao Federal. Sakt de Reuniões das Comissões de.
mente resolvlõM lJFlc; Presidente, 'po- Enl 12 de mala de 1966.-;'" SelI!ldor Lt\quérito, na Câmara dos Depuladós,
dando jler propos'ae e contraditas po- JfJSe Ermjrio f:' .1'l' . t em Braslha, para ouvir-o' Doutor Joa-
los mrmbros da Comlssa'o,_exclusiva-. ,: r~.. c{'n e. ,

. CjUlm Ferreira Mangia, Pl'esldenle da
mente. -, Local de funcionamento ininl;er- Conselho de Política Aduanell'Cl, esta

§ 1" Cada questão de ordem- só pode rupto da SecretariQ da Comissão': Comissáo Parklmcntar de -lnlluêrito.
ser. ccntraditadá' por um só congres- Diretoria das Comissões, 119 Andar, Compareceram também eventualmen~
sista. - '. ,Edificío Anexo, Senado Federal - te, á reunião, os -_Senhores Senndor

T;le!o~le, ~'45-33 - Ramais 36 e 244. Dlomlcio' Gondlm e Deputado Lyrio
§ 29 0$ prazos·para susclmr, contrà- S.cretano. J:, Ney Passos Dantas. _, Sérto!!. Ata '- Lida, aprovada e as- ,

ditar e'-decidir as queslões de ordem PROJETO DE LEI N9 7, DE-1965 sinada ada reunião anterior. Expe-
serão de 3 (tr/ls) minutas. -, CCN) - diente: Mandado allexar ·nos autos;o

§ 30 'As questMs de ordem não po- , • _ . '. seguinte: a) cópia do Oficio número-
tletn ~el renov-adas depois de decldi- DlGPoe sobre o !ntercll?nõ!o comercia! 3, de, 19Q6, de 21 de abrll de 1966 aG
elas pl.'lo Presidente., cOln. a exterior, cna -o co,1fselllo Doutor .Joaquim Mangla, _convldan-

, " N~ClOllCl! do C?mérclo ExteTlor, e do-o, na qualidade 40 Presidente da
Art,. 10, Qualquer- destaque de dá outras' prol!ulênclas." - Comelho de Políticn Aduaneim;para

emenda. para votação' em separado COMPOSIÇAÓ fazer uma e."<posição 'peronte esta.
sera. requerido no prazo comum de - CPI; b) cópia da Oficio número 4. de
dez mlnutos, antes dá vo\r.lção. pelo Presidente: Senador José Ermirfo. l066, de 21 de abrfl ele 1966 ao Senhor
respectivo autor ou. qualquer membro VIce-Presldente:_ Senádor Gouvea Minislro da Indústria e' Ccmérci(}
da Cornlssilo, prirléndo encaminhar a Vle\!''\: _ -! • [SOliCitandO 11 co:merllc;'ão,do Mlnlste:
\'ClLU<;âo, 'pelo pra~o de 5 (~~I1COJ mio' 'RnJatür: Deputado' Daniel Faraco. rio Que dirige, ·llotadamente da parte
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(h Cumlssâo do oomérc•.,. Exterior C] oa rea, Ar-se, do que, para' COI15tar, Magaihães 1\1elo, M<lttos Carvalho, constante ao nosso Oficio 4-66. In
ca comíssão de Desenvo.vímento IIl- eu, vou uln, Mendes, Chefe cus Co- Adyllo Vianna e Arnaldo Nogueira, 1'o1'11?Ou, ainda. o Senhor Presidente
r. rs.rra), para o bom êxito da tarera míssoes OS Jnquéríto, servindo de' se- reuniu-se, SOb a presidência do pri- que, tendo: requisitado à Emprêsa
I:~m,nl:la a êste órgão parlamentar. cretária, Javrei o presente 'l'~r1110, meiro, na Sala de .Reuníões das Co- Brasueíra de Telecomunicações, em
O VIJclo n~111ero 4-66 foi expedído pOI' 'l'i!:RMO D~ ATA missões de Inquérito, .na Câmara dos arençao a requerimento do Senhor
oetemuuacão expressa do Senhor '" , Deputados, em B~asilia, esta comíssao Deputado Jtaro Pltlpaldi, fi remessa
P,'esldcnte, Iniciada a segunda parte As dezessete norus do d.a treze de Parlamzntar de Inquérito, para toma- ele copia do parecer do Departamento
"OS trabalhos, o Senhor Presidente co- abril ue nul novecentos e sessenta e da do oepoimento 00 ouroneí Carros Jtlrldlco lia Empresa qlle autorizou a
mumceu aos demais membros que se seis, (jel:iOU de reunir-se esta comis- Affonso Figueiras, Direto!' de Tele- compra da companhia Telefônica
..ncont rnva presente o Doutor Joa- são Parlamentar de Inquérito por 'grafos do' Departamento dos Cnrrelos Brasueíra, recebera, em resposta as
(Hum Fpn'eira Mangla, PresIdente do absoluta raita de numero rcgímental e Telégrafos. Compareceram também, rnforrnaçêes constantes elo Oficio Pk<.
CDJ13eJho de Politlca Aduaneira, que, para abertura dos trabalhos. E, para eventualmente, á reunião, os senno- 147-66,de 11 de abril de 1966 - a cuja
"'dr.mente, mercê de sua reconhecida constar, eu, yol,)nda Mendes. Chefe res Deputados Horácio Bethõnlco e leItura procedeu _. que, na sua opí
competência, Iria propícíar, na expo- das Comlssõss Ó2 .tnquéríto. servíndo Nonatõ Ma~ques ATA - Lida, apro- níâo não atendimento ao solicitado.
Glf':in que faria, elementos de, grande de Secretária, lavrei o,.presente térmo vada e assinada a da reunião ante- Com a palavra, o Senhor DclJlI.ado
valor par(\ a. consecução dos obíetí- J ríor. EXPEDiENTE Mandados naio PitlpaJdl declarou que também
'C'" <lr~ta C.P,I. Com, a palavra, o ATA DJ\. P REUNTAO lD:a: INSTA- anexar .aos auto,'; aI eópía do recue- nao se dava por Batlsfeito eum os es
D"Uwr Joaquim Ferreira Mangia f/!'y, LAÇA0). REAJ,IZADA EM 28' DE rrmsntu' de 31 de março de 1966, li clarecimentos rornecmes pelü Ernprü
\"~J' anáüse do problema das tarifas A,BRIL DE 19õ6 Mcsa da Cémara , solicitando prorro- sa Brasileira de TeJecomllrucações, 11':>
l'lHandegárkls, tendo tocatízado os di- As' dezesseis (iO:as ao' d:a vinte e gaçáo, por noventa díos, do PI'fIZO aludido Oücío, Picou deliberndo que
fer~lJlrs aspectos do assunto. Foi, a oito de annt 01' nu novecentos e ses- concedido pelo Resolução número 157, a Comissão se reuníría. em 0<1' ...
,,'''ui!' Interrogado pelo Senhor Pre- senta e seis, .P:I'o.'l1les os Senhores de~1965; b) eópra do OfICio número 4. opccrunídade, para examinar detida
slilentr. pelos Senhores Deputado:; Deputauos 1>,'110 Ve11JO, , Ga,briel Her-' de 1966, de 31 de março de 1966, ao mente o assunto e adotar «s provi
Cunha. 'Bueno, Tancredo Neves, ~I~e mes, HerbeJ't Levv, OUCCl,l' Caraoso e Tnbunal de Cuntas dlFUnião. pediu- dencías cabíveis, Em .eguida, j "e
SnmiJlllo, Carneiro de Lovola, ManO Abrahao Moura, reuniu-se na sala das do o ~ol'llecimento á C.P.I. de copia nhor Presidente deu a palavra ao Se
Covas Renato Celldônlo e atnda pelo CPls. esta CorflJ,"'O, Parlementar ce do contrato de compra celebrado en- nnor Coronel Carlos Arrcnso !:",guel
SenhOr Senàdor DiomicIo Gondlm. O Inquerrtu, criada pela aesorucao nu- rré a Empresa Braslleit·a. de Teleeo- rns, - R quem díspensou da preslaçiLD
1~(JIl:or Joaquim Fen'eira Mângio fêz mero 184-66. 1i"11f,cada li, exrstencía mumcacoes e a oompenmc Tclefôm- :lu compromísso de praxe - ,)an. que
rnt regu dos seguintes documentos, que de númeru regunenrar, assumiu a pre- ea Brasllelra; CJ copia do Oficio nó- ~1I,1 Senhoria nzesse uma exposmâo
o Smhor Presidente mandou JlUlta' ssdénc:n, na forma do art. 61 do k<.e- mero 5-66 de 31'óe março de 1966, à sobre a atual sltullÇÍlO dos ustemas
uos nuLOs: aI trnbalho mimcografado glmen'o Interno, o Senhor 02putaOO Empresa Bl'llsilelra de Telecomuntca· teletomcos em uso no Pais. ÀS r12Z"~
"Es!ttdo sóbre os níveis de Incldl!nela Brlto \Telha, que dectarou inst"I[1OO aÇões, ,reqllisitlu'ldo cópia do parecer sete horas, a reunião foi slIspeun01 por
C;1~ aliquota..q da tarifa" -;- JOaqUI';' Comipsão. A seguIr, procedeu~se a vo- emitida pelo seu Departamento Jurr- dez mlnuws. n fim< de que os S,,"1I10
[>'e:'1'Ol!'(\ Mungla - PreSIdente rl < (açào para preenchllnento dos cargos dlco que autorizou a efptivilÇãp da res, Deput.ll.dos atend"~em á vo.açao
CClnezlbo de polltlca Aduaneira; ~. de Presidrnte e Vice-l'residente, um- compra da Companhia ,'J?ell'f~nlca secre.ta 110 Plenárlu. Reinlciadus .t's
t:'ilbnlho dactílografado: confid.enclaJ do sido o seguinte o resultado obtido: Bras!leira; dl cópia do Oftelo nume- trabalhos. cOm a presença de lodu,; ('S
_ Conselho de politica Aduunelra - para PreSIdente, Deputado Gabriel 1'0 6-66 de 31 de março de 1966, ao !:lgIúlOI'CS parlll111entarcs nOmlnalr'J~ll-
"]","1"5 sôbrc o c's"'uema de l:rabalhv Senhor ',Ministro da ViaçÍlo e Obras te refl'ridos no Inicio desta ata., 'J co-

~"" Hermes, 4. votos e um em branco; t C'
1~"bt.illlldo a. servil' de térmo ~e refe para Vice-Presidente, Deputado !:lrito PúbllckS comunicando 1'1' a omlS' ron~l Carlos Flgueirlls foi inql:ll'il1o
1" 'n.".Jn par" o ""(tido sôbre os resul-, to sa-o deliberado convidar o Diretor-Ge· pejos Scnhores Deputados Halo Pit!-

