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Cllnvnr.aOlfió de sessoes conjUntas par a,prec!açâo de veto" presidencIaIs

O Fresldente ao senacc Federal, nos têrmosdo art. 70. § 3q da Oons 
Clo,Congresso Namonal para. em sessbes conjuntas a reanzarem se-nos dlas
22 e 23 -de abrn no ano em curso, às 21 noras e 30 minutos, no Plenáril)
Cla camara a03 DeputaaoH;' connecerenr CIOS segUl:.tes veto:. pltsJdenclals:

lq _ Veto (toj,p,1) "aI' proleto de Lei nO 31-59 no senauo e nl 2.182--!J 60
na Cltmllrll que ~tablHecc praw para o provmenta d03 ca.rgos públicos;

2Q _ Veto' (pafclall 110 Proieto de Lei nO 201-D-50 50 na. Câmara e
nq ;ig 52 no &~nndo que estatur/normas de diretto financeiro 'para elabo
ração e cont.rõ\~ dos <>rçllmentôs e bMll.nços (1.a: OJltã.o,' dos Esrados, <l0fl
M'lnJ~.inJOl: e cio Distrito Federal. ' ,

sen!do F~C'1·al. ai de mllro. dt 1964
- ~ A'CrRO MOtlllA ~ AmaAlI'C

, E'açel saJ:;-er que o Congresso NacIonal aprovou, nos têl'nlOEl do art. 66.,'
n q I, da. constltt:ição Fede:ral e eu, Auro M~ura Anil ade, presidente dj)
senedo Federal, promulgo o seguinte ;"

DECRETO LEGISLATIVO Nq 4. DE 1964
Aprova o Allôrdo Básico de cooperaçeZo TécnIca entre os Estadol

Unidos do Brasil (I Israel. condu/do em uccite; aos 12 de março
de 1962. I

• Art, IQ. E' aprovado o AcOrdo' Bâsíco de Cooperpq~o Técnica. entre os
Est.adoS unidos do Brasil e Lsrael, conc.uído em Recife. ao: 12 de março

de ;~: ~2Q ~~ oecreto leglellLtlvo entrará em vigor na data de sns pUbll:
cng.,v r~~ug"ulloS :..e dj,,"jJ().;,çúes eUI conüáru., ,

Senado Federal,.- em 7 de abril de 19640
AURO Moul\.\ ANDRADE

f'Tesirleute de neuoâ» 'edera! '----
Faço sater q'.e o Congresso Nacional aprovou. nos têrmOll do art. 6ll,.

n' r. di! ConftJt,llção Federal e eu, Auro M::tUra Andrade. PresIdente do
5enildc Federal. pIoinulgO o segulnte

\ DECRETO LEGISLATIVO NO 5. DE 1964
Aprova a Cont'enção' tJ'nlca ~'s6bl'e Entofpemmfês. 1l881.llana C1IJ

. Now YOl'k" a 30 de março de 1961. ",
Af~. llÍ. E' aprovada a. convenção úniCa sôbre Entorpecentes, assinada.

em Nova Y:l'k. a 30 de março de '1961.
, Art. 2'1 1::st~ decreto legislativo entrará. em vigor na data de sua publl«

C!lç~O revogí"eJus a- disposições em' contrãno,
Senado i"ederal. em '1 ie abril de 196~

AURO MOURA ANOI.AIlE
presidellte do Senado Federal

----

Fa~il ,saber ql'6 o Congresso Nacional aprovou, nos têrmOll do art. 66,
'I1Q L. d], con~t1~mç1io Federal e eu, Auro M:,,'ura. Andrade, Presidente dQ
-':i:.:!l"<10 Fc-deraJ. promulgo o seguinte -

DEDREl'O LEOlfiLATIVO N9 3, DE 11164
AprOVa o Ac6rdo que Institui o centro Latlno-Amc,rfcllllO ele

Fls/ca, nssinaão pelo Brasil e vários paÍSes amertcanos, no Rio de
Janeiro, Cl 26 de março de 11M2.

Art. 1~. E' aprovado o AcÔrdo que 'InstituI o Centro Latino-Americano
(I~ Flslca. asslnadc pelo"Brasl1 e vâ.i'ios parses smerícenes, no Rio de Ja.-
nelr«, a 26 de março de 1962. '

A.t. 2Q tste ríecreto I~glsllltlvo eritrarã em Vigor na. data. de sua pubU
cação revcgadas B.6 dlsposlções em contré.rl:>. '

Senado Federal, em 7 de nbrlVde 1964

Auno MounA ANDRAIll:

pres/r!ente do Senado Federal
---- ' .-- _\__.:_'--:..'---------------------

, - ,

, "-.J Faço sal:;er 11llP o congresso Nacional aprovou, 'nos têrmos do/art. '66, I
,'j I, ctn. 'Con'titlll~1\o Federal e eu, Auro lvIc'Ura. Andl'ade. presidente do

,)tJLU!:,_FederaJ, prnmulgo o seçuínte \
lJECRETO .LEGISLATIVO N,q 2, DE 1964

Aprottl as convenções de lIS. ,115 e 116 adotadas pelrt COIl/e.
rhwia Gerai da organlzaçào mternactone; ào '1:rabalhO em' sua 44'
e 45' sessôes, realizadas, respectivamente. a lq de junho de 1960 "
e 25 de -nuüu» de 1961. na cidade de Genebra.

Art. I? Siío e.provadas as seguintes convenções adoladus pela. Confe- '
~Zj\-13 Gcral da. Organízação Internacio!l~l do Trabalho: ' ' ,

- tl9 Í15 votada. na 44" sessão, a 1q eie junh:> de 1960, em Genebra e
ieBtmnda A, pt'o"eçlío dos, trabalhadores contra as radiações 'Ionizantes;

- n) 116, Illprovada. na 45~ ~eBSiío, llo 26, de junho de 1961, na mesma
t1 dlspo..,ições relativas no preparo dos relatórios sôbre a aplíeaçâo das oon-'
ferêncla em suas trInta e duas primeiras sessões com o fim de unificar
ts ~~pc.slções relat'vaa ao preparo dos relatórios sôbre 11. ItpllcS:cií<l dOS oon
~"P(beS, lIe19 Consel1Y.l de Admin&tração da Repartição Internacional do
'l'rat·~1ho., ' -, '

Art. 2" }};;:tc decreto legislatlvo entrarã em vigor na data de BUli publl
""çle tevogadilS ti!!. dlspllS:ç6es em contrárío,

,senado Fede~al. em 7 de ttbril de 19li:t

AURO MOURA ANDRADE

presidente do s!mado Feàeral

CÂMARA: .DOS. DEPUTADOS
'2~ SESS.\() LE<i!SLAT[\'A OHDl:\AHlA. DA 5~ LEGISLATUHA

RElACÁO DE OI1ADORI='S- Rttymundc Andrade ~ J1ranco Montoro Jal,ro B~um ...: 25.3.64
- "" Adlb Chammas Pedro Brnga Milton Dutra - 30.3.64

PEQUENO ~;XPEDIENTE·' Celestino Filho _ Geraldo Freire Abel Rafael -+ 31.3 /íf
Oswaldo Zanello Elias Made Atltiê Coury Yukshlgue famura - 31.3.6i
AIUoc Machado EmlvalCaiado Acclolv Filho Abel Rafael - 31.3.64 •
Derville Allegrettl • aulo Sarasatc Broca Filho Newton Cll1'n~lro - 1.4.64
Horácio Bethõnlco Manoel de Almeida Paulo Sarasate Zalre Nunes,,~2.4.64
Batista Ramos Rogê Ferreira -Daso.,"Colmbra Renato Ce!ldônlo,- 2.1.64
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IV - ORDEM DO DIA
O Sr. João Veiga songratu:a-se' com o Senado Federal pela aprovaçãCJ

de projeto que disciplina a cld,ão do Presidente e Vice.Presidente da Repú
blica.

O Sr. Antônio Bresolin apela aos dirígentes do Pais. no sentido de que
crie Coletorias Federais no Estado. do Rio Grande do Sul.

_ Exoetuadas as para o exterior, que. serão sempre anuais, as
assinaturas poder .-se-ão tomar, em qualquer época. por seis meul
ou um ano. ,

- A fim. de possibilitar a remessa do valores acompanhados de
esolareoimentos quanto. sua aplicação, solicitamos dêem preferência
é remessa por meio de oh&ql1e ou vaie postal, emitidos a favor, do
T.soureiro do Depar1.amento_ de. Imprensa Nacional.

- Os st:plement(lll 'às edi9Õês dos órgãos· oficiais serão fornecidos
aos assinantes somente mefliante solicitação.

.... O custo do número atrasado será acrescido de 01'$ 0,10 8, por
exeroido decorrido. oobrar.se-ão mais orS 0.50.
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BRASíLIA

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL·

DIRETOR' Ge.RA:"

ALE'ERTQ De: 8RITO PEREIRA

N} 1.851. de 1964Cdo Sr. Paulo Mlal:<1fOll.e. que altera a.kgísJa.>ão sõbre
o impôsto de renda. - (Às Comissões de Constituição e Justiça, dc-ECOliomia
e de Píaanças}.

N9 L 852. de I96'}, do Sr. AtI~'I:o Vianna. que acrescenta um parágrafo
ao Art. 483 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n9 5.152.
de 19 de maio de 1943). - (Às Comissôes de Consutuíção e Justiça, de Le

, gislação Social e de l'luanças).
NO 1.853. de 1964. do Sr. Ac)yHo Vianna, que prorroga o prazo dos ar

rendamentos rurais c IA outras provrlênclas, - (As Comissões de ConstJtul
ção e Justiça. de Econouna ,e de Agricul~uril e Pohtlca Rural).

NO 1.854. de 19M. do Sr. Norberto &hmidt. Que dispõe sõbre o Plano
de .Recuperação Econõmíca da RegIão Agrícola do Sul do 1'a13 e dá outras
providências. - ~Às Comissões de Constituição e [ustíça, de Economia, de
Orçamento. de FJscallz"..ão Financeira e Tom ada de Contas e de Finanças)'"

N9 1.859, de 196+. do Sr. Paulo Mansur, que autoriza o Poder l:!.xe'l
cutívo a abrir.. através' do Ministério do Trabalho e Previdência Social, o cré
dito especial de Cr~ L 000.000.000.00 (hum bllhão de cruzelros}, em lavor
da COSIPA - Companhia Síderürqlca Paulísta, destinado à construção de
casas resldencíals para seus operários. - (As Comissões de Constituição e
[ustlça, de" Legislação Social, de Orçamento, de [liscaliznç:io Finnucesa e '1'o-
rnada de Contas e de Finanças). -

N9 1.860. de 1964. do Sor: Emmaaoel Walsmann, que dec'ara nu'a, uas
locações predíals residenciais urbanas, a estipulação contratual que obrigue ao
paqamento de majorações de aluqael condicionadas aos aumentos do salário
mínimo e dos Indtces do custo de vida. - (Às Comissões de Constltulção e
Justiça e de Ecoacmia},

N9 1.861. de 1964. do Sr. ClÓVis Pestana, que p.olonga a BR-SI do
Plano ROCÍllO"iário Nacional (lJui - Santiago - ltaqui) até a Ponte Inter
nacional 81.... il - Paraquaí na BR-35, sõbre o Rio Paraná. passando nas ci
dades catarinenses de Itaplranga e Dlonísío CerqueJra e nas paranaenscs de
Barracão. Santo Antônio e CjJpancma. - (As Comissões de ConstitUiÇão e
l!lstiça. de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Finanças}.

N° 1.862, de 1964. dó Sr. Oséas Cardoso. que dispõe sõbre a situação
funcional dos servidores interinos do Poder Exeeutibo, determina o aproveita
mento dos concursados do Serviço Público Federal, e dá outras providências.
- (As Comissões de Constiluição e Justiça, de Serviço Público e de l'man
ças) 0,

ah Qascssno antcriu-.
J'

Buclides Triches 1
Ultimo de Carvalhl)
Mdysés Pimentel
Marco Antonio
Resende Monteiro
Renato Celidôlllo
Abel Rafael
W"ldír Simas
Roge Ferreira
Haroldo Duarte
Dnar Mendes
Ewaldo Pinto
Pedro ZimmermanJ'
Pedro Marlio
Corrêa de Costa
Díomícto Firitas
Athlé Coury
Zacharlas SC!eme
Tourinho Dantas
Antõnio Brcsclía
Unlrlo Machado
Pinheiro Brizolla
Aurino Valois
Díomtclo Preuas
AfloMo Anschau
Ac!ylio Vlanaa
Lauro Leitão
Padre Nobre
Bento Gonçalves
Antônio Felicirno
Tufy Nasslf
Juarez Nunes
Emmanoel Waismann
Xlegível
Emtbal Calado
Franco Montorc
Acclolv Filho
Italo Fittlpnldl

Em Prioridade

Discussão

Projelos M.: 4.3lI3-A-62, lM·A, de
11163 fi 216-A-G3.

Pauta'

[Proposíção pronta para a

()rr,t~m do ['~t)

Projeto n9 1,72'1,64,

Ordem do dia marcada pelo Se-
• nhor PresIdente para a Se

ção de Quarta-feira, dia8 de
abril de 1964;~

I - Abertura ela sessão.

II _. Leitura e assinatuoa da

lU - Leitura do expediente,

COMUNICAÇCES

Dos Senhores Alair Ferreira, Oswaldo Zanello e 171ab:.o" Marcilia. corou
nlcando que assuuuram, rcspectívameute, a Cadeira de Deputado Federal.

PROJETOS APRESENTADOS.
NQ I. 8440 64. do Se. Horácio Bethõníco, que cria o [lundo Nacional do

Câncer, c dá outras providências. - (As Comissõcs de Constituição e Jus
tiça. de Saúde e .de Finanças) •

N9 1.846, de 1964. do Sr. João Hercu'Ino, Que modifica os artigos 10,
12 e 14 do Decreto.lei n9 3.199. de H J.. abril de IN!, e dá outras proVi
dênciús. - (Às Comissões de CollStilulç:lo e Jusllça. de Reiações Exteriores
e de Legislação Social) •

'- NQ 1.8-18. de 1964. do Sr. Adv1io Vianna. Que manda computar para
todos os efeitos, o· tempo de serviço de &:rvidores amparados pela Lei numero
3.483, de 1958, conforme especilica. - (Às Comissões de Consllluiçáo e_
1ustiça, de Ser\'iço Público e de Fi1.aa;as) .

N9 1.850. de 196+, do Sr. Maltos- Carvalho, Que dá à rodovia BR.22
n denominação d" Rodovia ~tcsjdfflte }ohn I<;:enned'Y. - (Às Comissões dI
Constí~uiç:lo c Jusliça e T.ran.sportes. Comunicações e Obras PúblicaslJ

1 - 19" SESSÃO DA 2~ SES::;AO LEGISLATIVA OROlNARIA lJA
5" LEGISLATURA, EM 7 DE ABRIL DE 19M IEXTRAORVl
NAIHA MATUTINA].

FlorIano Rubim - 2.1.61
DIas Menezes - 3.4.64 ,
Francchne Pereira - 6.4.6t
Benedicto Vaz, - 6.4.64
Arnaldo Nogueira - 6.4.64
Padre Nobre - 6.1.64
A1I16n;0 Bresolla - 6.+.64
Hermes Macedo - 6.1.64
Cardoso de Menezes - 7.4.64
loJo Veiga - 7.1.61
Nelson Carneiro - 7.4.64
A<1'I'Jio Vianna - 7.1.M
'I'cóíílo Pires - 7.4.64
Elias Carmo - 7.·/' 64

I GllANDE EXPEDIE~E

Amaral Netto
Jairo brum
Areur Luna (em caráter prclerenclal]
Dms Menezes
Edrson Garcia
FlavHlI10 ]{,beirt
Walc.cmne Alver

, loJa VCI\ld
Urmco botelho
Onaco Netto
Amaral Netto
Carbalho Sobrrnho
Wilson Martins
Newton Carneiro
Ama do Nouucua
Costa Cavaícenrc
Juarez Távora
Yukshlque Temuu
Brcno da Sr.vcira
Nelson Carneiro
M,mrJclo Goulart
Perxuto da Silveira
Francisco Adcodato
Geraldo Mcsqu,m
Fi<lucclino Pereira
OJilon RIbeiro Coutinho
Pcrcira ' Nunes
Paulo Coêlho
Braga Ramos
Cunha Bueno
Jm,é RicllC
Pctrõnlo Fcrnal
Gu~~rrL'jr() Ramos
Cardoso de Menezes
Malhado Rollembcrç
Dcrvílle AlJegrettl
D.1'lO Coimbra
Ed.lson Melo Távora
Va'érlo Magalhães
E:t''ll1iac Cosia
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PROJETOS ~PRESENTADOS

Projetonq 1.9#,'·de lD6lf.
Cria o Funda Naci01lal do Cân.

cer, e dá outTlts pr.olflili!1lCias

(Do Sr. Ho;'âcl(lBethôn.l~;).

(\1 Ooln~es, de CQn.~tltlllçlío e J~s
ca, de_ ~aude e de :Finan~).

o Congresso Nllc)onnI dl!cl'ei.'I:
(Art 1~, 1iica crlado - o Fundo Na.

c ona.! do Câhcer, para, "com recursos
prÓprlQS e 1101' intermédio do Servi.
ço "Nacional dOCál'fcer, 'Ministério da
SMide,. pratica'!" um -llrograma. amplo.

. dinâmICO e pesqulsador._ no comJ:mte
à doenç" ·do, clll1cer. '

A.rt 2°. Para. conlltltwQãO do Fún
d.o a que se retere' o BJ'tJgo Mlerlo!'
fica llliada uma. tax.acãode 1%..a.dic\io

- 11al 110 Unj:lÕ8to do 'S~JO (cOll5Ulnol, in.
cldlndo :nos .produtos da .Indústria ta.

, mageÍ1:~• .a .serpag\l ,pelo consUlniC!or.
Pa.rágrato t'lrr.oo. "(dênllcl\ ~ão

retlaJaoli. tll.tnbem,Sôbre II :prOOUtl>r da
lhdl'istria de 'tumos,que reéolherá.sua
Pl1l'te "trltnesWa!menlll 'llO IBanco ·tlo

, Bl'lI1l11. 'etn, couta vinculada e li 01"
dem 'cio llfU'Viço N'acionàl do Cãncü
do· MínJs.tério da 'd.utle. '

Art. 3~. O lI4'lnlsté1'Jo <da 1"azenda,"
tatnbém, ao flme'de cM", trlmest·re, l!e
colherá. 110 Bnnco do 8rn.~ft a ,parte
ds -:.tributnÇão ,crIada pOr esta leI. ~

Rio Grande <:\0. Sul:
.\ry Aleàntal'll. - PsO
Jairo Brrirn - MTR
MIlton Dutra. - ?I'll (47).

O SR, l'RBSlílENTE:
"A lisl.a. de presença. acUBII. o con'lp&<ô

rectmeríto de 43' Sênlrotes DepútadQl5.,
!;:stã. ll.bel'ta R sessão, ' -.',
'1 S'OU ':\ PROTEÇÃO DE 'DE1.18

INlCIAl\IOS NOSSOS TRaBA
.LHOS.

11 7"" 'Q"SR. El\ULI OGO~tES'~

Suplente de sooretái'iCl, servlnd? de
.29 procede à leitura l111-lLtat tia ses
são .antecedente, a qua; é, sem obser-
vações; assínaáa,

O sa. l'I{ESlDENTE:

Passa-se à leitura do expediente.
. O SR, JO.\O Vf;IG~:

Suplente de secretãrto, servindo de
lq, procede à le1lura do seguinte - -

, Itr - EXpEnIENTE

'Do Senhor bePLlt<tdo .Ala!r Fcl'teJra,
nos seguintes tõrmos, ~"' ,-

senhor, Presidente:

" Comunico a V. Ex~ que nesta dala
estou anunciando a eadelra de Depu
lado :Federal,em virtude de vaga
ocol'l'~da,. ,- -

S.S., 7~-1l)64, - Alair' Fel'r.~'Í1'C.

Do Senhor Depntado Oswaldo '21.1.
neíío, n~ seguintes termos; '

Senhor Preslde.nLe:

I 'comunioo a V. Ex~ -ql~ n!'.~ta data
, l'eassumo·o exercício de meamandatc
: tio 'que me 'Imeontl'ava decerolatlo.

S.' '8., enl 7-4-64. -- 'OSllXl!rto ze-
1/;$/lO. " . ,

:~ Senhor Deputado J:i'jávioM'nrcl
!to. nos -segulnte.a tél'mos,

\, sellhor Presidente;
Co~unleo ll. V'. EK', paríl. {lS - devi:'

; das fU18. que nesta _data assumo a.
'eaden'll. de :Deputados 1"OOerlÍI, pelo

'E)ltatlo lio Ge'lU'á. ·em Vll'tude de li
cellÇl\de DePu~do.

lit,·S" 'em 7-4.-64. -, 'Fláv!o M«roj-

(~)(traortlitlária matutina)

<,
Affonso Celso
I"cnoir Vargas
D:rceu CardOl'o .
João Veiga ,
Emílio llOlne.s

Acre:

_Jorge Kaiuhle -- P8D
MlÍrió Mala - PTB

.Amazonas:
Paulo Coelho - P1:'B

Pará:
Armando Oorrêa - PSD
\Valter ouímarães ...".~ PSD

Celu:lÍ:'

ossran Ararlpe 'I.- t1DN
RIo -qran~~ do NOrte:

'Alulliio Bczena - PSD

Paralbn:

Plínio Le~no.s' .; UDN
_A.:agoas:

Abrah1ío MàUI·ll. - J:>'l"B
-Bahla: - I

Josaphat Borges - PSD
OscarCarào.so - UON
Râll1mndo Sl'Jm - t'TB
Va.sCQ :Filho - tl'D1i
Wilson Falcão - UON

. Esplrlto siinto:'
Raymulldo de Andrade ~ P'rN

Rio de Jtu1elro:
-TellOrlo OavaJcante .;;;,,-~

Guanabara:
1Jrenó cJs, SUveJra· - -pTB
Epe!nInonda.s dQSSantoa - -P'l'B

(l3~-1l4) •
, OU'elTeiro Rlltn()S - -P'IlB (:;o.~~4)

Jatnil l\tniden' - F'l'8 '
Mlnll8Ger,als :

Dnar Mendes - UnN
EllM Carmo - 'l:1DN
P'XanceJ1no Pereira - l1DN"
Horáçio Bethôn1co - UDN
NogueIra Ii.e Rezenc\S - ~
Olll.vo CJosta - PSD
OI"ll\eo:SotelllO ~ UDN
Padre Vidigal- p$D
rtItlmo'de Oarvalho - 1>80:,

-Sli<l Paulo:_
AntônJo Fellcltu1o' - 1"$0
EY.i:tld() 'Pint<l - M'I'R

- GoIás:
Harcildo Dúarte - PTB
LudovJco -de almeIda. -PSJi".
l'elxCíro da. ~SilveirlL -' 1>SD

~afi) Grc.sso:

MeJa da COsta ..;;. DDN '
p1UladelphO Garl)la_PSD
WIlSon ""MartJns - ODN

Paraná:
I

.'.plinlo -Costa. - PSO

SantaCata.l·lna:
Alvaro Calão -UDN
~Iomlclo de :Freitas ... UDN
Ped!oZlmmcl'mann -~ fSD

PRESIntl:NCIl\ nos BItS. LI...
NOIR VARGAS, 2· VICE-PRES!-.
bENTE; IlENR.IQUE LA ROCQUE.
2'" sEéRlrrAItto; AF~'ONS() CELSÓ,
1° VtCE-I'l\ESI~EN'l'E NO EXElt/
CiCIO DA l'RESIDENCIA.

Expediente

DIÁRIO 00' CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
~ -'2bs::-'~ =::Le: - - t::::::w:::__ ::A_~ _ '.31j,ziW!L~ AC, ~

19" SESSÃO, EM,7 DE ·ABRIL
.... DE 1964

3 - Mesa - (Relação dos Membros).

o{ - Blocos, Parlallléntares -- (Relações dos' Membros).

5 - Lfderese VJce.Llderes ... JRelaçõcs dos Membros) /
6 - ComJssOes - (Relaçõ;>s dos Membros' das Comissões

Especiais, Mistas. Ext~rllas e de Inquerlto).

7 - Àtas das' Comissões Pl'tinan~ntes e de Inquérito.

,~ - Secret,arlà da Cii!llara aos Deputados.
. Àtag ilo Sr•.Diretor-GeraI. '1_ -
. - blre/orlll de Cornunk'açl5i!s .... Seção de PrQtocolo

""ebido, e~ 25.,30, e 31 de março de 1961;

o Sr. Antônio Felíclano fat"Ílpflo ao Govêrnc Federal, para qu~ dote
ijj, recursos flnancéírus 11 'Provedoria de Santa Casa de Mis~ri~õrdia dé. Sant?s
t apréséllt;t jlrr.lJeto de lei que bbjttlva ti concessão de aluda ao fl1unicilllb
ti" Hávaí, l1ó Estado de Sãb Paulo, em blrtude dos danos sôlrldos com as
iri\líldãções e caln' as encheures. --'" "

O &r. Ewald~ .Plnto lelubl'a ao Govêrno Federal, a n.ecriMldadç urge,:lc
l'!e âáói;ão de fue<lr"A~ 'e{"'livas na defesa oa h:õàõííWa p?pll1âr e aplaude a In-
tel'Vcãç~o feita pelo Sr. Députado [oão V'éi\ia,. '

Õ Sr. Breno da Si;,!e!ra 'lê manifesto das Associações Rurais de Minas
Geràls, lançado na líJ~ El:pbsiçtio·Feira Aílro'}\teuál'ià' de Uberlándla .

-O Sr. C';rrêa da' Costa tece considerações sôoi'e o movimento revolucíc
llário que depõs O Pr<':sideille'[oão Gcuiart; . ,

O 51', Aliumar "Bálcêlro faz .denünclas ao Minls'lm da FaZend~" de
jfulariélaclcs relaclonadas com, a exportação de "afê brasileiro, "

O Sr. Unirio Machad~ protesta 'colltm os últimos aconteclmelltos que
culmmaram COUl a déposlçáo do Presidente ·d~ Rêpúblicâ. - -

O Sr. Renata Celídõn:c manifesta-se contrérto à falada- cassação de maa
dates de Deputados- Federais e, ao -clima de 111tral1qüilidade reinante rio País.
éin face dos últimos .aconeeclmentos nacíonals ,

Ó Sr. Dioíniciç Freitas· apela ao Pr~sidente da RepJblica/ 110 sentido de
que sejam nomeados o Presídcnte e o Vrce-Presldente da Comtssãa.Execuüva
do Plano do Carvão Nadonal e congratula-se com os du;igentes do moblmento
9ue dépõs o Presidente João 00U1àlt.

O Sr. Nelson Carneiro díscorre sôbre a necessídade-da Câmara dos Depu':
tados de votar as leis que tnreressem ao povo brasileiro.

O Sr. Carvalho Sobrinha tece ccnslderaçôes sôbre.a sltuação poIlUea na-
"cionaJ. .,

O Sr. -Bríto Velho discorre sõbre a .posição da -Igreia Católica relacionada
com os movimentos da chamada ~xtreD1a esquerda,

.0, Sr. João Calmon lixa suaposíção, após a vitória das {orças que depu.

'

i!! o 'Presklénte João Goulart, favorável as reformas de base ansiadas 'pelo
.'0 lirasilelro e baseadas em príncípíos cristd,0s e dCFoc:~ticos. .

_ O SI'. Antõnio Bresoltn apela 'á Mesa, no sentido de que seja incluída na
Ordem do-Dia o Projeto 0 9 80s, de 1963. " ,

O Sr. Heitor Dias manifesta-se .ccnrrárloàs prisões que eslão sendo 'dê
, tuadas contra cídadãos, por causa de suas manifestações de pensamento e la·
borãvel 1I0cllstl~0 ilquell:s que deiapidaram os dinheiros públicos. -

. b Sr. }o!ío Herculino apela 'aos homens_ que participaram 'da revoluç(lo
'llue 'depôs o Prcsidente João Goulárt, para que --façam j~tiça e ajam com
aerenJdade de -esplrito 'contl'a aq'{ê]~s que foram vencidos.

O "Sr. Àrr~da ·Cãmara "apela ti CàIllara dos - El~pUlados para- que vote
~~ urgc(,tclUente as chaln~das reformas de base. reclamadas pelo povo brasileiro.

O SI'. Gàliriel Hermes protesta contra nollela divulgada pela lmprellSa~'
de esror envolviao eum. uma ·mlssllocomel'dal da Chllla 'Úbntlnental. - -

(, Sr. %~rhert Levy maniÍesta a sua posição sõbre li 'l:assaçlio de mano
chJtos de parla~lelltal'es, contestando 1lollCia t1ivu1llada pela ÚIlprellsa.

O SI', Rondon Pa~beco, 'fela!or da Comlulló de COuStitlllção ii! JusUça•.
profere lõeu pal'ecer ao l'roJetq119 1 ,9<l2. ti" ,196'1. que dispõe ~bre 'a e1d~l\o,
p~lo Congres-so Naclon!'l, do ;Presidente c' Vi~•.PtC4ldente da' Repuhl1t:1l. -;

'. 'O Sr. Nei80nCnrneiro. em questão dcordem. SoItcita ao Deputado Ron·
(1011 Pacheco -e.lc!al1:clmentossôbre o Projeto 1.902, ele 19M. . :

O Sr. Rondou Pacheco presta os, esclarecímentos s~llcitados pelo Deputado
JIsollCarndro. 'fi _ " . ,

- _Os Sra. Milton Dutra, Pedró Aleixo, Laerte Vieira e Flôres Soares dI/;.
altem o .Projeto 09 1.902, de 1961/ que dispõe sõbre .. elelç:\o,peJo,Col'lllreSIO
Nacional, do Presidente 1: Vice-Presidente da República. -

O Sr. Doutel de Andrade manifesta a poslç(lo do Partido J'rilbalhlstll
~rasilelros, contI'árlo à' aprovaç(lo do Projeto 1.902, de 1961. -' - -

Os Srs, Tenórlo Cavalcanti, Martins Rodrigues e OrUz '~orges enc:allll"
bhalll a votaçllo do Projeto 119 l.902/de 1964..· .

'\ O Sr, Clemens SaJllpalo/' ~m questllo de ordem. solicita ãMesa :~sClare
~entQs sõbre O Projeto n~).~02, de 1964. .

V - DESIGNAQÂO .DE ORDEM DO DIA
VI '- ENCERR1I.MENTO E LEVANTAMENTO DA~ SESoSAO
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eargo do eonusmldor, em conta. vln- ressor Moncyr santo~ Silvl., .' quem \ J,EGISLAÇAO CITADA. '\ de 9,12,&81 na excepçãn do Item b
eulada e 1 ordem elo Serl',;o Nr.;;onal 1I0menageamoo daqUI, $enelendo a plll'ágrafo úníco art 19 da refer~
do Câncer, MJnlstérJo da S.,úde. homenagem a lodo o corpo de trsbs- Anexada. pel. sz~ão de COmlssõe~ Lei eue os equ:pllorou'ao ext anumerá-

Ar!. 4Q• OS Serviço Naclo.'al do lhadorés comanGac;los pejo no:ável ... - 1:'ermanentes, rlo-Inensalistu, por satid~zerem o
Câncer, dlrctamen e ou mediante con- eaneeroícgísta brastleíro. ,DECRETO-LEI N" 3.199 - DE a DE art , I? - Decreto 45.3600 de 28,1.119
vênl.:! com entidades escaduaLs ana- Sala das S,es,!Oes, 17 !'te marco de ABRIL DE 1941 Ique regulamentou o dlplomll kga1
Iogas e UnlveIsldad~, aplIcará o run- 1964, - lloraclO netronico. . mencionado
do ora criado em trabalhos àe peso PROJETO N9 1.848 DE 196' •Estabelece as fases de organiza. 39' (lolls.,quentemente pelo par_r
Il

ulsa
s. cursos de especla';~.açiio para . çao dos desportos em todo o pais, do DASP no proc. 10.09559 mo de

méc!cos. clrurglõe~.dentlstM e cnrei- Modifica os artigos lO, 12 e 14, '01 ~ 1.16 ' 9 . 59.1 aqq~Jriram automàt.camen-
mugem; c ai!1da camlJmhas popu!a. do Decreto-lei 11" 3,199. de" H deI , ,., ,' te a condíção de amparados pela
res de ~c1a~'eclmentos e obras assls- abril de 1941. e dá outras proVI,' 'I Let 2.284 de 9,8,54 (DO de 11.8.64),
teuc:als relativas ao tratamento e déuclas. Art. rc, Os ,de~portos, Que por sua que em seu artigo lQ equipara extra~
"'rev~n"ão do cAncer, dando, elltretan- naturera especial ou pelo número numerlirios mensallstag •.AOS FUN·
ío, C!!peclal empenho .n trabalhos no IDo s-, João Herculinol ainda íncíplente das sssoíacões que OS CIONARJ:oS ElFETlVOS PARA TO-
campo da equísns (À.s ComlSEóes de Constitu~iío c Jus- prat!Q!1em, não, possaan organizar-se I' DOS OS EF'ElTOS" poster.ormente ()

5 pe~ " Llça., de Relações' Exteriore.,. e de nos têrmos do artigo. anterior, lerão llrt, '22 da Lei 3.780 de 12.7.60 ex.
Art: 50, ES'a lel entrará em ylgor LegJslação 80<.'1a11. de modo permanente ou transitório tíngutu as categorias de extranume-

.lIa dntl\ dn sua publicação, revogando- um ssítema de administração pecuU<\ll: I rárío ou pessoal ll' êíes equiparado mo-
se as disposições em contrárío. O Congl·c.'m Nacional' decreta: fiando as respeüvas entldades málei-j tlvo pelo qual passaram li ccndlçáO

• 1" Art. 1'. O ~rtígo 10 PMI:a a ter a mas ou associações autônomas vín- de runctonáríos efetivos,
JustifICa H,a .;2~m!lte redaçao: "Os. desportos que, cuíadas ao Conselho Naclonar d~ Des- . 4~J zm virtude da Lei 3.483-511 ha.-

Acclhendo um npêlo felto pcJo m~-l por sua natureza ~eClal ou pelo nú- portos, com ou sem reconhectmento ver aUngldo a servldores das verbas
dica e clenüsta Moocyr d~ Santos ~(>ro alndJl. lnctpiente das assoeía- internacional. Iglobais. possuídores de ate mais de
Silva. órretor do Serviço Nacional do coes que o pratiquem. não possarr 20 anos de ser i ( d
Cll.11eel', através do ,I'om~l' "O G'o. ):>l,IUl":III',-se 110;; têrmos do arUgo an- slgnatârlos) v~ çaso e ..um dosU t. t _ g Q ,ar1OS em.unções cons deradaS!
bo", edl,ão do dia }4' dêste mês, no anor, Ica:II,O de modo permanente Art,. 12, A.~ confederações, tmedía- permanentes (que embora I ilega's
<lu!>l há dlssertação clara e lnsotlsmA· OU transítórto, snb a administração tamen.e colocadas sob a alio. superln-l.t:ram reconhecidas pelo. Secretaria d$
vel sôbre li necessldade urgente de <ih'eta do Conselho Nac:onal de Des- têncla do Conselho Nacional de nes- Presldêncla da República - Circular
mator empenlii:l no combate ao cãn- portos. port~, são as entidades máxímas de 1?-56 da sPR) o Sr. DIretor do Pes-
cer, foi que me propus l\ red!glr o Ar~. 2~ O artigo !2 pa.-sn a vilP- d:reçao dos desportos nacionais. \ soai. do Depa'l'tamento de Aclmlnls-
presente projeto. criando o "Funda rar nos seguintes termos: "As oon- traça0 do MVP pela portaria 272 de
Nacional do Câncer". que, apresen- fe~erações Irnedlatamente eolocadas , ,............... 31.li.EiO (DO d~ 18.8,60. pá:;. 9.249
'lndo aos meus nustres colegu, sabe- ~OG a alta superlnlenclél1cla do Con- Art. 14, Não poderá organizar-se d~legou competencla ao Chefe da se-
mos, seré. Izvndo na devida considera- selho Nado.!"'l de De.<;portos. sel'ão uma. confederação espec1al!zada ouIçao de Pessoal_do Departamento Na
<'ão, talvez melhorado e. depois. tramo as entidades mâxlmas de dlrecão dos eclético.. sem que concorram pelo Ine- clonal de Portos RIos e Canais (atual
form~do em lei, porque, como é óbvi?, desport?s ,nacionais. cabendo-ll1es a l\Q$ tl'ês teGerll,ões que tratem do mente denomInado I»lPVNI "In ver~
jmpllcará em ofereccr Aquele serviço eompetellC1l1 de represent.ar a ~ua mo- desportos ou de cada um dos despor'l bis"
especializado 00 melost redclanullatdos pa- dalldade dte.<portiv

I1
'!- no exterior. bem I~, que ela ~retenda dlrigr: n~ en-, "para conceder I/rat:.n_

1'a uma lição realmen e e y ;o e po- como man Cr as f lações de órgãos in- ti arã a funclona,r sem, ,que. haJll ob- adiciono I por tenlpo de <e
sltiva no combate a um dos maiol'es ternaclonais, tld d t i li • -males que afilp:fm o n01'50 povo. Art, 30. A redação do artigo 14 pas;. o a correspon en e ~ açao interna~ licença. ef}:leeial aos sen;dore,: (li

Pelo que se deduz das palavras dn- la a ser li seguln:e: ',"A organização clolUlJ, verba global do referido departfl,.
li' ele clenti-ta ().s meios especializa de uma Confedera - e I li d ,.. •••••••••• menta que tenhnm sIdo regular- '
d

u elo ar: ':""ento- se u'nl"ama"- ou e létl fIa0 d' Epetc n za, à ' , .. ,.......... lI~ente eqUiparados extrnnumerA--os p.", • __o ~..- _ ~.- c' ca, ar·se-.. me lan e 9. exlS- rios mensalista com fundam-to
te da falta de recUl'&OS flnancel1'os, têncla comprovada de cinco Federações Lei 3 ....
porque dispomos, fellm1ente tanto de que t,ratem do de.sporto ou de cada na .483 de 8.12.58"
pessoa.! de nlvl'l superÍilr como nlé~ um dos desportos Que ela pretenda PrOI'elo ng 1,848, de 1964 Na mCllml1 da'ta foi expedido e pu.- i

dlo, de cursos de e.'<Peciallzlu:~O já dirigir. bl!cada a Portaria ng 273 que em'
cons:li uldo.~ e talvez de quase tudo At'L, 4", E.<;la lei entrará em ,,]gOl' 1'tfanda computar para todo.. OS idêntico teor· destlnuva-8e ao dh&te
plll'll traballlos de pesquisas a!Slm co- l1,g, data da SUa publiação, revogadas eleitos. o tempo de serviço de Ser- da Seção PC5!;oal do DNOS também
mo IIparelhap;em, bomba de cO~l\lU1 !lll díspo;nç6es e mcontrárlo. I1ldores amparados pela Lei nú~ pe'l'tencentes ao MVOP
parllkatamento. leso no que diz 'rcs- SMa dali Sessõe.5. 20 de março de mero 3.483. de 1958, conforme eS- 5', Tratando-se li suilracitada Por_
peito ao Rio e São Paulo, 1964, _ João fIerculi1!O. pec~fica, taria ·ng 272 de um ato aflc'a! do DL-retor de Pe&oal do Departamento áe

I Todavia. ê.sses serviços deverão ser. JustificatlVlI (DO SI!. AnY~IO VIANA) Administração MVOP. que teve tun-
t1ecessArJa.mente, estendidos a outras \As Comissões de constituição e Jus- damento nos Decretas m. 31.lf22 de
capitais onde fôr possível a orgllnl- A lel em caUSa data do ano de 1941. ·tiça, de Serviço Público e de 15,12.52 e :8,204 de 19,11.65 - OI
zaç.ão. também efetiva, do sistema de necesslt8l!do de I'eformas. cujos e.s- Fínanç.as) qual~ delegaram ccmDe!êncla 1»1"6
combate, prevenção e ~tudo do mal, tu<los estao em a}ldame.nto nO!! dlver- tal tlm; OS signatáríos da presente :Nj-
sa'Jldo que é poIlSulrem ltutras capl- !lOS setorCl> espeCUlllzados. porem, da- O Congresso Nac:onal, decreti1: requereram aS referIdas vant&,en.tl

I
,tal.s unll1e1'8\dades e, portanto, ele- d~ a s11a complexidade, é mister q,ue Art. l? E. computado paru todo e (gratltlcacilo. adicional e lIcenç .
•mellto humano e "campus" para en- teJam aiterados, de Imediato, os cl ai f 't te d pecla1l. porem. COM "U"'.D't> .

'\:etllr-se luta desejada. taelos artigos. pois refel'em-.s 1& int ... ~~e.s~~~ :o:o(\~~oar~~ o;r::rv~~~ TIVERAM ~EFElUDOs""SÊÜâ
, Cumpre realmente à:t Comlss5es r~sges que demandam atenção !SP! atuais servidores que tenham sidó be- REQUERIMEN'l"OS, a viAtlL dOll têr-
.....écnlcas desta casa e do 3enado, en- elal do legl>lador. porquanto o de.;. netíclados pela exceção constante do, mo;; do parecer do D~P no Preces-
earar o roblM1l\ com seriedade de POlto ,n~clonal náo pod,e fl~ s,em a Itenl B, j)ilrázraro único, artigo I" dai FO 4,841-111 (DO 9,7.5.). Gostlloria-o
proPÓSllof e lI('õe.~ o que sempre sua dISCIplina e admimstl'açao mlF;r- Lei. 3.483 de 8 de dezembro de 1958. mos de saber PUa quem cu pnra. que,

'demonst1'itlram no trato oom lI.S8untOll nas modernizadas, l1e.m tampouco a Pa.l'ágrufo único. Para cumprlmen- .:. foi feita lal POI'Í!lrla n~ 272, oU
de I'cal interêsSe não deixando que scbel'llollla. brs&lIell'a, pode ficar su UI do disposto neste artigo o tolai deIr,lDd,a po1'qt

te?
" " esta e.XIUtlndO_

um projeto comó êste, pedido por ielta a atos, fortuitos de organismos dias de serviço como dIarista' de obras. .m~o t n'd apllellllJll~;de qa m ~ ,
"(fuem Mtá li. frente do ma.gníIlco e estrangeiros. , dCVll ser dividido pOr 300 para a con- ~ fl1 a e uma e-1J eraÇao DE5' !í~
llUmano combate 11 Um dos maiores considerando. que vel,~iio em anos. conforme Ins~rl1ções" A:p.\ mnrs;rn'TA1:1EN'I'E parll
'flagelO!< da humanidade, fique vcge- 1) Xlll pr€lUoll, o artigo 10 não tem do Depar~amt'nto AdmtntsLr~~jVO ~ 401 equ.pa.<tl' o. Le 3,493·.9.

~
tandc nas g&Veta5 do Congrasso. en· cvrreb»Ondldo "" realidade e 1 neces- Serviço Publ1co,- DASP - Ja emltl- 61. A cont.a~elU pa,a todos OS eter
Quanto dezenas e centenas de mUha- sldade da admInlstraçãe> dos de;<;por- dos Em casos slml1lrares. . tos do tem.p.:! de <ôel'vl,o prestado 11&
....eII de bl'abileil'os precisam de aju- tos ainda não enquadrados no ar- Art, 2'1 A va!1tagem, const:1nte do qualldllde de "diarista de obra&" :re
da da caridade e de humanismo. tlgo 9~, sendo de convenlél1cla que o artigo anterior e extensIva nos servl- gUI,armenre equlpll'rado ao extranu
I R! da parte do Serviço Nacional Conselho Nacional de Desportos selu d!,res que tenham pas.~ado para ore- mel'ário-mensaJ'sta na ferma da Ler
do él\ncel"( um amplo l)1'01l'rlUna, já o responsável ·dlreto na promoção ile glme autárquico federal. ,,3.4~3-58 ao que parece aos s:gnatâ
Le.s:udado quanto à. amplac;ilo de se- sua plldronlzacão e de.~envolvlmento; Art, 3? Esta Lei entra.rá em vI.or 1'101; não ser ato sem precedéncia, v1s~

l
ores ds: luta cobrindo lodo o terrl- 2·. o artigo 12 é om1s.so Quanto li na data de sua publlcaçao. ,_ lo que puderam contar seu tempo i1~
Mio nactonal. programa êsSe a espe- representação ,desportlv.. brasileira no Art. r 'r~evogam-.se as dlspcs çoes s~rviço para todo.~ o,; ef!lIWs per!6-

ra dOll recursos que estamOllprocuran- exterior. o que não se comprl'ende na em ,con ra JO, ~ dIca;;, os Eel'vldorcs ~dmlt.dOll nJl9ue~
do obter ~m e.sta le!. épocs atual em que o deEporto o lm- Justifica.çiJo 11> modalldade em epoc:lS ..z::t.;;,:·:c:õ:
L • t põe o. reoponsabllldade da nação "eja e inclusive outroas que tJvernm ~::,..::!;::
r A pro,p6sitc, no des,ejo dê Oflen ar n ~slla p;átlca seia nas ~xcl1r,-e". Como j.u.~tlflcn,ção, tr.nnscrevo cana são mais precârlas e LU"''::''';;;;::'~:

eus preZ!ldo.' co!~gas. tro.nsmlto-U:!es 'ti' _ ' , • o 11 ou recebida ,a respeIto: ConfolIne enten-' mellk menos providas de g!,!'!,..H.".
nt01'l11e.s que obtive em pl1bllc~oes ~~lC~l~~F e tC\ll1Jleonatos ou con- dlmentos vl'rbals mll!l1tlcJos pelos sig- F.n!l'e pste.s eneonl]'am-se 0<; ampara~

ntlclalJl oobre a an·ec9.(l,'lçãO",sôàre a I ~nac onil , '. lários no Diretório Munlcip~l ~o PTB do., nelos al'U;. 18 parálP'afo único
ndúsLl'la fWIlagelra do pais, qlU! em 31. O RIlIgo 14, na nova redaçao. desta cidade, em dezt'll1bro ultimo. na n do aio das D~sposleões G,}"";:;;~;;
883 mont~u a 180 IfenUl e oitenta) COrrJlle duas falhas: uma, 11 Cll!e sub- Quapdude de servidores do Depal'ta- c1c.nárias TrlL11SIt6rlas e tode!. 0& ,,~':

bllhÕl!;l de cruzeIros, se jll. tivesse- mete 8. autor:c~ia e del1beraçao do 1J1ellto Nac:onal de Portos.e Vias Na- vidores de nu(\lquer l'el'rlrtlç"o ..~::.:
mos em execueil.o a lei ora pl'OPOllta. g~vêrno brasll~lro It vonta,de d~, 6r- vegávelS, lotados na R~sldêncla leca1. !la. nn qUAl fóSse a natureZIl da ~. '.
(, l'el1dlml1nto fios recursos pedld06 1Ul- gaos estnnllehos, o que é mjustl!:~1- vem' em seu próprio nome e no dos ou forma rle pagamEnto ..tP ~ data .
..ia d~ ordem de 3 bilhões e melo, velo inccmpa,livel fi Ineonstltuc!on~l; ciemals colegR$. expor e 410 fim soll- F41ti'tllto Viqente (ort. 208 Lei L "i
tt1uis ou menl),~, e lt outra. que peJ'mlte a organ:ZlIçao citar o que se,,"Ue:, , nc 2R,10~52. l'endo que Já o ;::~~~.'

FII1n.lmente, devemos 'l'tS.llaltlOl' aqui de uma confedec'aç,ão pr um numel'O 21 Foram ad1!11tldos no refer,d~ 3,490-41 - diZia que 0& .servidorel5 ....
f1u.e a eloer.ça não c-'pem que n~s intimo óe pederJl<;oCll, Quanelo o lHa· DNPVN como (11al'l5t"s pal'3 obras - 1':OS tIOl' eeol1omla.~ ~':;..L,:,,:...~~._.

rl'~e1\tcmo;; l\ 1l0mpet,lção, Ela]:\ sll é, ~j~, formado. por 22 E,\ ta elos, ... conta da ve.rba 4-1-00 e pa{,os a ;'-OZlwa, dUIl vantagens e re?'alles :;;,
~t.~ ',.." C\1.nlpO, agl'l'~sivA e violentA. , 'I'errltórl(l/; e o DIstrito l"edel"ill. conta de dot.sçoes globais - COl'stlm· seKllradas &Dl; extran\lm!!I'Ál'iCNJ .
Daí o Ilflll:lO apllo' .altJ(UolItiante, faMl" 8&1.. dt.~ Rel'&ÕêS, :lO de 1l1"'fN d~ t"" d~s rubl·ir~ .. ol'palU~ntál'lQ.s a.mpa- U1ÚÃo. C",so Idênt'co. j,to é, ~~:

e i4 \?!J"V1"il.S_~~li do pro- 1964, - João JlIm:u!íllo. I mdo.l._ nda Lri 3.·IU de 8.12.58 ~DO o tetllDO de ,wl'vlço cOlIJo dil!tl!'~
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f.a'I~RJ, não so pai a licença Especial e Icitada. Lei, possibüitando assim que 01 rendímetncs a serem declarados: dU- redução do ~de.Eicit.. do balanço ,de:
~-.r&l.r1i,..C~\\,L~V i.l":l ..c.una; co...~,l.O ,pd,J.a 1.0- tempo -.PM'csuldo _1.1a-categOl'l.a de suas' rante ~ ano em que entra- em ytR.Ql' pagamentos, e '.
(IQ, e 'l"",quer ere.co .pai ecer [,O I acm.ssoes possa .. ser contado para to-I ,a presente In, tomando-se pol', base 'b) melhorar-se-iam as cond.cões
:DÀSP hv nO,;. 10.()~~-5a e .,.9G9-<>I I dos os efeito.s. ' ao cálculo da percentcgem o' movi- soeraís, pe.a criação de novos em-
pUl;)}1ca(h)" rec.!!,:ctIvamente .no DO }l~ I . 'LEGI8LAOAO CiTADA mento das vendas para o exterior de pregos adequadamente remunaraaos,
tli5.1.51 e ue i"'.10,,,, as paginas 1111< -' produtos manufaturados, efetuadas a com a conseqüente elevação do nível
>I;) ~3.'il I) hl~.nua computar ll3.la 81101-. LEI N9 3A;33-ljS ,DE 8.12. [,8 _IIpartir da data da publicação õe,sta de Yda de amplas camadas dapopu-
lto,o.e gcaV'llca9"º aci.c.onar e tempo A ,- l0 lei e o movimento to,tal das vendas no Iaçâo , '

. ,de serv.ço J,)' 2~,.ado .::-: as ,ernPl':~~~ p~~'§.graf~· 'único ." anp base., Pondc 'SE> em' 'dofesa (las surestões
1P,"'l·tl1)u.>l"';S, P~'?'" ~eâl[lo.~s tl~l'lE,~_ Item b .. , _ ao pessoal do serviço, Art. 3g Entendem-se como, produtos que em tão boa··hora 'apresentou' ao
T1dfl>1 P-"-.t1 o ~UVlÇO PU~l,C(), po~ 101

0
té:mico, ele adrmrusti'ação e de risca- manufaturados, J?ara o.., 'fins 'desta nosso- Govérno, diz o Grupo de Tra-'

ç>a da ....e, ~,:3_o5'l.. OI"; "e O 'dL~~Aa:; li:uação.' leI, ?s .produWs Industciahzados, çlj?_ baího entre outras coisas: "Além :de
~ervlço prestauo Aí:>, LVIPR",,:,.:~ I '''_,__ crimínádos nas tabelas constantes CIO -urn m81110r e maís rápido desenvoi-
PARTICUJ..,.:,..j:I,,,-S, de, e ne ser comp~- , C-.,' Reoulamellto do Impôsto dc oonsu- vímento do País; e da solucão de sé-
:tado para,. tais vam a6e!1S, ' pOl'q~e? Projeto n9 1.850 de 19G4 mo'" em vi0'01' _ rio" problemas econômicos - e sociais,
.. , l,1ãoo razôr a~ se. vicor que pL~S- '. Art 49 Est~ lei entrará em V10'(1l'! seno. fortalecida a pcsíção do Bras'l
1011, a. p.".!!~'ia,Hmao sel·;,çcS n",! .ca,e= D~ à rOdOVia ,BR-2~. a dello rm- na d~l; de sua publicação, rovc{ia- der;ttro do prcgrama de .íntegração
;gorla, Cu v,alJEla uen.b1a", Be .la na tiacao de Rodoma Preotdente ion« das as dísposíçôes em contrário /latmo-amencana""
qu.ekt tpal.aaCic çON,:,.L'l'IUlAi\;l UMA Kenneâu, I '. , _.,' ,
lJA'l'E" "i/,1A. ESPECL"o.L .0"" SJL."tVJ.' . - Sala das SesEoes. em 2Q de março E continua: "Os 'Produtos agríco-
DoRiSV'r.::,,,, UNIAO; como ra.onhece (DO SR. ;1IilTTÚS OAItVALHOj de 1964. - Paulo_lii1.ncaTone, PTB, las e _matér1as-prima:s encontram..,'e
Q própr.o parecer do DASP 1:'0 p!'()- (As - oom.ssões de c~nst.itlllção c RS. S?J) pressão cüns~anÉe de pr~ç?s, de-
cesso 4.l:.~1-<>1 no m~smo. 1" o.es:o que JUStlÇd e 'Iran,5D(}rtes Comunic rcõesI Ju.stij.cativa '~,do a sUpeJ'pl:oUUÇ~o mun<!lal, Dai
deu a o:I;'2m ao ,mdefer.mento ~os o Obras P 'blica")' '. resníta, a deterloração d03 têrmos de
\';lgnatar,v3 CiO reql~ennlenw 11lWClO- ~ U s', . O projeto exclui .do Iucro real dE-s troc:: entr eêstes e os produtos ma-
mado ao item 5. Ja antar.ol'luente o O Congressc NaClOl1f1l deo.eta: . iempresas, para ereítos , da Lríbutação nuraturados. A evolução tecnulóg- ca
iPrópno D"lSP diz no Prac. - 921-49 "O • , , '. [referente ao nnpô.sto de renda, o lu- nos países mdustrralizadcs, consum:«
(DO 6,9,,19) que: "O te(hpÕ dO: ser~l- ",l'~.. ~' A r~d?Vla ~R-22, ~ue I.~a flS cro obtido nas ven~a.s para o extenor doree tradlCionais de no.,SlW maté

!Ço de diansta pre'tado a Ul:llao nao ~ap""aI;:;. de Fo; taleza, 'J;'eledna e Be:! de tll'Odl1tos ma!:uiaturadcs, comubo- rias-prlmas e pwdutcs agrícolas
(1lode deixar. de sEr computaao tempo Ilem: cOltando ,odo o Espado do }fa i tancIando suges'ao apresentada ao aeaneta a substituição de alguns
'lle serVIço publ,CO federal .,." ranneloO.. passa a. deE,omnmr-se ,,'AO- govêl'no do Brasil pelos compollentes bens e a dim nuiçã,o 'relativa do cano'

o 'ho p'nos ue expr,e:::so em dOVI~ p~es"d,ente .John Kennedy" . do (~frl!po de 'I'raball.r0' 1115tit~üd() vela sumo de outroS'. E;:tà circunstâncla
7) Recon .cc"" q D 'd I Art. 2, Esol], leI ~ntr~rá em 1!gor PresIdenc a da Republ1ca, vIsando a não 'permite ter-se esperanca" de 'Um

Lei se l~ p8r'l11lt_do a con,a~em o n daI do dR sua publlCanao revo"" das' ' -" .t, d' serviço ·prestado n':J. Cluali- I a . ~. ': .~ .' ' ,,4 dman\lzar as exportaçoes braslle1ras mcrem,ento de venda de tais prodll-
dc~Poda ~assoat de obl'as pal'a efeito' as dlSp"slçoes em contIallo. de prcdutoB manufaturad('s. tos, na escala oorrespondente as ne-u: a"PoSfl1L~dOria por ", ser o refel:lilo I Just~/icação . ~ ~encicmado G:'UP() ~e :rraJ;al~o cessidades do paiB".

. _, I d ,t . e.,ocução de tq,- fOI cllado pelo Decle(o 11. 52.021, ,Ie " " . ., ~
r~nsoad-.~;~~~aa.- c,:u'actensticamen- A homenagem póstuma que d~seJa- 20 de n1aio de 1963, da Presidi'mciã Na. lai; de ~~du:>tl'1a!lz~ç:'lO , e~

•
"';~'aria lart,' 3 dec. 39,017 de mos prestar 0.0 gl:ande Pre';'iurnte da República e, após estudos acnra- ~ue se. ac a a e~, nomla .!:',a~ile.la:/,

, ul!lü 11 4.56). Tal não é bem Jobn Kennedy e uma das maIS Jm- dos, cOl1ciu.u suas pesqu'sas sugerll1- btençao ?os melOS neces~a~"0s. p9.,"L

L,caso 60S 'lgnatãrios pois Clue ao se- tas. Tóda a sUa VIda pÚblí.ca f01 limaIdo as seguintes medidas imediatas a co~ertl;lra do vOlurpe cres~el1le. das
~cmr adJ\litl~lOS apesa'r de reconhece- Grepitante demonstração do seu amr,r para possibilitar preços competitivGs ll;rpO taç.oes, .encontra,. con:<?,deinon.s:
l'elIl a bua mstabüià:J.de, prel'isla em it Rumal1ldade. Sua passagem pelo de prcdutos manufaturados brasllel- ~Ja a BJtl1aç~o. ()alll~'~~'.i ~f_~u,da~"
:Lei aS&l1mll'am funções com atUiJUl- Congresso dos Estado,~ Ullldos, del-,ros nos mercad()s internae.onais. 11~mPlQd1l1~1~le."d A ,tl ~~:o,~ç«~ co,";
-', d ,-, OI1-abllfdade entre eJa"lxou marcas IndeléveIs da sua luta . . 1l111a o \fI 01 o Cluzello e U.l'l ao><

'!ioe',j e, l"_P ,~ aturezo.' técnica ad- pelos dire,tos lllU11an~s. Na preslCtén- 1) LIvre dlSpol1lbiJidade, por parte s ntOlílas que reflete o "deficit" dG
de ~ lte!lta: 011 de ntois admi-'õ~' .n o C

'"
da grande Nação 'irmã 'l'ev"lou- do exportador de produtos lnan:afa- balanço de pagamentos e o ,dezeqllJo

ilnmlSla IV" - . ~ ,,,- -~ .. ·W , ,. turado- s'br pel me 5001 da ll'hr' do fin° c- p' bllca ".eram dCióccmhecidas dos 'ppd€l'es .Le-Ise grande estad1i,ta na manu,;,mção 'i- ", '! e o n08 'ia ,: 0
10 ' "? : c.J.~S ,U s i

tllislativo e Execut:vo, VISLO ql~e as .da paz e da Liberd':J.de no Mundo 111- dlV.,,~S Gbtld~s"co,m ~ .ve~da em l;reI • e~as Iazo~s aduzldss ~ ~:zeJ? o,s
~quiparuções da Lei 3,483-59 ~1ao _se! telIo. Pródigo para a Amél'1ca, LaÍl- ca~~, do ~EXL:flOJ~ ~IVlS~" que .ser..am Rl;lto',es do h~baU1~ ~lll 1efe,en"C1a -;
;tp!i<:ava ao p.e,'soai de ob~as a. na.o na, 0.'iando a "Aliança Para v Pro- dect'n.ada..> plllnol<!,a!J.11.nte. a ,nl'l- n~o e de se p.p~ra~. q,le a sOuç".o ~':5
ller como diz o m verbzs c rten~ b do gl'es."o", em cujo lançamento, a 13 mlpea~aça.~ de ma q:"-ll1.as e eql1lp~- Pl~biemas eCOl;olll c~s" tant.<; mkl"
§ .único do ãrt. 19.do citado dlp.oma' de 111::1rço de 1961, diante do Corpo Iment.oôc pala_ a' re~ov.aç~ oe melhor~a ~?~ COm? ,ext.,eln~s, seja ab:l.~~ _a:r~.'
legal; ID' I, '" I,atll1o-Amel'1cano dlZIa das l11?talaçoes ,pIOçlutoIa,~, de mate- \e~ da expoltaçao de marer,as-pl.-

" 'l.p,,[}l~aG.lcG ,- . " .', _ l"a,s-pl'lmas, aSoSun como para a crla- Jnas e pl'Odlltes agrlcolas. Um P2.IS
- excêto o tabelado pertencente - pIOp~mos leallza~. a revol,lçao ção de mercados, no mais amplo como o Bras I, que já venceu [,pr6-

I1gs serviços te!m,~cos de admll1lst-ra'/ d6a~ Amel.ca,s e constrUll lU1l ;.-r~tl,ljS- sentido; . ciável parcela da etapa de índltst.!'ÍR«
çao e flscal.z':J.çaG .,. ,Lno Em que todos possam vn et ~ua •. lizacão,' e asóim. Ee encor:.tra par~_