L L ,,o W ~ Velho, quatro vO S e Dirceu Cardoso, d C I J
tntIb'. da reforma Introduzidn pe!a LeJ um voto, Proclamados eleitos, Prest- l'al do Departamento os on'e os. e pa di, Horácio Bethônico AI'nal'll) No_
n1 3,244-51", O Senhor prtsld~~tl dente e Vice-Presidente, respectiva- Telégrllfos para fazer uma exposiçao gueira., Paare Godinho. Magnlhiles
1'0 Consclho de Política Af_llnnem' mente, os SenhOres Deputados Gabriel no dia 14 de abril de 1966; el cópia Melo e pelo Senhor Presidente. A ex
prometeu a pedido do Senhor Depu Hcrmes e Brito Vl'lho, assumiu o prl_ do Oficio número 7-66, de 31 de mar· poSIção, as inquirições e os debates
tado Alde Sampaio. enviar. pos1erJOT meiro a direçáo dos trabalho, decla- ço de 1966, fi Prefeitura MunicIpal de foram, ta<jlligrafndoz e, depois de de
r'lcnt<:, a esta. comissão, um exemplnr rando empossado na' Vice-Presidência Fortale7.a., s<1\!citando o seu. pronun- cifrados, dactllografados e assinados
110 rm'mulárto técnico elab~rado P:t:K o Senhor Deputado Brito Velho. ApOS ciamento lIcêrcu. aas alegaçoes o,fer~- serl'to Rnexados aos p.esclltc3 autos.
'Or apresentado ns cml'l'('~a'; pai tl- agradecer a manifestação de apreço cidas pela Radional sôbre l!' ~el1UnCla O Senhor presidente cJetel'mlnou: a)
rula~'('s: com o fim de resolver ~s aI' de seus pares, o Senhor Presidente do convênio de tráfego mutuo, assl- a ,juntada a este procls"o de um
\'rr'".b~s das tarifas. A exposlçao as designou os Senl10res Dirceu Cardoso nado em' 9 de dezembro de 1947; I!, exemplar da publicaçãO in'ituluda
l!1(jlliricões e os debate~ foram tR~ui- e Aloisio Nonô. I'espectivamente. Re- 'Telex número 163-66'ldeG12bid;;b~~ "Telebrasll Noticiário", onde e.5ln in
r.raf,u]os e depois de decifrados, uae- Jator e Relator Sllbstlttuo. Nada mais de_1966. da Chefla~'o a n serta a seguinte noticia: "Telebrasll
t," ' f, .,,' ru fado~ e ,~•.·sillndos, sel'Ílo anexa- j I Díreloria-Geral do Departamento dos :lInge-se li CPI que estuda comtllll-, ,~ h havendo que tl:a ar, o Senhor Pres - 'f ando em
1'10" nus pl'e"entes autor.. O Sen 01' dente encerrou OEi trabalhos às dezes- correIos e Telégrafos; l!1 erm , caç.óes telefõnicas": b) a exp~djção de
P,:c,.dente determlnol! fõsscm extral- seIs horas e quarenta minutos, fican- atenção ao nossO OfiCio n~mero 6-66, oficio ao Pre~tdente dn.Federal'âo das

, Ü'lS eimlns do I,"ob'alho aludido na 1'.0 de 'ser oportunamente marcada a não ser possivel, por motIvo di rla - Assoelaçóes de Emprêsas de Teleco
o!Jn2n <"h", 1l111ma, 'a fim de serert. etnta da próxima reunião que se des- gem O comparecimento do D re 01'- municações do Brasil - .T~lebrasl/ -

. <1!sll'jbuidas aos s~nhores r.ne;nb~~s, tlllllrli 110 exame do roteiro dos tra- Gerál do referido órgão a esta Comls- !lcu,ando o recebImento do e~:.,('dlO1
t"n::lo em vls~lI h?vél" a Comlssao ....,.co- balhos. E, para con~tar. eu, yolanda são no dia 14 de abril de 19BG únan- te transcrito na noticia aluóida n17
1JlJorllflo eonsldl'rn-Io elemento bás Mendes Chefe dn~ Comissões de In- dado anexar em 12 de. ab~l d1r;f6:~
llfl <'>:cll~i(:áO d~ su1,a tarefa. 'oApoâ~~~ querlto.' servindo de Secretária. lavrei i1l .clôdPia19d6~ ieb~ef~ J; G:b~ele do llem "a" ,e que se encontra. anelo:ado
f,no r1~rldlu, lime. a, por pl ,. d a presentl1 ata que, após lida e apro- abrt e t mento dos 1, fôlhas 111-119 dêstes autos" A ·se
I'!'~,·.lIl~n"!a. OllVlr, no dia doze e vada será assinadn pelo Senhor Pre- Diretor-Geral d~, Depar~. f 'ndo !luir, o Senhor Presidente comunicou
maio próximO às quinze horas, o Dou- sidente correios e Telegrafos, lans erl _
tM B~nec;llto 'Fonseca Moreira, Secre- . , para 27 de abril de 1966 a exposiç~o aos demaIs membros ter sido devol-
tàrlo (In comlssilo do Comércio Ji'1:te- TI1;RMO DE ATA que o titular daqu.ele Depart~m;ndo vido à ComIssão, devidamente apto-
1'101' Nada mais havendo que tratar, deveria fazer no dIa 14 de a I' 8 de vado pelo Plenário, o requerimento em
o s~nhor President~ a:graMceU a. pre- As dezessete, horas do dia doze dc 1966" h)' Telex númcro 171, ded1 De,
HPn:a e a preciosa colaboraçã.O do maio dll-mlJ novecentos e' sessenta e abrii de 'j,j/66, do Diretor-Gerall, o f e- que fôra. sOl1citecta prorrogação do
Dotítor Joaquim Ferreira MAngia e seis, deixou de reunlr-Sll esta Comls- par~mento dos Correios e Te egra. os, prazo prcvisto na ResoluÇÍlo llúmel'o
declarou encenados os trabalhos às são Parlamentar de Inquérito por' ab- sugerindo o nome do coronefl. ca~~; 157-65, Nada maJs havendo que tl)i
trcz" horas 'e trinta minutos, tendo soluta falta de número regimental Figueiras, Diretor de Telegr~ os, P
rOIlvo::ado nova reunião parl;\ o dia para abertura dos trabalhos. E, para substituí-lo p~rante êste 6rigla~lePai~:6 tar, Sua Excelêncla agradeceu ao Co
doze de mala vindouro, às qUInze ho- constar, eu, Yoll1nda Mendes, Chefe mentar no du\. 21 de la8b~e abril de ronel Carlos Affonso ROdrIgues os
rllS E para constar, eu, Aurora. Sil- ,_ d ' (mandado anexar em ali il subsidias ofeTecidoll a. esta CPI e de
vtÜ;tre "de' Faria Ofieial Leglslativo,ctaS ComL~SOes e Inquél'lto, servindo 1966): t) cópia de Telex de 20 de r clarou encenados os t1'abalhos irs de- '
servindo de SeÚétãrlo. lavrei a. pre- de Secretária, lavreí o presente têrmo. de' 1966 ao Dlretor-:Geral ~ol Pg;ftcJs- zenove horas, tendo convol,ac:!o nova
Eent.e ata que. dcpols de lida, se apro- , tamento dos Cor:elos e . e e Te~
varia, scrá assinada pelo Senhor Pre- aCOlhendo a sugestão 0drere~la~d~01966' reunião para o dia onze< de maio pró-
..lt'!."nte ,j \ lex número 171, de 18 e a I' , xlmo, às quInZe horas" E, parn cons-
, .. Comissao Parlamentar de In- f) Oficio número PR-147-66, de ~1 de tar, eu: A~Ora Sllvestre de :Faria,

quérito ia. fim de invest:gar abril de 1966, da Emprêsa, BraSileira
. .• ' de TelecomnnlCllções, em resposta ao OficIal Legislativo, servindo de S~-

Comissão Parlamentar de In- as causas das deflclel1caas nosso Oficio número 5-65 (manuaao cretãrla., }Qvrei a pre.scnte· ata que,
quérito para apurar ares- (Jos sistemas telefônicos em anexar em 20 de abril de 19~6~. ~ depois de lilja, se llProvada, será assl- '

b"' "d d d B d uso e concluir pelas solu"nes Telex citado" 'nos 'Itens (J e . ora 11 nada phlo Senhor Presidenteponsa I I a e o anco o . ";r- p.xtledidos 1)or det.erminação express ,
Brasil S/A no processo de compatfvels com a ,realidade da Prellldência. lnlclada a segunda Tl1:RMO m: ATA

al1iquilamel1to da Firma J.R. nacional ~d~~ ~~~ ~~~~~~~ex?toS~~~~/~: As quinze horas do dia onze de
Azeredo ATA DA ~. REUNIAO REALIZADA res ele ter recehido Uni telefonema do •

EM 27 DE ABRIL' DE 1966 p,:esidentl' rio Trllmnal de Contas da maio de mll novecen.os e sessenta e
TimMO DE ATA União; Minist.ro 'Antônio de Freitas seis, deIxou de realizar-se, por falta

As dezesseis horas do dia. trinta e As quinze horos do dia vinte e sete r.avalcllntí, nue lhe cOI)'lllnlc~ra establr de núml'ro regimental a reunião dês-
d fi ._- d f'd ovldênClas ca - ,um de março e m OOvecen""" e ses7 de abrll de mil novecentos e sessenta toman o "n.q as ·pr h om li te órgão sindloo"t" e(l!lvocada pelo

senta e seis, compareceu à sala das I vels no sentido de encamln ar. c ,
CPIs da Cãmara dos Deputados, u seIs, presentes os Senhores Depu- necessária urgência, a esta Comissao, Senhor PresWente, em vinte 'e sete de
SI'. Deputado Abrahão Moura Tlal'al J''''n~ F.dll.on TlÍvora, José Maria Ri- cópia. do contrato de compra celebra- abril último. F:. fm-, '" ,<.,~, PU Ali-
plutlclpar da re\mião de Im:" r; . •· ..a, Manoel de Al- rio ~ntre l\ F.mnrêsfl. Brasllcira de Te- rora Silvestre de :FarJa, servindo de
~~:~,e dór~(~er~~egj~~~~'1 ~~;a. aL",'- " __iau 'll1mll, lU'lcl0 Mag:hell- lecomlll1ica~ões e a Comp~nhla Tele- Secrdãrla, lavrei o pr,~sent<! lérmo,
tur~ d~s trabalhos, 'deixou a mesli6a'Ulní, Padre Godinl1o, rtalo Fitipaldl, COnlca Bmsi1eira, conforme ~ido que vai por mIm assinado.



DIRETORIA DO PESSOAL
Seção de Cadas.:t~ci

. \

Concurso Público' para -Ouarda
de Segurança

Concurso Público para Cuarda
de Segurança

O Diretor-Geral comunica" n05 in
teressados que" a tdentttícação das
provas de Técnica Pollolal se realíza
rá no dia, 22, às 9 horas.
- Brasílía; em 19 de maio de 1966. 
Luciano' B, Alves de' Souza," Diretor
Geral.

O Diretor-Geral' convoca os candi
datos para as, 9 horas de segunda
feira, 23. a fim de marcar-se a hora
do' exame Psicotécnico. , '

Brasilla. 19 de mai6 de 19ôô. 
Luciano B. Alves de Souza, Diretor
Geral.

ATO DA MESA

,PORTARIA N° 17;)
O Diretor~Gcral da secretarja,. dà

Cfunara dOM Deputados, usando das
'l\tribuiç6es que lhe confere o 'Artigo
~5. letra "u", ,da Resolução no '61, de
'9 de -maio de 1962, resolve, de acordo
com o Artigo 1'15' da' cItada Resoiução
1l1terado pelo Artigo 7q da Resolução
1I~" 7. de 8 de maio de 1963, desig':1ar
para substituir o dhefe da seção de
Registro em Comissões, símbolo FG'
2, da Diretoria de Registro Taquigrá
fico de Debates, em seus impedimen
tos eventuais, o Auxiliar rA~gisla~i'lo
simbolo PL·IO, João Stavale Filho.

Diretorla-Gernl, em 18 de malo de
1966, - Luciano Brandão Alves de
Souza, Diretor-Geral . '

,PORTARIA N~ 1'71
O Diretor-Geral da' Secretaria da

Cílmarn dos Deputedos, lIsando das
at~'illuições que lhe comere o Artigo
45, letra "u", da Re1ióluçáo n9:67, de
9 de maio de llJ62, resolve, de acôr
!lo com o AI·tigo 175 da citada' Reso
lução. alterl\do pejo Artigo 79 da Re
soluçâo nq 7, de 8 de maio de 1963,
designar para exercer as funções de
Chefe dn' Seçâo de Registro l)m pIe·
nário. simboloFG-2, da Diretoria de
Registro Taquigrático de Debates. o
Taquigl'alo de Denates, slmbol[) PL-3,
Paulo Alllel'to Portinho da Silva.