P ela eTceção - nota-'óe que ex ste ,,:"da nun;-, am?lente cfe dlg111dade e 2) ~en~a.? ~o In~posto de ,Rend..a allnent edentro de um processo de
. " t ·t' d s liberdade . Ajudados pEla Allauça, em propOlçao a paI cela de ploduçao doseUvolviment' oautôp "mo pode"Ão

~a tcl1!el'ença e11. re1 l apleS1 up~'~al·d.~ os nossos 'órgâos federais e estadLlolis, exportada; , . obter recursOs exter~o:ú pa;'a o S~H
;51gna anos e a de s 11 s • ~ e'tão melllO"ando e raso'ando e5"a- _ . .. ", .."._lllbras isto comprova que as .Í:.l11- b ~ " '. ' ;" • C, _ 3) Devoluçao pelo Governo Federal desenvolvU:l}en~o e a normal,'zaçao .dfl
:ções par"" u;, quais foram adtl1lt,c[U5 da~, cJla~dJ es~olas, hospl,tals e noo dos Impostes de Vendas e 'Conslgna- sua sl!;Uaçao mt~rna, atraves da ex~
lJe tornaram de carátel' pernlaneme ~~ fOnres de t r quezas pala tO n~ss .""es pagos aos Governos EstadualS portacao dos prodiJtos de S11a mdús·
oãElvido comprovação, pelo DASP e o :,se~wo vlmen o e consequen e .eml até que êstes se disponham a conce~ tr'a e - por isso - estará cada V(, ..

iM'jnistério ou órgão interessado (~2" e"tal soc,laL S. C ' . t ' '!'ler a isenção (fel' devolução dêsse., mai Bafeta ir. indÍlstr~a a criação de
tl1tl ll.rt. 2° da T....ei 2.284 je 9,8,04), . Em p:JlClUe, 1;'1 .. onglesSls as, con- impostO,,; emp"egoS e a prcduçao de bem. q'16

, , ' slderamos uma Justa homenagem, de·· - 4) Simplificacão maXlllla da" for- colOcados no, mercados mundiais"
,A, Asspn Os ?lgn~~arlos flca,ram nommil.r a RodoYia BR-22 - ':RvdO- malÍdades de expertacão com "a el:- possibilitarão o deEenyolVÍmento na,,;

<;;.,uacao de 111fel'l01ldade em relu VIa presldente John Kenne.dy·, minação da& atuais -dif~cUld2.des e cional
©"-!'> ,?utros, ampara'd~s ~el~,~ mesnBS Sala da.'l Sessôes, em 16 de março embaracos . 'ALALC
LelS VIS~(} que, a eqll1palaçao que ?S de 1~G4. _ Mattos Carvalho. A" ir . o' t- . - .
.abrangeu. Pl'cvIstas nas Lera 3.483-,,~ ,. o alm aI," IlS .su~e? oe~ acmla., 00 No elenco de seus al'gumentos lt
., 2.284-5-1- não eEneciflOando quals G1UpO <ie T1"balho e:sclmece. o no~- favor'das medidas de :ncremento ex,.
}Js vantagens e sewll) estendIdas a05 P"Oioto pO i .851" de 1964·· s<;. G~verno 9ue taiS :'ecomendaçõ~s 'pcrtatório de prCtc1utDs manufatura.•
benefwiados pelas c:bdas Leis, eü- • lU. 1 nao tem carater expel:nnentat. MUi- dos, aduz, ainda o já referido Cclé..
i,end.em 03 5Ignütarlos quc ficaram .4.lIera a legislação sôbre o I1n~ t~ 'pelo contrárlO ,"trata-se de m~- gio de Trabalho.
muna sltllação de absoluta par;dade posto de renda. dlda.s de suce.sso comprovado em pal- "Para a nossa adaptação à iute ..
aos direitos e vantagens de func.o' ' ses ~Itamente rndustrialízados que g'l'ação .latino-americana. _é necessã ..
nãrios. (DO SR. PAJTLO MINCARONE) desejavam promover aB suas expor- rio garantir em tempo oportuno, I'/,

.' , d' (À.s ComisSões de Constltuic5o e tações, send() que essas medidas fGo . - d . d' tr' b '1' c
pelo, exP',<S~o, con,IO:e1an

o
?, que _Ct Jllctl'0a. de Ecol10mIn e de l~,,'"an- ram, no presel1te trabll.lllO. devjda- pOSlÇao a 111 U,,· la ra51 eIra n s

'll~"So.al de ~erbas. globaIS P~_;:;U1a1~'l 1',,- o - = .. " me!1te adap!-',das às necuUaridades mercados dos paises da ALALC. com
glllle propno, .nao. sendo llCltO "ena,) ças): do -nesso pais' , . - reflexos favoráveis ao próprio merca·,
';;'D Poder LegIslatIVO estender-lhe DS do interno brasileiro. Trata-se aqui
efeitos da·s Leis referentes aos fun· O CClngresso NaCional de0~eta: Serviram de base aOs estudos ela- de nlanter' para o Brasil a lideranca,
cionários, veín os postulantes a V Art. 19 O § 29 do artigo 43 do !ae- borados pelo Grupo de Trabalho me- de que desfruta em relação aos pai•.
EY.cia, solIcitar que: gulamento aprovado pelo Deord.o •• didas semelhrmtes e de grande al- Se:3- membros da ALALC, aicPJlçada à

19) se dbnE 'informar sôbre a via- nO 51.9DQ, ele 10.4.63, fica acre.,mdo cance e90nômico t,omadas pelos ,gran.. cu.sta .de g'randes eSforçcs". ._
bilidade deo apl1caçáo aos signatários da seguinte alinea: .des palses exponadoreil:. R~publ\"ca E conclui, G Colégio, no preâmbulo,
1111 Porta.ria 272 (Item 4) interferin- í) o lucro obtido na.:; vendas Federal AJema, França, Gra-Breta- de seu t.rabalho:
do l'l> quem de direito, e nha e .JapaG. "sem a. garantia Pílra o Brasil G'u

. '. . para o exterior de produtos ma- A aplicação das medid~,s sugeridas mercad.o latino-americanO em geral.
2~) eJ!l. caso negat1Yo aO SOllClta~O nufaturados, ,entendendo-se como ;:..,- das quais o presente projeto de ler e particularmente da ALALC, que;

queura mtel'essar-se Junto ao Plena- tal a parcel!j do lucro rea.l que representa o scgundo item _ ense. deve ser cGnBidera.do como et:'mlUnl-
rio pa,ra que seja ~ubmetido a, a1!ro- resulta da aplicação da percenta- janda que os produto, manufatura- dor natural da indústria bra.síleira,
1laçao (por v, exc~a,), c,om. orevlda- gem c~r;'espondente à relação eo- dos brasileiros possam "I~ ofere",idos dificilmente se atingll'á a meta do
ae.. Projet~ de Le1 Slll111ar ao que_ tre o movimento das vendas pa- nos mercados intel'l1ac1onais' a pre- aU1TLc'ato de recursos em dh'Ísas, ne~
-despretenclOsmnente pernu.tnno-no, ra 6 exterlor de produtos manu- cOS competítívcs,· contl'ibllirá para cessários· ao desenvolvimento da eC<).
jl,p~esen~ar em Ucl1exCl, v1sando que en: faturados e o' movimente wtal sOluc'ona!' dois problemas b:l.~icos do Inomia brasileira".
,ato de JUStlC" seJa completada a equ1- das vendas. "" '. '.
paraçãó d.:J. :'Lei 3.483-58 P,os atuais no""o pal;:;. pOlS., O projet.o ora pôstt> ao 6-xame do
sel'vidores a'ihgidoF Dela, exce<:ã~ rio .Al't. 2" Apl,ca-se o disposto 110 n- a) obter·se-ia uma maior al'rcca- CongressO Naciona,1 não. se coleciona
itein' b, parágrafo único, art. 19 da' tigo anterior, pela I?rimeira ve:. aos dação' de dIVisas, com con$equente entre a<l.ueIIl,~ propo.'lições pOl'tadoras
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sua fml1ll1a. alo Jerlvo de honra 11
boa fama; ,

j) o ' empregador ou seus prepostos
erenderam-no fl3'e~l11enle. salvo em
caso ,de le;:ltima d~re:,rl, própria ou
de eutrem ,
'fi) c;>enlpregador reduzír o seu tra

balho, ~ejr. êste por peça ou por ta
refa, da forma a afetsr senslvelmc." te
a i.tn,pc'rl!ncla dos Mlárlos.·

, 19 O empregado poderá' <,uspen.
der a prestação de servíços ou resem.
d'r o contrato, quando tiver de de.
penhar obrtgaç (i? lel:ais, .lnecm,pati.
v,els cem a cc:/ ;lua~lio do serviço.

§ 29 ND ClL!D de morte do empre
6a áor .consUtuldo d~ ernp, és'J índíví
dUlL!, ti lacultRdo ao empregado res
clndir o contrato de 'tra~alho.

PlellfrJo. março de lr"4. - AdVlio
Mo'Ttir!S Vianna.

cl.~ meros p:l;vtivc," de eleito d: 'I'!~ das as aéreas, patses oI} I;Jlocos de] vnrnente, ao (\r!ga~te rísico «;lo em
c!;:.:,(, Norn é vl:cllnuLe. Nem é fI UIO países, c.m (\:1" o C".lJlélC,1.0 mundalsc p:e:!'?dl", eJ;1l .clecOll·cnc 11 ~ll presta
d.' consíueracôes Ievíanas ou despro- compurtJmen,.al·~a~ çun )aliorl\l, A leglslaçãjl 11,0 cniuuto
v.';"; de pe'(jlllsa e de -verdadeiro p:\- COtiEide.fE~O (Jlle o Brasil jli atín- rem 8~"OCllldo t~1 direito a' Just\,'a, ou
tr,ntlbnlO, Pi'l ccontrúr o, é (rene, de giu esl!lglo \'e c1l:!eIlvolvimenw' In- nã-. I:~ re~c!~il,? como- ~re,eito co
ff;:!tos profundos, oríundo de 'um élutri\lI ccpa~ 'e prOV'ciar- novas lnil]ator.o capas de CJ>ntr.bulr •.S
t",'b:'Jho f!-rlíl. aprCHmlnd!l ao oc- rrente- ou Incremento de cçmercío, um ~l'., índíec de compr-Prl1r1i0 e rc-,
'1'i'rno elo Brasil por homens capnzes, ~obrctudo entre (li países d~ AméJ'lca peito mútuo, nos contratos de tr~'la
e rplp bzm representam a peculiar Latina mecf ante o lançamento de lJJo e. a flHa de outro ms·ls eflcl~ll
ccU'pe (1"5 lndwlrials braslle ros, varlsdá. grmas !te 'JeIlS dc cn!llllt\ e te, E' o caso, j!ll:r exemplo. d.1./ p :'O
1'~I'n'It>" ,,:o:".é.Vf'!s ela presente ct~lu de artl!:'o's duráve lo de consumo QU pr.a Ccn:olldu,110 das L~ls c" D
do 11'.5 o e.rorcos a~,tmolvimelltlSt!l. ainda de produtos ~tumetl:âl'!o!: balho em seus .arUgos 4:;2 : 4~3. que

1':'0"1 i. ,I~ iu·oJ,,(c. vimos fazer tco (jTI.':\L'l1r',', medl'nte um bem dirlgl- trntnnrln do dírelto de re~clsgo ao
ar: (clorrL' dd I.dmin;~t.-llção 131'.1- do c,rõrço .e 'cllwl'lclJltJltação enonõ- e.-nJ)rt'~r';lOr e ao empregado, l'gs,~;:
E 1" 1:1, "lglll1l'O no d~-'l'lfOco eamblal, mica; tlvRmel1te. ECm pm ônus no prímctro
1c,;,o1' "J:rel ,'rlfU o cquJlibr:o e revi- nonslder~n1(, que o Govérno. para Icaso e sem 1 ejulao no segundc, 113
g:7cmento da r(~not!llll bmsll~jra, re.~~lYer C~ dl',crro', probtemas eeonõ- ccml-r ões no entanto. que õ em, 
pr< cnranrío. tomb"m, levar à na", a micos c i'llan:e'ro'l que su~clta essa \(gdo .de_xa o empri!go sem nllV2r co
111llú"!1!11 mnnurntureírn <1 conforta- j:olitlc~, dlruun.cn de exnortacao, l,ev;: ,Jj1ct do falta grave e sem mázua. de
dcrn l'crte2:l rIi' llU" no C'O,1gl'e~w NR- contar com 1'1 expcJlêncla e a coar> Dutra. pnl·te, de seu empregnrlor, rnss
{"[DVJ M, pprlnmcn!srcs que rell!- rnc!io cIos hDlneng da lívre empré1a por rJ2ões nob)e~: cportunldade nu
mrnl~ cs!t"I~m os prDblcrrws bras'- cllietl cu ln;ll!~I(,menle envolvidcs ma, ou'Ja e111pl'tsa. em melhorcq C01I-
Ic TÜ;; ~ llrocu)'p,m levar ECU 8P010 por Aql1~lcs prl blpnws. a~ .reta: (l!rõ~$, por QUc~ eJl,U\o em !nl c~,
u"rel,~s tjlle vetd~clelramenle cDla- Art, l~ E' dado Um Grllpr de S5! privado Wl Inde.nizaçr~"? Pbr PrQjeto n° 1.853, de 1964
b"rrm ,,",rn o fOl'lslec!Jnentc e a rl- Trabalh". c=tltuido dos rep, eScl)- 8CD$O merece c.'lstlgo POr se ap:'ovl.'1-
qu~m'da Na,fio brl'tllL'ilã. Inntes e'~I~ lfO, d9 c,las'e imJu' (rial Inr da n~va 0pol'tunidade? EVld211te- r'l1rroolJ. o prl1ê.O dos arfellda.

brasllei1'a 'om'lL flllo),l'dade de oie- 1l1211te~ não:, 110 contrário sua nc,,:~' m,mto1 rurais e dá oulroa PI0Vj.
LEGlSLAÇAO c.lTADA reCer ao gevêl'no L.1!;W~U;CJl cle OW'tJ1 condçao ~cc1ll.1 ;repre~enta!á um ]:',- dências. ,

)N!llJO IW[jUlaltlI'JJ!q do lmpõSlo ile r:onôm1cí'. li'Clll e :linancetIlll, que nUo, ,que. no' e~tnnto, ;n90 p!;l1r SEr mo sn. ADYL10 YIA:>;A!
lIi'1H1"! tenham por c:ll;~1l1l) ,dtna-1l1\~r no.;- onerado. c~ro. a'\lJer.~.l 'pura e ~in1ples '

sr~ r.xp(Jrt.u"Õ~s cln plodutos m!\!lluf,a- do te.;npo lU11\ll'lor. em l1enr~!cl" da. (As ComiEsões de ConstHuiçiío •
DECRETO N9 51.000, DE 10 DE turads em I el~: ',emPJ:e'~a primitiva, N:lo prÓ"pTla CO:']- Justiça. de Eco.nom a tl dtl Agrlcul.

L ABRIL DE 1t33 " ~ . • sollcl;:,;u(,l )1á um prccl'dW1l:e I'elllr'o- lur ae PQlltlca Rural!.
Cl1llJtulo V Fr,edr.ch \, .JhclJl! ,?chu1~z-Wenk- nado com a pr,c!ente tese. ll:' o cn~o Q C,Dn"'res-o N,acion~l decret....

t' CoordenadQl (lndustll'as volt:.swa- do art. 4j3 verbis: e "
Da vase do' í!1lPó,~lo /leu) : ,.... Art. 1.9. Flcallí prol7cgados por 8

IIrt, 42. A pQ~e I:W 1l11!lõsta será Luiz VlIllll'~S IUldu~ll'1as Vlllures): No tempo de sel'Vlço do em- (uê,s) l1nos, os urrcnõnmento.s 'ru.
c1a-\la peJo lucro real ou pl'esumláo Gl-ordano nc,m: (lnclú·trins Roníl): p~egado, quam10 readmitIdo, .~t'- rals '
cCrlupondentn .no ano wcUil ou clvll Waldcm"l' clemente tln<ll1SIJias ruo cvmpuwdos os p~rjcdo;, aln- Párligfll.fo Único. Durllnte' ~ .,.,&'
0l1!pl'I0,r no ~-:-;erc1clo .fü~~ncflro e~ Walllri': ' ,. d'l l1ão, co~.tln\lOS, e,lp 'lhe I,jve~ do de prorrogação. não poderit~
que o Jp1jJÔSIo t61' devido, re'sHlvadQ 'Ar.t. 29 CODIO clJscrvador do GO- trub\llhado anterlor,mente na ,em- ~qterados para màls, o.; preçcs doo
o llUo'pOSlp 110 p&!râgraf,o único d,o .ar· vêrno. é dcs~:lnD.dó V:ctor MárC!opré!.l!I. .eal~o se houv,er !lIdo ~es- arrendamentos II 9ue se refere êste
'Ligo 32 (Dc~.ret"-lei·,n9 1;,844 ariJ"Q Il:oIJller que além de acompanhl1J' os ' p?d'do por falta. grll\'e ou tiver artigo.
43 u Lei.!)? 2.354. art. jii).' ".estudos· do Grupo de -Trabalho, ur- :recebido ~ndeniZl\ç!io lt'g'.ll". Mt, 2.-. )'tevogadas 8S dJ.sposlções

~ ~~."":.,,,,: ' . v}rá. cODIq ,ele.tiiel)tQ de ii~lIçãQ mtra );:nt~deJ1.1rrli PQ;r is.!;'1, ,qUe lJu,e a elp cc>ntrárJo, est~ Lei entrara ,em vi.
§ ~7 .sefay ~cllll~o~ ,do l~.ro real, os tlns ~e' que trll_ta '1 nrt.gp ,39• Pr,esel'l'l:e prt;ll;lQ'l.çâQ v.em c~'PPl,el):le.n- go,r ~a. daIa de sua l1ub11caçà,o.

pnm (),s e~c tos da tpbut.açao: •~t.. ~ Aos ~rp;\lo.s da Mp11nJs~a>- tll;r ~om ~t~ ~Is Jus~ça, J(lls- Justificação
(1l ll.'i percentagens dos elppregados ç\lo l?1,Ib,lic,a. 4IJeta QU fn,4iretl1 , li m PQS'.Ç'IO !1t"iI;na 1jIe!,crlta.

1103 JUCl'CI., 'dJS emprêsas; , " as~lm /1.,OS P~I?OS ~e Tt.alr.t lho d.e na- 'J'I:~I)-!.(,Ql'plll.dl\l em Lei, !ltriQplrli ~Q l;tá u,tna ~ande inquleiaçi\o na 7,0.

ul as tlan1,clpnçoes, li< W1a1quer ~l- ~~~r:rs~e= '~e e:J;~Q~UU1~;: 1~(~ado que f1e~X?r o w'v/t;g em ~~e ,ri~;t~prqxtr~~f~~ ~~r:~
tuJo. dos gov,eJn'-'S ela Uniaç. dos E'- J' -pt i/' ' o,lab,l-íll;l't· pe.s.$qaJ e rq.a. t~ uql ~~q n:,e'~r, pao \l 1nfcriJ1.~àos e'entre os mal InteJlcl.o-
1mJo." c dos Munlti\)!os, lios pü::ros de !I!~ . ,u ~, ~ c l' " ";a< o boi,. peJ':<pee, JVR- /le , r a i'.O,m-A,r o tcml?~ nacloJl. A inquretaç'li" é 'em r,l,za~o' d'a
[ju:d>'quer emprel>a.s;' ~Qrplaç.?es rec ;/M"',: p~r.a l\ _ ele .c~~a.~e pprvep,tura 'fJj!:fCSiip;f. m.as ,,~ ~

elos lucros e di..dend:ls bUjeitos à CJ;ll1S.eCllt;í\O de s, u.s Plfl=tt~OS. ~ Sá a lJ1'opfll\l I%ep;~ção. que é a, lnstlloJ1ldade dos preç.os dos lIfrenda.
t,rlbutllçiio ,f"l porrer, de flrJpa.~ p'!- ~o- ~:~~o sf;I~~~lIplente l\~ follelta,çoe.l co~l:.ra-pIfs:~çãq p,elq 4e;;gast,e. _ ~~~~~ç~~ ;ezúa:'laqv~~e~~tJm~fael~~
clcdndes 4\](' os dl<tri4 jl ITII/P. IlaIVq Arf A9 O 'Grupo de Trabalho de l\11.~ =o,!lda sf'l1ll ?oj prQPq<J,cao, Zta. de, privllegind"S. E, também, em
o valor d:'s nções ou cotas resultam- ,r'" á (i inf" 'di' se, pura ,e s,unplesm,etIfp, de:;o1J,er~Se irt I d f 1t d tl-
te.'] dI) n\1!lle"tos de caplt,ll I cQn\ a. ~~~tl traá~ ~~bl'~~ÇãO r drs~ 'D~~el: o CfIip;r(''larIe- de qil~llmer exí~ên.cill. ~:~:claa n: ~rr: ~~anto':'n~ ~::
uUlizn~ã,o pe l'e.!.el'va~.' 11lcro,5 ept sus- ":a',r'" r" 'conclu.'o' de seus est"d;'s n"')' 'pll\9< JI!}prd,r () ,~~q:atdo ~e, tJ,:s l1. J )b,o re" t' A It t
pen>;o ou ~orreça[) monetA,l']a, QI,l/l l1Bo t', ;~" ,.. • ~ ~, - e r,e.cs&el, e !Ol6,q a I~..,enlzlll;no, ,s- e ...U ~va. re,:;pe o. mui lI$ ,carta.ll
tCl1hnlÍ1 paj;(o o imprJsj:ri ni1s U:rmcS Cql'l;udo llQ poder P~llco Qu.aJsquer slpi flap I? f12emo~ »orql,le ~pten,de. emo:! recehld,q, notadamente 4q RIo
dus artlg('~ lOiJ e 'lOI. e oJ:>servl'do O ôntt COfi ts~euD::e~n::t~~. ~ nlaos fl~,e '~ Rlpplla,çáf abs'1hl~a pec;le. ~[&~~e r~Yn:~e, ~~~c;~~~ma.unJm~:
dl'posto nos ti 6Q e 9° déste artlgq; vIgor 'na data. de SUB p.....lJcBeão J:e rd1a rs 1l)1lb'l1' PI!.e:r'r <;'S /penps cQ/D,e:- recebida. Ei-la: i'

, t _'" "fi ,.., , :, o.~ a li a.ndonar seus respec,tJvq<.
(II (S l'endilnent05 de tltulc~ ao VQgadll$ lIS é!\.;'poslçoe.Io· em CJ>l1trárlo. empri!ll'{ls, $em a segurzcr)/j3 dc P'lU'o, " DC).! em meu pocj.er o a,eU li Lellc!o.

pOllnclor. ,(Ju~lld() nilo jdentJIJcado o Bra~illa, IDF! , em ~o de mlll" de simplesmente pllfs. rpc'el)cl' 'esta [lU fq telegra.ma en! que me p'e'de im.
prcprJetár'o; 1263: 1429 ~h lndepenclêpcla e 75" da. a9ue1á lmportAitcía: em IiIP11e1ro. . ~estões ):Iara o mltéprojeto de ~'

'I 1 d óll d Repl'lbllCll', - JOlio Gou/art. .' , q.ue disciplinara o lU'rendamentof' I o .c'~P1 <I as AP cell, e sellUro ' Dl1I no.."S:t preocupação, cll~glf1do ClI,mpo pnrn a p~cuá_I'.Il.. O tema
elU p~cllho em -favor da pe.:ofOa Jurf- Que a yant,lsem conquistada c.o1l1 o
<1h'", pnl'O n: 1"oJ'te do sócio segu- Projeto n9 1.852, de 1~94 npvo emtH;:o sel'::" "devldanlellte Volve um prOblemA econômico de In.
r!ldo; ol)mprovada" o que poderá seI' feito ter~ llllciollal tâD .relevante, que

Acresr~Tlta 1!m pqrágrafo ao Le ~ J-. I eu até me sinto cClnstrangldo de cpl.
1. ns 1tllpf'11ãnclng eor1'l"pondente.z Ort. 483 da çor/.8QlJdar;ap das peran, a erppr sa ou a prUlJr a. jus- njlr a respeito para um parlamentiU'..

i 'l'f'xr" de Renovnçáo d3 Mrr,~ha tels do Trbalho (Decreto-lei n0 llça do trabalho. qU~ tel'á dp 1nter- padrão. que honrn o poder le~lslati.
:lVfrrcante, prevJ.sts no (lrtigo 8-, 1 8' 5.452. de 1- de maio (te- 1943). vir, l)a hipóteSe de dllVI,ds, 1fu1 ljual- 1'0, Pe1'Jn!tO·me "penas. rc..snHar que

1111 L~l n' 3,~81, de 19;;8: queJ' CIISO. trata'Ildll-Se de r~la"iio o constante encarecimento da vida.
, (DO flU. ADllLIO VIANA! 'uprrior a um ano de casa. tal exa- ex'ge Imediatas e dráHlc3s medidasIn ns 1111PlJr tullcla;:, de que trata o me .,e tOcnarÍL nla!~ fácil, em vIrtude tr li 1 1

nrdp,o ~l da L\ n~ 4.200, de 5 ,le (As Comls.sõe!l d.e Con',tltulção e Ju.~. du exfg-êllcJa de hcmologacão, cons- que neu a zem a cr m nosa espeeu.
fCY~l'Elro de 1953, destinadas à m- tlça, de J.,egli'lll<;l\o Social e de FI~ lÍ!lllle da. Lei 4,066. ' iaçáo e o lucro nl1~ccial. A carne
chU,lo. de l.nn",pClrte aéri!o' nançJs), , de ;radp bovino, produto básIco e

I ' LEGISLAÇAO CITADA jrnd'jclonal dn 1lC's.~a allmentnção. por
h! os Juros e prêmios 4e tltu1ll5 j;IO O COnfll'l!.SUJ Naclo:na·l. decreta: • ~ _ • lmpc.slç!o da Inflaçíio invencivel pas.

podnelor da divida llú1l11~ federal, O, llJ'Ugo 4f;3 da Consolidação 4as LEI N 5A5~ - Dl: 1.",03 tllra 'li Sf)l' prlVJ1églO de llCUCOS, IIIl cstHdunl ou munlcip~1, L,els 'do Tralmlho (Decrero-lel núme- A.rt.. 433. O empregado poderá p~ra. Que a me$ll1l!l contillui nces.s{.
, .lJ'EORETO N9 52,Q27. DE 2{/ PE ro 5.452, de 1.l\.53) , pwnrá li, \'lg0- considerar res,clndldo o .t<,:ntrato e vel à bOlsa do pobl'e rlâo é ,aconse·

" 'MAlo DE ]9;3 r;l.r acre!cldo de um parágrafo, que \Jlellellr a deVIda Indelllzaçao quando IhliveJ ti seu t-abelal1)ellfo que gerara
, ' sérá CI 3", e filie terá a segUlJlte re" ~) f . 'd~" ti chamado cámbio-ner,ro. A llrDvi.

\ Cria Ul1I orupo de tI ~b(!lJ!o' pa- ~ orem eXIgi os se, .,~O;; supe. dl!iwla que se Impõe 'é uma lei e.'<Pe.
ra oa IIns que especifica. dação: rlores as sU/IS fí')l'ças, dl·fe~'.ls POr lei. c'al que &'.'legure o prazo mJnlmo Ile

, Art. 483: cor trárJos aos bons costume-" ou três a.nos de prcrrogação decont'ratoq prcsi~ente da Repúpl!ca, no l!~O s~hpjo~ ao contrato; , de arrepdamento, congelando os pre-
d,ll!J atrlbulç~e.s 'lue lhe cQn!el'e o li:" I 39 encontra'!' coloc~~o noutra In fõ!' tratlldo pelo empregador 0\1 ç'/$,'de locllÇão, 8ó Ilulm o proprie.
tJgo &7. lt!!m 1, da Cqn.stJtulçÍl~, 11 emprêsa. eni l11STI1<J]'M ~oJldlçõee que PfJl' seus sU~l'Jores lúerárllUiro$ com fárlo de campo arrenda'do .delxal'a
t:~'éf)nslder~do q1le l! nosso l'Ial~nço ás decélrrelltei, ~e seu contral<J de rigor IIXCesslVo:' de ser o parilslto que viVe do Sl1hgul1.
,~ Pagamentos .l"~y~11J, Ultt lil!.'leqilllj- tl'tl~f!!ho, devJclaI+lF!!t-e p0t\1prqvadtl.l. , 'C) correr perigo ml\nlie.~to de mal suor e JligrImas do produtor, aabl.
1"1'1" fulj4amel1 ta1 c~rapt~hza~o pelol JWltl/lcatit'D4 conslder(1Ve]: do 'pO\nOé que s.~ atividade" agro:.
((eClclt-, em '1'ransaçÔC$ Pf'rr~l;es, , fS) nãO clJlllIPl'l,r o e01pr,egadol as p9..Si.01'ls no Bras!! estAó Bubord'ns,:"
~J!C. J!SrJl ~uperl.-Io, lIn]lõe-sa' um H- O moderno conceito de indenlz"ClQ obJigaç6eu do cantra\<J; dll.$ /(O arrendamento de I:!II-'Jlpo cu.!lt
!f>rio Interno tkaduztdo"l)U1U& \)OIIU- traba.lhlsta, reporta no~'ll1'1:11ClPJo li' 'fl -pl'at.tcar o empr~ad()r ou teus preço extol'$tvo, espo!latl\'o .anti-hlt,,:'
,ta ll-~r",~\'a •• t~~; paJ<!i ~-q~ ,,-~HlnlJi ll~ndt. ·111l1Í)j(. IJ fW1Wlt~ pt<t1)O/ltb\' b~tr!l ' ~Ui '.~tI' '~~s ,de~ mutta k!m"' cont:1buldo =.~
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agravar o problema alimentar dos' conselho deIiberll.tivo, constitui10 de I 19 O.s saldos orçamentãrlos Sê(ão P" t ? 1 859 d 1964
nOSSOs, patrlciOs.! O fazendeiro. hoje representantes. dos seguíntes órgãos: tansrendos paca Q exercício 6egu:ntê MJe On'· ,e
em dia. é também um \livrado!". Am- Ministério da Agl;.culéura, Minlsté- Ino del?áslio vinculado qeu trata -c § AutOriza o poder Executivo,"
parando portanto o produtor que VI. ri'), da Educação e- CulLu~l\>. Ministé- ,2.9, do I1rt.115.
ve da, terra, e para a terra, sgníriea. ;rb da Saúde,'Mlnisté,rio das MJlías e I § 29 A.s dotações atribuídas- ao pla- abrir, através do Jlfl1!lstMio do
um reievantíssímo serviço à coletrví> IE!lClgia" MJn.1sté,rio da Viação e onras ino consideram-se automàtscaments Trabalho e previdcncia Social, o .
da.do, porque fOl'kuJecel,' a p.ecu~la e Púl>J1Cl.ls, Superintendência. de P.'.i:tl- •registrada se dístríbuíõas • crédito espeezal de Cr$ ., •..• , ..•
a ngricultul'a, esteios máxlmos da te." .~gré.ria. e' um membro do Estada- Art, 10. o pOder Executivo pail.t'rá l.OOO·.QOO,COO~OO - (um billlilo de
cconcmía uac.onal, Certo de que o IM&or. d~s r,'ôrças Armadas, -por €,Je receber doações de quaisquer bens de eiueeiros), em lavor ela COSIPA-
pt'e~ente apêlo - m~Jto mais do in- !iuOlCado. Os governos dcs Estadosclo pessoas físiCa. sou jurídicas, como I - Companhia Siderürgtca Pali-
ten~~se dos, arrendatánoa e dcs con- ia.o arande do sul, santa Caíal'J:la e cooperação para o eumprlmento das i lista, àoSt/nadiJ à construção de
sumldores do que meu mesmo - en- ~E'al'anlÍ. poderão designar três repre- dispOSições desta Lei e, da. reanssçâo casas residenciais para, seus Copo-
centrara a merecida rels~D!lncla cí- 'I'Cllt/.lntes ceda -um. para integrar o dos programas abrangidos pelo pla- l·ádios•. -
víca, apresento as expressões de Il}eu Iconst!lrf> deJi13enúlvo. -- - no. -". (DO SR. PAULO IUANSURj
alto apreço e especíal admltaç~o, , _., Art. 11 O Superintendente apresen-
.(l._tenclOsllmente, í"ntlo Bugre Vielra Pal'p.gra.!o un co. O, ~andato des tm ao exame do Tribunal de Oon- (As comissõe lide Constituição e- Jus-

-do Brasil. membros do COnseIh_o terá ~ luraçao tas até o dla trinta de abril subse- :tlça, de Leglslação Social. de orça-
Plenário, -março de 1964. Ady/io de CI1!.C<J anos, sendo permltléhl. a re- qllente, as contas' do - exercíeío an- mento, Ite Flsca.lIu.ção Financeira e

Martins Vianna. novacao. . terlor, referentes à apIlcação doa-re- Tomada de contae e de Finanças);-
, Arb. 69 compete ao conselho délI. cursos de que..trata o a.~t. 18. O congresso Nacional decretar.

" -- .beraüvo: . Art. 12, A Superintendência estu,
o 4 ' - dará a conveníêncía da, formação de: Art. 1° Fioo o poder Executivo! au-

P~ojeto n· 1.854" de 196 - a) elabm:,ar o pInn!! de recupersçao sociedades de economia mlsta ou ou- torizado a abrir, pelo MinIstério do
tnspõe sôbre- o Plauo de necu- e VaJO:1J;'''ÇaO· e~Q1lômlc.a e. ospro;t;'~-_ trcs tipos_de organIllação para a. exe- Trabalho e Previdência s-_ccial, 0- crê

peração Ecollâmica dll Região ma~ qil~nqül\lllllS de trabalho, pal.a cução do disposto nesta Lei, propon_ dito especial de Cr$ ...•.••••..•...•
AgricO/a do SuL do Pais E: dá cu- serem aprovadea pelo, preslden_U!· l'a do a sua criação ao govêrno.- cr$ 1.000.000.000.00 (um bilhão de
tras .promàénc as: . República., coordenando e supervls 0- - Parágrafo úníco. Flca 0-. -Poder cruzeírosa , destlnadoà consteucão de"

nando as atividades _de todos os 6"- ExecutLvo autor.zado a su6screver 1.000 (mil) casas, no conjunto ínõus
(DO SR. NORBER;'IO SClll\l1D11 : ciáos da.-adminlstr{\ç~o. federal fi Q.ue I~ções ou .quotas dess.llG. entidades e li tríal José BOnifácio doe Andrada. e Sll..·
(As Coml.i!sões de constituição e couber a sua execuçao: - - IDteg:allzavelS nos limites _daa dota- va, para residência de seus operários.

JuslJça, de Econoll11a. ele orçamento, b) -EStabelecer- o orçamento das, ções para iSSO consignadas. Art. 29 Esta'1ei 'lJntrarã em vigor na. '
de Fiôcallzação FlIlanceira e TOmada obras e Setviços a serem reaUzados, Art. 13~ .q plano abrangerá todos data de sua pubUcação, revDgadas as
de Contas e de FJnjlnça::)'.- anualmente, para ínM1são, espec1fl- ,os mumolplos ~redominantemente diSposições em CílntráJ'iO~

O Con"'res~o Nacional' êlecreta: cada na p~ópost':t orÇ>lmentária' da, !lgricolas dos Esta Os do RIo .Grande
.. união' - d" 'sul, Santa Catarma e Paraná, JustiliCfLÇ(Í(;

AI·L. 1.~. Fica, C' Poder Executivo ' - _ desde que não incluidos na LeI llú· Na. -Ba\"a santista ;encontra-s~ "
autorizado a promover o Plano de cl emborar. o regimento e organl., ,mero. 2.976, de 2íl de novembro- de mlliór parque siderúrgleo da. Kmér1ca.
Recuperarão Econômlca da Região 7;ar seUõ "erVlços;, 1956. Uitina;

-~cala do Sul do país, destlnedo a_ - d) autorll<ll; ~.contrato de. tiÍcni- Ar-t. 14. o,orçamento da União con- - " - SIPA-
'm!f,o lladrão de v.da das-popula- ccs-para elab~raç~o d? plano ou dOs 'sign~rá lIrnualmente, dUfante o.prazo Recém.Inaugnrada, 11 CO , em.

-. da reglã r cClonial e a Integrá-' pl'Ogramas qb1nquen!1íS" ,de:de- que da'vlgênCla do plano, as seguintes <10- breve t'f1l1PO, estará prOduzindo q,uan.-
-1 n aeconomia nacional, mediante não sejam funcomárJos I>UbIlCOS.ll-1!ações: tidade I de aço supe.rlor à pl'Oduz!{\a,
atJvidades concernentes fi. -educação e provei~!Íveis na_ forma do art. 79, du- ." Cr$' atuaJnente, por tõdas as siderúrgicas
'cultUra, saúde, recuperação e valori- ta. Lel;, _ '; _ • nacionais reunklas.
zação das terras, incremento da pro- - - . - , .. ' . ô· RJO Grande. da Sul, .. , 300.000.000,00Ini . lm nt serão "reduzidas se
'duçãO, expamão das ViM de comun;- c) pronUUClw:-se_-prevlame.1!te-- S - santa CaÚ'llrma 120.000,000,00 ela e e, >' - -

cação, abastecmento. IndustrialiZa-' 'bre tôdas ll.'l q,ue.;tões submetiClas-aos Paraná. ; 150.00\1.000,00 tenkl e cinco mil tonela<jAs de chapas
çàO. eletrlflcaçãc, pe.squis~ eexplo- diferentes setores adminlstrati~os c.u, gro.ssas, com quase três inetros doe lar-
rações em geral. • sôbre quaisquer outros assuntos ,.que TOTAL 570.000.000,00 gura; 100.000 toneladatS de «;;h~os ti l-

lhe- forem"_encammhados pelo Supe- nas e bobinas a. quen e -e b6.~'J o.
Art. 2.'. O Plano será execut:ada rlntendente; . destinadas ao fundI), especlflcarldo-se neladas de chapas, finas -e bobinas_a.

durante vinte anos. em quatro pro- em anexO próprio, as verbaa nece.iSã- frio.
grlllllas qUinqUnais e abrangerá o de- I) qxammar e enceminhar a. pres- rias à. exeoução das obras- progr8D1a- • - ultl r á
senvolvimento sLstemãtlco -de medi- tação de ccnta6 da superintl!tldanc:a, das. - _ Essa. litiVIdade, que se m Ptler,
dns, servlQos. obras e' empreendimen- paraflIlS previstos no art. lI, desta' § 19 Anualmente, as dotações a !Lue até produzir t.rês ml1hóes de <I ne a
to~ a sel'em, real zados na região, pe- Lei; e . ' se refere êSte artigo_ poderâõ ser das de aço -em lingotes, é uma fl.lllte
los diversos Departamentcs do Go- g) delibera.~ sôbre a, matéria dos acresCidas até 10% (de7;- por centol. de riqueza incaleuláveIL~lt·os Pio
vêrno Federal, nos, limites da cOl1!pe- arU!. 7~ e 189, -,-, § 29 O Ministério da Fazenda - me- 'dutos ·lrJrlispensávels à, =uUS la I'iU 0_
tência da União, e sem prejuizo _do § 1~ O Superintendente é membro diante sollcItação da Super1ntehdên. mobll!.st!o(Ja já não serão mais impor-
-qU ecouber, segundo a· COnStitulção- e do Conselho DelIberativo ,a que pl'e- cia, deposIm.:á no Banco do- Br!WiI, a tados. I _ '

as Leis. às admlniStrações estadual e sidei tomando pilrte 'em· SUllS, uelibe- crédit:> do _Fundo, 06 recursos -prevíS- Eis a tendência do BraslI ao _seu
mnnic illal'. ,rações, salvo em relação ao ::LI8posto tos Ílo orçamento, distrIbuídos em desenvolvimento, que_ vil:á. em bene-
Parágru~ ún co. para a execução. 'na letra "(" dêste artigo. - ~ , parcelas trimestrais.- O depósito de- fleio dos - demais paises do nll!.'.lJllO

de serviços ou cbras Incluidas -no pro- §, 29 -Compele ao Superintendente cada parcela se fará no inicio do tri- continente-o
grama qUlnqiienal: o P<tde\" Executl- executar as resoluções do. ConseihO. mestre.
vo poderá realizir acOrdos OI' convê- promover o cumprimente dcs progra- Art. 15, Fica criado' maiS -um cargo No ent~iatmo pel10 lFaninded p~mas aprovados e fiscalizar a 500, _e.."e- d . te d te _\.- C" 1 no dominla_ da a.rnp laça.o_ usw.:....·nios com os governos estadul1l& ou cU~a'o. . -'- _ e superm n en pa""ll<) .....-. brasileira, não devemos omitir, aque-
municipaIs. • Pa~ágra!o único. OS membros do . t 1

,Ar!;. 79 A SUllerintendénclu_ poderá Conselho Deliberativo receber~~ a les que, -no anomma o, cons .roem O

Cltrt . 3.' Os recursos atribuídrs ao . 06 ~v futuro sólido de nossa Pátria. ''requu;ltar para. o~ seus: serviçOS, e 'gartlficação de Cr$ 500,00 (quinllen-
ano não poderão, mesmo em regi- do- cow.elhO pellberatívo, ~erv.~or!s tos cru7;eir(6), por sessão a que com- São Os operários -08 grandes auto

me de cooperação, se rapl'cados em d~ ~utros 6rgaos da_ admmls~.-'Içao parecerem até o mãxlmo de oito dias res dêsse empreendimento hiStóm:o.
medidas, servlçoo, obr.l>S e empreen~ -pubhca federal, - inclUSive ent!da~es em cad:t _mês. confundem-se com _a terra que de
dimentos que, d,' exclusiva . compe-' autárqUicas e, bem ~slll?-" sol1c1.ar 'Art. 16, O Conselho Dellberatlvo ,vastaram e aplainaram e sôbre ela.
tência. dos municipios, não . tenham sejam postas à sua ctJ:;~OSIÇ.allc_sel:Vi- elaborará e o superintendente _sub- edificaram a grande fábriCa de aço.
fim r.stritamente· ecCnômlco ou rela- dores estaduais e mumCl\Xlls. -meterá, ob,rlgatóriamente, até o eLa MLstnlraram.se aos l.nStrumentos de
ção direta co-ma recuperação ou va:- . t- b Ih uita d d··Iorizaçiío da reg'ão, Art. 89 Para átender à exeCUção -do t:in~a de setembro de 1964, ,à--apro- ta a o, m s vezes per en o as

, plano; é criado o I fundo de recupe- vaçao do Presidente .da Republíca o próprias vidas, em holocausto à ri-
parágrafo único. São excetuados ração e valorizaç1ío econômlca<da Te. ,plano de que trata a prese?te ~el e quero material da nação. InÜlUeros

da prOibição constante dêste artigo:- glão rigricola do sul do pais, constj"_ o seu pri~eiro programa qüinquen111 iates -de; tal natureza. estão reglsu:a-
as obras e serviços de que tratam as tuido dOIS seguintes recursOs: de execuçao. . dos- nos setores especlalIu.dos. '-.
LeI snúmercs 2.312, de 3 de -setCJn' Art. 17. As despesas com o cUlrteto quinze nui homens carregam sõbre os
br ode lJ154 e 2.S61, de 3 de setem- ' a) dotações o:çamentárias B. - ôle ,dos serviços da Superitlmdência, ln- ombros êsté volume' parcial do pro-
bro de 1955. destinadas; - clusive o Conselho Deliberativo, .não gresso. i .

Art. 4.9 A executação dos proble- D) suprlmenl:os . ou conLribuições poderão, ultra.passar dois por cento E.."tl1. proposição é -uma homeM-
mas a. @e se reiere o art, 2,9, aln- das demais entidades ou pessoas in- (2%) do tota~ ~. cr~:to pr~vLsto no gem que lhes digimos. Teremos alcan-
da que prolnovid t pelos diferentes- tere.o.sadae na sua-realização' art, 14 e const!ll.no ,.;",oecí!lcamente, çado o ncs.."1> objetivo aprovando-a,
setores daadmlnt,tracáo federal ,se- ' ' do orçamento da UmaO.- para o que eSlleramos contar com ~
ril. superv sionada. para efeito de sua C)· Juros de depósitos bancário,; e Art. 18. No orçamento geral da imprescindível apoio _ que' Jamals
coordenação e obeàiênchi ao p]ano~ - á) produto _de operações de crédl. União, para. o e~erc1cio de 1965, se"' faltou _ )ios eminenLes pares.
sistemático estabelecido pela Supe- t<t - rá gloool o crédito mencionado no
rlntendência '::0 Plano de Recupera- - " - art, 14, observando-se. o disposto no A' çonstrução das CltSllS para I'esl- '
ção Econômica da -RCl!iüo _Agricola, Art. D9 Eara apliCAção _dos recu!.sos parágrafo 19, do art. 99, se não COr, dêI!cla de umn fração déS~5 operários '
ora. Instituído. cOm subordinação -~l_ do fundóa que se fefere a artigo an- durante o _exerciclo, aprovado o prl- será cllma medida de plena Justiça.
.retll Bc presidente dn Rroúbllcll, , terior, Sé:'á elaborada, anualmente, a melro programa qüinqüenal.. - Acreditamos que, não muito· longe,

Art, 5? .k SUllerlntend/lneIa, com proposta do, r&pec.tivD orçamento, ql1e A,rt. 19, Esta lei enf.rarã em vigor- haverá condições financeiras -para a
delegados nos E~tados. scrá ~xerclda' s~' integrará cOm 118.obras >irtlgramél.- na data de:sua pubJicação, revcgadas união p~oporcion2r a todcs I!les o gôzo
por 11m SllpoJ'lnl!'ndcnJ:e nomeado- em oo.~ na prOpostA do orçamento l4crãl ,as. ~lsposiç.oe.s -em contrário. , de um dIreIto elementar: -um t~o·
comJ."siio peh Pl'r.,irlcntp. - in R,,!)ú- da - "nlão. nIlre.sentadll. 11.0- Co~res- Brasílla. 16 de março de, 1964. cOlldll(DO ,para o trabalhador e sua.
bJJca" o qual Verá 11 ae,sl:::tântla dol um SO oi ~lm esta disllutlda ecvo.ta~a. . Norberto M'. schll~irIt f~mllla. - Puulo MUnsur.
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na Divisão de Seleção e AperfeIçoe.
mento do DASP, 'são us se11'nJnle,<, o,
concursos já realizado;, e cujJS eau
{Udat(J~ aguardam aproveithmcnto:

roTAL ,DE CANDIDATOS HABILI'
TADOS NOS CONCURSOS

PARA AS AUTARQUIAS,
REALIZADOS AT'';;

JUNHO DE 1963

de Eslatl.,tlca do

Proieto nl] 1·832, de 1964

raguaí e Brasil é da maís alta ím.
p~Itf:ncin uma rodo\'la que faCilite o
,ntelcãmblo dns reglões Ihhltrofe.,
dê.;ses países, Dai a necessidade de
:;e prolongar a rodovla do Piano Roo.
::1ovlârlo N~clonaJ, :5&-81. até 11 Pon.
te mtemccíonat Brasil-Paraguai. m
BR-1l5, sôbre o Rio Paraná. Tendo a
BR,J3, de acôrdo ezm o -Plano Geral
de Viaç.lo NneHmnl. jáap:ovado ];lch
senado Fe:leral, 8110 prolongada até A<':nte
Barra do Quarai, na 11'onte.ra Bm. ..
SIl-Pal'lllJ'llll!, o pro1:ngrmento d IEGE ......•••. , .......•
BR·Ol llju:-S:llJtlago-Utquil ob- AlmoXowife - IAPM e SAP5

jetil dêste projeto de lei. permiLlrá a
11erfeita ime;:raçi.o econõmtea e 80- _'>l'qlliv1s1a - lAPM e SAFE;
clol d~.~. rrgl'e.g f:mteiriç;1s do; p,ll. Artif'ce' de Mflnutel:~ãl) do
-,es Irmãos Uruguai, Ar;.renLlna. Pa_ IAPETe •
ragual e E'a.U. At1'llvés das rodovtas ' ..
;lce:on111s, com Bm'Jdo rad'al e Jongí- A~cen.wrJsra - 1APB 
olldin~1 dêsses quatro países, comple, IAPI e 1APPE5P .......
tar-se.á a lJga"áo por estradas de ro, A'sistellte So~:el _ LL\PM _
dagem de prírneírn classe, desses re-
gJõBS fronlelrJçf.s cem as Copltal: IA?I - 1 A P E T e -
dos setts respectivos países, IAPF'E5P • •••••.•••..•••

Só então. o sonhado Mercado cÔ. Atenden~e - 1 A P B 
mum Latin)- Americano poderá ter IAPE.l0 - IAPl e SA<'S •
um sentido prático no Extl'emo ,Eu~ AuxIliar de Enfermagem _
doeste do OonlJnente Sul-Am.erl(:~- !API e IAPM ., ..•••..• ,
no, em qne se toUl1n os tel'ritór:os dil'l
quntro das suas mais importantl's AnxlJJar de Portaria - lAPB
na,:õE.s, através do setor brasl'e'ro e IAPI ....... .. ........
que é o úg!c~, "~J.ll~lm. revelador d~ eúnt&dor _ IAP.B - IAPe
preücst!nnçf;o 'Jr~ca da. nossa pâ- _ fA'PETe _ !APFESP
Lrill. para a for ... &ç<1o da conscIência _ SAP"
pannmel'lcana ., ..

Sala d(($ s:S,ões, 16 de' mar~o d: DllLU6Jtl"afO - !APETO &
1964. _ Clo-vls PC3tana. SAP", • • ..

, eirurgião-Dant.lsltt - Iapei~

- IAI'FFSP - IA?l -
IAPM - SAPS .

Enfenuelro - I A P 13 
IA'PE:I'e - IAPFESP 
IAPI - IAPM - SAPS ••

EscrJturárlo IAPB
IAPC - IAPTEC -
IAPFESP - fAPM ...
SAPS .

EstatlstJco - lAP1 - IAPM
- APS .

Fll.rmecêll\ico - JAPETC -

P(ü;eto n° 1 82('. de 1SS4 I,ar;a:,s, como vêm sendo ftJtlls, lIilo5
"a~lJl II cum:Jw'r uW·J enorme ll.-r-

_~'.d~r«, };}J'O:}il'. lQ[,ort;'J, 1)' o: .e (,c l'ilue,ZIl VIlII! O. Il:optietár,os !le
â .1.., 'e"/L_Ué,.s WUU1W" a éS- I .muve.s LI 'lJaL~j" fO.ú:mlo com que a
t 'Pl1'~,{'J..JO ~(;rn,J1JIj/lU? q~!r ~l)~'~jm!" :;:p~úrn1;'UO a~ r('J~da lm::tbiJiárla se

OLJ . P·-9uUJ~IIL.. ue WQ1JrllC;t fJ.J f}f! .:on;;t.iUti,se ,WJlJJ u~~s mais Sf'I"':hOS e
{1.~1!:)~,'t-l t'l ,lO. C./}iHWtL'1 CU.l8 cu.. _J1'lJ},f:ll~_'.O;' ínvcer.m.ntos económ.tos
f~(~I••o~ tiO <c,u, lO-I,] 111:nO e do:: ju h",acl.r:I:(.Íc.
111(,,1'0 I~o L',',';o âe-ctt;«. ACOll.ece (j.Je. C:J1I10 sanem fod'ls. o

(DO S~. El\-r;'IANOà<:L WAISi.IA!l.N) I '''P ,cJ .1;1J',)))'''J';), /WUJ em v....Ui 8
_ 1 .\UlL nctér.a, ev.t.::.-'1t~ e mdíscuuveí

(As Com ,-,,,es O:' lÚJ1slHuir,:'o t-I mPl'OtiULVld.l!,Oe, e dHqUples que uÍW
JU.siJI;J1 f ílo .FC[n:'''l.~). .nel".ce CjUB;quel I'PQ de faVor dú lf-

o GOllL;l ';'i;':-O 1,~. (anoJ d,:lcl'e~;'l" .,;;,Js:rdo.r P..1l:JO.
. , '. . I 1,'0 pU:(l\le o Inte, ê.'-l>e püol.co,

_4.1'1. 19 ]';·,lIU'!' qu, ;quer cIU\!ClI':J I'.IH','O da P'-~I.J:ldê.llJlelo] consag ra
{In p-!n:HJ Hr-U ./..' -,' .!~uDJ que tU' ~ U1 p::J:l nt.:'ma con~h{uc.j:;;nnl v~g'e:t

gUi', eo pego lU':JA~'j Ue aumemo cu .e. t~tá a rnd.car que o cam.nno da
:rnlJI'J'ilC.• O .C:J I'nel do alugue! ú~v'-I.1:~"·] po,.;tica orçamentária c!en'rá
<lo prJa J, l'", ,L t-'ul n. !'_·-uue_l'·,~J~r uaçndo na dlleç~o da procl:hlv/-
UI ~,,;]JJ'-_ cnno r,uJ]~ (.0 1 u.." numtl){C's du&,;;-.
dJ ~dl.J.'I~ U [d.~j l.nJ C n~3 Jndic",s do I o c3pitol rmproüeuo e e.golst..:co,
CC -'J oe \'_ u:l. Icomo e o proven.ente da rentnu.nta-

Arr 2· r.o.. C('l1liJ los em eur;c, ern . ele mlOJlli.J.;·la, deve ceder íugar, _ClI
QU., CC'kíe e~"J l,pJ tie es.,pu.,,,;"~ C;V 'tia nó lnfl.S, paa 11 capital pr!llHlIJ
f:·.~'llllfn,u, p. '\'n.~"el'lI, em tôd,u; h" I\0. de mL;:w:e ~oc:·~1.
Sllu[j;'u", o v~:or cn.~'lJs{,d~ <IL,.' (j~;"(:1",m. t:;m.JS que Os grandes
(J 5IlJ~r.O m!jlJm:> 0:1 custo de ,"~cla : \'1l1c.l'CS lmobl1l'lldos nns prOlltJtlln
11.1 L')lOl'" (,li mlc,o Cio contraIo. I des predloJS urbanas••'e Vlcssem o

Ali. H" A j}lf'~'_,.",e lei emlará em Ol'H restrições ieg;slatlVlIiI e'11I:Ii-
v·gor UH unla lb H") puilLcn<;á:>, H- I J;'cd::s, como a qU~ llqui se llr~cv!1i
V~,~::Olll_W~J~SC flt: ti ~ fJDsl~ü(lS ClU ('dl1- -:a. ffiLUllnuHe 1 eve..~ter.lam p..:lra uma
trrmD.. 1c,pl,CJ'~;, o ma s p 'oà-ULJva õ •.nclo ilplJ-

.1U-liJ'IIl·IJ.~ÚO ;::,dw. L-Jl..ez, na florescente m:JúF-
'Jú bC vem tDl Banuo nvl'lll/l fO,ln~l- .La lmc.onnl, o que virá a repr~lien

ru, {'OO,/i' to> !-" c,,: eiãlíJ,S de jmóvp ~ 'lar um \·.llor~so e jndl.~pensável elo
Il't_'JCÍI'DC :;ls \lJ'tlnnoa, fnzl'J' ill.!'erlr en- ,. mujo li lnJcat.va prJV<:lda.
t)'O ('li cJÚ'-l.'lJ'.'õ (Dn!n.W/lJs /l ul'~J- pa,l'nle1amente. tamoém e.-;tarla s<r..·
fN\"O, p:,r In li' dos loclltllr.cs. de do lacll,tado o problemll. h!lblt~C1o
l'2.;:;Jr UUJné,'!D. r li mn;lIr2';üo dc fl"-l·lal elos grandes ci~ad.s. velho e ,D
,gurI, (,oL.~~p"ndL· e. P10JOl'C oll~1 e êOJ;j~,el Pl'ObIC;n,~' l:UO só peja e.st-Jbl:
1:(Jn!tlll]J~J'"J.!'n;lJ:ll,e 12C1.S auml'lltOO I,Z.. Ç~~ dos ll.....uel es, uma das pno
ê03 Ilhe s (;C, ~n:(do m:n.mo toU dos ..u~atoes mn-, mnl'~antes do ZlClH3 DMpõe sôbre a. situaçiío funcJo-
In~l:es UD ClL:l úe vltl:!. Ie61slr dor lnqulUna11Clo. mas também nll/ dOil sC'rvidores 11Iterinos do

}iment1~IJ1";-' (jUC tnl p;é;t;cll, rllem . ~:Ia seguran\'a de que a 1l':E$en~e Jei, Poder Executivo, deter1lLlna. o
lle N'lJHlltu,1 t '0181110 'P:ejJ01l'1l1:9n- ,c; so V.Oh·l a .metecer.1\ aprovaçao, tJa aproveitamento dos c01Zcurs:ldos
ze j.C1·11 Q cC'I',",nmen,o da lnJ:3(.::O,1 SJasa"orlg,nnrJa e motivar;a um ~r~n- do SCr1,lço Púl,!ico Federal, e d:i
que li!'! I:mtu~ ano.; avuE"sala a ,,'erJHO- :lO numera de rev~n.cl~s dos predl')s outms providências.
m fi. \io p:\'o,np.er.rntl! flU;t/'l\llte l~c!lclOS, a cUja llqu,slçaa ,teria prefo-
v 0''-';'' !lo p: :ncjp,o legal qu~ xwr- I renc!a o lnqu.llno. por. força do que (D OS'fI. OStAS CAltDOSO)
tem /l !ilw,i:o do ;,,]1flrio mlnjmo !t-I dlspoe o arl. 9° !la Lel n9 3.912, de (As Comb'éJe~ de COllStltulçi.o e
IPJ. J de jul!10 de 1~6J. JUSUI;O. de S~rvl~o Públlco e de Fi.