Direloria-Geral, em 18 de maio
1966 - Luciano Brandão Alves
S'll~n, Diretor-Geral.

ATOS DO SR. 'DIRÉTOR-OERAL
I ', PORTARIA Nq. 168
O Diretor-Geral da secretaria do.

Câmara dos Deputados, resolve. de
acôrdo -corn o Artigo 174 da nesolu
ção nq ,67, de 9 de maio de, 1962. lo
tal' no Gabinete do Senhor Presi
dente o Assistente de secretaria, sim
bolo PL-6, Raphael Gigliottl.
Dlretoria-G~~al. em 17 de maio de

de 1966. - Luciano Brandão Alves
de Souza,~Dlretor-Geral.

'PORTARIA .N~ 169
I O, Diretor-Geral de Seeretaria da
Cámara dos Deputados. usando das
atribuições que lhe contere o AI'ligo
45, letra "u", da. Resolução Il~ '61, de

,9 de maio de 1962, resolve. de -acõr-
do com o Artigo '175 da citada Reso
lução. alterado pelo ArtIgo 79 da"ae
solução n~ 7, de 8 de maio', de' 1963,
designar para substítuír Q Chefe da
Seção de Histórtco de Debates, sim
bolo FG-2, 'da Diretoria de' RegL<;tr(l
Taquigráfico de Dcba.tes, em seus im
pedimentos eventuais, o Oficial Le
glslativo, simbolo PL-6, Mlrian San
tos Azevedo.' ' ,

DIretoria-Gerai, em 18 de maio de
1966 - Luciano BrandáJ:J ~ Alves de
Sou:!a. DiI·etor-Ger~.

SECRETARIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS querente não se -podia valer de outro
, 'I, melo de prova que não a [ustiücató-

45, letra "u", da Resolução n9 67, de apontadas acima .. 6, Âpós ísto O re- ria: E', como bem acentua a Díre
9 de maio de 1962, resolve, de acôrdo querente juntou duas certidões tfls. teria do PessOal mã. 43): ,~ "ESclo.
com o Artigç 175 da 'citada Resolução 47 c 49). A primetra do D. C. T. da rece. 'ainda. o citado consultcr 'iurt~
alterado pelo Artigo 7q da Resolução Paraíba, onde se' declara que os as. díco do DAS!>, em parecer aceito pe
n9 7, de 8 de maio de '1963, designar sentamentos dos mensageiros; pratí- las, autoridades superiores, -que íne
para substituir o 'Chefe ela seção de cantes, adidos e "pro-rata' podiam l'lStindo outro meio de prova. pode
IrraeUação e Gravação, símbolo FG-2, ser deatnndos por qualquer modo pe- a administração aceitar a ,justificaçàu
da Diretoria de Registro Taquigráti- los' Agentes das localidades, não os judicial, pois não lhe seria. licito "en"','
co de Debates, em seus Impedimentos mllndando para o Arquivo Rcgional castetar-se em critérios que tmpossíbí-.
eventuaís, o Auxiliai' de Som, símbo- da Rep,artição. A segunda repete li títassem qualquer comprovação." Mes
lo PL-8, José Sampaio Motta Filhó, prova já feita' no sentado de qup o mo' se por argumentar resse accíhtdo

Diretol·ia-Gernl. em 18 de, maio de tempo de serviço realizado para o ri parecer recorrido, presentemente ,li
1966. ~. Lucíano Brandão Alves de D,C.T. foi averbado pela Aeronau- objeção de que "os meios de prov-i
Souza, níretcr-oerat. ttea , 7. Falou, novamente,' fi, Dire- apresentados UIlO convencem" deixou

torta do Pessoal (fls. 50) sõbre as de ter guanída. Com o advento d'!
cerndões, as quais,' li seu ver. retor- certtdüo de fls. 41, fICOU positi,ada a ,
çam o direito à averbação pleiteada. veracidade dn.s afirmativas, consran
Do EXPOSTO - L A UNICIDADE tes da ouvida de testemunhas, Ne~se

DO SERVIÇO PúBr,1CO. A Carta documento o uepartemento de Cor
Magna, I,artigo 192, preceitua: "O reíos e Telégratos rútl1lca aqueta~ ce
tempo ~ de serviço, públíoo, federal, es- êlarações de modo pleno e cabal. "á!
tadual ou municipal" computar-se-á Que os atos e documentos rererentes
Integralmente para efeitos de dispo- à admissão de mensageiros", adidos.
níbilidade e aposentadortà", De tal praticantes de' mensageiros ou pro
príncípío dcfJill que "o Sf!l-VJÇO nu- -ratas, eram, da alçada- dos agentes
blícn é um SÔ, embora prestado a' Peso postais e t,elegraflcos' das agéncl~s do
sôas Juridlcas de Dlreilo Públicodi-' interior, os quars ~a1J permanectain no
versas: tudo é Brasil; não há porque SéUS arquives até quando achnssr-m :
estabelec-er a, diferença de con (agem conveniente b! Que sendo 'os .l"nh(l
de, tempo entre o labor pr&t.e.:Io à res ,Agentes Postais Telegráficos ou
União, é o recebido por EstRelo OU responsáveis' pela expedição desses
Munícíprc'. (Carlos MaxllllIllal1o, in atos. TINHAIIf AUTORIDADE PAn~

"Cmt Consto 'Ers. 1946",_vol. 3Q, pág , QUEIMA-LOS, RASGA-LOS OU
255, 5' Ed. - Freitas Bastos.) com DAR-LHES O DESTINO QUE, ME:- _
muita. maior razão, o cômputo dos ser- LHOR ACHASSEM CONVENIENTE.
viços, prestados dentro dos próprios NAO SENDO OBRIGADOS A RE
serviços rederais ,não' está suieíto .à MET1!:-LOS PARA O ARQUIVO,
revisão .eada vee que O,, funcionário DESTA DIRETORIA. o mesmo acon
muda de urna 'repartição da UllÜlO' 'tecendo com o pessoál admitido. "lll~
Federal para outra congênere, ' pois mesmas oírcunstãnoins na Sede: da

~\ tudo é, s.erviço público, ce uno, Assi.m Regional", - 3. Adml~lda a linha de
A Mesa da Câmara dos Deputados li csrtId;1o fornncída por outro órgao rccíccínío seguida nos itens anteriores,

aprovou os seguintes pareceres: tederal, de mesma híerarqura admí- seria desnecessário nos' alongarmos em
Na reunião de a de' abril de 1966 nístratíva para f JUS de contagem de considerações sõbre o item prímorro
1061 - Odilon Francisco de' Oli- tempo, deve ser 'acalada em sua In- do Parecer em debate. Isto porqu .

veíra tegra, defesa • nn erpretaçâo do }?o- considerando que a certidão e a jus-
Pedido de reconsideração. der superveníentemente interessado. títtcaçâo concedidas comprovam o 'ta!.'I~
PARECER. RelatórlO. 1. A recue- Aliás, Isto constituí a bem dizer, um alegado pelo suplicante. é Inútil per

rente Eolícit;l. seja computado, para principIO consagrado, no sentido de quMr se o servl"o" J!l:estado era ser
efeito _ele aposentadorin. o pedodo em que, o t~lllpl) de' servlç", )'l'estad\, pelo viço pÚbico oU função pÚblica, :Tan
que trabalhou no Departamento de fUlllconarlo ;cm repartlçao anterIor ~ól to esta dlstmção como a relabva 11
Correios e Telégrafos (8\illI1922 a ealculaa: . ~i"gl.;ndO os assentamentos percepção' de vencimentos já se tor·
13\Vllll1930J, "como ~gregado ou da entidMe admJllistrativa, cOIÍlpeJen- llaram hodicrdamente, questão bi
boy". ' IneXistindo assentamento fUll. te para restemunhlu' as ororr~ncia.s e simtiná.. Até G~stori 'Je[~, tão 1'1· •
clonals que demonstrassem ~ o alegado, dest'arte 1az~r ~rova plena do exeroi- g!clo em preserval' OS princip!os ad
valeu-se da justificação 'judicial <fls. cio e da \lssldmélade, Ora, o reque- 'ministrativos. ,as.ievel'a que "Sao, fUH- '
21-34) e apr~entúu certidão de fls. rente, quando foi aprovado ,no con_~ cionúrlos públicos próprlamente ditos
1"1, onde se prõva que o Ministério da curso da Câm'ara tl'Ouxe cOnSigo, para os individuos investidos mesmo t~m
Aeronáutica, repartição onde serviu averbação, a ,certidão de fls. 17. Por pOl'àriamente, de um enlPrégo pcrlTla-.'
antes do seu ingressO na Câmara, éste instrumento, de fé pública, o MI' nente normal para o funcionamento
averbou ti tempo de serviço em causa. nistério' ela Aeronàutlca calculou, dia de um 'serviço público", No. que tange
2. A Mesa indeferiu o pedida com a dia, o seu tempo de serviço em sino ao problema da l'cmuneraçr,o pelos
fulcro no parecer do 49 Secretálrio tese: -al No que se refere l1. tcmpo cofres públicos, o próprio DASP tem
(Deputado Noguf'lra de Rezende) que de serviço' prestado anteriormente, ao decidido até pela' sua desnecC3sict'lde,
dizia, em sintese:., a) Não está pro-' ingresso naquele órgão: "teI):lpO JI. admitindo que, em certos casos. a gra
vado haver o funcionárIo percebido quido .... 3801 di~; de' ti de março tUldade não importa desde que o ser
doS!cofres públi~os na época, citada:, de 1922 a. 13, d~ ag,?sto d;,193()",. b) vlço tenha ~!do, prestado: "Que se
b) A justiflcaçâo judIcial não merece Tempo de serviço global, ate a trata na. especie, de tempo de serviço
crédito bastante. Haja vIstO a ale. época da cSua saida do mesmo minls- publico federal, não resta a menor
gação testemunhal ~ no senttdo de que; térlo .:. "25,~ anos" . Face ás razões dúvida, porquanto êste não'S~ caraeie
6s asen~amentos referentes a~'mensa- expenqJdlls nao entendemos p(lrque se riza. pela remuneração auferlda mas
geiros, pmtiCan\:es de. menSageiros e deu por boa a. part~ fin~l da certid~o pela é!e.tlva ~x~CUção de t;,p.balh,o em
adiados no D.e.l. eram queimados, enquanto,se proferIU .~lScutir a pIlo rep~rtlçao pubhca federal (ver fls.'
rasgados ou destruidos; constituem melra. VI!\ de consequêncla, acha!n!J3 10). E note-se que, no caso pr~
assertiva. sem "apoio nor fatos. I 3. c~mo prellmma:: que apçnas a, eXlbl: sente, aceitas, a certidão ~ ~a justifl
Inconforrnado, o suplican ~ pediu re. ç~o da ~eclarlli.ao do .te!npo de ser cação conseqüentemente estti e.<imi
consideração do ato <tls. 2.6). 4. A ViÇO traZIda da, AeronãutlCa (fls. 17), tida. a percepção ,de proventos a que
Diretoria do Pessoai da Cftlilara. opl- robustecida pela de fls. 49, era bas- alude o peticlonâr1o no requerimento
nou favoràveJmente <fls. 41-4:P sob tante para autorl2l11' a cOlltagem do de fls. 2-6, ~sim, não devem l~
os seguintes fundamenlos: a) Justífl- tempo qU,e ~e preten~e. 2., 9.YALOR fluir, no apreClar o trabalho realt
caçflo judicial { ato jUridlco perfeito PROBA~rE DA JUSrlFlc:._'h,AO JU· zado, a especiosidade das denomina~
e acabado; b) IMillt,n em favor do sU., DICIAL. A Adm1nistraçao Publlca çães. Nem a modll.lIdade da. remu
plicante o' fatO' da sua ~ repartlçãQ de têm f~equentem.!nte denunciado ~'gra- neração é de l\er encarada, c011'0 ell!
o'rlgcm (ver Certo Min. Aer; ,fls. 17) ciosldade com que alguns magistrados menlo conccltuador preponderante
ter averbado (\ menc'iOllado, tempo de concedem, justificações. Realmente, IL para definir o set'viço públlco. CON·
serviço; cl A contagem do tempo e experiêr,;:ía da Administração Pública CLUSAO: ,1. Consideran,do. que a
a sua pertinênCia é manifesta. Res~' np' assunto demonstra a. falibilidade certidão do Ministério da. Aerolláu-
salta -o D,L" 1713-39 -- Estatuto dos de ,inúmeras delas. Porém verdade 'tlca' testlflca haver sido computado_

de Fimclonários Públicos vigente à é que a justificação é meio de prova integralmente o tempD, de ~el'7iço
lle época da. prestação dos serviços - ndmltlda em lei (Cod. Proc. Civil ar_ prestado pelo servidor ao D. C. T.;

I'elacionando-o com o artigo 80, rIl do tigos 735-738). Por Isso a própria :I. Considerando que o menlconado
atual Estatuto. e artigo 140, lII, da Administração acolhe a' justificatórla documento complementa, amplamente,

PORTARIA NY 172 Res, 67. 5. A Seção AdmlnistrativlÍ sempre que seja impossivel a com· a 'justifiCação judicial exIbida; 3.'
o Diretor-Geral da Secretaria da da mesma Diretoria também acolheu provação dos fatos via de outros pro· Considerando que um poder da União

Ci\mara dos r>eputados, mando da.s a recon'sideraçlig (fls. ~3-44i con- cessas _a que empreste mp.ior valor. não, tem atribuições para, simples-
, q\ribuições que lhe confere o Al'tigO'1 cluindo pela ,procedênCIa das teses Demonstrado esea, portanto, que o re- mente. dIscordar da' veracIdade dos

A Mesa da Câmara dos Deputados.
usando das atribuições que lhe con
fere o Artigo 16, i~~ VI. do Regi
mento Interno;' combinado com o. Ar
tigo 102 da Rcsolução nq 67, de 9 de
maio de 1962,' resolve aposentar,de
aeôrdo com o Artigo 191, Item r,' e §
3Q da Constituição Federal. cornbinn
do com os Artigos 183.~ Item UI. 184
e 186, item I. da cltada Rasctuçào, e
ArtIgos 39 e 49 da. Resolução nQ 72,
de 11l de novembro de 1962, a Victor
de Aguiar, no' cargo de -Auxílíar de
'Portaria. slmbolo PL-9, do QUád-o
Pcrmll,nente de Secretál'io da mesma
Câmara,

Câmara dos Deputadoa.'em 12 de
~ maio de 1966. - a) Adaucto Cardoso:



atos praticados e ratlflcados pelos de- lativo Odilon FranCISCO de ottvotra,
ma.s podares da Repubdca \K"eCUllvo nos termos <Já constsntes dos assen
- MlnlstérkJ da Aeronáutica. - e Ju- tamentos de sua tolha de ~erviço
dlclárlo - Juizo da Comarca de João cnv.ac,a peio lIllDlSteno< da Aeronau
Pessoa, Paraíbar ; 4. ':oruadel<!lJu!o tíca. E' o 'nosso parecer. IDn 14 de
Que, o cômpuro de serviços prestauos !tbdl de 1966. - J)aptista Ramos. Hoc
çonsuna, hoje em d.a, um dirclto-lId rutor, A Mesa. na reuniâo de hole,
GuIndo pelo requerente, por fôrça (1'< apr. ''I o parecer retro com a je.:la
aprovação do orgao Publico Feucral n.,{ , do Senho," 29 Vice-PresIdente,
(MllllStérlo da .. eronàutíca) e do re- que Jlteria. o pedido, nao pelos fun-
eonnec'mento judICIal; 5. Consiue- <
ramlo, ainda. a mesma justlfic .~.ã( (I~ •"Itos apresen iados "pio Helai;)r.
conrrontaea com a .e.,~aração do De- m~ll "rque eonstne ava válida. pata
partamento dos Correios e Telégrafo': o fim requerido. a. certidão passa~

{liS. 'H ~, que expressamente conressa pele MinIstério da Aeronáutica. Em
que CI'a com'Im a Jlstrulçâo dos as- 14 de abril de 196/L - Paulo AlIO/ISO
seiucmentos do~ mensalistas p nUl, 1>5 1.1artl1ls de Õ/lveil a. sacretárto-oerat
rune.onnríos ~ub:.Jternos. tudo ao ai-
vectrlo dos agentes nas locall(\!1des; da Persidêncía.
SOMOS ~ pela avernaçao do tempo de Seçl10 de, oacastro. em 17 de' maío
srrvl,o prestado pelo AUXIliar Le~I."· de 19G6. - LUCIl [daciel NeiVa, cnete,

-PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. 19 SEORETARIo

_ Por despacho elo Senhor 19 8l:cret-ârio, de acôrdo com 11. letra -"b", § 13,
do Itrl,I".> 149 da Rt!.soluçú"I 67-62. foi concedida. Iíceuça pro a trat.amento
de saúde aos seguintes funrll.mulos:

IIlIci~
I

l-65
i2-6~
3-61>
3·56

1-00

a-as
4-13(>
g-aG

- 3-nG
4-€G

e-se
11-6:>
6-IH,
s-es
4-65

23- 4-66
16- 3-66
11- 4-66
9- 3-6{I
6- 5-611
18- 4-68

23- 2-56
2- 5-66

18- 4-6~

11- 4-1;6
22· 4-66
11- 4-1;5
2- 5-66

Dependente

I

I LIcenças

. 1--
~ I~9 ele dias I Inicio

=

FunrJonlÍrln número do ponto

N9 de ponto e FuncionárIo

Por despacho do SenhOt' Diretor-Geral, de a~6rdtl com a letra ua" l~ 13,
do artigo 149 li,lI Resoluooã0'6'1·e2, foi concedida. licença para. tratamento de
saúde aos segumtes runclonárícs:

'780. Luiz de Siqueira s~ntos ••• 1 Márcia. Gesllda de SlqUeira\
'197. Paulo de Souza • 1 Rosangela. de Souza. I
800. -Agaplto Peixoto 1 José Carlos Peixoto ;.,
827. Nery Bento Vieira. 1 Denise de OUvelra. Vieira
1145. Alfredo de Camarga 1 Roberta. de Camarga
873. !oão Tranquilino de Souza •. / S~~~a. ~~:~~ ••• ~:~~~ ••• ~

!l11. Ele;" ues Santos .. ; 1M a.r 11 e n e Ferreira dos
• - Santos 1

914. João Francisca de Oliveira •. Cláudio Bnntiago de Olival
929. Sebastião dos Reis 1 Marcelo Ribeiro dos ReIs 1
932. Vicente Alves pereira - 1Vllma. Alves Pereira. .... /

1:0139. Therezinha N. Araújo ,In)
Cunha > 1João ~ Felipe Araújo dai
~., I Cunha •• ; 1

1.237. Tesso Caslmlro O. Jacobina .. I ElIete S.- Alve3 Jacobina
1. 286. Gilberto dos S. Ravlzzlnl •• 1 DenIse Salgado Ravlzzlnl

-1,268. Simeão dos ReIs Ribeiro ... 1 <Cristiano Moraes tt.ibelro
1.276. Annariors, S; de Mendonça .. I Ana Cláudia S. de Meu-I dança. - "-~, ..

DIRETOR'"
. DE ~OMUNICAÇÕ!::S

Seção do Expediente
RESENHA DOS OFICIO::'

E4'PEDIDOS
Em' 5.5.66

NO 875' - Ao {;enhor Ministro d1
Viacão e Obras publicas - Trans1'1'
te feor do Requcrimento de rnfo·mn·
ções n 9 5.134-66, do Senhor Depu·
iado Medeiros Neto.

teor do Requerimento de Informações
n9 5.356-66. do Senhor Depullldo
Mllvernes Lima.

Em 9.5.6<'
N\' 883 - -Ao Senhor prlrrtelro S~

eretárlo do. Senado - Encaminha. o
Projeto de Lei D9 3. 514-B"'C6. -

N9 884 - Ao Senhor Primeiro Se
cretárío do Scnado - Encaminha o
Projeto de Lei n9 3.558-H. de 1956.

N9 885 - Ao Senltor primeiro S~
cretárlo do senado - - Encaminha.
Projeto de Lei nQ 3:538-B, de 196'1.

N9 886 - AO senhor primeiro se-
En1 6.5.66 rretário do Senado - Encaminha. o

Projeto de Lei n9 3.556-B, de 1956.
N9 676 - Ao senhor Ministro F,x- N? aS'1 _ Ao Senhor Pl'!m~lrn Se-

traordinar'1o para os Assunios ':lo G:!- ""etário do senado _ Eucaminh~ o
binete Civil da PresIdência da !te- Proieto de Lei ,,15 ll.559-B. de 1963.
pública - Transmite loor do Requb.- N9~ 888 _ Ao Senhor Primeiro ~,e·

l'Imento de Informações nq :;,330-66. crettlrlo do Senado - Encnmllll'a O
do Senhor Deputado Carlos Wernerk. projeto de Lei n9 a.560-B. de 1066.

N9 677 - Ao senhqr MinlsUo da NO 889 _ ~o senhor "Prlmell'o Cc-
Viação e Obras Pública.s - Transmite cretárl1l do Spna(\o - Encaminha' o
teor do Requerlmento ele Informn~Ms n'l'ie'o de LpI n9 3.56~-B-Pfl.
n9 5<355-66-do Senhor Deputado Lop" N9 890 _ A'> Senhor Primeiro Se:
de Castro. ' cretnrlo do' Senado - Encaminha o

N9 878 - Ao senhor Ministro (10 Proieto de Lei n9 3.563-B-66,
Trabalho e Previ:lêncla Sor.la1- NQ 891 _- Ao Senhor primeIro 'Se,
Transmite teor do Requerimento deIcretinio do S~nado '- Fonrnminha o
rnforma~ões nO 5.364-,,0. 'rlo Senhol' Fr01eto de Lei n9 3. i!""7-B-66 <
Deputado Adriano Goucalvas. N9 892 - Ao Senhor PrImeiro Se-

N9 879 - Ao Senhor MinistJ o da cretMio do Senado - Encaminha o
Fazenda. - Transmite teor do Reque- Projeto de Lei n9 3.608-B-66.
rlmellto de Informações n9 S.327-C6, N9 893 - Ao Senhor PrImeIro E'e·
do Senhor Dcputp.do Daso Coimbra. cretário dn SenRdo - Fncl'mlnha o

N9 SBO - Ao Senhor Ministro ela projeto de L~i n9 3.580-B-66.
Fazenela - T;-llnsmJte teor do Reque- En1 lI.5.C6
r1mento de Informações n9 5:328-66 NO 1l~5 _ Ao Senhor Prlm~lro ':'a-
do Senhor Deputado Lacllrte V1tal~. cretárlo do Senado .;.. F.ncamlnha um

N9.881 - AO ::'enhor ~~inlstro ~'I dos Rnt6!1,rafos do Projeio de Lei nú-
trlLOrdlnã~io p~r~ 9?()rdena~ão 'los m ~ru 3. 371-CS. " _
Organlsm()s r..;;l.n:l.~ TlansmlLe NQ 896 - /00 eenl10r MlnLtro do

2-65
2-GG

3-ea
4-63

:l-08

8-r.~

9'65
1-<l6

!i-55

1-66

Inicio

I In!eb

2- 4-66 (J)
8· 4-8$ (2)

11- 4-66 (2)
25· 3-66 (2)