Em ve"úl'd~. rle r lJulilr10 mlU'l1hl, Com este., obJetIvoS submetemos à nanças1.
por JUiI;a IH' ;el {, [,xado com o ('b- ; oa~a do ~.<~e~t.e p'oJeLo de I~i, .
jc~1V~. Ci~ 'm1.'dlWt'l' [.'S nece.'lS.U:1':!P,S 1 t,SiJ.la._das Se!'~oes, 17.?e mar.o c.e, (I Congres.o NLclonal drcrela:
llDrm01S Ué aJ,mell i1êU'J, IJab I'tJ~'n 1,04. El1l11llJ110cl Walümann. Art. 19 0... serl'idores \nterínJs d~ cuarJa - IAPI - IAPM ..
ver-tUlHlO, hlgjmc c L"lll~pO,·tc do -- PtJuer 'Executivo das .Autarquia" F~.. Lnbo:'a(orJ.~ta - fAPFESI
t.-abalhcJdúr. NIJ clt'e)m,l10d~ êpl!l'a e ProJ'e'o n9 1 861 de 1964 t!eraJs e das InstituJÇÕes Cle PlevJ- -IAPI - IAPM ••...•.•
~e;:;j,,{) (11) pf',~ ,.~l'l. r.1 <lu C-oll3'll.ja- • •• ,1i:ncifl Social, lldmltldoo, até a pUÍl'l.
ç:co lJrr~ L~llo eo TrllufIJho" o~ ,eu, Prolonga a B1/.81, do Plano caçiio d:t p:~e:)te lei, serão cons de. Motorista - IAPB - Japl'íl
l'C5lJ1-cLvos ;;llnJt<ltVS IJ::ver:iJ ~1~ ~~r 1/DâuviilíD Nt1cill1UlI (ljuf-san. rtloos excedentes dos re:pectivos qll"l. - IAPFESP - IA:PM -
dittllo~ p~la p_.-rJ!ilo de adep;'lr e tiago-ltetl]uí) até a Ponto 111- dros, desde que haja concnrso públi. SAPS - 1AP1 ,
t1li'Cju.r n(J\lf'.' ~ n~ce%dnde3 "os r,lI- fernac;onaz Brct8i!~paraguaí 'lia co, lJterto p~b D{'p~rlnmento Aum'- OfIciaI de Administração _
dl'uc';-_{'{'"nwr:c', C:lIu,flüneo.', '-,0/ o DTl-35, 8ól:ore O 1/:0 Paraná. pas. nlsttatlvo do Serviço Públlco. DAS?, IAPB -l'APc -lAPM-
"CiU;O de \,.rllc" pl'.sumivelm~ni'! v;-l sOllelO lIas cidades catarlncnse.~ para lldmíf.Súo na -rc!pectiva sérIe de lAPETe - !A?FESP -
g~nlc f](' r:wo [10 pr'rlo;l!'! ~m rjlo!' I!~ lIa.1Jirallga e Dionfeio Cor_ ~lllSSes. • SAPS ..
1,3-.$ Pl1C_';~.O" bhbs-s,ene.uJs ;'{' 1i~ r"'?i;a e n~o 1JaranaellEes de Bar- .Ar~, 29 Os hnbl1lla~(I~ em con,ur_
CC')'Ulil;ues. I "OC!ill. ['DI/lo Antônio e Capa• .5~s público, seriio. obrigfltori~m~n~e, se::-~~~PFE~:~ ÍÃ~fe'::

C'.H. f,e lij,lfl d.1S p~refJa.' JU f:"· I hiM'". nprovettlldos no prazo de 60 (seueo. IA?! _ SAPS ..
Illd1.U' C{W",;)IJ"Vl"; do llJvel .', ~~'l (UO &:1, (11,OVIS PESTANA) tal dias a contar da realIzação ela (11.
1Iu ,o m'n',Ml," hnbJtrrão, '!com ':e t!m'l. pro\'l1 a que se houverem sul)- TécnJco de Contabillda(1e -
v;~r a ~Dk,..r, por IÔ"~[l de obrH',"';10 (A, COl'lI'hÕi', (b Comt'Luícào e metido semple que.verificada a.-oli!e- I A P E T C - lAPl _
a'!'lWJl~ICJJ·JJ. lllZJ~1 a~.l:J C()rre3;JOn- .1ll-I',:a, d" T,'Oll1 pO;'its, COmunlca_ téncln de vaga. IAPFESP _ I A P.13 _
t1;;lter, nos :H1JJli'nl.as uo próprJo "H - . õe~' c Oblf>3 Publ.cas e de F,nlln- SAPS • .. : ..
IÚl'-(l 1l1l11llncl", é óbvio que Il sua til's- ';:l.SI, patágrnfo único, Cons~deram.se
tlllt":50 jlll-JJi, tr. c'mple(Jltrl, umll vagos. pora os efeitos dêSte l1~L;go, os Tt'lefonlsta - rAPF~"l' -
vez que. fclnJIl1~nie. sempre luwrá O C:m:-r:t!O Nacional decreta: ccul'ados ~ por servidores interinos, IApI - IAPM 121
dJ ''''I lJ1S11f,,' ["JL€ e Inndequn30 it Art.. 19 Fica prolonzndll a BR.Sl ressalvada a hIpótese do nn. lO, du, 412
cntlsfRr;Iw dn_, l1~CI.'.s'llJ(]~S ,-',n';~I','''S 'lJl:I,-E;r.,1:1ü:;o-Il~CjulJ do Plano ta leI. Operador - IAPI .
00 lrPob[']h~cl~,'. e :&-0 porque o "cu't~ .,odúllj~·r_o NacJ,ual até a Ponte In· Aft, 39 O P{)der Executivo regula- Dentista - IAPO '73
d:! \'1<10." fC-llUllnmte htlVerit rle lerJiJlcl:n~J :BrFsll-Paragual, passai]. mentllrá, no prazo de 20 (trintal Farmacêutico _ lAPO 11
c_~,l~J' II frrme, 'm(..'mente no que cor.- do n~s cl~~:le' cut~rlnenses de na. dJIll:. a presente lei, que entrará em
c[jrne à ne1f!"" 1(]'!llc hf\lJJt!\r\on~l. jUI_ Jj;,:n1o P D:unho Cp~Quelra e nas vigor na data d~ sua Pllbllcação, te· Mé-dicD - lAPe 263
gnda m~pl'''sc ntJlvel á. vida hum"n'3'j Ytmn~'n~.·<.~. ~2 Barracao, Santo An· ,"ogadas as dJspo~içõe5 em contlá. Tal estado de col~a.s traz. hnedlata-
1,€10 l~g,,'lnr:or trr.,balhista. _"nA' e Cap~l,ema. rio. ma'lte, a consequênclft de gel'6l' na

DrSélt forma, C\'cIO antes se d~c, I Art. ::0 Re·.ogem~e as dl!p:lSlções ~ Q

fruml.,wa e.,tnJ'!l a lntznc::o do IralE- :m con!l·ário. Sll1a das Se.s$Ões em 20 de fi lr<;o e,sp'rlto dos habUltados a Irremovivel
ludor tra.b(llh:~tn, vez quê o trnoa'Jla- ,.í"r,la dn~ ~;S!ÕZS, 16 de março de ~oe ~6PT4.N-_DALaPll,tlldo OSélUl Cardo. crença. de que nada valem o esfôrço
dar nllClonal. por mais que ,.~jlJ 1I1fl- .1. C4. ~ C!OH3 pestana.· nem o mérito dos que se submetem a
jornc1o o salárl::! m!nimo, sempre' tE'1 Juslijicacéio,' Justijicar:éio ;ôda a série de exigêneias para dl.spu_
tarfL impedido de ncompanha,: tiS e'e. • •• t- t i tar uma vaga no &rvlço Público. Sa-
vnçúes do cu~to de vIda e. conseq\len- O sonho d:> mercailo comum L~tl- ,O pr.El!en u proje ~ v &l a atender bemos que o Exec!1llvo - e :::.~!t~~
temente. e,{,al'á de:MendJdo .... '('1J"11~ ;lo.Amerlcano e3tá em vésperas de cerca de 15.000 hablllt-l1.11OS em c..-.n-. nesta. Casa mantém o mesmo '''---~:
necw'ldade.~ e~'-enclals it VjC!a, nUll1a _ot'nar magniflca Tealld~de. Os seu; cursos pr~m?vldos para Ingr~o n

l
~ de vl.sla. - consIderem essa ~!t ..o~~,."

secledade OI'can!ellda. :!:.mltados práticos, porem, depende. ServiçO pubJlc~ Federal, e a disclp 1 camo fruto da conLlngt'ncla ntulll, .: .
I/lO roullo da ex1"têncln de uma boa na.r li- aplicnçaD do dispo.sltivo cnns- vez que aproveitar o habilitados ~!~I

Por outro lado, deve-se levilr em rêde de rodovias nas reglóes frontel· tltuciortal Inscrito no art. 184. PaM ficaria li1speDSlLr alguns mil.hares '
consideração (Jlie as majorações de riças. que mellior s, 1XI!'S& avállar a exten- servidor/l6 interinos. Babemos que --'
alugucres condlcJ~nadas aos aumm- Para a Interligação dos pa1ses sul- são de seu alcance. é conveniente citar seria uma medIda de terrlve1s ::::
tOJ> do custo de vida li dos- lnd.i.c_e,s ~a- a.!Jlc.!Ier.nClll Uruguai. .Argentina, Pa- llle'J~Jevan~to proelldl~"",~~ sooiai&. geradora. de --,.
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tensões por todo~ os tltulos tnd~Sejá-1 "f':'Se projeto. que hoje ~ta.rá na munlcípío dePMso Fundo, uma dasl gem a l~,Úit~..âc, são \loS píonel.ns da.
- veI: E pera não dar origem _ uma oámara, acredno Lerá o mesmo CUI'EO; n;(lIS Imp~rtantc;~ comunas daquele <ls~J~tcnCla publlca em santos,

injutiça comete-se outra' deixa-se eS ;) mesmo roteiro, porque, à samerhan- Estaql>, a coletorra nmcíonanno com NUI> obstante tudo 1<50, Sr , _2re5i
maecer 'a esperança dos 'que lutaram ~3 do Líder Ariur Virg Uo no ~el~d(), um unicp servidor. Em Santa Mar,?- den,~, li SMlta Casa ue J\üs.er'c~~'Íia. ,
e tívernm consagrados seus mér.tos remos _tambtlm l!~ conôutor ms.gne- outra, c,dade Impor~ante, !!.coraçao de . santos luta com as ~ l11,lliS. serias
pesscaís pelo eEc(J~mento dos pr'17.AJS I.rm homem rupel'avel. que c~mp,rNl1- d()Ril? Gr~nde do tSU1, tbll'tem t Udll. dlflculdaue3. ca, a ue r,"".s~cncla gru
dc valldaae do. CO!1CUrSllS púolíco Je «1'_ sítuacao brasileira - o r.,í~el· exa,!?l'Jt f~ e.~1 ~.ava a e~a't eu o tuíts, com número reduzIdo de, ~u'j.lal·.

O Diretor-Geral do DASP, r3Sp0l1- ocutet de Andrade -- e 0_ PilftJc10 ~ un co :l1~c.~:l fiO' Err; ~ o An- tamentos remuaerauos, p,'e<tanCloem
dorulo 0-: H.~!lue:lmehto de Informa-I' fl'abalh,lsca B1'Jslbr? netta Cale ea- 1;1i:; cf r e'?~n~ 1 C()}1 e~u ~cl~(): seu ambulatórro aesistêneia diária ~e
çoes .n. 521-!,~. de minh~ ~~:ol'l:\, Jel'!Í também ~umlJnr O seu dever. tã, um e ú~~' fu~c?ónár~ do~nte ~t g;.ande valor, a SM1ta Casa não dlS-
através do OfICIO U9 1.978, ce ~•. 8.<l~, Sr. Presidente, a h'l·a não é a -de nha atendendo às partes dentro da poe de r~cursos para cumprir _a ma.
esclarece: Jlmnía, não ê Óe discórdia, não é de c()IetotJa federal .E ísso, .Sr. Presí- alta missao. As SU~ despe.as sao as~

" 1\0 D:\'"'p não caba tomar maíquerenca nào é de meompraensão. dente, Srs. Deputados, sem f·alar nas tronomlcas e m!Ws astrcnômlcaj, se
providêncJ!ll> • ~'l:a o 'apmvelta- não é de cóiera, não é de õdío. E o comunas de Humaltã. Cal~po Novl>, (Ornaram nestas ultimas quadras, em
mcn.o d03 canuídatos aprovado" <,arLldo 'I'l'ab!Uhlsla Brasllelro na Cã- Santo Aug~sto, Tapera, Nao;me-To_ l1ue O custo ~e rlaa rompeu qualquer
mas tão-sõrnente, nos lêl'm()s. do mnra dos nsputadcs sabzrá, r~pl~o, que e <.!utlas, onde ~ materral, parn teto d~ prev~mo.. . . "
crt. 55 da LeJ 119 3.7&0-60.Indica- "umpr.r o seu dever, dando à Patrla .ustalaeão das poletonas federal;; foi A .sua Provenoría, hOJe exerc.d:l<
los, em ordem de Cbsslficaçáo -,em a tl'anqwlida<le Ijue ela mzrece.. '1'0-, remetido I:á dOJS anos é, até hoje, as pejo Ilustre Advogado ~ Professor ce
pre que houver sl)licitação dos ór--[úos nós. ímouíoos do merhor propõ- mesmas nao foram ;mstaladas. DireIto DI'. Cyto A!~alde . Ca~rn~!?o.
g1íos mtereseados: As nOlne3~õ~s -ato, saberemos, 110Je. vouar .sadlamen- Isso representa, não apenas a falta mandou~me ctm ?flC.O que e ·\ffia.
oem'rem quando há vagas a pro- c, para que fiO B:asll seja ando O .Ii~ de eqUIpamento dn parte da arreca- verdndell·a. exu. ,açao, 1I0S tJrm()s que
ver, As s\lce~si\'as leis qUE efet!- na. de seg~rangl! qU~ o povo :·equer., dação do Ministério da Fazenda, ma., pa~so a ler: ,
vam h:terinos, hnll.edem a "co~- Sr.' PreslCl.Ellte, a colera nao c.n.- também tremendos prejuizos para as \ t Santos, 2() de llJarço de 1964.
rêncla dessas vagas, fle.melo, di<- .rói. E dlgO /llU..o b~m, pil:que In- partes. Os contribuintes daqueles mu_ Excelentlssimo Senhor Deputa,lo e
sim, prejudicados 05 cand.dato5! "..~"l~e na .€sc;l.ur~ ~gra(\a está -() nlciplos têm que Se locomover parapresta.nte Irmão:
aprovados em :cncUrBO". Jelc\7.el ..e.sj~u.G: . Na() .), ponha o outras comunias para pagar impostos -

• _ - •. zcJ Eúbre a VO,.':iI ira". EJ' j,sco que- a sempre que p?ecisaTl de uma. gula {lUI T(Jmamos a. liberdade de reiterar 0$
E corroborando a, :l7!f;'I1lllen'3.çao ':J1mala de,eJa: 'e iS"() que a Cé.mua de outro dMumento quafquer relaclo_ t~l'mos. de nossos oficIos de 7 de ln
, ,sustentuda na j1l5tltl~~~lV~, ~e~[: quer; e.is;o quo o ,ParLldo Tl'abalh'Ls- n~do com. essa rl!psrtiçãl> pública. Ineiro e 16 de ugôrto de '1963, res"al.

PloJeto, V~Je a pe~a tral1~~reVcr, (l,.~ ,a, Bfll1l1elra dará ao BJ·a.'il e 3(J povo E há, amda, Sr. Pres:dente e-81'S. vando, porém; qUe QS numeres então
da, o segUInte t()PICO do ofwi{l d~ 0.1- _ a tranqullidade lã muito almeja- Deputados. para apenas-me referir ao apontados já se aHerare.m profunda.
2'etor G~ral d~ D_~SP, n() qual c.hego- tia. g nao se ~jga que eu seja, par m!'u Estado, a neees~jd!lde urgente lia mente no sentido de tr:plicar as 1'1:5.
rlcamen.e afuma. "xemp_o, um transfuga ou u)1l ~eser- ctlaçfl? das coletol'las federais nos ( p()!1.,ablJ tiMes fjnllnceira.~ desta Ir.

"Já foi sugerido que, pell> m'e-I :01', porque, naque),; hora dlljml que mun.c'plo$ de .{erval Sêc? .- Alpést_re ma,ndsde.· A tal ponto cheg()u odes.
nos para CDlll'llillÇáo de !ntcl'e.BSi'i>, urave.ssaVa a Ilaçlo!,alidade, que tôda - Tigre - Pedro OS01'l0 - Sao nlvel orçamentário Que as despes:ns
tal~ leis detl':rintnllS.em que os In- ~..l Pátr,a a!.raves"ava, eu ~oube e~ln- ~arcos - Plan!lll()';- Redentora -\para. ê.ste Iln() devem ultrapassar a

c teJIn03 efetivados passa.s.sem tJ.1 'Jrlr O ,meu dever, .ocupeI, Inclusl,ve, _ao José do Inhac()ra - Coronel .ai. casa de doIs bilhões -e trezentos, :nl
~omliçÍlo de excedentes. deixando j, Cadela. da Legal!t.~de, quando, ml- caco ,- Ant.a Gorda - Ilópolls - S lhões de cruzeiros. com um déficit
as vagas !l>3ra os concursacll)s, rn1s ~ut?~ an,es, sal. a Câmara, e os A!.als M:a~t n?o - Putlnga - Rodeio Bonl- previste de ~ quasl 4;)0 milhões,'
ate agcra a sugestão não foi cl?n_l~on~,gnam a solldarledeéle, àquela al- to- E.,..meral~~ ~ tantos outros. Em parece-nos sup§rfluo dizcr a Vcssn.
siderada, Seria essa a provlden- ,ura, cumprin?o o m' . dever, de tra- nenhu-;na dcs-,oS:' comunas. até hoje, Excelência que tão bem o conhece
ela a tomar". onlhiF.ta _conViCto, .de 'JegJtlml> eraoo- foi crlada. umJ c()letoris. federal, e do vultl> dos serviço- que pre:ta esta'

, 11hists, de nacionalista também cum- ~abemo..~, por fiso, q'le a. populll.ço ca ' b "t'd Ilt I
Da todo5 Os F...slaelos vemos, diár,a- llrllldo meu dever de sollClarie!t:ide di'.",~es muuicip!()s reclama, com mul- sa a po resa ue o o o ora pall1-

mente, reclamações e ape)os transml. para com () prendente João Ooulart. ta justIça. e o Govêrno, que dever]a l!s~a, ~ do acréscimo de resPtJnsaN11
tidos à Cãmara da maneIra mais ln- Pul 11, Oadf.'a da Legalidade e mani- ser o mal()r interessado na soluça0 da es ~ue Pllra eh representam tIlnn.
<iiglJ,lda. No ent.anto, nenhuma so- festel meu ponto de vi~ta. Dal dizer dêsses - problemas, prJ..'1cíl?almente _o bém doent.es. aqul ~heltndos. de ou\ros
luçã() se propôs ainda. A que ora fa- que não s'r~i um aventureiro um M'nlst!'O da. Fazend~, ate hoje tem pontos de Sao Pau~o e de ontros Es
2emos é uma tentativa. de salva.guar- lrimrfuga, ulu -déserti'r. Mas o quê é sido O-ilustre ~usenie :~ solução de lados d.a União, sem embargo de.ser
dar ~a crise cs m!1hares de servl?-?reS preciso qllB it/Câmara recenneça, o um pr?blema' tao fundamental e que el!l obl'lgnda a :lrestar tôda a aSSJs.
interm()s que teriam de'ser-ilemltldos que é pre~1so qUe .ada parlamentar tanto mtere5$a á comunidade em ge- t-ência gratuita aos Intrgtantea das
se fôsse pf()mo~lda· lm!lpcrllulnada~ ;enh!, àlan~e de si é que existe a si- ral. corpos de lrop~ d() F.x~"c'lo e crntln
l?-ente a. nomeaçao de ,todos os habi- ;~açao de fato e o Oongres~o bl'as.!- _ Quando faço êste registro, quero ge~tl'.~ d~ Marmha e da Aeronãt:Uea
11tados em concUrsos publlcos..loI:a8 ê, J21ro terá que dar a Msa sttua<;ão de apelar mais uma vez.. desta trJbuna, aq,.Ii .edJaodo8. _
sobret.udo. o meio de to!,nar al;'llcável fato a SltllllÇlio de direito. E' i~$:() que' t'3mbém, av,orn, ao 'novo diretor da Apesar ,d()s.-comprcml~sos astronô.
e efetlvo.a sl~tem' d() mcrlto, ha t.aI!to o pavo espera e, espera trauquilr,men- D!\.SP. no sentido de que os concllr- micos que te:n de ~nfrentar: ~~ra w
tempo dIscutido e tcntado,- m.as dl~- te, porque conf,a no COllgrel'SO bra- sos para. preellchlment-o dê!'.~es CI1l', prir a ()missao do poder publicl> fe-
rla~lente desrespeItado pel~ ~al? apll_ l!leITO, confkt em todos' ()S parlamen- goos tenham caráter re;:jonal, que não deral nesse setor, nesta. reglãl>, -con.
caç9.() d() art. 184 da ConstltUlçao Fe- tare.;. " se veriflque mais aqulloque aeonte- tinua ellta Irmanda,(Je ignorada. nelas
dera), O povo ~sperfl: e ,aguarda conflante ceu afé hoje:, os concursos apenas se autoridades da União, quando se.

Sala das Sessões, 20 de março de, e c()-:welentem.ente e esta demora, 51', rea(!?;llln na Cupital do ESta,do! nU!1'a tra~ de dlStribuír _ auxUl.os e Soub.
1964 _ De>pU!a(10 Ostas Cardoso PreSIdente, nao será IOl'lgll. Daí mi- odiosa. e condenável dlscr1mmaçao. vençoes par' e!.'la-precIosa. contribul~
'.PTN _ AL nh9s congratUlações ao nobre. Lider Multo o e muitos va11>res do Interlo: ção 'num problema. de obrlgaçã:l pre.

. elo Partid() Trabalhista BraSüiõiro no dI> Esta?o.- e~n !Cdos as Estados da clpua dos 'governos.
O SR. PRESIDENTE: Senado da República, o nobre e 111)n- FederaC;llo. I}a() sao apl'()ve}tados nes- O auxO'o orçamentário do Oovêrno

Estã finda a leItura do expe:liente. rado Senador Artur Vlrglllo. Dentro ses .P(Jstos publlcos, por faha. de op()r. Feflerlll contlnua a ser o me.,m() des-
1', - em P?UCO, poderemos nos congratUlar, tumdade. de há muitos anos, a lnsigniflc:mte
I!!' IV -'ORDEM DO DIA 1amt , L,n os Senhores PIlt:Jamen~ -DeiXo- aqui, ao fazer êst.e registro, e (porque não dlzêlo rldlcula) ver)'a.

O SR PR~SIDENTE: tw~ST~ab~~~ra balxa, onde o Par· o mais veemente apêlo ao responsável de 8 milhões de cruzeh"OS, sujeita ai!\.-
Nu() t:ndo eheglldo, a,lnda, os avul- 19u'ill l~~ I;Ôa E,'aslleiro sab!'r,\, pOr pelo..~ destinos do-País. principlllmentp. da, a desc()nt()s. A importãncla. efe·

, ws referentes à matéria constante da unís~onam: te rç~s. 'lara qiíue tOdos, o novo Ministro da. Fazenda, na es~ tivp.mente recebida ,,(quandl> o é).
t "uil' eu " o m o g ê e amente, pel'anca de que S, Exa. nã() seja ho não chega. para. as despesas de um

Ordem do DJa, dou a palavra ao Sr. ranq Jzemos a Pátria. (JI[uiJ',,;\ 'bem) m~m de idé:as bolorentas, como os dlaJ: •
Jóiio Veiga para uma comunicação. O SR:'ANTÔNIO BRESOLIN: mInistras que já passaram por essa Essa a razão pela qual, mais uma

O SR. JoJiO VEIGA: _ Pasta. que vol~a seus olhos para o vez, vimos Bol1cltnr a prestigiosa. in-
(Para uma cOmunicação _ Sem re- (Para uma com7tnlcação> - Sr, 'nl,erlor do Pais, principalmente pare fluência do lIusl,re e escla.recldo le-o

·"s- d radar) S P esldente PresIdente e Srs. Deput·~dall, já Uve o men E,tndo, rosoJvend() os proble- i' d t'd d . . l:
~. ao O o - r, r ,o oportunIdade de _ratar reiteradas vê_ mas da pOPulação do meu Estado 'e g !lIa OI', nl> sen I I> e que seja SI! 's·
Senado da Repúbl1ca vem de a.pwvar ze.s, desta tribuna, de: problema das do Pó/.s. \Muito beml. . j tanclalment~_ aur.:enlada- a,9uela ver~
esta madrugada o projeto do nobre Ooletorias FederaIS no meu flltad - ',' Iba., par OCREmo da elaboraçao da pro-
SelUldor EUl'ice R.esenele, que disclpll. Rio Grande do Sul. o, o O SR. ANTÔl\'lO FELICIANO: pogta :.ÇI!'.çamertã.rla, ou que faça in.
na '8 eleição do presIdente e do Vlce- Sóbre q assunto conversel duas vê- (para uma comunicaçtlo'__ S~m tr~du~r emj?nda, qnando de sua. tra-
Presldente da República.. zes tambem com o então Ministro da 'revisão do orador) - _ Sr_ Preseidnlé, 'mtaçao pell> paJ·lam.ento, elevando a
d~~r:cl:e~~m:;:e~s:gm:á~rua~: Fazenda, Prl>fessor carvalho Pint<l, 'e venho à tribuna pall'a· imcreller nos/ pelo msnas 200 mllhoe. de cruzeiros.
dade brasileIra, -enquanto _ e não es-' estive uma vez, também, no Miriisté· Ana's de.sta- Ca~a ofício que receb' ,Esta;n(),~ _cert(). _d~ o,ue Vossa Ex~
petávamos outra coisa _ o honrado 1'10 da Fazenda, nl> Rio de Janeiro, da ProvedorIa da Santa Ca~a de::\>';: .elênc13_nao del,- /11 de ",Colher com
Llder do partido Trabalhista Brasi- ~ita~~o do mesml> problen: a. com o sericórdiLde Santos. - Essa; ~ntld3de'l'l aten'i,ao que jUlgllmos m'erecl', esta.
leiro, na Ctlmara Alta d() Pais, o llus- re I·Geral dêsse Mlnistel'io. Na- de mais de quatro séculos fundst'G nre(emao e Ih. dará todo o seu tllO!O
tre Senador Artur Virgllilo Filho, da qUel~ oportunidade, S. Sa., Inclusive. por Brás" Cubas t.em .sIdo ~trliv~s ~~ !)·pst~l1do, assl~. m:tl~ um serviço a.
bancada' do Amaz()nas, declarava en- ~en ,uou_ que, no Brasil, sempre que tempo e das' geraçõet> • ~~ (iadeJ 01 e,ta terra que tao dedlcadamente tem
tãtfcamente que a hO~A nãl> era de se,_fala. em térmos de arrecadaçã() templl> de nssl'!êncl _ 'JgJ ~ Se~vido em tôdi1 a sua. vida púl:tlica.

.. pen.~a-se em despesa.. sem se pensar ~ R OOC • os llP Anteclpanel() os nl.q!g sinceros '\ UI-
manifestações acadêmicas; era. uma. naquilo que de fundamental elÓSte na cessitados do lito-al e a várias' :11'\,\- deo'npnto ' 'f11' !llj
hora cUfíell para a Pátria e o Partido organlzaçã,1> da máquina q~e clev~ des ci~'cunvizinhas a Santos, pre,:t "a;;\, d s p~r '. ~ o .que pu ar
Trabalhista Brasileiro, c:oso de suas carrear os recursos para. as cofres da a Santa Casa de Mkericárdia servl'~')51mo - 9. nDtS~ M"~~l~ó.rdla, reitern._
obriga~6es, havia por bem deliberado União. de alto 'quilate. O seu corpo cll:'lb(), .,..~~"Os prr,;< ~s,'I,,:~"~9!1S0 grande
unlSsono.mente dar seu apolo ao Pro- Esta é uma verdade fundamental, fOrmádo pelo' Inal. eminentes profe? o o e t

n - c":. . ,:0,
jeto Eurico Resende," E O que SC obser- sr, Presidente e 51'S, Deputado.~.Ain- SÔl'es da. terra santlsl:a, ()s sens- f:tn D us g.la"d~ VD"~ E'.celêncla.
'VOu, Sr. presidente, fOi a. votação uná- da há Pl'uco, visitando meu Estado clonários e os homens que, real!zQOldo Cyro de AtlLal/de Carneiro. prove.
nlme do Senadcl da Rettública. tive oportunidade de verificar; no V~dadp1r() lLMM.l11nrln no bem, dirf- dor," I
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Ew-al de Patos de

Rura.I de Sacra.

.A$ClCllIç~ Rural de !raguar!,
ASsociação Rural dê Itulu.nba..
Asso«açãO R~lTal de Tupact.

gmú'4,
ASsoclllção RW'1L1 de Araxá.
A~.sociaçlW Rural de E.9trela do

Sul.
Aesocie.ção Rural doe Monte

Cllrmclo.
Assoclaçlío Rural de lndl!llnó

polm.
Asoociação Rural cle Cascalho

Rico,
AllEociaçúo Rural de Capln6po.

Us.
A.ssoc!ação Rural de Pa.troc1nío.
Alr.!'ociaçlío

MlUa!.
AS!'oc~ão

mente,
As2OCiaçil,o Rural de Frutai.
Ubefl'l~ndia - MinaIl Gerais,

5 de abril de 1964.

Era o CtUi! tinha a dizer. (MuitD
bem.) /

O SR. CORR};:A DA COSTA:
(Para uma comunicação) _ Sr.

Prcs;dente, a Naçll,O brasUe.ra acaba.
de emergir de uma longa e angust.o
.sa noite, de um morta; pesadeio, l!,s
!&nos na aurora de uma nova- era da
nos.sa. Pátria. Por isso, é eslranhável
que alguns dos nossos colegas ne.sta.
Casa não estejJIm (lInda ll111tOn!ZadOS
c~ o movimento glor;o!o das nCl:illll6
Forças Armadas. houve uma re'l'd/u
ção, graça.; a Deus, sem derramamen~
to de sangue, em que foi deposto o
Sr, Presidente da RepUbllca e nCle
dito, não '10uve ainda em nenhum
p~s do mundo uma revolução em que
nao se reg..strassem eXCe6l:OS vjol1!n~

clUlS .. AssIsti à 'Revolução de :io. à Re-
volução ele :32, ao golpe de Estado de
55 em to6as &se.s movimentos houve
violências e excessos. De modo que
não estão :fora da. rotina revolucioná_
ria as meéUdllS drásticas contra. os ad
versários caídll3. lUo j\1$tltÚlo tle
nenhuma. forma que tal aconte~a.!Mall
tenho ouvido neste plenário verda,.
deiras Pl'.ovo~ações aos nossos briosos
OfIciais Generais. Depctados da Opa
elção vêm aqUi chamá-ICl5 de "gori.
las", de 1aseislas. qUando O povo. pe
la:s demoDStraçóes havidas em 8:;'0
Paulo e no Rio de Janeiro, aquela
massa hUl11lLI1ll. de 1 milhão de Pl'S
SOll,S deu uma demonstração formidá
vel de apoio popular ao movImento
das no5.SGS Fôrças ArmadllS.

Sr. Pre:,ldente. acontece que o Exér
cJto BrasileIro, as Fôrças Armad!ts do
Brasil dão exemplo único no munel"
de desprendimento. de amor à Pã~
trla.. RàD tenho noticia. de nenhum
golpe militar, seja na SuJa, no E~i
to, no Iraqae, no Lfbano na o\meri.
ea. Ltlna nas Repúblioas' sulam'orlca
nas, em que o golpe mllltar não seja.
sucedido por ditador ou por llnu Jun
ta militar, o quenlío ocorreu no Bra~
sU. AqUI houve um golpe militar pa
ra a dClJoslção de lIJn 1're.sidente que
se incllna-va ostensivamente para bol~
chevlzação do PaIs e com baee .na In.
dlsc:iplJoo nas Fôrçn.s Armadas,

Assistimos, estupefatos. llll!nll. reu.
nlão no Automóvel Clube do Brll&Íl,
ao MInistro ela JUFt;ça levantar-se 9
a'braçal' um marinheiro revoltoso Que
nlío havia obedecJdo ordens do Ml~
n!stro da Marinha. Sr. Prt'S!dente. é
aViltante essa conduta do Oovêrno
passado. Govêrno aue dlstr1btl!u Itr
mas. cOmo foi constntado no !l/o de
Janeiro. A marcha- da jZueITa revolu
clon,árill esta!n acelerada. De modo
que nossas Forças ArmlldfiS 119.0 têm
nenhuma ligação com ptl!s~.., efotran.
geiros, nenhuma Ilga'Ção el)~ os F.s
tadas Unidas. como aqui se tem pro
paltldo, Foi um movimento pRtriótlCI)
com ample- ap:,b TlOl::!lllr ClUe excl
ta. e enobrelle .as llUloAS l'ôtcas Ar
madas. Honor, ),0J.'. e09 110""";'" bra
vos soldados, dl!mn'M1dldos e subJ:mes
n!\ ~eu tlrn!:.r i -;!i:TJ1(Y'r"'~h'l;

Era ti (JUS f,lnha ... dIzer, !'Ir. pre
sIdente. como um. re:>aro e coma llro-

ruràis de 'Ml1lalII Gel"!l!;s expre.5lla. bem
aquele pensamento e aqueía diretriz
do PTB, e do próprÍ(l programa do
Govêrno do presidente deposto João
Ooulm, quando tant,o pugnava. -pelas
1l6formas de base aqui cantaél38 e de
tendidas }lor essas organizaçõts que
l'eciamam a mudança das estruturas
5O(!1llls, huma."llzaçã'o do trobal1lO e
compr.ensão entre Os homens.