I 2- 4-(\'3 \2)
24- 3-68
io- 4-66 <2)

1
14, 4-65 ,(21
2- 4-66 -(~\

'1- 1-60' ';.lI

I24- 3-66 (31
20- 4-66 (2),

30
60
30
60
30
50

, '30
30
f'l
60
90
30-

Dependente,

Funclonirlo. número de. ponta

I

'I~~I' 1----
I I

"/ N9 de dias I
-------------

NQ de Ponto e Funcionário

r
42. Matheus Oct6.vlo Mandarlno_1 Paulo 'Roberto P. Manda-

157. Pedro Affonso de Arat'ijo "\ pa~r~sóúza 'ciê' AraÚj~'::
226. Adelmar" Soares da. R. F1lllO\ Anderson Martins da Ro-

299. AI1t.ôn1o Fcrreira , IV~~~ 'A;J.gito" Férreirá: : :I
1109. Roberto TOrres Hol1anda Marcel'l Cláudia G. Hol·

687. Ivo de Almeida Icó : \ A~~n~~ar!Í;·á·õ;,;.;;S··dê·A:1
~ tcó ..

642. Aurlno Santana das Neves ••• 'Cleópatra Batista das Ne-l

661. Ant6n!o de Ollvelra Bessa •. IIlÔ~% .r;;s~hi':B~': ::: :
'148. Vandir de Lima e Silva ••••• 'Vandir de Lima e S. Jt'i-'

I nlor l
'reli. InoeêtUllõ pereira dos Santos t<!a~~ d~. ~~~~~••~i:~~. ~.a::~

L~""'U \xUII,LLl-IClI U ~'::I".....,... ~

(l) .em prorrogaçâo e em pessoa da !nm\lia
(2) em prorrogaçao
, (3), "ex offlcio" =-

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SENHOR DIRETOtt.-GEr.AL
Nomeação pll1'a um cargc de Inspetor de Segurança. (acesso).
A Dlretor:a do Pessoal, para aguardar a existência de vaga •. na classe

Iniciai. serveda Ilal"ll. acesso de Guarda de Segurança. Em 5.5.66. - Lu--
etano Brandtlo Alves de Souza. ' -

{)1G - Hilroldo Adeftno Nllf'·igo.
.ll1sllflcaçã., (le mmcntuaudades.
Justifico apenas 3 hnpontuaJ,dudes ,nos têrmos da Ordem 'de Serviço

119 JJ-v4. Quanto às demais, aplicaI -o' preceIto legal suprarueucíonado. :A
D. P. Em .9.5.00 - Frallelsco ·"ebOstiilo Maestrali, Substituto. ' -

893 - Francisco Ferreira ounna < , •
Licença para tratamento de saúde i"ex ol!1clo" - 30 dias a partir de

11.4.66, -
Cancelo as !altás. nos têrmos doar!. 13~. XI, da Resoluçno nQ 67 de

1962. A D. P. Em 25.4.06 - ~'rancisco Sebastião Maestrali, Substitut.>.
~22 - Antdnlo Joaql1il"! LoPl't. -
netlíleiição de data de llC'm"8ção.
A DiretorIa do pessoal, pll.ra arqulvnr por falta- de amparo legal. 

:Em 22.4.66 - FrancÍ$cO Sebastláo Maestrall, Substituto.
1.IH7 - Luiz Carlos Amora Nogueirll.. - Adiamento de afastamento. -<

Aulôrlzo. - A Diretoria do r'·ssolll. Em 18.3.66. - Lueianu Brandão Alves
/le8ouza. -

Por despaoho do Senhor Dlletor-Geral, foi concedido salárlo-fammá
1.0S seguintes funcionários:

ne, Rosálla di, aunha Fli:uelreClO Carvalho •• 1
(I'5. Cleuza Henrique Godinho ,,< 1
387. \Valter Plnhc:r~ Ah'es - 1
428. Nilza Teixeira soraes 1
~3(}. Darcy Irínen du ouuha Sl1veira. 1
77a. Daniel Ccntaifer , •. 1
'1'2. Lult Gonçalves de <Jesus 1
83;;. José Melqullldes sroreíra : 1
BD5. Rosál:~ AcleUna d'!, Cnrl'wt.o 1
!lIG. José Eduard:> Bocayuva ..
9·1~. Aldernar ela 511va Moura /

1.051. Maria de Jesus Soum. ..
I

.-



Quinta-feira 19 P'ÁRiO DO CONGRESSO ,NACIONAL (Seção 1") Maip âe 1966 2949
'-- : ~::::4,

''l'rabalho e Previdência Social - Rei- N9 913 - Áo Senh~rMinlstro da }/9 933 ~ Ao Senhor !.:::::.istro da. N9 954 ~ Ao Senhor n.-I!nlstro d~
Item os têrmos do Oficio n9 3.203, de Fazenda. - Tra.nsmite teor do Reque- Fazenda '- Transmite teor do Re- Trabalho e Previdêncle. Social-
:13.11.65, que encaminhou o Reque- rímento- de rnrormccões n~ 5~3112-66. querímento ~de Informações nv 5.355- TransmitI! teor do RequerImento de.' ·
;rimento de-Informações n9 4.679-65, do Senhor Deputado Herbert,Levy. . 00, do Senhor Deputado Albino zent. Inform~.çôes n9 5.329-66, do, Senho~
od Senhor Deputado Norberto H. N9 914 - Ao Senhor Ministro do 1'19 934 - Ao 'Senhor :Ministro da Deputado Adrião :Bernal·des.

- Schlllidt.- - Traballio e ,Previdência _socIal - Via.ção e Obras Pt1çllcas ...:.. Transrili- Em 12-5-611'
N~ 897 -' Ao senhor MInistro da T.ransmlte_ teor' do R~querlmeJ.lto de te .teor do Requerln1ento de Informa- . ~

Agricultura - Reitera os têrmos do InformaÇÕes .n9 5.382-611•. do .Senhor ções n~ 5,350-66, do Senhor Deputado, N~ gS5 ..... Ao Senhor Ministro da
Oticlo n9' 2,ll33, de 2Ll<J.65, que en- Deputado Herbert Levy. Jorge ~alume. _ -, Fazenda. -: Transmite teor do RE)que..
camínhou o Requerimento de Infor- N9 915 - Ao Senhor Mln!stro das 'N9 935 - Ao Senhor Ministro Ex-· rímento de Informações n9 5,-371-66.
mações n9 4,533, de 1965: Relações Exteriores - Transmite teor traordmárí« dos Qrganismos Reg!o- do Senhor Deputado oaríos Werneck.

:NQ-~898 - Ao Senhor Ministro .das do Requerln1entod,e mrormacões n9 naís r-« Transmite teor do Requeri- N9 956 - Ao Senhor Ministro inte..
!Minas e Energia - Reitera os têr-' 5.381-66, ~o Senhor Deputado Aiva- mento de Informações n9 5.349-66, do rtno da Saúde - Trdnsmite teor do
mos do Ofício n9 3.387, de 25.11.65, ro Catão. _ ' Senhor :peputado Jorge lCalume. Requerimento de Informações n~ .....
que encaminhou o Requerimento de N9 916 - Ao Senhor Ministro' da N9 936 - ,AO 'Senhor Ministro dlli 5.372-66, do Seilhor Deputado Bene ..
lnforlnaçôes n9 4.738-65. ' Justiça. e Negóelos rnterlores - Tran.s- Saúde - Transm1te teor ~o Requeri- dito Vaz" . ' -_

'_ N~ 899 - AO 'Senl1oi: Minish'o dn míte teor do Requerimento de !nfór~ mente de Informações n9 5.348-66. co -N9 957 - Ao Senhor Ministro d<\
[fndúsLria e - COlnérclo' -' Transmite mações' n~ 5:379-66, do Senhor Depu- Senhor Deputado Jorge Kalume, Viação.e Obras Públicas ---'Transmite

~ teor do Requerimento de InformaçõcG todo Adriano Gonçalves. ~9 937 - Ae> Senhor Ministro da teor Ó'{)·Requerimento de Informações
" n~. 5.410~661. do Senhor ,Deputado N~ 917 - Ao senhor Ministro da Viação e Obras Públioos '- Trll.nsmi- n9 5.375-66, do Senhor Deputac!'J_ Os1-

WIlson' Chemd, - , Fazenda - Transmite teor do Reque- te teor do Requerimento de Infol'ma- rts Pontes. -
.NO DOO - Ao Senhor Ministro J!:l(- rímento de Informações, n? 5.~78-66, eões n9 5.347-66, do Senhor Deputado N9 956 - Ao Senhor Ministro da

tmordlnál'io para os Assuntos do Glt- do Senhor Deputado BurlamaqUl, de_Jorge :Kalume. . ~. Viação e ooras Públíaas---, Trammi-
cínete Civil da' PresIdência da Répú- Miranda. ' N? 938 - Ao Senhor Ministt'o da to teor dI) Requerimento de Inform1l.
blica',- Tnmsmite, teor do nequeri- 'N~ 91ll --" Ao Senhor Ministro da Fazenda - Transmite teor do ~e' ções n9 S,38(J~66, dO Senhor Deputado

" mente de Informações n? 5.409-66, do Agricultura - Transmite teor do Re- querímento de Informacões n9 5.344- Anf.sioRocha. •
6enllor Deputado Jorge Kalume. querimllUto de Informações n9. 5.'377:' 00, do Senhor Deputádo Henrique N? 959 - Ao Senhor. MlnlsLro do

N9 901 - Ao Senhor Ministro Ex- 66, do Senhor DeputadQ-Antônlo :Bre- Turnor. ! - Trabalho e Prevídêncía Social ....
tnloordlnário para coordenação dos 801ln, ,"'--_ - '.- - N? 939 - Ao Senhor Ministro "li Transmite teor 'do Requerimento' ds
-organismos Regionais ..,.. ~ransmlt8 N9 910 - Ao Senhor Ministro das Viação é Obras Pt1bllcas - Tran~lnl- Inform~çõe8. n9 5.383-66, -do Senhór
teor do Requerimento de Informnçõeg MinaS e Energia ...;.. Transl1li~ teor te teor do Requerimento de Informa- Deputado 'f.lerbert Levy. ,
nv 5.4lJ8-66. do Senhor Deputado Mil- do, Requerimento de Informa.çoell n9 ções n9 5.343-66,·do 5ell110r Deputado 'N? ·960 .:.._Ao SenhOt' Ministro dA
vernes LIma. , 5.374-68. do senhor Deputado Medei- Henrique Turner. Fazenda L: Tl'ansmitc teor do Roque';

N? 002 - Ao. Senhor, Mlnistl'o Ex- 1'06 Netto. ~. N? -940 - Ao Senhor Ministro da t4nente de. Informações ns 5,S05'66.
irllordinário para. ~os Assuntou do Ga- N9 920 - -Ao Senhor Mu$tro Ex- 1'1a.zenda - Transmite teor do Reque- do SenhOl' Deputado Celso Amarat.
blnete Civil da Presidência da Repú- traordínârío. para Coordenação, dos rímento de Illfonnações 119 5,346 '66, N9 951 - Ao Senhor Ministro das
btlca - 'I'tansDllte teor -- do Requeri- organismos Regionais - T.mnsmite do Senhor Depulado HenrIque Tur- :Minas e' Energia - Transmite teor
mente do Informações 119 5,4<lJ~-66, do teor do Requerimento de Informações ner. ,~do Requerlnlento deinformaçôe$
Senhor Deputado Lopo de Castro. 11.9 5.373-66, do Senhor Deputado 1otn- N9 941- - Ao 'Senhor Ministro da n~ 5:386-66, do Senhor Deputada
, N9 003 ...., .Ao Senhor Ministro B'X- vernes Lima.. ~ ~ AgricUltura - Transmite teor do Re- Lopo _de Oast1'o: "
~a(Jrdinário para os Assuntos do Oa- NQ 921 - Ao Senhor MinIstro """- querlmente de Intormações n9 5.2&8- N9 962 - Ao Senhor 'Mlnlstl'o dll

obinete Civil da 'Pres!dência tIa R.epÚ- traordinârio interino para os ASSuntos 66, do Senhor Deputadô Affonso Ccl- Edueação e Cultura - -Troansmlte
blica. - Transmite teor do Requeri- do Gabinete Civil da. Presidência. da. 80. , - teor do Requerimento de. Infol'ma
;111ento de Il,lforinações n 9 5.407-66, do República - Transmite teor do Re- N9, 942 - AO Senhor Ministro E.,,,- .ções n 9'5.391-66. cio Senhor Deputado
\Seuhor Dêpufado .Lapo .de Castro. querimenta de Illformaçi,ies n9 5.370- tt:aordlllário para os Assuntos'do Ga- Antunes' de Oliveira'. '

N? 003 - Ao Senhor Ministro Ex- 66, do Senhor ~putado Carlos _Wer- bmeLe Civil da Presidência. ~a Repil- ,N~ 963, - Ao Senhor Ministro dll
ltraordlnáXio para os Assuntos do Ga- neeIc. blica - Transmite teor do r '1uerl- Agricultura - Transmite teor .da
blneie Civil da Presidência lia Repú- 'N9 922 -.Ao Senhor Minlstl'o da. menta de lnfonnações n9 5.344-00, Requerimento de Informações núme
'IlHca - Transmite teor do Reqve- Justlça- e NegócIos ::rnteriores do Senhor Deputàqo Noronha Filho. ro- 5.392-66, do Senhor Deputado An
rlmCl}to de :+nformações n9 5.4.06"'66, T.ran..;;mi~ teor do ReqUer1nf:ito de .N9 943.. ~ Ao Senhor Mlnl.st.ro áe. tunes de Oliveira.
dp ..Sellhor Deputado Antunes de OU- Informaçoes n9 5.369-00, do Senhor Aeronliutlca - Transmite teor do Re- N~ 964 - Ao Senhor Ministro da
veim. .' Depl!tado Carlos Werneck. querimento~_d~ Informações~. 5.333- Viação e Obms Públicas - Transmi~

1'19 004 - Ao Senhor Mini.qtro da N? 923 - Ao senhor MinIstro _do 66, do Senhor Deputlldo' Waldir. Si•. te teor do Requerimento de Informa--
--:Educação e'.Cultura. - Transmito teor~ Trabalho .e prevldêneia Social "':" m5es;~o." ções n4 5.395-66, do Senhor. Deputado

do Requerimento de- Informações nú- 'Transmite teor do Requerimento de N9 944 - Ao Senhor Ministro da Cunha Burolo. ,.
~:l1ero 5.402-66. do Senhor Deputado InformaÇÓes n9 5,368-00, 'do Senhor Educação e. cultura ..,. Transmite teor N9 965 - Ao· Senhor Ministro In~
,Josê Mandelli. ' Depulado Adyllo.J.\{artins VianllQ. do :Requerimento de 1nformações n9 terlno da Saúde - Transmite teor do
. . . N9 924 - AO Senhor Ministro da. 5.331-<i6. do Senhor Deputado Catlos Requerilnentade Informações númerG

NQ 905 - AO!Senhor MInistro :la Viação, e Obras públlcas. - Transmi- Werneck._ - ,5.396-66, du Sonh01' Deputado MI'loro
~ilzenda - Transmite teor dI) Reque- te teor do Requerimento de Informa- N9 945 - .-\0 Senhor Ministro do Miyamoto. '-~ .,'
:runento de Informa.ções,:119 5A()I-66, ções n9 5.S~7-<i6; _do Senhor DeputadO Trabalho, e Previdência Social .,...: ,.N\'_ 96G '- -Ao Sromor Ministro da
ll.o Selll10r Deputado Femando Gamll., Pllnlo Lemos, . Transmite. teor do Requerimento deIVU1.çao e Obl'Ql'o Públlc!\s - Trllnsml-',"vF9- 906 b Ao ~t~~or Ministro dia N9 925 Ao -Senhor Ministro da Informações n9' '5~3S9-<i6, do Senhor te teor do Requerimento de -Informa.-
< ll.tÇliO ed o..:;as Pl1 cataS -d ~afnSll1- VIação II óbras PúbllcM _ Trll.nSll1lte DeputadCl, Marcial do Lago, ÇÓes'n9 5.397·66, do Senhor Deputada
~'!. eor o nequer nen e -LU orma- t b 1'19 9411 - Ao Senhor °Min!stro do Daso Co!mura. _
~o~ n9C5t~2-6G, do SelÚlor Deputado ~~.~ltqU~:h~/i>:Jf::a~::Trablllho e Previdência .Soclal _ N9 967 .... AO Senhor Ministro doa

e (t a II o. _ ni" Lemos.',- , _ Transmite teor-do Reque-J'lmento de Fazenda. - Transmlte.tel)r do Reque
N9 ~7 - Ao Senhor Ministro Ex- N9 926 _ Ao Senhor MinIstro da Informações n9 5.341..66, do Senhor rlmento de Intormaçoes n9 )5,398,66.

Itraordmário par.a çool'nenaçlío dos Saúde _ 'li'Onsmlte teor do Requeri- Deputnde> Cunha Bueno. '. - do Senhor·Depútado Medeiros' Neto.
organismos R~glOnalS - Transmite mento de Drlorma 6es n9 5.3115-66, -do .. 1\"9.947 - Áo Senhor Mlnis.tro da N~ 968 - Sen~o~ MinI,stt'o da VilL
'teor_ do ,Requel'llnent.o de Informações Senhor DepULadoç Adahury Peruan- Fazenda - Transmite teor do Reque- çll.o e Oqras 1'úblicas - Transmite
aI? 0,393-65, do ,Senhor .Deputado An- des. ' . rlmento ,de Informações n~ 5.342-<3<1, teor do Requerimento de 1nformaÇÕelI
tuues de Oiíveúa, ' . . , . N9 927 _ Ao $enhor- Minlsrtro da do s'ennor Dl!putiJ.do _Henrique 'l'\lr- n9 5.399-66, d.o Senhor Deputado_EdU-

N9 908 - Ao Senh?r :MlnJstro dSoll Fazenda. _ Tre.nsm'ite teor do Re- ner. . son Melo Távora. . ._
MUlaS e Energia ,- TransmIte.teor do querhp.entO de InfortnllÇões n9 5.383- NQ 948 -: Ao SeJ.l~lOr Mll1lstro da N9 969 - Ao _Senhor, Mmistro da c

Eequertmento oe In!ormaçocs n~ 66 do Senhor J:)eputado Flores. Sall-. Fazenda - Transmite teor do Reque- Agl'1culturll - Transmite teor do Re
5.3~0·66. ~o Senhor Deputado Autu- reS. - l'imento de Informo.ções~-nQ 5.34<HH'l, querlmento de Informações n9: 5.403
:nes.de Ollveira. N9 928 ....:. Ao Senhor Minl.~tro da. cio Senhor Deputado JOI'ge Kalume. de 1966, 80 Senhor Deputado José

1M 909. - Ao $"n11or Ml1listro Ex- AgTicu1tura :... Transmite teor do RI!- _. N9 949 - Ao Senhor Ministro da Mande!ll. ,
....traordinarlo 'interino para os Assun.. querlmento de Informações n~ 1\,362- Educação e cultura - Tran.smite teor N9 970 - Ao Senhor Ministro dll
tos do qablnete Oivll da Presidência. 6fl 'do senhor Deputado José itsn- do Requer,lmenj;o-de Informações n~ Víação e Ol:.faB :t'úbllcas - Transmlle
illl. R.epublica. - Transmite ~eor ,do de'm 5.345-€G, do senhor Deputado Jorge teor do Reque,rlmento de IIlformaçõeSl
Requerimento de Informaçoes n9 '. , :Kalume. - - - _ . n?5.404-6G, c.l'o Senhor Deputado Lo-

, 1;'389-66. do Senhor Deputado Cunha W 929 '- _t"o .Senhor MiniStro -da • N? 950 - Ao Senhor Ministro da po deCastt'o:
_ ,Bueno. . '_ F'ltzenda.'- Transmite teor do Reque- Agrlcultura'- Transmite teor do Re-· N9'971 - Ao SeCnhor Ministro do

:N9 910 :- A S h Mil ist d rimonto de Informações n~ 5.361-66, querllUento de Tnformll.ções n9 5,~37- Trabalho e Previdência. Social -~
Indt1shla e, c~mé;~o01'_ -ri:uf~mi~ do ,senhor .,J:?eputatlo· Carlos Werneck. 66. do Senhor Deputado Herbert Levy. Transmit!; teor do Requerimento de
teor do Requerln1ento de 'InfOrilJ,a- N9 930 - ':Ao Se.nl1or l Ministro dll N9 951 - Ao Senhor M,lnlst.ro da Inforrnaçoes n9 5.411-66, do Senhor
ções n~ r 388 66 do Senhor Deputado Fazenda - TransmIte leor elo Reque- Fazenda --'- ,Tran~mlte. teor do Re· Deputado Arnaldo Lafayette. -, '
Minoro :Kiiya~olo 'rimento de lnforma"ões n9 5.360·~6. querimento do Informações 110 5.33e- N9 972 _. Ao Senhor Ministro da
'- ' . . do. Senhor Detlutado~EurIco de OU- 66, do Senhor Deputado Ruy Llno. Fazenda - Tral1limite teor do Reque-

:N9 9l! - Ao Senhor Mmistro da Vel!!l.. c' N9 952 _ Ao Senhor Ministro Ex- rlmento de Informações tl.9 5.405-66
Fazenda - Tmnsmite teor do Reque- N9 931- Ao Senhor Mlnistro- do tre.or,cllnlirlo _para Q.s AS.'luntoç do Oa- do Senhor Deputado Miguel Mareéll1~
rimento de Informações, n 9 6.387-66, Trabalho e Previdência Social -. blnete Civil da Presidência- da Repú- des. .~,

do Senhor Deputado DlOnliclo Frel- Transmite teor. do Requerln1ento de bllca _ Transmite teor do Reqll(!~1 1'19 973 - Ao Senhor Primeiro Se
tas. "Informações n9 5.359=66, do ,senhor mentO de rnfonnações n9 5.335-00. do cretário do ,Senado - Jl:nClllUinlla o

1'19 912 - 'AO Senhor Minls~ro Ex- Deputado Adyl10 Martins Vianna, Senhor, Deputado -Antônio Bresolhl Projeto de Lei n93,557-B-6G.

traordlnário para. Coordenaçao dos N9 932 _. AO Senhor Ministro da N9 953 - Ao Senhor Minish'o da
Orga.nismos Regionais' - Trausmite Fazenda -Co Trltll5miLe teor do Requo- Educação e Cultura _ Tl"ansmlte Em 9 de maIo de 1966
teor do Reql1(el'imento (\e Informa- rimento de Infonnações n~ 5.357-66, teor do Reqtlerimento de Informac!\es ~ N? 976 - Ao Senhor Prln1eito Se
ções n9 5.384-66, do senhor Deputado do ScnhOl' Deputado F'1'llllcellno Pe- n9 5.332-66, do Senhor Deputado cretârio do Sena.do - Eneamlnl1a \).
Djnhna. Pnssos.- 'reir"-Santos. " Carlo~ Werneck Projeto de Lel~ nV ll.603·B~66. _
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2,600.000
2.\00.0.íl0
2.270.600

2.400,000
2.155.000

1.21'1.000
1.460.000
1.352.000'
1.500.000
1.270.000
1.400.000
1.652.000

1. 21UlOO
1.255.000
1.310.000
] .280.000
1.250,OOíl
1.316.000
] .420.000

1.510.000
1.550.000
1.650.000

1.610.000

1.05á.000
1.110.000
1.330.000'
1.22C.OOO

Jí.151.00n
6.160.000
a.ooo.ooa
6.500.000
8.000.000
7.500.000

1.211.000
2.610.000
2.817.000 .
2.610.000

5.660.000
6.556.000
6.000.000
3.000.000

11.500.000
10.500.000

5.715.000 .
5.566.000
6.000.000
"/.800.000

12.000.000
10.000.000

101.000
110,000
110.000
252.000

1.060.000

Diretoria do Patrimônio

Jefferson de Roure ..-: .' ~ ..
Item 2 - Automóvel Aero-WJIlys, Ulodélo 1961. todo desmon-

tado, sem motor - preço-base -' Cr$ 100.000.
Pallade Banna ." .
Cipr1ano Gomes, VieIra /'
l"rederico oaetano Ferreira. , .
João Ephlgênlo de Freitas , .
Item 3 - Automóvel Mercury, modelo 1957. motor número

Ji7-ME23219M, faltando algumas peças e aees.~õrlo.s.
quase totalmente desmonlado para compor outros
carrros - preço-base - Cr$ 1.000.000.