Fica, assím, mais ll.II1lL- vez, bem cla
ro aquêle ponlo;.de v!élta: pode ter
havido erros 00 Govl!rn~ d:po.;to. mas
o fato é que a I.ntençãO dos demo
erstas sinceros, a intenção das nn
cionallstas autênticos Dada. vez mais
está sendo comprovada. E tenho cer
teza de que o porvír, que nos agual"
da, naturalmente se seguirmos {I rO
beiro das l'efannas pregadas por Ja:u
go e pelo PTB, demonstrará que re
almente esta NaçãO Só eaminhail'l\.
para uma fase de progresso e de bem
estlll' social quando forem reaêídade
aS 1'eformas que há. tante reclamamos,

(A mensagem a que me referI está
redigida. nos seguintes tênuos:

MENSAOEM A NAQAO

N~ta hora. hL~ka, quan~
alnda. soam pelos rincões da Pà
tría os clarins da vitória. anun
c1a.ndo o retôrno d:> pais à lega
lidade, plena e legitima as As
soclJaçôes R.ur:ds do Tr1ãngUlo
iM\11el,ro, ao ensejo da IDaugurll.
ç!O da X ExpOsIção Agropecuária
de Uberlãndill, sentem-seno de
ver de enviBil' esta mensag.em de
lI'egosLjo à9 llutorldades const!
,tu!das da. República e ao p:>voo

brasileiro em gera:l, cangratu
lando-se com todas pelo desfe
cho feliz e patriótlco da avasss.
llldora. crlsel 1l0Iltlco-sCC:1l1 qu.e
vinha so.'apando os alicerces da
nacionalldade,

As glorJOSAS Fôrças Armadas,
nas quais repousam 4 fé, a con.
.:fJança e a tranquilldade da fa.
m1lla brasUe~a, também presta.
mas slnceras homenagens, pela
oportuna decisão que tomaram,
wpedind<l que a qUEbra da dis
clplins. e da ordem hierárquica
pelOs quartéis de tôdas as ar
mas, se a1astr&5ae como quel'la.m
os pregoeíroo da .subversão e os
asseclas da bandeira da foice e
do martelo.

Brasl.1elros:

Solenemente afirmamos, nesta
oportunidade, que somos pela
mll4ança iJ.as estruturas sociais,
oam humcLnização do trabalho e
mctÍO:/' compreensão rntre os ho
1/1.e1lS,

Enlendem09, 21il.o podemO&!; ad·
mltir e hem nos CCnformamOlt.
qu-e se façam das reformas, a,lo
bandeiras COm que Os demag.,.
gos vêm para as prllÇlIS públl-

r,·' eas incitar o povo oonfund!ndcl-()
com intenções dúbias e :falsas

~' promea:GlI.
Os roralls~ de pé e vigiJan,

tes, aO lado dos homens públi.
cos de nossa Pátria. Jamais per.
mitiram ou permItirão que, e,no.
nome da Democraclll. se clllÍlu_
Me a nação brasileira.

Queremos um Brasil :i'Cgldo ]>OI
!princípios Cl'istãos, CCllIl It valo.
ma;lío do homem, em tõrno cJ'!,
lUIJ1a bandel:ra única que slmbo
llze: Austeridade Administrativa
- ElIucação - Honra - Traba.
lho - Lealdade - Desprendi.
mento - Sacrlflolo - e acima de
ltudo: amor à Pá trkl, consetvlln
do-a 1JV.l'C 'para os nC'SSClS filhos,
aHilLelra. e grandiosa como are•
eebemos de nO&llls anl~a!wadas.

.A&ociaçl'lo RuraJ de Uberliin
dia.

SO<!IGdade Rural do '.l:'r,Jl;ctlluy
iMJ,neiro Ube1e.ba. ,

clArdO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç~ I)

los, as advertências, A alta do 'CIISto
de vlál. prosscgulu cada vez msís vío
lenta, cana. vez msrs atucínante, 11
i'>e..-pelto da existência dos recursos
absolutamente lega,s para se enrren-
•ar o problema, Ocorre que nunca
houve 11 decisão de enfrentar o pro
blenta. com seriedade, com objetiVida
de, com reaIL';J11o. HOUVe apenas me
diÓlliJ es;:arslIS, tumultuúrlas, que Jipe
nas prejudicara mo abastecímento, ao
Invés de produzir os nccessãríos efei~

los em defesa efetiva da economía po
pUl~, da bôlsa do povo.

Nesta oportunJdade, quando se ini
cia a tarefa de U1.a nõvo governo, lem
bro mais uma. vez a. necesstdade ur
gente, imperiosa, Inadiável da adoção
de medidas efetivas, sérias, realistas,
CDrajasas, na defesa da economia po
pular. Os recursos legais, absoluta
mente l~ls. repito, amplos, vMlas,
vIolentos, ai estio à disposição do ao
vêrna, Ba.;ta apenas aplicá-los com
coragem, com objetlvidade, com trea
lÍ!1tlo

Ainda nesta opor tunldade, Sr. 1're.
sídente, lctr,boJTa de passagem, 110 fin3.l
tlestas brevrs considerllCões, desejo
a.plaudir a IntI"TVenção do nobre Depu.
,,~do João VeIga, llustre e operoso in.
tegrante da bancada do 1'artldo Tra.
balhist.l Brasíleíro nesta. Casa, pela
sua ponderção, pela sua serenidade.
pe1lo .seu equllíbrio, pelo seu realismo.

MUlto obrigado, Sr. Presidente. _
HlltJito bem) _

O SR. RltENO DA SILVEIRA:

(para uma cOmunlcaçã.:l. Sem revi
são do orador) - Sr. presidente e
SIs. Deputalkls, no domIngo último
visitei, em ccmpanhla do Deputado
lWndon Pacl1eco e de vál'lQs Ik,pu
putad!ls d&'e. Casa, a cidade de
Uberlândia para a abertlU'3 da' ta
mO$a l!X]lOS1çãO agropastorU daquela
tio,rescente cidade do Triângulo ml
ne:ro','R'epresentando o P'I!B, em com_
panh41. d:> .nobre Deputado, Padre
Nobre e tivelIl<ls oportUIlidade de as
s1s:Jr a uma das festas mais interes
santes, demomtrandO, inclusive o In<.
dlce da riJ:ais alta prMutlvidá.de de
l1D1a wne que, bem aquinhoada pela
natureza, tem também, do lado hu
mano, um POtencial de atividade pro
gressista que faz de Uberlândia, talvez
lIma tias cidades mais florescentes
não só de MlnGs c-omodo próprio Pais.

Tivemos ensejo, 11.11, de ter contato
com chversos setores trad1donaJs agrO
lla&;orts do Estado de Minas. Toma
mas, .lncluslvl!', cDtlh~cimento de pro
c!ama~o l:1IlS ASSOCJllç/ies Rurals de
1IUnas G"..rll,I<;, eneabeçctdas pela As
.sociação Rural de UbeJ'lã.nclla, eegm
da da. SOciédade Illllral do Triângulo
Mlne1ro, Ubcrabl1. Associação 'Rural
de Aragoarl, de nulutabll, de Tupa~
clgu9J'll,. Cascalho It!co, capinópolls,
Pa.troclnio. patos de Minas, 8aCl'a
men to e FI'utal.

Quero que esta mensagem :faça pu_
L~ do meu dtscurso em sua úüegra.
In,!,s iiesejo res.saltar dais t6piOOlS, O
prunelro dJa:

"Bl'asUelros, llolenemellte atir
mam~&, nesta oportunidade, que
Sômos Pela mudança das estrutu
ras sociais, com humanização do
traba1llo e mútua compreensão en_
tre os 1KlmeUoS".

"EntendEmos que, realmente, é
agora o mCllIlento oportuno de se
promover "M1 no.ssa. 1'átria medi
<Ias que t:lOSlm'llnquem das ama:r.
1I'1I6 do subdesenvQlvimfJllo e nos
eonduzam A almejada :fase de in
tensa produção, que trllJlsformeIil.
o Brasil no maior C!leS'o do
mundo",

Sr. presidente e 8rs. Dlmutados da
tada de 5 Iie abril de 1964, Inclúsive
quando vtloriow o mOvimento de dl
l'eita sob cujo dom1nio 110ll encontra-.
tram, naturaJmente, essa roeJ1cagem
0\ ~t!!_ ><HZ&Jlas de llS/;ociaç6l!a

., orçamento da RepúbllO;l -erf:.$'g.
·!la verba de 8 münões de cruzeiros,
por ano, pOr exôlC::c;O. para a Santa
Cn~i\ de Mi'erlr~rula: entretanto, as
5U35 despesas diill';as atngem a qUR
se e~SD. lmpJrliJ.llcia.

Realiza e vem nalizando a inst1
tuiçáo, camps.n1lae de 40brevlvéncla
patro.;lnadas pclo Bltpo de Sanlcs,
pom Idillo Jt:,,~ Situes e pelas .maiS
alta·, autoridades civis, mllltares e
relJglosas. Não obstMl!e todos êsses
estorços .a sanla Ce:.sa vem ,sofrendo
90S mais sérias dif!cull1<ldes e. ajUda

-da pelo .Munlcipio. que Inclu! no or
çamento uma verblll espeeíüea pa:a
os serviços de a·s'stê.ncia, ajudada
peio Estado, merece um melhOr am
paro por parte da tmíão.

Tenho lutado, Sr. Presidente, na
4lpresentl!'Viío de projetos espec ''tis,
Objetivando essa solicitação da Santa
Casa: entretanto, reclama ela uma
subvenção fixa. de caráter ordinário,
que permita um desafogo nas suas
.altas e elevadar. dificUldades.
-' Inscrevo êste oficio da. Provedoria
da &anta C!'.$a nos Anals da. Câmara
ÍJara que fique, corno uma demons
itração do meu zâlo -pela vj1n. ot2lluele
hospital que participa dri,s glOr-Clro.'l
,tradições da terra ssntísta em ,JCItILa5
C1e índíscutívei reJêvo,

r Sr,' Presidente ,aproveito a opor
,tunidade pua en~aminhar à. M,;sa,
jlrojeto de lei que objelJva a oonces~

i~ão de uma ajuda ao Múniclplo de
!HavlÚ, EStado de Sio Plllulll, em vir
i il;ude dos danas sofridos pelo Muni
'1::1plo com ;IS inundações e com JlS 05
~hente9, conseqüência dos últimos
temporais.
, A exemplo do Ilue tem sucedido

eom outrc5 munlclpios b~asIlelros. a
I.l[1nllío, por intermédio do Departa
!)n~nto Naclonl!'l de E·.tradas de RO
(tlll.gem, pode levar a sua ajuda li.
}sse Municipio que, na zona Noroeste

! do EStado de S5.o Paulo, é um dos
r'pioneiras do progr=o brasiletro, 
L(Muito bem) •
, O SR. EWALDO PINTO:

,i (Para uma comunicação. Sem re
1ilsüo do oradll'r) - 5r. p.esidente.
ina se>são 1eg'..s:U tlV!! pa,s,,'ada, em três
'oportunidades chamei a .atenção dos
~rgãos do Poder Executlvo para o pro..
blema do cu.sw ele v.lda. Lembrei a
txistência d! :reeur~ClS legais, tão vas
!OS e tão empllls, eamo em neDhuma
,outra ép~ca existiu, entehaulos nas
mãos do r :ecutivo. Lembrei a exis
tência. de imensa e 'l'iole:nt!l, delegação
sllhre abastl'Clmento, legJs!Qçiío dele
gada, JEtc é, no período ]l.!rlamenta
i1'isla dcleg -se l'.trlbutção ao Ese
~uLlVO para e1ailDr.ar a JegislaçlW w
:tinada a enfrentar o problema lio
;Custo de vida. legl.<t1ç.áo que eo1:lcava
.IllJLs mãos elo ~,,<:utJvo uma .eDma
'imel1lill. de llodéres, po'déres de inter
lvençlio ampla no dc.mlnío econômico.
(Lembrei aJnda a _existência da lei de
,'",opressão ao ./Ibu.'o do poder econôml.co que o Oovêrno tardou muito em
::regUlamentar, e tardou multo em .ini
'clar, timidamente, a sua aplicação.
I \FJetivllmente, o Conselho Administra-
I ~~vo de D~fe.sa Econômica. ro depais
·j.le lnuitos meses, e timidamente, deu
I tiJn!'.ls de vida, tomando algumas prolk1ldêncUIs qUe não cbegaram a atingir
I o fUIl~m[r,:al e não chegllr.am a pro.
I<luzir os efeitos necessários na defesa
:"all. economIa popular. Lembrava, am
tl1tJ:, Sr. presidente. a existência da' leI
!r0latlva à reJnt'SS.1 de lucros para o

;

terlor, Cj,lle só df(lXlis de 15 mesell o
ovêrno regulamentou,
Somando-se 11 isso o Imenso poder

y'e.rdadeiramente legislativo dA Sumoc,
, do ~SEe conjunto de atribuições, êsSe
•~nco de podêres co)ocava nas mãôS

~{1(j Executlvo uml1. arma pb8eroslesima
tiliara ser u:,lda em benefíoio, em de
f'te.;a, dá economia popular no combal: ,c~etlvo ao aumento do custo de

',~ Não produziram efe,itos \lIl llIIe:
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menta profundamente 1'; srtuaeão &
que foi conduzido Ó 131'as1i. 'UI1:ma
benu ,

d sR:, 'biÕ'fiTICIO FREITAS:

OMRfO_pO cO~19iES~Q NAÇfOi~ÂL_ (S,~g~o j)
. - r=;- --,

__ ,,_"a'.~~ .. _.

-s77---Z--
QúarfaAer'ra 8'

cesto' veemente contra. essa insinúd': i eu .pr6l11'io 'reter1, baseado nas ir':" nas Gerais, ti desfechado pOI'Uhl co';
ção maldosa, maliciosa e L'TIpatri6tica vi;stlgacões, da oomtssão Pàrlamen- mando militar, se api'esenta; com . {)
OIJuito vem) • ',. tal' de- InCJ.u~rito, Houve, também, objetivo de restaurar li democracia;

O SR l.'LI01\'IA:n BALEEIRO: desvi~"de merca:doria,~ e. de dínnéíro ameaçada" se apresenta sob o pretexto
v. ~" , do .porto de Páranagua, dado que de defender a ordem constitucional ô

(Para uma comunicação. Se,m re- aquela firma era compradora, oficial legal,cOnlll'a a mazorca, se apreasn- cLê a séguil.té coínunfcaçã:D)
visão do ortuior) , 81', presidente, p.or, conta dal'lllélã Autarquia Fé- ta, inclusive, usando e abusnndo do . .,,-
apHéa_se ao Brasil aquela ramosa deral, espírito de :tliglOsidade do' DO"i30 pu- ,.51', PresldenLe, Srs, Deputados:
fras,~ a,tribu.ída, ao Marechal _pet~in, O Ministério' da ~zenda no mo- vo, na ,Marcha. da Famíl~ .I:?J rieus, O plano' do carvão Naci~n:l1 eótá,
herói da pnmeira guelra e tao mal- merífó Senhor Presidente' foi COnfia- l?,ela Ltb[11'd~de ,e pela lJ'em~GraCla acéra:o, pois quê o ex-Presidem.e d,,l,
sinado na segunda: - do ~5 'luãos "honradas (1; Professor Senho!' Presldentel quatos crrmes be Comíssãn se acha i:L(~SO, por ser e,0
_ "os francesse nOO têm memôr.a"; OtáV10 Gouvêia de Bulhões, que. a par cometem neste .PalS em-ricmo da de,- mente conressadarnentê pa,r0id(uío' ao

. ":t ' , , t . t - m?c!aCla, da liberdade e da Con,"}. regnne comumsta e, como ta1, rmli-
Diria o mesmo dos Brasaleírcs , Tam- ae sj!J: um economis a emrnen e, um tuíção, Esperamos apenas que, pai,- cante ostensivo contra o 1'e011118 l'6-
bém êles não têm memórias, nó' homem prorundamente versado nas sadas as primeiras horas da revolução mocrátrco. b'

cêrca de um mês e meio ocupei a duícéís tarétas daquela Pasta, é tam- ~
bé . h in xí jj- v!tDU:'iOsa, tenham 0.3 vencedores a (jig': ~..~.,. _ - ,

tnbuna desta Casa para expor, cem em um amem e em. nídade dos vencedores,.permlt.índo que A, Comissâo desse_ orgao autõncmo
precisão de números" o terrível caso :ê:ste Jlequenillo discurso no "pingo, é3te País procsíga, na sua marcha. ",sta vaga na pl·C.3lc}enciO, e vice-p 'FSI
d.a, CQll1al, oompannía paullst~ Co- Jogo" tem por ob íetivo chamar a Porquê, de um~." coisa .êles não W-I iíéncla, Dada a sua releváncín. no
aneroíal de 081;,5, ou nome sem~- atencão do ilustre Ministro da Fazen- nham dúvida: l'1:() há; fôrça que pDS- d~'ienvolvil1wnt9 da índusrria fio cal
Ihante, l\i[O,;:trel que essa companlL:.a da. para o episódio, a. fim de flue S. sa' c-por-se ao processo Irreversível da vao no prossegurmento da insl,zqaqàO
"", cem mais uma," 3 ou 4 outras 11". Ex,~ se inIeire das minúcias, que são hístóría e as oonquista, SOCIa-s, as re .!.i.J vasta rede eletrica do meu ~m
mas no Bras 1, rodas elas ligadas, muitas _ é um vcrdndeíro labirinto formas de- base, aquelas que darão :\0, Indispensável para atendas, 8::> lle
!pOl' sua vez, a uma compa;nllla. com _ desse terrível "panamá" e ordene nova es trutura económíca e social a senvolvrmento da, indústría de scura
o nome de Wasml,. prrmeira sil.aba quanto antes as providências da Lei, êste Pais, 'ninguém decol,'á , ,Multo!G~l1;dl'jnD, a qual padece de rome de
do nome w:aliace SmlOlhsen, obedece sabido que- promissórias da ürma bem), enei gra eletrrca, nao pode nccr p01'
a um controle de t1'':1s1\s regulado por WliSIM, uma das subsidiárias do Se, ri c''', RENATO CELIDO'N"IO' multo tempo sem rumo e bem che-
êsse mesmo senhor Wallace Sunon. nhor SliMONS'El" em Nova York fb~ >ou ~'f,a,
sen, o que por si só já é uma acusa- ram protestadas,' no valol' de 8' mi- (Para uma'comu1!Zcaeão _ Sem "e..
ç5.o vIva. São. 16 .a, 1.8 ~irma,s ..em qU~ lhões de d61-ares naque~a praçá._ O visão .do orador) _ S~, Pres;c!snte, O meu E";tado tem imen.:o tme:~s-

.. 'S:lJ:uêle cldadao bra.,!lelrO, abas, ,esta. caso é de ;;equêstro, ~aJência. e ca;... ·Srs. 'Deputados. quero. de iniCIO, "0"'- se na. execução do plano ao Oa: váo
!Igado .a un:a porçao. de neg'ocIstas deia, 8;enhor 'Presidente. di'lriZ'a,r-me, com pT::munclamjôntos Nacwnal, e eu, na qU"llrdade ,.1e 1-EU
mternac onalS, todos el~s constantes "1'" , , '. • M' feitos nesta Casa por dlvel'sós D3PU- rejli:El.sel1tante nE>sta Casa, nâJ DO'OO
do reglStro daquela €IftJdade, daql1-e- E seb.•etudo para. lima ~d.veJ telL'~ tados dedlfersl1tes partIdos po11t,co& deíxal' de aproveitar esta oporeum-
le principado, Mostrei, naquela oQª-: um apelo ao hC(mado Mlmstro d~ quanto à faHlda CaE<sac1ío de m~nda- lJade paTa fazer um apêlo àzst8- trl
sião, queQ prejuí~o.do 13an~o dQ Fazenda que dl{lgO e,s~as ~al(3,VI\IS a. tos de companheiros nosSos; Nã::; po- buna aà Exmo SI'. PreSidente d'a ;t;:e-
Braúl era de 23 mllhoes _de dQla:res, Casa. e a V, E,'{, (!"Iu~t~ b~m), deda., Sr. PreSidente, neste il1st.mté', pública, 110 sentiido de que sejam no-

-.:J)orreilPol1rtente" na cataçao da<;!uele O SR, UNíRIO MACHADO: delxa'r de solidanz:ir-me e de fazG!' meados o President3 e o Vlce-PrrSl-

•
·;apc)' a 3'0 bilhões de GrUzell'Os. -" um pr' lc' . nL ~ 1 dente da Comtssão EXllcutjYa do P~a-

,,' 16"j '. . "eol (pam. umr;Lcomuniedéao _ Sem re- _ {)~Ul "~me o pes...oa com re- no do Carvão N.acronal,
,'fi que. o ( a! cem c.s acont ~ -. . _ " , " '.. lacao ao repuc!lo a essa am °aça que