Jefferson de Roure .
Item 4 - Automóvel Mercury. modêlo 1957. motor núD1! 1'0

57-ME23218M, encostado, faltando alguns acessór,os
I e 'peças enecessltando lanternagem e pintura

Preço-base - Cr$ 1.200.090.
Frederico Daetano Ferreira ..
Item I - Camioneta Ford, modêlo 1957, motor Iliunero •..•

C7EX - 143568, faltando alguns acessórios - Pre
ço-base - cr$ 1. 500,000.

Pooade Banna.•••••.••.•.•••••••...... , .......• , ........•
Jefferson de Roure. • • .. " ..
Itfm li - Automóvel Dodge, modêlo 1957, motor numero ..

L35045837. parado - Preço-base Cr$ 2.000.000.

ATA DOS TRABAUiOE', DE ABERTURA DA CONCORRE:NCIA PÚBLICA
NúMERO 1/66 (HUM/SESSENTA E SEIS) l'J~RA ALIENAÇAO DE
VElCmOs CONSIDERADOS INSERVíVEIS PARA OS SERVIÇOS DA
CAMARA DOS DEPUTApOS. .
Às dezesseis horas 06h) do dia dezesseis do mês de maio do ano de

num mil novecentos e sessenta e .seís 116.05.1966'. no recint-O da Diretoria
do Patrimônio, 99 andar do Edl!lcio-Anexo à. Câmara dos Deputados, pre
sentes os Senhores FrancIsco sebasUá'o Maestralli, Diretor-Geral. Interino,
da Secretaria da. Câmara dos Deputsdos: João Rodrigues Leal. Presidente
da comíssão encarregada da. alienação de veículos considerados ínserví
veís para os serviços da Câmara; Antônio Neuber Ribas, José Carlos Pa
dllha Vldal, Carmerino Raul Conforte, membros da mesma comissão; Atyr
Emllla. de Azevedo Luceí, respondendo pela Diretoria do Patrimônio; e,
Jairo Leal Vianna. Chefe da Seção de compras, além dos senhores Iícítan
1es, inscritos sob os números a seguir: 1. Edislo :::oDbrelra aomes de Ma
tos, 2. Foaade Hamm, 3. Wildson Horúcio de Araújo, 4. YOshlmitu Kishl
ma. 5. Nelson Lombardl. 6. Joviano Aires Gonçalves. 7. J,Ilf!erson de Rou
:te, 8. CIpriano Gomes Vieira, 9. Anronto Prado JW1101', 10. MOllsenhor
.Alfredo Arruda Cl'lmara. !l. Shlguea Matsunaga. 12. Matsunaga Saburo.
.l3. Frederico Caetano Ferreira,' 14. Manoel Pires de Oliveira Filho. 15.
João Ephlgênlo de Freitas. 16. Armando Mattlol1, 11. F1orlltno Lopes Ru
bln. representado pela procuradora Roméa Gravlna, 18. Antllnto Carlos
Martins otanho, 19. Danlro Adolpllo WahrendQ1'tf, 20. Gonçalo Mal'Ur.
Lima, :11. Waldemar Ferrefra. e 22. Arturo Landwehr, foram procedIdos os
trabalhos de recolhimento, abertura, exume e julgamento das propostas,
verificando-se as seguintes licitações, jn!' veIculo:
Item 1 - Automóvel Mercury. modlllo 1957, todo desmontado

do, sem motor - Preço-base CI"$ 10!l'000.

:Em 13 de maio de 1966 do Gabinete Civil da Presídêncta da Monse~lhor Alfredo Arruda Câmara .
NQ 976 - Ao Senhor Ministro da República - Transmite teor do Re- Frederico Caetano Ferreira. . ......•••• , •••••..••••••••••.•

Agricultura - Transmite teor do Re. querímento de inforll111çÔeS nU 5.418 F!0riano Lopes Rubrn .
Ij.uerlmento de Informações, nO 5.351 de 1966. do Senhor Deputado Antonio Item '1 - Automovs] Ael'o-WiIlys, modéío )960, motor núme-
de 1966, do Senhor Deputado Jorlle Brcsolin. ro B8225!i0. faltando afgumas :peças e acessórios e
Knlume. N9 984 - Ao Senhor Ministro do necessitando 'lanternagem e pintura geral _ Pre-

N9 977 - Ao Senhor Ministro da Trabalho e Prevídêncía Social - co-base - Cr$ 1.200.000.
Allriculturol. - Transmite teor do Re- Transmite' teor tio' Requerimento de F'ooal;i Hanna. . . . ....••..•........•.........••.•••....•.•
tuerimento de Informações n9 5.353 Informações n9 5.419-66, do Senhor Yoslllmltu Klshima. • .
de 1966. do Senhor Deputado Jorge Deputado Cesa1'io Coimbra: Nelson Lombardí, ' .
Kalume. N9 985 - Ao, Senhor Ministro da Jovlano Alre.;; Gonçalves •.••.••.••.........•....•••••.••••.•

N9 978 - Ao Senhor Ministro ínte- Viação e Obras Públicas - Transmite Jeffers~n de Roure. . • • : ..
tino da sautie - TransmIte teor do teor do Requerimento de Informaeões Fredenco Caetano .Ferreira, ..
Requerimento de Informações núme- n9 5. 420-G6, -do Senhor D~putado João João Ephlgêlllo de Freitas ........•...•..................••••
r6 5.354-66. do Senhor Deputado Ady. Heroulíno, Item 8 "7 Automóvel ACl"o-WllIys. modêlo 1961, sem motor -:..
110 Mal·tlns Vianna. .N9" 986 - Ao Senhor Ministro ali Preço-base -'- 01'8 1.200.000. " ,

N9 979 - Ao Senhor Ministro do V'Gçao e Obras Públicas - Transmife Fo~ade Hanna , .
Trabalho e Previdência Social - teor do RequerImento de Intnrmações WI dson HOl"ácto .de Araújo •.•••...........•.•..•..•..•••••••
Transmite teor do ReqU!,rll1l,ente de ,n9 5.422-66, do Senhor Deputado Djal- Nelson Lombardi.: . . ; .
Informaçóes n9 5.412-55. do Senhor' ma Passos. Jefferson de ROUl·e. . . .. ~ ..
Deputado ;Medeiros Netto . N9 987 - Ao senhor Ministro Ex- Frederico, Caetano Ferreira. . . .. ..

N" DUO - Ao Senhor Ministro Ex- traordínárro interino para. os Assuntrs Ml!:noel PJrl:'s .de Ollveir.a Filho .
traCtl'dll1árlo Interino para os Assuntos do Gabinete Civil da Presídêneía da JORO E:phigemo de Frettas . .. : •....•..... , ..••.••••••••••••••
do Gabinete Civil da Presidência da RepúbHca _ Tl'ansrnlte teor do Re- Item 9 - Camioneta Rural-W,lIys, modêlo 1959, motor ...•
:n~publlca - Transmite .teor do Re- querlmento de Informações no 5.421 nO BO.61769, faltando algumas p~ças e acessórlos e
qucrimento de Informaçoes n9 5.415 de 1986, do Senhor Deputado Noronha necesSlt~ldo de recuneraçao geral do motor e caixa

.I !le 1965. uo senhor Deputado Daso Filho. de câmbio - Preço'~ase - crs 1.500.000.
Coimbra. Jeffer6'On de Roure .

N9' 931 - Ao Senhor Ministro da Em 12 1'Ie maio 11e 1966 Frederico Caetano Ferreira .
Viação e Obras Públicas - Transmite N9 988 _ Ao Senhor Primeiro Se- João Ephtgênio de Freitas .....••...• , ....•....•••••••••••••
teor do Requerimento de Informações cretário <10 Scnado _ Enc"minl1a o Item 10-Automovel Aero-Wlllys, modelo 196J. motor ......
:ng ;;.416-66, do Senhor Deputado con- Projeto de Lei ng 314-B-63. nQ Bl·90979, faltando algumas pecas e acessoríos e
delJ{ll l"llhl>. necessítando o seu motor de recuperação e a lata-

J'Jq f.l82 - Ao Senhor Ministro Ex- N9 989 - Ao sennor Pl'lmel~o Se- . ria de lanternagem - Preço-base - Cr$ 2.000.000.
trnordlnário Interino pal'a os Assuntos cretárío 0'0 Senado - Encaminha Jovíano Aires Gonçalves ............................•.. . .
vo GlllJlnete Civil . lia Presidência da J?rojeio de Decreto Leglslatlvo nüme, João Ephigenio de Freitas : ..
:R['pi~bllell - Transmitc .teor ~o Re- 1'0 236-B-05. . !tem 11 - Cllmlonelll Rurnl-WJllys. modéIo 1058, motor .
'CJllPTlmento de Informaçoes n 50417 Seçno do Expediente em 13 de maio n? BJ098137, faltando peças e acesséríos e neces-
rJI) IneIJ. do Senhor Deputado Ant/inJO de 19tm. Serviço datilografado ......r "s- sitanclo de recuperação geral ~ preço-base _ ...
131i'cO)lll. ,.. Y" '" Cr$ 1.000.000.

N9 flB3 - Ao senhor Ministro Ex- ter Almeida Valadares. ~ VIsto: tsut- N I L b i
imfmllJHlrlo Interino para os Assuntos ,ce Almeida VaScO'tlCel1os Ghefe. e:onom ardí, • • . ..

Je! erson de Roure .
Frederico Caetano F'errelru : ..
João Epl1lgenio de Freitas .
Item 12- Automovel Mercury, modNo 1957, motor, número

57M E23216M, faltando algumas peçllS e acessórios
e neeessítando de lanternagem e pintura geral _
Preço-base - Cr$ 1.500.000.

Oonçalo Marttns de Uma .
Item 13 - ônibus F.NM. modelo 1960, motor número •....•••

ARS-1610-18429, precisando de reforma geral _."
Cr$ 5.000.000.

Clprinno Gome.> Vieira . . : .
Matsunaga Saburo. • . . ..
Armando MattiolL ", . ..
An~nlo canos Mal·tlns Otanho .
Danlro Adolpho Wahrendortf .
Arturo Landwehr ' .
Item 14-ónibus FNM, modêlo 1960, motor numero .

ARS-1610-11991, preeíscndo de reforma geral
Preço-base - Cr$ 5,000.000. .

Jefferson Roure. • . • ..
Matsunaga, Saburo. • • .. : .
Armando Mattloli. . • .
Antõnlo Carlos Martins Otanho.....•..•.••••..•'.•••••••• Õ' ••

Dan1ro Adolpho Wllbrendorff.-' , ..
Artul'O Landwehr. , • . , . , .
Item 15- óntbus FNM, modêlo 1960, motor número .

ARS-1610-17991, precisando de reforma geral _
preço-base - Cr$ 5.000.000.

Antônio Prado Junior ..
Matsunaga Saturo. ,;". • .
Armando Mattloli. . . , ; ..

Cr$ Antônio Carlos Mart1l1s Otanllo ..
105.000 Danlro Adolp1l0 Walu·cndorfrr ..

.4rturo Landwellr. . . . ; .
Item 16 - Automóllel Mercury modelo 1957. motor número..

57ME23215M, .reformado in/emamente, nito, estan-
do em bom e.-"tallo de funCIOnamento - Preço-base
- CI'S 2.500.000., ,

Fooade Hanna . . .
Jefferson de Roure .• ' .
Shlgueo Matsunaga. . . . , .
wa1demar Ferreira. . . , .
Item 17 - Auto Vespacar. modêlo 1963. motor numero .•.•..

Ac3M-í02315. tipo furgão. placa 55. precisando de
rcparos - Preço-base - Or$ 600.000.

Edislo Sobreira Gomes de Matos 650.000
Jefferson de Roure. . • 630.000 '

Nenhuma dúvida foi levantada, nem quaiquer impugnação apresentada
1.35Q.000 relativamente aos trabalhos ou às propostas. tendo o Senhor Presidente en

cerrado os trabalbos, alertando, antM. os llcltantes para o prosseguimen
to da Concorrência. Nada mais !lavendo a constar. eu Domingos Advillcola
Marques. Allxi!lm·-Legislatlvo. simbol.. PL-9. lavrei a presente ala. que.

2.51l.oo0 depois de lida e aprovada. vai assinada pelos componentes da Comts.~ão
1.560,000 de Alienação; demais presentes. deixando. pntretanto de fazê-lo. por terem

"e ausentado antes da lavratura da mesma. os licitantcs. - João Rodri
gues'Leal.
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1 I Edfsio Sobreira' de '

I Matos _ I
2 I Foaade Hana '.. _
3" Wildson Horácio de ,f

j. Ar;tújo ..... ,..... _ I
- 4 I' Yoshimitu Kishima - I

5 Nelson Lombardí •• ! _ I
s \' Joviano Ayres Gon-l

I calves _
7 I Jefferson de Roure lOS
8 I Oiprlano Gomes Vi-f'1__ eira _..... _
9 ' Antônio Prado Jú-

10 -I M~~~~hoi:" 'Áii;ti<iõ - 1-

• Arruda Oâmara., , _
II I Shigueo Matsunaga. _ I
12 I Matsunaga Saburo... _
13 I Frederi~o Cae,tano

I Ferreira ' . . . _
14 1I Manoei- Pires ael

- Ólivelra. Filho' . . . , _ I
15 1_ João ,Ephigênio 'de]- , _

I FreItas ... ,.... .. -- I
16 I:Armando Mattioli"i - I
17 I Floriano Lopes Ru-, I

. 18 rlA~nrõ'rii·Õ .. ·é~'riõ~j , ~,.l
. ,I, Martins Otanho.... _ _ I
~9 IDaniro Adolpho , I

WahreIl-dortf • , . . _ 1_

20 I~~;o .~~~~~~.~~I _ I
21 ,Waldemar Ferreiral ,_
22 I Arturo Landwehr .. - r
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15 11 Ombus "FNM" modêlo 1960, Motol' nàmerol
. ARS-1610·168(}3. prectsando de reforma gllral.l 5.000.000

16 Automóvel "l\1ercury", modêlo 11157, Motor núme-
.rc 57-ME~2~2J5-M, rerormado externamente,

I não estando em bom estado de funClonamentOj 2.500.000

IAuto ·Ves\:llIrltr' modIDo 1963. Mot{)r número
AC3-M-J02 3lt, tipo furgllo, plaaa 55. prscí-

I sandu de reparos 1' 800.000

.17

)l4mero "~ II lil
de VEíCULO Prel;o-base

ordem

DIARIO 1:'0 CONGRESSO NACIONAL (Seção f) Maio de 1966 1

corrente, termina o prazo de convo
cação para o exame psícotécníco,

BrMilia, ~ 16 de muío de 1966.
Luciano B. Alves d. Souza, Diretor
Geral.

(Dtas ,17 e 18 de maio de 1866).

Diretorià do Patrimônio

Quinta-feira
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CONCURSO PúBLICO r-ARA
SERVENTE

'o Diretor-Cleral comunica aos 'can
didatos aprovados nas provas (le bll
blJltação que, na quarta-Ieíra, 18 do

Concorrência Públjca /lI? 1/66 para alienação de Veículos

, EDITAL': . . f
A ComISSII.' designaria pPla Portaria n9 201, de 3-9-65. do Senhor .

DlrcwriUeral du Seqrelullu ds CàUlara dos DcpuUu:los, para 'proceder ao I -,." COND!COES GERAIS
levantamento e postenor l\J.~nação de velculos con.sldere.dos Inserv1vels .
para os serviços da Càwl<1'lI dos DeputadDs dévldamente autol'lzada pela I - M Viaturas acima porie.rào ser examinadas de segunda a sexta-reíra,
Me>a vendeu'!, medlante conccrrêue.a PÚbllca as segulntes viaturas:' . dali 14 U 11 noras, na Be~ll.u de Transportes d,a Câmara dos Deputados.
- ' na Praça dos rrês Poderes;

.Numero ,1 I 11 - AS' propostas deverao ser entregues no dia dezesseis (16) do m~s
(la I \"ElOULO IP b 118 mato <lil de num mtí novecentos e sessenta e seís (1900), até às 16 noras;

oiuem \ • , reço- ~e,~ 11& Diretoria do PatrimOnlo. Edinclo-Anexo a Câmara dos Depiltados, g~ an-
I dar, para aoertura e apuraçllc das melhores otertns. Ditas propostas deve

rão, ser feitas em-duas v-ns com os preços de cada viatura. devIdamente
I f!'6peclCtaadll. -ontendo o nome e endereço dos propsnentes bem leglvels e

I Automóvel "Mercw;,", modelo 19117, todo des- devemo estar côntldas em enelopes lacrados;",

I montado, sero motor 100.000 r.u ~o ato de' entre a d ' A ' d tlt I d xAutomÓ9JI .,Aero-Wl1Jys" modêlo 1001 todo des- -, g a,~ propOS.II8, ser.. ex o. a u o e cauç..o

I
montano sm motor' , 100 000 de mseríçao, que dara dlrelt.:l aI proponente concorrer a quantos Itens de-

Automovel "À1el't'~ry" modêi~'i957"ii~t~r'ú&~~~ . sejar, um depOeJto de 01'$ ;lO,OOIl (vinte mlJ cruacírosr , em moeda corrente.
I 1'0 671ME-23.211l-M.taJtando aigumas peça; e] q~:l1 ser~, restrtuído aos !la')· vencedores após finalizndo 1) processo de

I acessozíos, quase totalmente desmontado 1'111'&/ lôl acao:
compor oml""'" carros' ......• ,., ...•....• ,.... . 1.01l0.000 LV :.... Os vencedores deverão recolher. dentro do prazo da 5 (cinco)

IAutomoveJ 'Mercury" modelo 1957, Motor na- dias, a contar da data da abertura da concorrência. a Importância corres-
mero b'/JMli·23.218-M. encostadç, faltando pendente a 10% Idez por cUltol do-valor dos Itens ganhos. Desta Quantia
algutlS acUSOI'JOS e peças e necessUllondo lan-l sera dedUZIda aquela míeíaímente recolhida a titulo de caução de Inscrição;

I
cam~;~~tie~;or'd?,tu:ociéJ~" Í951:' M~&;; "ôfuirt'rôl 1.200.000 V- Em caso de deslstrncla, o concorrente perderá direito ao depósito;

, C-'I-EXIl43 50S. faltando alguns acessórl{)s... 1 1.500.000 VI ..." Os procuradores. se fOr o caso. deverão exlblt li indispensável
Auromóv,;oJ "Uodge" lllO{lelo 1957, Motor numero! procuração com flrril~ reeonnectda em Tabelião; no CMo de procuracões .

L--26.045.831, parado 1 2,000.001) passaaae em outras cíuudes, as tlrmas dos Tabeliães deverão ser reconne-

I
Automóvel" APro-Wlllys" modélo 1960, Motor nu- ' cidllS nesta. Oapltal;

mero B-822 550, faltando algumas peças e . VII - Os llaltantes vencecores terão 72 (setentâ e duas> horas a coa ts.r
açessortos e aecessrtando lanlernageln e pín- do recenímento dO aviso da homologaçào da venda pela Mesa dá CÍlmara
tura ge~al :......................... 1.200.000 dos Deputados, para mtegrllllzaJ o pagamento e /) rcmco) días contados da

AutomOvel Aerr.. Wulys modelo lD61, sem motor 1.200.000 expiração dJli;uélfO prav, para a rstl111da das viaturas prazo êsse que ultra-

\

Cllmloneta "Rl1raJ-Wlllys'" modl!10 1959. Moto. passaclo, ocaslQnará a mUita de armazenagem de 0.5% por dia que 'excedel
, n~ B-061.MI_ faltando algumas p~cas e aces-] do limite já coneedtd: até u total de 30 dias de' atraso'I ~ sérios, necessitando de recuperaçao gerll1 doi " ,

'r' c· motor I cal"'" de câmbio ~ 1 500 000 . VIII - j''1ndo o 59 (qllJlJtcl dIa do prazo sem que hajam sido retiradas............ lo...... .. ll\8 viaturas, deverào os Ucitattew efetuar. no Gabinete do Sr. Dh'eoor-Cleral
10 Autom6vel • Aer;'-,VIllYS". modêlo 1981, Motor nú- da secretaeís, o recomímenro do valor correspondente" wulta referente aos

mero 81-110 919 taltando a.lgumas peças, dias l/l. decorridos e mais os contidos em nOvo prazo de retirada estipulado
acessorlos nécessltlllldo o seu motor de recupe- pelo próprio licItante, respHtll.do o atraso máximn de 30 (trinta) dIas.
rB\ill;) e a' lllUlflS, de lanternagem............ :1.000.000 Ser-lhe-á restltulda, a dlterençe. no caso de retirada. antealpada;

Oamloneta. "Rural- Wi!lys" modêlo 1958, Motor IX - Os licitantes que, terminado QualCluer dos prazos que lhes forem
n~ BI-0fi3.13'. faltando peças e aaessOrlos e concedIdos. deIXarem de retu ..: as vla.tul'as adquiridas, sem Qualquer enten·
necessItando df. reauperacão geral............. 1.000.000 dlmento. dentro d~ 48 MIM. com a Oomissão Incumbida da alienacão, per-

Automóvel "Metl'lll'Y". mod~lo 1951, Motor nú- derào o d\reloo ál' posse dOI! velculos que deixarem de retirar. não lhes
mero 57-l\!E-22.21S-M, faltando a.lgumas peças cab'enao a restltul~Ao das lnlportãnclas a qualquer titulo recolhidas;

~~~u~;O~~SIl!' ~~:~I:~~,~~,~~.~~~.t.~~~~~~.~ .1.500.000 - "I - õ~ CMOS omlF"os e l!.tI ~Í1l11du suséltadas no presente Edllal serão
OnlbUS "FNM", modêlo 1960, Motor númErO mlnc ona.dos '1elo Presldpntc d,} Comlssl'to de Alienação.

AR&-1610-1S429, precisando ,de retorma geral. 5.000.000 I Brasma, 27 de abril de 1966, - João ROdr!91le.• l,cal Presldenle, -
Onlbllll "FNM" modelo 1960" Motor nÚmErol Jos~ Carlos Pad!ll'f Vldal. Membro. - Antômo Ncuber Ribas, Membro•

.AREl-l610-1?1l1l~, preclsancto Ile re!orms geru10l 1I.000.doo - Carmerlno -Raul eou/orte, Membro•

.rR~çO DêSTE NúMERO, CR$ 1