mentos I>e elev6u a 2 mil cl'uzeiros vu;ao do orudor) - ,Senho1',PreSlden- ,-v', 'b d'-t . 'd N " .. - -" .N ..... 'd ti d' j
é talvez volte a ésta cotação, pl'e- te e ,Senhqres De~utado,~ ha dias .que .pa"la BO re .•e..er:11lna. 00 rep'res ..!Th~ a op:;r.,.<l11 a ,e. ese,lo cong~.q .tl~
. . -. d' d d"O b'lho d - prej;endo usar da I1lscnçao no Grande eantes do povo. Nao·Ílcana tranqu.lo lar-me com as Fàrças Armadas, com. -
~~~~~~l~S. aOo~a~n Sl:.-üP1'és~de~re, % J!ixped.lente'n,;sta Cása, ;- o q)le não com mi~hG. ~on.sClên.cla. Sr .•prB.s;~~~- 06' Govel'l1ado:es Carlos Lact'l'úa,

. ' - , " i"'111 SH10 posslvel - a flm de comen- te e Srs. D~putado", se nao 'll~"""e Adhemar d€ Barros, Magalhães Pm-
l';g01'OSamente .ver~a~~n'o, porque.•a~- tal' os últimos acontecúnento~, 31'e- na primeira opo:tunlct.'lde que se l1lL m, Ney 13raga, M:luro Borges e lido
mstI a )ll1l,:, aillgencl~ ,~a Coml~sao temlo fazê-lo ainela na próxima, ,<;es- oferecessse, êSE,e premUnClamGnto de Meneghettl pela brJlhante '1;t61'1a,
;ParlaU1~~"al ",d~ ~~qUC:lCO do c~e, 8:.0, pa,ra qUç fique, no entant-o, um r,"p,t,'ldiD à am9aça sôbre o ma::J.c\:tto Irestabelecendo o clima, de eomian
alo tal~lO ~~! ~n e~,. ~pqueG~1"I- reglstro. ocupo a tribnna, neste pe- 19itlmo do 1'epl'eaentante do povo. ça ao Pais ~ dõ-:regime dem001'§;tl-
nls 1'0, :J. Fa~cn a, . r. ,wy a vao, qtlenO Exped1ente,. para consIgnar o' ; "..a. ,co- volvend~ o _Progrei>so e a l'az
:na plesenç" dos Deputados ~achec~ 'lQ]li meu protesto contra. (J. ú:tlmos Em seou.da" SI' p::sldenle e _~.l: .. ao povo ,broJ.sJ1elro, bem as,;-Jm CC>ill <>
C?aves, Her~~;t L~V:'( e ,.outr~s, no" aconteclll18ntos que vêm infeilcitamlo Deputados, qu:;o, mais uma vez, "~.,- Pxe,3ldente do Sen'adc>, Amo .de Mau:
disse qlfe 0

0
; , : , Mano .!3l1no~~en lhe a Naçào, te. e cOl1Strano~do, ~um ~epOCl'le:.to, :'D, Andrade, e o PreSidente RUnte1'l

.ha.v,a_el)n~e~"ado o desvlo c!-e;:;.,G. mer~ I _, . élelxar nos AnaIs d~,ta C.a.~a, tullloem Maz;;iIl1, pela. sua eÍÍClente energIa e
oad?l'la, lr~e~~la~ente fla:d.Jl. _ -p.el,o Quem, c~enhor ~x~slde.nte" em I?l'l- ~. ml~ha palaVl'a de _ang_ustla. ?~la aço,o. nas horas mais dificeis que V~-
:Instituto :ElI~~l1ello do. Ca~e,. "ob a ~-erro 1u"ar, manifestar ll:lllna 111- olt~açao. qne;hoJe V1V:,,~10' no 13ro3.~:~ VéU naquele momento em que B.õta
garantia unlca, de um<;,;: flançà, ou I~~nfo~m.dade ao..golpe de e~!ado de~- por aqUel~~~lllna de te. ror, de anctl; Casa era, am&:lçada de mVoJ§ão pelo
<locume:r;~, c~n;';Spenden.", o d1l 13an- I':..Ch,a~~_ contra a:. C{)r:~tlt_u,lt,ao, a 01- tla" de d",,~olÚ,ança, de ll1~ran~l~J1l'-1 pJv.o armado, pelos reP-lanesce·nWG dO,
co Adm.l:tl~~~l~lOn Fel u:ruouay, que ~c;u l~gal e a .d"mOCl":"'~; e que r~- da~t CJ.eu. todos os demo~ra,asr .tesTa ex~Pre.:'ldente da :aepüpllca, hOllrJ.n~
nada lnalS e "6 nao ~ma banqueta- ,miou na d.epsap do ~Ie~.dente Joao Ca~a qu~r)am de um Governo da ex- do. dêsta forma o Congre.s.;;o N::>.CIO-
zmha, tambenl pert211cente ao grupo, Goulatt. Nos, trapalhlstas. JamaIs o trema dn'elta ou da extrema 'lAj118r- nal llfImto be,r/n ' .....,
Mário SimonSEJl, cUJo cap.tal reser- "-elegamo;; e o C0I13I[[erllm03 ainlia da, receavam vJesse €L oconer em n(\~-' ,
va Jamais pderia cobrir SeCf.ler à Pre3ideme de rodos os brasilêlros. Te- sa Pátria, inspirando éGse clima c.e O SR, :NELSON CARNEIRO:
déclma llúrte de operação, tão vulto. mos procurado aocumen\al' e5:a nos.- t:erro>,~, a'de5conüan~a e 3. 1I)trl1GC!.ui- - (Pata uma comunicaeão) __ sr .
.oél, quanw esta de 500 mil sacas de ~a.atltude. Amda agora o Dc'Puta~o lldad.e €l'ltre nossos filhos, Eu mesmo P:l'e:>idente 'acródlt que C~mara
cafo', Dco:,e o Sr, N?y Galvão que 1,'lht0l1 Dutr,a me Ch:lnlDU a atenç"o já tive a, trlfote' expe1'iéDcia de, ao . ~' ~ o. a . _ '
agiria como banquGÍl'o, i5to é, não para anunCIE.t' o documélltO que, a qualidade .em que viviamcs a,té 31 de ~e~S'~ofoo aDo;-a PO~ dlante~ \espon~
6e pr"ocupal'Ja em aplica1' li )ei j.reiiPélto e.stamo,s elaborando lXll\:t li- nha família, pela Pl'tmeíl'a VdZ, 3.0 ,a ;:~" e~ malO1'e.so ' " <J ,que; "~.;S~,/J;\
~o,ra l'eosncimento imediato, por nancad3.. A banGs,da. gaú.cha ChégOU, que me lembre, ter que mudar oe a~- ~ot ·,.,,0 "'\[!\lel~S 10::10, (;;.te .:_k:Gs~::m

•
Jdld5;:; compuhónaB, ínclusiye .se- inaquel_a OPO}'tu:,::cta.~e, a elábe>ré.il: um:> suntc> quando conversava na fm.1fe :~ol p~vo, ~,aí1 e PO'csl~el qu" _e",ta ~e:

,~,lE't o, COmO mando> 1I'm dlploma n~ta.que nao rOl dlvuJgada pOl'que Di> das minhas fllh-ss. ',ot,ça~ .re~~. ~ a~t~naÚl~u,a~Çna: \q",
16"'al ao País,porém iri? fazer uma fa1:05 mudaram. A nota da bJneada "n~ a,:1 n vo~ e~ rmu,o" aDo 9Uoo !!l.e
.;tc-omc::inçâo, 'um ac6rdo, 33.úchà deveria ser .feita ,qufinur> a Este. o clima que'p6s OMEl'v.'l.:nOS!lO hOJB têm v.vldo o?:ntl'a Os lllter~-

, , • reslstcncia ainda se processava no Sul, Bra.'1íl, S? Pres,dentc', e queIra Deus sez do povo, <!.lU/lO bem). ,R~ce.o.
.Temo,:; .ia. qLla~e. dois 111eses, uecor- quando o Rio 'Grande do mil. m"-is que as Fôrças Al'me:das, que ,"Im'les q~e as cla:ses· conse1'.~adora.s alllda,

1'1<;10'" Os .~cqnt8Clmentos pO!lt)COS e- uma vez heróico e.atova. em o úlr,!mo que cOlmlDd,aram essa l'e-.rolução, que nao .tenham compreenaldo a ~eSIl[ll~
illlllltares ,r_l~el'am ,~~, que esse as- Estadp âse rendel' ao golpe', PrG~ depllse,ram _o Presidente da R(õp'1blica ,~ab~lld~dcl d? lllom':ll~o que ~lVemcs,
l>unto~ ca",se 110 e"queQ,mento, taJtam<Js con,tra a decisão pessoa, do e aqueie que wnha a merecer {\ C.{}l1- .. n"o "e hajam decldldo a, elar o pr,,"

Estou' a ui, 81'. Pr.e.'lidente, que- p;:e.siderite do CongJ:esso, qJ,l~ em tl'ês fíança dêste~ Oor:g'l'~SSO p~'a cllf'lfl'lr mell'O ~asso.::n favor ~e lUl1a me
brandc> ês,s~ esclUõcimento, para q':1B mmutos; no arraga!' das lu::;es da..ma os destlllos d!! Patna, conSIgam a11- 11101' d!"tnbUlçao ~a rlqueza para
a Nação ~e,'a rejnt~c"l'ada no vál{)r madrugada, anuncIOU, a vacãnma c!''l Vla.r ema ten;;ao e essa ,mranq'llllda- que seja., ;nEste PalS, menor o nume
rles.sas \lui~~entas mil ,'acai de café Pre,idência d:: R€pública. quando o i:i~ que hoje indiscUBlvelmente PU'I'flJ,ll' 1'0 ~e !'lCOS e menor o numero de mI-
l;! outras pàrc<'la5 que fOTam' crimi- Pl'esldente :To,a? Goul~l't 'Se encolltr~~ solJre todos OS lal'e~ brastlelros, QU".· seravelS. ...
nosamcnte~ d?svb.da,s, por mil artl- va em tf'rrJt~no naclOmil,'. no ruo 1'80 Deus, SE- presidente, que, õenpa- Sjnto, Sr. Presidente, que uma elas
fi::i0S de 7lIailre d'hotel pelo grupo 'I GI'3.n,'~e_do, ,-;ul.. ,em pi:~~. ex,'eruI~.o, mos, no fmure: pem m~nos, Sr. :,re- t~'l-efa:'" do nOVD govérno e tem, ar efe,
SI'mOn5esn. cbm ".e)1' mm15ter~o e rC0lStmdo ao Sldente, 11m clmra mal~ leve, pOd:jue tlVas ;'(., l'eformas que a Oáma.l'a ,'ó

Não SCI quem _é êsse senb;à. 1;€1l1 ~oJpe que ,haVia SldéY desfecha~1? c~n- aquêle clima cle,}lb~r~ade e !=ie tran: não •~tou. _ e eu falo pela pasiçã()
@8'O saber. nau j;enho. mtere.sse I era 61e e. cnntra a o~dem" con~Lltu":D. qUll~dade em qt,c "vlvll~mos llt. 31 à~ ~ue assumI nesta Casa ~ porque llão
[Jessoal, nem qualquer . vinculação n.al e legal" RepudJanw": t'~Illbe;nl, ma~ço, lnfellZl1)en Lf! nao tenho 111;als cOnf.aYa ·na figura de' antigo PIesi.
com negóeios de c.afé, ou .de quaL "?da.s a., albltrarl~dades, todas '" vm- l'U'Zoes. pessoalmente, para aer"rllcl'r dente. :31uito bem) ,l'goi'a é dev'~r
quer e,pêc,e, Sou pr<Jflssionalmeme le:-clas que :vem t~;'(m;or:nnndo o possa__ voltar a, lmperar e~ n'hé'O :la Câmara dizer f1 Nação que Gh'á
professor, Nada mais. Bla.sll !l\Un ~pms. de mseoUlança .e Pa1.3. A Clesconflanga" Q medo da pronta a votar essas reformas> para

~, ._. , " . 0llde n!,o ha .~al3 ga.r~ntlas cc>nsÍl- conspi~ação, o receIO da traição 'yu'âo assistir o hom6J!ll do campo; p1ra
11: um ~r!me ~ue tm: paLs ,~l1apI,- tuclOnal.3.e legals. Quando ~ pren- fazer com que .ead!1 Go\'êrno, daqui as.~istir o homem da cidade, para,

da~o ,arrt~l~ado como este ,eJ<l. de~ dem i~ov~rnador~.s e deputados: -quan- rPlra a ,fr811~e, aja d~stG. m~nclra. lm- ::jÚe esta revoluçã<J não seja máis nm
:fa,?,auo Ui;: ll;"l1a S?:n,a, én~rme. "'" do r.tG.O: s'" respeitam .1!!~ndato;,;, qu~n. pondo lllfellzmente esse cllmjt de 111- esti.mulo aO" que têm vivido de pri-
:n,:als; ~egul1do a,s Ultimas mfol'lna. do 06 I~vadem d?l1.11CíllOS,. o PartIdo tranqullidade e de tel'l'ol' que' .boje vil''''os (Muit be!) ,
çoes q,ue JEie fora.!n dada" ce~ base Trah~lhlsta 13l'a:'i1t.el1'O,. eVld'?11temen,· domUla em nOE3<t Pâtría, eo . , a 71,
ilJ1V,egtl@~~Oe.g realPzadas depoIS dos re, lla.O pode aSSIsti!' a lSEO sem o seu " O Sr, PaãA'e Vidigaz - Reforma
Il'€centes acontec-imentc>s ,poUtica" protésto."E O' pior, é que o golpe li- Era êsõe ú, pronunmp,me'!lto !],ue '1'1f'- cOnforme o cará.ter dos bra.sileil'DlS!
não ses trata apenas do de.siVio de aeràdo p"lo.s três :J;oV81'nadÇ>re.s reaciQ- fi(1,' i'fIZe1', 131' Presidente. 51'''. D8]:JÚ- O SR. .NELSON CARNEIRO
l:j':linhentas mil sacas d" café. oorno llárics de_Guànubam, S;1.o P.mIo e l\tIí- t\1~OS, CCimo nm p;as]lelro que la- Sem isso, .Sr, Presidente, sem que
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essas reformas sejam fl'itas de aeôr
do com a tendência dsmocrátíca dI
povo brasileiro mas que selam efeti
vamente reitas e efetivamente cum-

-pridas, Sr. Presidente - sem ísso es·
taremos dísvírtuando todos aquêlas
ideais que levaram muitos de 11Ó3,
nesta Casa, a tornar uma posição
constante contra o antigo govêrno.
O que não ê possível é pensal' que
somente foi virada uma página e que
os aprovelzadores de ontem contmua.,
l'ão sendo os aproveltadores de' ama
nhã.

Nest<l passo. SI', Presidente é la
mentável o eplsódio da llbert~cão de
elementos presos c:C1110 cxplOl:adore:;
do. povo, no E.sbdo da Guanabara
podendo dar a impressão, por c:erto
~nexata,1 de ser .rnanírestação ele te ..
Ieràncía. ou perdão ao" que têm
agravado o custo de vida do RlO ele
Janeiro e agravado o 'Oroblema d~
subsístênçía de tôdas as famílias( ca.
nocas. li; preciso que todos cs apro
vetadores da economia. popular,' to
dos os que têm dilapidado a €con,;,
miO}. nac:ional, 1üdos eiS aue têm en
xiquecido Illc:itamen1e nãô c:ontmuem
a fazê-lo, 1J:.stfr não pOde Ecr um mo
vimento para premiar os que sempr~

~·e {levaram na. economia do pOYO, Os
nevo;; dlr:gentes devem ~er a oora
gem de fagel' leis capJZCS àl' atender
a~s reclamos, do povo ,do povo que
n~o écmnun1STu, elo pevo que não é
eleôsc ou daquele Partido, mas é da
pevo que tem feme, do :povo que tem
118ce.z31dade de ü'2balho. do ,povo que
tem necessJd:lde realmellie de l'efor-
mas~ -

com mais ênfase a altitude e exten- gía, ela, não se confunda com q~cJ- Goular.t, sempre girand{) na órbita da
são que certas palavras adquirem quer dos movimentos, com qualquer inIluência de assessôres vermelhos,
momentãneamente, ]:,tamos ainda das doutrinas, com qualquer clrs Agora. entretanto, na ãa impede que,
naquela fase da radical zação em ideologias criadas pelo homem. A em tempo récorde, o Congresso Na·,
que mal-entendidos dos homens te. Igreja sobrspa.ra, desde dois rrCi cíonal aprove modificações na estru
mos que procurar, com O critÚ'lO rc- anos, acima de tôdas as contingên- tura atual c10 nosso regime caprtnüs
vo.uclcriárro, dar curso e segurança cias - puramente humanas, Isto sim. -La, que apresenta tantos aspec:t,{}/l
para muitos daqueles assuntos e 1)1'0- A Igreja está empenhada em razêr egoístas, sórdidos e, não raro, desu-
blemas que preocupam a Situação, com que seus Irlhos, COErentemente, manos,

Sr. Pl'e.õldente, não que. \ falar-'na procurem levar à realidade aquêle Não é possível que as classes d9S·'
operação limpeza, de si, mesma tão manancial enorme de principies que, Iavcrecídas, ludlbriadas pela onde de
dií'Ic I e tão precária, naqueles seso- aplicado.>, zerão capazes de reallza~ magógica dos pelegos, expertrncntem
res políucos e ,administrativ{)s que sôbre a terra a felic'dade d08 110- uma sensaçjo ele meia orfandade, com
hão de ct nstituir tarvez nn. História mens, apesar de não ser esta a fi- "!' demissão, por abandono de emprê..
do Brasil aquilo que se pas'ará a nalídade da Tgreja. A finalidade '0"1- go, C':l. última e falsa encarnação á.00
chamar o livro roxo elas nossas L1'a- rneíra da Igreja é sobrenaturaj, mas, "pai d<Js pobres".
d cões. Quero deter-me, não direi também, preocupada está em que Cabe a nós, oonaressrtas, a tarefa
numa li~lpeza, mas 1111m leve espa- seus filhes vivam vida mais huma-I urgents de provar concretamente qu e
nar de coisas que estavam Dor ai a na, exs tamanto porque, êles represen- os" dernncrntas sãó os vel'dad€iro~ 1~)4
preocupar a IgT€Ja católlca - Apostó- tam um valor lI~est mavel., ronmstas, embota "em violação do di.
Iíca Romana, QUel'O referir-me acue- O .homern, red.mído que fm pelo reíto de prcprredads e rígorosamente
Ies fa]SDS pl'(feta~ il-queles prelados s~ngue de CHstO, é um valor qL,0 se Iele acôl'do com Õ, pr'nciplos do regtme
que, talvez esguewdo.? do culto e da nao pode conrundir, que senão pode 03pitaliBta humano e do sistema de
doutrina, abriram .brechas no sentid·) equ parar a n211hu1J.l dos outros va- Iívre inlciatíva, que garantem, no
de que a vancuardr, comunísta in- lores constantes do mundo, E e exa.-I nosso planêta, 03 mais a tos índices
gressasse no seio da Igreja, através tamente yor 1~,0, que a Igreja ex.gc de prosperidada e (,e justíça social.
do que se passou a chamar um .~11 qe seus tJlIlOS, eXIge de seus fIéis, que Tem-o..de reabilltal'-nos p=runte a.
~ ",Huno cristão, que paJ'a mim é es- JJ:>2m. CUJl1prlm~nto;- que le-v<m c.:>:..loPimão pbI:cn. aprovancio !'dpicc'lm~ll.
drúxulo e e.spúrio, 1110 ,dlS~e eu 1m al~l!nS inst:U1 ei!, a toe, depOiS de uma espera de 18 !lnos,

Sr. Pl'esidente, vamcs pen~ar que, reahzaçao, 'Os pl:lllmplOS con,dos nu, uma lei regulamentando a participa.
a'fé l'etorne ao seu c:aminho, que por mel15agem evangélICa, ' 'Içao direta dO.3 empt'egados nos lucr6.~
esta Casa, em .eUas futuros, o SJ: Fsta.': palav.ras, l?enhoT Presidente,j das emprêsas e ouiTa regulament.;jnd~
Paulo ele '1'.'\-rso enc:ontl'e de novo a eu as laço, n';.o rct1fwaçao, mas como 10 direito de, greve, prJJ1c:ipi{)s c,miJa~
sua estrada ele Damal3C:O e o Depu. c:omplementaçuo, pDrqtle o meu colega grados na Cbnstitu:çáo desjoe 1l>-16 l;i
Lad{) Plín,io sampaio não prrduza e aIl1l~O, essa eJ11l1lente figura que que são l'igorosamente capitalbta&.
aqui, pela büca da Igreja, conlO as- -tanto J1uslra a, Casa, que .é o Senhor Impõe-se uma a<;l10 rápida do CClll-
'im quis que o fizesse- o prelado de Cal'valho sobl'mho, concorda prec.sa Igl'8SS0 Nacional, c:omp:€metando ~
Santo André, tai" inveet ...as que pas- mente c:omigo. magnífica taa'efa higienizadora da.'l
"aram a cOllsÍl,lel\ar palavra OfiCliaI .E )1OI3S0, para completar, dizer q:Ie 'nosslls. classes arma,das. se ,p",~Utt"\ll
da Igreja aquálcs impropérios, aque- ha a.gulUfU> semanas, quando o Exmo. pl'ov;denC::lls preCol1Jz~das pelt' I'
la vac:ilacão doutrinúrla que preeIsa e ~vmo. SenJlO!, Bll3pO de Santo An· Pl'e,s:d€nte eram puramente d8m~_""

de uma vez i:eI' Danida, 110'sent'd0 de clre esteve no RIO Grande do SnI,.pro- ::ricas e de mspiração comunü,ta, ou.~
Um grallde democ!'lt~a elêste Pa.is, .1ue as co!sa~ no Brasil retomem !\ nunc:iou certa c:onferêncill pa:"l estu- tl'as merec:em cuidadoso exame, Nu.~

ijue deve Eer le111'ora:lo a todo mo- :ua-ll0clç1io exata _ danteiJ, me Capital do EStado, que J'lC- merosa8 mzdidas, d eaue não cogit()lt
mento, o e:rnÍl1e:lte Otávio Mang'a- • ,_ , l'ec:e}1 a;minha. cnél'!pca contí'ad,t,l, n. mensagem presidenêial de 15 df,j
bell'O, costUln2.va confessar que' -foi S:. PreslOente; devo ceQer lugnr a Con,a·adlL.a que ell fiZ pela ,;npl'en- março, devoem 8:0.1' tümadlls llDr inl~
preciso che~ar ae g{)Vêl'110 da Bahia Dl!tl0, sob o apelo de S, EXl'. que sa, p0t:c.lue S. Ex'· Rvma. havJa fOl- c:iativa do, Càmara e do senado, a fim
pal'a iJenl 1'5 que, ,abr iJ da 1 • v~nl}a, trazer melhores luzes e me- mula'do alguns juízes que nad.t '.l. do que ningufm mais nos possa. cri~
ooel'ária, lmvla um submundo c.~~; 1110re,<; roteiros. para os c:aJl:iI!h~s des- nham qu~ 'fel' _ notem vem _ com tic:ar por falta de inic:iativa, de dÍ1m~
11&0 sabia o que ern Wlll~r, q~e nãõ [a Casa. \lY[Utto bem; mUito Oe111). o conteúdo doutrinário crisr." mas mismo e- de 'agresividade, no bom
sabla o que ern. morar, aue não El].- O SR., BRITO VELHO: algumas afirmações de ·ca.ráter poli- sentido da palav'm.
bia () que e~a dignidac13 . de viver, p, o', " . tioo que eram falsas, que el":>m er- AlUda onOem, falando através dl1<
.P?<ra bce submundo, Sr. Pl'esidente, _ (. ~1 a uma, c mun.caguo ,~em radas e q,ue mereciam, ou a.lé que tee:visão e do rádio, dirigi o 'seguin..
hGuve muita demagogia e promessa •e?wao ,áO 01 adol) ~ ,,1', Preótdo=nt!l' exigiam, de llm crist10, de .um ca~ó- te apêlo às c:lasse~ produtoras, qU5'
mas nada be efetivou. 11: prec:'s(} que ~l~. Deputados, na{) pretend a h?Je Uco C:Omo eu, C01J.j)radita imediatn., incorporo ao meu discudso para qUG
a Narão de- agora por d'ante at _ la~ar, No entanto, o meu qUllTldo reEJjJeitos9. mas altiva, mas enér"lca. con:>te dos AnaLs do Congres"o Na.~
d9, a êsses problemã3, que~ se não ~~_ a~go e n~bre colega Depmado Cm:· porque, nuque'a época, as conf\;Sõ~~ cional: li
l'em re.so!vidC1S, podem tornar 1l1útll Valho ?ObnnlJ,O l:UÇOll um mot~ que cada vez ge;;c:il!m mais e era mIster "Não sou um campeão da Di!!.
esta revolução e levur ao Cloração do ~~ pa. ~c:e.Ade-yR. ~er ~losado. Fez~, qlle se pusesse côb1'O à onda_ de má mocracia
Jl~fO bra'!il~lro a eterna detel3pe.rall- E15a, 1efeIenma. iJ, at,tude de detel-. vontade que se v1llha. desenvolvel'do e nem um herói. _ ~(liI\
,a. (ilIuito bem) l1.Jll1adOS membloH d,t;:. Igreja, !lue te- especialmente mmtra o Poder Legi;la: um h()~lem :omum, que esplTli'U-r'

. nal1l, em sua oPimaO, mantido re- tivo, Como bom filho da Igrejll, foi all1lent~ se ~en.te ~(lis. J0~0 li"
, O SIt. CA.ItVALHü SOBRINHO: lação demasiada intima com d",ter- exatamente' que procurei c:ontr ditá' que Calmon. CO:;lSldeJome ~1l3
I, (Pa.ra uma co~nunwacão. Se1n re- m'nadas fôrças de esquerda. pedi H ..o Ei..'1llo. E RVillO. Senhor D. al\far: sold2:d~ que c~P.rlu. C?~ a ~a;,~
·visão do onu/or; _ Sr. PreSIdente, palavra exatamente para que ;3e raga c:os homem que não julgo W' -o 11lumldadé, o seu deVei, qu_ 4.1'\~:
eu já dil3se, e não é dema's repeti~ distinção fundamental e c:lara. sOJUos esfandrilftas d;:; COJ1S~~~cfa~, lutar para. tenta!: - sobreviver , ~,
IQ,. q'ue, /:{) t~mpo do saudoso preai. A Igreja, de maneira alr;uma, 'Par - até peJo contrál'lo: . tõc1a vez que o para ~efender (l, lib~r~~de, porqu~
de.nte' Nerell R.am03, quand{) a Câ- tic:ipou de qualquer lUc>vimento l'evO- homem faz lUna aflll'mação, mesmo- a ollC,a alternativa ~\;l1a o tuziJ,a,...
mRrll~ pcr mOUves óbvios e diversos lucionál'io de tipo esquercüsta. A elTa.da, aiéprova em c:ontrário, e.u ad- menta, a, degc>la ou o enfOr.Nn.*,
tinha t;\ue,: em seU Regimen~o, cCfJer Igl'eja ,de formo, alguma, em inomen- mito SUll b~a fé. O que eu ocmbato to a, a tirania,. .., ~Ir; l
p,'2,ZO a fim de que 0.3 .lideres pudes- to algum ou atraVés 1c qUi1lquer ges- slí.O as dec:larações e o mal aue as DIZ me a consclenC,Hc\ .qUE; ""li:
s:m c:cl1c~rtur. determinada,~ meelidas ~o, manlfestcu simpat'as ou inclma- mel3mas possam realizar dentro -da so- tJ:gl.combatente da. j}J'lllleJl"d. ?t\l:'1
em b~nefic:os d03 txabalhos, era sem- çã.o peln. chamada e.xtrema esquerda. ciede.de. Foi com todo e respeito, foI talvez um. pouco ~t~s da pl'lillél<l
pre o v rtuc.:o, eu!t{) e blilhante Pa- O que terá acontecido é que determi- exatamente. com êsse espírito de não ra hom, desdI;> {) dm 29 de alJril d?
d~c J\ledeiros Neto quem vinha, c:om nados filhos da Igreja, seja da 19re· ju:gar aquêle prelado, assim como ano pai';"mdo, quando comecei OJ
a SU:l palavra f" 1 e atraente. en- ja docente, seja da Ig'l'ejs disce.1te, nã<;> jU!.gO nenhum; no. ponto de vista enfr~~tar o Ref0.r11?-ador pangató.,
cher o plemtl'íO em graças ]:Iara orá ~omaram 'pessoalmente al;Hude,> em orál, llao julgO nenhlUll eloli meus ad- Inima1l1lente, lutm com o c:unlla...
ac11mar cs egpírltos, ora abrir r(}tei- face de determinad{)s fatos, versiÍJnos, que não é esta tar€fa ml- do do presIdente, mas lDgo dePQil!1
1"05 ,~riundo ()3 quais as luzes fôs- b Sr. Padre VidigaZ - Não SG de- nha, Juízes. da tenre. 510 outros que - ,al;aql1ei, com (; maior vigor, o Pl'~'1
sem mais clara.s e cs hmizontes fôs- VB confundir a instituição com os não eu e o juiz supremO'é DZus, Nos- Sld.en t e _d,~ c:unhado, ~t1,fIl1d" ój;
SBm ma" tranqüilos, homens que tJ:amitôriamente fi, re- so Senh{)J', A 11ÓS, n{) entanto calJe Joaç l11JUO, agora - denutido :t>Ol'

51', PteS dente, não havendo eu so- pre.;:entam, compete, o dever de toma~', ta~nbém' abandono de empl'ôgo. ainàa ~
licitado a 'palav]',!l, a nímia bondade O SR. BRITO VELHO .;;.. Exata. aquelas atJtudes 111m neutralizem todo, j)0de,r();iio ehefe <;la Naçãoo, ,:I~
da V, Exa" ponde -me nas sotainas mente, Para isto é qlÍé eu desejava, aquelas palvaras, aquêIBs o'esws qualiflquel com adjetivos mGil~
elo P0.dre Medeiros Neto, CGloca~me, chamar a atenção, Não que o .nobre a.quê:es c;:ompol'tamentos que, de" qual~ dl~1'DS o seu ~ovêl'l1o, falando. Ç,1,
ao mesmo tempo, como um marginal Deputado Carvn.lho sobrinho hOuve.s. quer f 01'111a'; :po,sam vil' causal' danos tl'lbuna da Camara, 11a televlSaq
n~qu2lG tel'c:cil'o cantç de Dante, se feito esta eofusão, mas ê miste1' à coletividade, e 110 rádio e tôdoas as minhas 1la->
qu~,nclD a presença 6.0 barqueiro f.l.- não pall'e em nenhum espirito ne- Agradec:ido a V, Ex", era o que ti· lav.ras c:omtam da. coleçáo d~
zia C:,"111 que as almas fic:asõcm espa- nhuma idéia d:storcida sóbre Os fa. nha a dizer (Muito bem). jornais, ,I

! 'V(lI'ida~.. Como poderei eu falar, Sr. tC\3. pC1· issO' me parec:eu devesse eu, O SE .JOAO CALMON. Hoje, eu podeI'ia lltaeal' llYl'1Ji-
,'Pre.s'dente. enchendo" o-elesvão dêsíe Iílho que sou ela Igreja, humilde fI- '. • mente, sem nenhuma censmil ,1

longo lemplo de almas eEpwl'oridas e lho, pequeno filho, é verdade, 'mas (Lê a seguinte cOl1mnicação) - Se-- mesma a c:ensura mais im '
intranqüilas à eBpel'a de que os nos. filho da Igl'ejlt, devesse vil' a êste l1hor Pl'esldente 6 Senhores Depu- qUe é a de minha con.sciênci
6CS lideres abram clareira ssegundo ~ic:rofone para deixa.r bem clo3,l'o o tados, compail:ecenc1o à Câmara pela' ell\p],a sinistra, que levou' a no&.:.'W
as quais a reposiçã(l da tranqüilidE- assunto, primeira vez d"p(}1s da vltár.·ia. da. nos- Pátl'ia ao limiar da COl1lunizaçàCi!r
d~ bra~iJ2il'a seja l1mlt situação de !ia Revoluç1L" Demücrátiea. Cl1lnpl'O o Não aLac:aTei hoje ó cunJlado d\}l
fato: A Igreja não pode .ser, nem es- de~~r de, fixa;' a minha posi;:;ão fa- Ipl'ei5.idente nem o presidente ~~

querdista, nem d!l'eitista, exatamen- VOl ave! as l'elOrll1as. Antes eu as cunhado, porque estolI OU\'illào, e3:.~

1"95, S'-, Presidente, mu'to a pr-o- te porque ela é a Igl'"ja de Cristo, cOl1}ba!'a,.co~ maior veemência, pnr- tal'recido, no Congresso. os m"Jí~
Ndtç' eslamo" 11". '(pCfca des novos ela tem um rumo, ela tem dil'etl.'izN, que nao mSp!Tava c(}nfiança o govêr- violtmtos ataq~.€~ do, }'>e:e?Ü!1 ç,
~~tu(}3, para assim signiflCl1J' ela tem Ulnil dOlltrln~ ~ uma 1~_~:_~_ ou Q d,~sg~.v~l:t1.(I ~q, 13€~ 3~~. ~ dos lielli> al~.:l.os, ~,:w.'.'l~~J!]
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A grande Revolução Democráti. ge evlhtr os l'-xce.<;sQS .. que levam _bastião da Lei, conlirll as amudea
ea B,'asileira rot ganha graças em sempre' as paíxões poIltlcas em razão que estão sendo tomadas pelos. v~w.
g\'ande' parte, à. atuação maravl do que, como já d!S.Se Ruf, passam, dosos em todos os ríneões da no!Oea
J1lo~a das menln,as em flür e das multas vêzell a ser consíderaeos 1n1. Pátria.. .
senhcr;:g de _tôdas as idades. mlgos da gAtria Os que são apenas S p Id t M'na O-ralnesses _advérsádos. Faz-e miter abrir, 1'. res en e, em I S • Jr.A mulher de MlJnas eXJ;lulGou de ~ t 'te % Guanabara e em Sã." Pll.uIO, es·

'Belo Horizonte os comunistas 'do quanto an es, unia. clareíra nes amo tamos assistindo à at:tude indig'M.
Cllllgre.sso da Cutal: que se relu- blente trevoso que ai se encontra, imoral, indecente, daqueles que, sai
giaram em .BrasiJ1a.,_ e- depois pu Tenho clên!a. sr. Presidente, de dos vltoriorol! do .movímento, escào
seram a correr, a. correr de pãníco, que na Capital do meu Estado o Pre- d ~- .. h d ,"
nas ruas fut cidade, Brioola. e seus feito já,. se encontra. detldó & lá vo- pren enoo nomens onra Os e "'S'-

tade o seu impedimento. Como disSe nos indiscriminadamente. s~m atent.ar
asseclas, A mulher de Minns foi antes não quero a. Impunidade dos plU'a. a condíção dOI! ctdadã,cs por ê!c.s
a prímelra que lançou o grilo: "O f lt é ís vísados, sem saber se- têm ou, não
t"'ça, numa mão para rezai- e o a OSO&. mas prec o que esta revo- culpa no cartório, apenas. por uenun
revólver noutra mão para comba- Iução que se formou e que sa.lu víto- cíes recebidas "elo telefone,
t - .unl .. ríosa, para pôr fim sem dúvIda a .. t
er o com ismov; '; uma \sltuação qUe já. não ""dIa conti- Na. minha cidade, sr. PrEl!:lden e.

A mulher de São Paulo deu umc nuar ' a.tlnja. 'o seu obJetl;; que não o Tesoureiro do IAP1. homem bom,
réplica. esmagadora ao Comie!o co é o de se oU.OI'. à livre manítestação hones.o, pai de doze fIIho.!l, foi pr.êõo
munísta de 13 de março promoveu- do pensamento mas ínvestígar ,«_a.pu- sexta-reíra e até hoje está na Poli
-do a Marcha da Famllia. com Peus rar os que Tealmente a«iam -contra os cla de vigilãnclll Socia:, Incomumcé
pC''.l-Líberdade, inlcIativa da UnJão ínterêsses e a soberanía ~ Pátria e vel, sem que nem, para. quê. O Pa
Clvica Feminlnll. e de outras enti por Isso -mesmo, .Sr. .presidente, eue dre pinto, em Sete Lagoas, foi prêso
dades que desencadeou o processo ela se fa.ça. para punir 03 que dilapl- e s6 não foi atirado no fnndo do xa-.
de' desmantelamento do díspostttvo daram os dinheIros pu.bllcos. :üte.~ dr!2;, pc;qUI} o Bispo Dom José .. !Tv
vermelho. precísam ser também ehamados aos mao do Arcebl.'ipo de. Brasllla, dl~l!

A mUlher do Rio, lderada pelas Trlbunals para, prestarem contas do que aquele. Padre 11110 pocter!a. ser
Insuperáveís combatentes da •...• dinheiro do povo, arre~adad() através préso, porque tudo qU~Dt[) fllZla; f-l'l\
CAMDE moblJlzou um milhão de dos- tl'lbu~o.~ que correspondem ao 11 m.alldo ,seu. da. 'auton<l~~e sup.riO!.

·ptsSOM par(\, a nossa. MarcllQ da suor do povo, ao seu trabalho e aos Entao, fOI relax,ada a pnsai>, '
FamU'a. seus eacrlflclos. I I Mas, Sr. Pre!'ldellte, o que estam'~s

- - - -," vend.> é renJmente, de p«sm!lr a n611
Façamos nao apenas nos nossos E' \lO~ l.~ qüe. neste l..lutante. tra- moços e aos velhos. A nós moços, pelo

corações agradecidos. mas na- pra go a mlnha pll~.vra aos nobres com., mundo de esperanÇas qne traz2Jnc,;;
ço. públic:J, Um monumento. em panheJro5 aos psputlLdos: que aehe dentro do' cora~iío. pelos sonhos que
homenagem às herolnas de todo mos uma. clarell·a.. Abramo-la senh~r sempre animaram a. nossa vIda; ..
o Brasil, da Jornada Oemocrátlca Presidente, ~Dln:a nossa. comp!eensaó acs de mais ldade, __ pOrque e.'tão eJis
Não é necessário que seja. um _ o nlomen.O nuo é para pn.l?,oes, pa- assIstindo a Um fato int'di.o na Hls
monumento grandioso como_O dos ra Incompreensõas. para 6dlos, mas. tórkl-do Brasil.

'Her6!s d3. Ouerra Quente, na Itá sobretudo, para o desarmamento do .. "
lia. que se ergUe nos· j!i1'dlns da espfrlto para flue então possnmos r-se 51'S, DE.putados, quando há Uln prl'-
Glória. mn.~ precisar! e.~tar à. aI tabelecér, quanto antl's. a verd!ldetra sldent,e. da R~públlca, consíituclOnal.
tura do exemplo inspirador e dq ordem jurld!ca no Pais d-en:ro da vo- mE-nt.e colocado no paláCIO da .AJvo
bravura clvlce das heroln8ll da cação c.emocrátlca. de nosso povo, sol! mela, dir:glndo 01 destinos da Pátria.
Guerra Fria, guerra frIa contra o cuja. orientação Interviera mas naS- - o nos.,o PI'C-'ldentc Ranlerl Mazzll11
oomuntsm() al'~s.salador. sas glarlosas Fôrças Armadas. _ 'em peno l'xerclclo do scu mano

Ass'm fíca lançada a Oampanha Se as.o;im não procedemos em vez dato, de sua inves,tidura, não se cem-
âesse Monumento à Mulher Demo- de est,llrnlOS abrindo trIncheiras para preenM esteja o Qoverll<ldor de SüIJ
crilt!Cll. Brasileira, monumento no a defeo;ll e salvaguarda. da Democra- paulo, o Sr, Adhemar ,de Barros, a
qual d~vem ser utilizadas algumas c\.a, estaremos c~ vandQ a próprIa ~a- nomcar IntHl'cntot€S ~werats pltl'a.
da,; pedras que fOl'fim atiradas num pultll1'a. dêste - parlamento. (MUlto asrepal·tJ~Oes-pÍlbilcas·de São Paulo.
requinte de covardia tIpicamente bem). diretrunent<!, m.::nospreza.!ldO, aban-

- comuU:sta, -sõbre, essa lnagnlflcR o -SR Á'NTÔNIO BltESOLlN: dona.,ndo, desprezando '8 a:u"orídade do
herolna <la nossa bate.ll111 demo .- " - - Pres:dente d;sta Casa lDvestldo na
crát'ca e da. nossa.' batalha. pela (Para uma. reclain(!çào). - Sr. pre- função de Chele do Govêrno. Não 8e
hnmanlzação do regime capltalis- si<lente. acabo de 'receber dezenas de compreende que chefi'S militares ez.
ta, qUe é a profWôrll dt civismo telegramas de telegrafistas e posta- tejam nomeando delegados e d!r~{o.
de todoo n6s, sandra. Cavalcanti". ltsl:Jis do meu Estado, \l.palando no reI! ele reparWções, sem- a.UdHlncla <lo

Era 0- que tinha a dizer, (Muito sentido de que -seja Incluldo na. 01'- presldente da Repúbllca E l'ara q:l~
dem do DIa. o Projoto 808-63. Deb:o flqile bem evidente o grau de Irre/;.

bel1~. Palntas.) , - aqui, pois, o meu veemente apêlo, ponsabllidllde de certos bomens dês-
'- O SIt. nEITOR, DIAS: iraduzindo 118 a.<:'Plrações e as n.eces• te pais. faço questão de ler, a fun

s!dades de milhares de decetISt8S" de constar nos AnaJs' desta Ca.sa IJ,
(para uma c0111uniciu;ão) - Sr. l're~ .(J1Iulto bem, multo -bellt. Palmas). nota l'ubL'cada no o Gloho de 6 de

slden!e. Srs, Deputados, na úItlmasez \ b il .
que ocupeI esta. _tl'lbuntl, tive opor- Durante o discu.rso do Sr. Hei. a.r . para a qUal peÇo a lltvnção dos
tunk!ade ó! declarar que estávamOS - tor 'Dias, o ·Sr. LertOir Vargas, 29 S18. Depntado.s. .
vivendo - e é necessário que!S.So Vice-presidente, deixa a cadeira E a nota maJ,s pusilânime a. ma-
se illSista - momento 'que e.>tã 8 te. M presidllncla, que é ocupada pelo nlfestaç1io ma.l~ mdlgna que ià-- vi 'em
querer compreenS'ão, que -está a exi. Sr, Henrique La ROCIJUC, 29 Se· lôda a lninha vIda, E.~t'á vl....adanos
glr de cada um decisão~para - que se .cretário. seguintes têrmos: ,
encare ê.ste momento dentro da. real!-
dllde. MaR é necessárl<l que cada um O SIt. PRESIDENTE: "Recomendaç6es 0.08 JUizes da
tenhª,- também a devida coragem de Tem S. palavra o sr. João Her. SéJC paulo para prud:encla em
Msumh'-.JIS responsabilidades. Não que_O eUlino. . - ca-sos de Habeas CO/1lU.s
remos, Sr. Presidente, que os cUlpa-.; S' Paul 6 O 01 b
dos selam impunes, mas também náo O SR. JO"O RERCUI.lNO: ao 0,.< ~ o O) - O- _ Cons·elho SuperIor da Magist1:a.
qllerem,ós'que seJrtn1 sacrlflcad08!no- (Para uma oonLunicação - Sem re- turl\ expediu aos. 'uizes do Es-
centes. (Palmas)'visão do orador)_ - ~r. presidente e tado a segUinte circular, conten.

precisamos compreender, -Sr. Pres!- Srs, Deputad{)5, partlclp!lJrtos do mo. do ll()rmas que devem ser obse.r-
den.:e. que não Il'odemós nlõm devemos vlmento de 1961. pela. legalldac1e, vadas lia atual conjuntura po.
procurar defender as nossas garantias quando rasgeram a constituição um~ !l'tk'a: - -- -
com o sacrifí!o de nossas prerrogatl. vez ma's para, da noite para o dia." _ .
vas de cidadão. E' preciso que o Con- instltuirem no pais O regIme parla- O Presidente do TrIbunal de
gresso enea.re êstB momento com co- mentar. participamos B fOmos v1to- Ju.stJça e o Corregedor·Geral d:l
ragem, não abdicando de direitos seus rioo08, Não Se viu, em nenhuma. cl. JUst:lça têm recebido comunica._
oarll que possa sobreviver em tôda. ádade dêste Pais uma prIsão, 'nm mllb- ções autori~das de que alguns
slIa d!gnldnile. - sacre. Não se ViU, em nenhuma. claa- poucos maglS?"Il<lOS do Interior

Assim. Sr. PresIdente, quero neste de dêste Pais, l1berdades públicas e.!'~ do ,Es.tado oao oillnpreenderam
Instante pedlr_ a atenção d<l8 .nobres pezinhadss. "FOmos vlt{)r!osas naCluel~ convenlent~mente a sItuação
companhc!ros""para que as medidas mo'VlmenlO. Não procuramos saber a;lOrmal, de guerra civil, em que
que se Impõem. sobretudo as- de or" Quem era contrll nós, quem não C011· lllnd,!, nos encontramos;'pols que
dem legislativa, sejam tomadas com corda.l'a conoseo, ,quem ni'io estava as forç!I!J reVOlucionária!!, embo·
l1rltêncf. e decisão, a fim de que pos- satisfeIto com o movimento vilOrloslI. ra vitorIosas. continuam moblJl.
samos sair destà posição In.cOmoda ' - zadas pll.!'a completar ~ obra que
em que nos encontramos. Rã uma por. isso, Sr, Presidente. nÓ'J, q!;le ~mpreenderam. Em consequêncfa.
slf;uaciío de falo: mllsé preciso que fomos derrotadas, por esta revoluçãoll <llsso, consta que têm surgido
ela. si enquadre. quanto antes dentro tão especIal e tão estranha, temos o atritos. de certa gravid!Íde entre
dos limites do direito. para que as ga.- dIreIto moral de reclamar alto e bom. mag~t.rados e autoridades poli..
rantlns possam voltar 11 imperar em som desta tribooa que constituI, o ciala. sob o - comando revoluc!ll.
t.õda. a. sua plenitude; para que o a:r- último bastião da democracia, o oI· nârlo: a propósIto de soltura dé
bitrlo não prevaleça. sObre a. lei. Or· timo b6Stlão da llberdaüe, o último presos }lOr fOrça de conce.!13ão de

, .• àe Joiío GoullU't, quo \ivia
1\ explcmr 11 neurose do mêdo de
muito. gente rIca, porque os ho·
mens de fortuna não se relmem·
Imediatamente, e promovem um
glgan',e.sco e.,quema de cooperaçao
com 0' Jlderes da Revolução Re
denturll•.não tiara empres~!lr um
trilhão de cruzeiros. mas dois tri
lhões de cruzeiros. dentro das pos
s:,l.lÍl'df\de.~ de' cada organi7.ação?
Esse go.;to, ê.,se "beau gesto" aju
dnrla declsivamenf;e 11 conter o
nvassalador surto Inflacioná.rio. que
IlngulItia O,pOI'O e 'debilita o sIste
ma de livre inicIativa! com o avil.
tamento da mdeda e Q Imposslbi
lidade de Qualquer planejamento
sérIo por mais de uma seman."l

As ações das grandes companhia.,
subIram na Boka. hoje, quase cem
por conto e o d6lar soUeu uma
queda espetacular. porque não dar
ao .Brasil e ao seu povo sofredor
20 ou 30%' de:;sa fabulosa e' súblt..
voJorJzacão?

VamoS. homens ricos do Brasll
arranquem dos falsos lideres der
I'uhados a nlàscaroa de paIs dos po..
broo. Reunam-se amanhã mesmo
amanhã cêdo e comprem rf,Sd apó
llce d(' seguro que lhes estou ofe·
recendo contra uma possível res

,sllrreição da "gang" .comunlsta.
Antes de encerrar estas rãpldas
palavras, pcl'que o momento é
multo mals' de ação. lança. outra
Idéia, que h! de' ser acolhidll com
O maior entu.sIaamo.,

descarados. aos lutadores demo
crâtícos e antccomunístas.

O Bre.sll é o Úll co pais do mun
do onde os vencldox com ímunída
dcs OUERm trlpud.ar: ímpunements
"ôbre os vencedores.

APÉLO AOS ,mcas
, Estn, _ninda não é a. UNolte de
l!.a.la da Democrac.a" oU é apena..,
o prelúdio dá auiênc'a, da verde
dcJra "Noite de Gala. da. Demo
cracla", ,,'ue a-sínalarã não apenas
II denota e a fuga de algune trar- i
dores da Pétrln, de alguns Iacaícs
do comunísma ínternaoíonal, mas
também a consoldnçâo definitiva
do regime de justiça. sceíal, de eU
.m.naçáo ,das revoltantes ínlquída
d.s, qUe são a favela. a falta _de
a~sutênch, médica, a I!ubnutr.çã.tt,
o anatrabeusmo.
. Para lSfo se Impõe não apenas

o. vígtlâncla das classes armadas e
a ação do Congresso. mas também.
e pr:'Ilclpnlnwnte, a colaboração
das cíasses p:odutoraiS. das classes
ma's favorecidas. dos que têm de
mais em favor dos que quase nadll
ou nada têm. -

Se parte das cla~ses produtora..
(10 Rio, em São fuulo, em Belo
Horizonte e em olltrM cidades con
tribuiu géner03Rmente para o fi
11"ncJamen~ do "não" mais caro
cl.), hlGtória do BrasiL por ocasião

,da campanha' do plebiscito; se li-
i deres das classes produtorM toma

rem a lniciat1va de lançar um
plano de emprést.imo compulsório
da ordem de um trilhão de cru
ze!rm como colaQoraçã,o /lO gOl'êr_
no comunlZante. corrupto e cor
ruptor de -João Goulart .. : (A1Joia
dos e protestos.)

Senhor Presidente, devo lembrar
Cjue quando o E'.snhOl' João GoUlart I
era chefe todo-podermo desta::Nação
aqui desta trilmna da Câmara e atm
vés do rádio e da televisão, em dls
cursos que constam de jornais à dls
p03lção de todo; 03 nobres Deputados
CIo Partido Trab9IhL.~ta. Braslleiro, eu
qualifiqueI o Govêrno do SelÚlor' João
Goulnrt - quando ele era todo-po
deroso _ de pútrido. POr iS90, tenno
4nto-ridnde para repetil' que seu go
vêrno -era pútrido (palmas - Erotes
tCJS.)



2146 Quarta-feira 8 DIARIO DO CONCiRESSO NACIONAL (Seção f) Abril de 1964

\ "llubeas corpus". na verdade, 6 em objeto d.e- llersegulç'ão.' não. p_tXie outrora Jesus, no La;;o d,e Genesaré. rem s urt.'gas a noção dS' autorlaade
: !preciso distlngulr entre as situa.-. ser transtormada no espesínnamento mandando que os ventos e tempesta- e de hierarquia?

ções de fato e de díreíto. Quan· da!juilo que há. de ma.s formidá.VeI no des c,~asselJ1Àe se fizesse uma grau- Referiu"':e também o nos-o cOlega
: do a autoridade revoLuclonárl. homem. que é a .•.ua dignlqad~, que de bonança. . verdade é que se nós Oswaldo Lima FlIho, - e eu o con
,cge em função de seu ínterêsse são os seus direitos, que sal! JSalle- estudamos a história dos outros po- testel em aparte - à. Assembléía de
. militar, de que é árbitro exeiu- veís, enquanto, \}elo menos, nouver vos, veremos o que custaram em eu~ Pernambuco, a quem fêz cs mal;l vee..
, stvo, o magistrado não lhe dtve no Plloís, funcionando, uma Casa. co- -tras naçõ~s a abollção da escrava- mentes s'taques. Sr. Presidente. se a.
, clliJculta.r & ação. Á. eclosão xe· mo a Casa do ConJlii>SSO NélC!unaI. tura, a implantação ~ República, aS ASSembléla de Pernambuco pecou, o
vomcíonárln tem, como'prlme!ro (Muito bem. palmaS), muõançaa polltlca.s. tõ&s e. as ba- !êz pela demora com que cassou o
jpl'cssupo,sto. uma r$tlva res- .~ O SR. ABlUIDA CÂMARAl nhadag. em ilsngue e em copíoso san- mandato ou declarou" o "lmpcach-
trlçllo na tute::a de." d1reItos tn- gue, No Brasil não rem acontecido mont" do Sr. MJguel Anae·,.
dívíduaís, ASs.im. o magistrado, ' (pâra uma. comunicação) - sr. El'e-a!Slm, li: não aconteceu, me.cê de Alguns nobres colegas de outros
membro de um poder desarmado. ~idente, no CUll. aí! da mês p~sa.do. ti- Deus. na últJma revúluçã<o ou ccntra« ,Estados admlraram-sa da minha 11n
tem que pautar a atividade jU. vemos a honra de proterrr, nesta Co.- revolução, como disse -ontera, com guagem, que o 8'1'. Oswaldo Lima.
:rlsdicionaL em COJ1S,qüêncJa. com SIL, um lOngo. díscurso em que, ao multa preeísão, o Dflputado Francisco Bllha achou, pouco sacerdotal, mas só
as círcunstâneías da znomen,o. 'par de llci.Vu-t1ro &ôl:tre o per:go CQ- Jullão. Porque na vel'dade a revolução quem não ,,;u, só -.uem não presen
Nessa. ordem de Id!!las, o Conse- munísta, que era. patente a.as. olho.s ~rn cutra, Era a que Iria explod'r ciou a situação em que se encontra.
lha superror da MagLstra.tura re- pe tod{ls neste Eais. apt'1!lYa eu para. dentro de um-mês, seàundo a'guns, ou VII. P=mbuco poderia admirar-se

. comenda a maior pr.udêncla. aos- que esta, Casa votasse, e votasse O' dEntro de mais algum rompo e que de mlnl111f atitude de combate àquele
l'lCUS juizes- de Direito, cumprín- 'tinamo ant~, as chIlJnadas reformas re achua em evolucão dentro da ex-GovernasOr e à. sltu~ão ali rei-
da-Ines colaborar, qus.ndo Ilossi- de base- que, seja como fOr. empolga- chamada guerra re?OluoiDl1ár:1a. .aante,
vcl,, C'OIl1- as autoridades poll~l&Ls rarn, com. seus slõga.lIS, grande parte De maneíra que para evitar essa Q Estado e-tava desgovernado. A
mandatárias da. chefia militar ,da popuJa.cão brasíleíra, IPrl:nclpa;- revalução sauve, o que Q - Sr. Fran- pollc;!!. esnaneava c.ldadáo3 re....ertá.
!1'Evoluréonir1a.. Dl'.S.!lL ha.rmonla 'mente os traQllJllad:1res das cídades cisco Jullão chamou de cantra-revo- veís, CU! fa.millas tradlclona<s," par
nascerá a gradual normallz!1l;to ie das campos. , 'íucão. E IIolntla., mal.;. a., E:::\, num qualquer pretexto. O Govô"'uo dava.
da tunção Jud.lc.lárla, trl4J,Sltà. I Agc.ra venha rep; Ur ~e apêlo para. ato de coragem. fê2. a '.ua pl'DfIs~:ío ordem mara que nada Se f\zef.s1J
!riamente sujclta lIOS peroolçc.s de que votemos as reformas, e votemcs marxista, quando em todos os. tempo. contra as cammoneses, que podiam
uma revolução". isrm demora, Já sem as pressõz.s do negolL s.empre a sua_ conclção tle co-- lnv-adlr lvremente proprledade3, de.>-

0_ sn. JOãO lmRCULINO: CG'r qUil- intimou. esta Ca.:a a. votar muniSta. ontem, corajosamente, êlp plr seus dOll-OS parlli andarem nus pg_
lumtro de trinta dlolE', determ1nada& afirmou a SU:l condição de comu- lo•• campos. amarrá-lOS, açnHá-Ios

Seln cOllIentários. ,leis, Bem qua~uer prN$ão de Ou.!l'OS nlsta. amar.l".l.d03 e exigir. num gesto dlJ
SI. Presidente; quero daqui fr.~er setore.... Esta CltSa d~l'e, num traba- Ot8l. que vemos no Manif1:Sto dp banilltismo. como se dell no muníc!

'Ulll apélb no Governador MJllltlhã.s 410 met6dleo e 1i&temátlco. estu!lra. Marx? ll:' a derrubada violenta daB 1>~o. de PatJ.ualha, duzentos mtl cru
:PInto. Minas aerals está vivendo- êLSfS Rl'oblemus e dAr·lhes a SOluçjlo lnstituiçõe.!l; é a chamerta revolu~r", zeiros para se'"·!ll soltos dê.%e supll.
dais realmente negros. Convento> que aprouver l\ &118 alta eab'dorla. proletár1a, 1ll'madl!. e sangrenta, llinte cio, que ~odi-3m matar g&'!lo alheio.
c,.t5.o sendo invad.ldos pOr UlUa rapa- os problemas econômicos_ e sociais, a quaL a or.dem social existente. co- incendlar_ canaviais. prender o11c:al:l
lIi'HIIl'l.lnha armada por um tai Cot-a- 8r F-res:drnte, náo >e resolvem com mo dizem lItera1Jf;enta EIs palavrss do de pelíca. CQlU.O acooteceu em Bar..
nel Bragança. Conventos de frelJas, ums simples .'evolução ou mudança manlfe.·to" "dev1a. trelnu". Era e;ta reir09. desarmando--QS e quue levan;
de frarlrs. CllSIIS de sacerdOtes estão de go\·êrn-J. Ao---poder Lrgislatlvo, ao.. "revolução proletárla" que sc- cham':t do·os ao fU-IJnmento, sU\ljU~ar e do
sendo invalldos 1101' essa horda d~ Jegisladort3 l!êste pais cabe, nesta em marcha no País, O CGT ela uma minar l\, prlÍjlrJa Secretar'a. -de Segu
:ranaz~ de 12. H. Ia anos, a.l'll1ad,)~ hora. não só tl't\çar o dlagnói'tlco dO$ eSpfcle de- superpoder. poder de cúpu- rança para soltar críml110SDs e ser
até de metr.ailiadoros. Vai pacsandil n,ales que llf.1g~m nosw pO?O, mas. la. que exllr,a da C~mat:al Cllm 11 lntreduzldoll armadQ!l nJ quartel.ge
mn cldad50 pelA rua. e alguém grl- apllCar-llles .a terapêutk':1. que m1!- facllo po pej/o; leis dentro de 30 dlM. neral dlll Pollc:la M!lltar. gesto cOntra
ta: "Aquê1e é oomunisb", e entãü 'hOl'- ~e lhes a1!gure. no eentido de que arrancl1.YJl. decretos do Sr. Presi- o qual qUJee toda Q!lclaJldade. em
e'·."!! llon:lL da luventude trll.Z1SV~ada ]:cclflMÇão tot!ll d9. familla br~- dente João GOulllrl, ameaOllnd" pa. número de sessestll, ergueu o sea
do E!tad~ de Min!l& Gerais pega ê',se Ielro.. e das melhlJ:':as iJldisllensável$ ralisar a, vida, total do Pais, num<ll p~ol.e~to. TÕ'd:ls as- semana•.• Sr. prll
c1dÍ1dáo e leva-o para. a cOOeill. Ou-- l\(l nOSiO povo. N1nguém Ignora que greve geral que Irada tanl03 lncOl1- sldenk havJa gr.eva no meu Estado:
te.m llP:l1fC;U mól·to. numa. rua de n" lado de ricos e poderoms há 110- vm1entes, t:mtos prejuizes, tllnta de- as serviQoJ erllm part.,llsad05 por
:s I ,-y i -I . "-t J' mms qpe nãn lêm mondlll, que pas· sordem a êKte Pais. Já- a\lll'lado "or qualquer p..e.t~xto o mai fu·t: &

M~tia rrf:b~~~,e, o Jornjl~ a me :am pl'lvaçõz.s, E' preciso que esta outras calamidadB.\l e sofrimento', fôs!e. dales"ados do GOYé~no F~d~~i;
Om, Sr. Prsslrtenta, se em. noone Cêmara. dC's Sfnl10res Deputados. Era o COT. era a PUA, eram outros eram impeQlc10s de tomar po&se nu

{Ll ordem prl:o:Jcam.~e e.õS:lJi dezor- compo~ta de rq:llesenla.ntes de tOdo elementos que Iam de.sencadcando autarquia." porque Q!l dcsordplro.s-cer~
denso se pm, nfJme da D.emocra;: ti l) novo braslle!r-o, se emp.enha num e~ guerra l'J!volncilJllá.rJao. - -- oavam as edifioll5. públlcl1s. a~mAdof

instala-te impunrmente a mais le-'- esfôrço permamnte, dIa e noite, em ele fo·cs. e de p:o.'lJS, e nenllUlllll au-
rivel ,de tô:las ilG ditaduras, &I! em dar ..olução a ês':iIl problemas, para Estou lêembrado. SI', l?;esldente, de totidade. clvll_ tu militar. tomJ.VI

.nome 'da. Justiça cometem se as m"h_ qJ\e ~se.m os llututos dos aglta- que se f z. Oficialmente, aIU'esentar qualquer p;·ovJdên~ll. Tódlls as se.
~ ~ I10res e se aITlll1quem as bandeiras aos marlnbe'r03 e a{lS estudantes naS' m"ftlls mOl-l'am oamnnft5"5", eram

ol'l!.~ Injust.iç~é. se em nome do Di- .. d tó' f-" d e-cola" 11"lh 'I k fi d h _. " .. ".,....~ w. .:e.....llJ 1011. rlas llQI ...so.s :mOera.. , ~ aq C<> c~_ fure Ime o ...0- ,h·sass;n5d-. ou t..uc·c1.'~"'·, a de"or.re lo fazem o que há de JJlÃls mJOllli' ~l"- I do tekm' em nua . . .",,- - A ~~ • ......... -, "as que, lO zen.....-se am gOS povo, ' .. 'e narrava SI prImeira dem, o ódJ'O d~ cl".s-c e o 'an"u~ c~.D,cl'El no 1l:':tado de Minas Gerais - eJl1ld d í I . 19 revolt elh cl . h . -" < ~ - ~
~, de rcst 1>, no', Dut,~; Estaüa:. do !l']. r a e. Bão 0lI peres mm o!;. 'lo verm a ls os mEll'1n eJrJlS r.inm por tlld:l :arte. sem qU:llquel
Bnuiil _ se. Sr. Plce;]dentc. Gover-- Si:,o c.s q\l~. qu~do EC apanham no rus.s~. Que tr<l;~ 'o, flor. Presidente, provJliêncla. porque (I est3d1·ta do
l1lJdorcs ~o Jepcstll.'l, se Prllfciloc Pdoder, trazem al1 POVl1 Jl. 5upr.J!ssão f.e dnao dum ~Ol ....nu!!?· li revolução, CellJ'1\ insla}Jdo no campo dn.e

d as l'herdades e aquela espéde dt! " esor em, .. r.""e ao Houv<\- aquela Princesa' achava que na"a 'e devia
SilO f'!lei tu. se Deputadas são pre- t . Ih - te R' Indisciplm'a dn. m"~""'" II o U alaca o ur.ra\'O (lue &XIS na us- ~ ..un.ne mó e- o que fazer contra h. d·"~de'.ros, Tinham
sOg - n~o há m-Jls ordem jurílllc;J, i O b ls"- C Oi foi que v'-o·a o v' f I ~ .,.,..- I' j lê' ! a, em u a· e nos pa ES uu or...n!\ nu OI • que mas o que êl~s carla br-.'1c'l. p~ra ~all·nr a.-n,lt lU m'! D. CJnsc nc a jur1r.Joa, n:io de Ferro depolll foram portos em llberdade e ta "L •

]l11 mais l!rnor ás no.;,as tradJções,' !Jzeram uma pl:"'~llta OUJlla fotogra- ma nç.a~. a quellna de propriedades.
n;:'~ há mals nada neste Pais. l!:s:!e. o.pêlo. Sr. Presidente. é. tam- !las niío honl'ilm a _di'clpl1na e a a l!quldpe~o do gado. enfim, t:rlRJ

1:enho czrttza absoluta, Sr. res!- bém. aos Srs. Daputllldos. para que compD~tura de m'litares. as desordEm., que qu1r.essem praticar.
i1rnte, de llue homens de l>em que lU- votem. para que co:npllreçllm. para De manei'J:<, Eir, Pr~'!Jdonle. que o
tamm por cst,] Tev"lu~1io estão de- que não se ret:rcm das vota1jões, O nllS!:O cOlega O.>\valdo Lima FI- 81', M/ilUfl, Arrats perdera de fato lLi
(:q'c1oTludos com o re.ulta.do dela.. O Ocupo um ;llgar nesta. Câmara desde lho. a quem voto a·prêço e pOr. qUM condl~õ~5 qe governar o Estado, que
quo se deve neste momento é fazer 11133. Jamais me retJrei dO plellárJo nub'o admiração, wrprllendRlt-.se- com estava 1'10: :to qUe. ac.~!lllo. porqll~ o
xeM~~er tlf'" c'm::.z, d:! f:.:;ueL·a que pnra delx9.r de votar ou para obs~ruir SI rJgldez da. CUselpllna dos nouos_ própdo aovern?dor lllstilllWJ. as de
('12,' mU'IDOS f :rexam, do fo.o que qua1lllll?1'. matéria. Vota.rlLIJl-se leis. r.egulllmentos mll'l~re·. ,"u[lUdo c11a- "Drdelros. f"macia-lhes IIviões do Es.
êle.. mesml'l& atearllM uma condição dlfposlth'cs, resoluçiie.s, às qua~s. me ll'J.. dlS"e_ êle. um OflC:al. Os StU~ t:J<io e carros oI':clala para, lrllffi, ~o
pElo menas, />o!rível de vldlo para o llPUS tenazmente; mas em tempo ne- subaltern<ls devem levant:lr-se, :Mos- !nterJoJ' levllr IlS mll<,slUl contr'l IH
pn'iJ brn~JlejTo nlium, em hora al~uma allandonel o que rlgOr é êste? Quasdo chega uma pfe,prietlÍl'·c>s. O direito. dl'I prQprle-

E' o' apêlo que faro a todas que miU lugar nllS bancada.~', n:t.1randO- pes.s.oa de eon:sldlllaQ!o, nós nos le- <lnde prl\o.lmen/.e ali não existia
parl1clplliam desta- )'llvoluçi;::;, a todos me para os corredores, a fim de obS- vantanlu:J. Se o ChEfe d~ Nação p:- mais: a própria vida. 11 liberdade. c
ü& v1torio!os, ap~lo que fia0 têm fruir vota,;;o. O poro llDS mandc'U 'ne\ra nUm recinlo cnde e.stamos, .0 a, intezrídE'de ff..lc~_ não Unha 11 me
cunho p:.::!oaJ. porque, &1n.:.eramente, para cÍ!, 51', Presidente. para votar, no!so dllVer é- ltlvnnhrno~. :m' <l 1'.ell- :lnr segurfl"ça, 8. Ex~ perdera o =0/1
noho ,que o'· llderes poUt'OOS Ee 10r- p:lra legislar. para votar cansa lUlue. peito ao prln:ípio' d2 r:U10l·ickde. b'ôllt sob a reJl'ênC'cl ou JlOh a dirp!)iío
lllllm. realnlEn/.e, IUl c:ldea nas en- las malérlas que n30 e..tlverem de. J!lrnal~ do Rio. Sr. Pre'ldmte, es- dI) príncipe rqenl~. que se chq:n~va.
~(<Jvins. (ju:mdo 00 vitoriasos não sa· acõre;o com os- nl)$"SClS pOntos de visla tamparam uma 10tOU2,1'a- t1rn-da no ·(;1'('<;6'-10 E E'Zerrll , I 'lu!'> e"ll. na \'cr
bem Eer dignos dllo vltótia que tive- Mas para vatar. nio para oQ."1ruJr. momento em que pe-netrn,':! <lo Almi- dllde I) Go"Vernarlo,' de fnío.
um; pouco me Importa o de3.tino Não para nos- au=enta:'lIloa, não piU'a,. taute Aragão no recInto onde e,>'a- A~ minhfl'~ pl\Javro,s e as m!J"hes
rJ 2<>oolll que me e~teja reserva.do. Mas faltarmos a êSte dever primordial que 'Vam C!s marinheiros amotinados. llO dcnúne!es ne~h Ca~a foram c:mfir~
o Pllís pl't'c'm de pu, o Brasll nto é o ,de dar a no!so ~to pró DU !!lm. S!lld!~al·o dos Met~lúrJ\'ic:·.. Foi re- madrs peb D~":ltndll pete'Jj-I$\, meu
})O10' ec!' conturbado de·ta mane.lra. ú'a as matérlns que se enconnram. ecb'do por !oltil1dl>S dnltp·:I~s.. allmns. '1.II"t1'o colr.!!'!\" Fte;-pcJlo do Rê3", (!11ft
o sp.n~lle generCl!l) do pOVo brasileiro em pauta. '1lII$ da c!htura pa~:l_ cima, qllll f!ca- deu. les!enl;Unho de qua ""ernam.
uúo pede co1Í!inul\'~ A ser derramadCl sr. Pres~dente, d2Vemo.s dlLr (!Ta- mm deitados. na paõirão em que se huno e!tava enlrC<lue aos· çoml1l1 ls'.'l<J)

- e C-,t'1 r('vOluçiío que estalou E<lb os ço.s 1\-' Deus: como de cutras !eJtas, enconb'nvam, llÜI1l0 re tlve'ne. 011 en- 9, de nu'l: tôdes !la m.lnblllS d~nli"C''VJ
.. d . d ·ti" 'M • d d trado mais Um re.ba1de. da mEsmo' ca- " ~

1l!J!]JIlllOll o re;:lIlle e1\10Cl'à co "a OpEroU-Ee no .lll~ uma mu ança e t."'orJa do m A, I "~ra!lJ Rbsolut'J!lJedlte exatas 11 VP.l·V'l_
rl"'r~··" d" Cc-t1)(uiçã" e .!t. demo- r,."lmé ou. de Governo, dtn~ de vi.n_. '" , me- Q!lu íL Jplras". ' /'
C"·:lC-a n5.0 pode, dêilnitlvamenU!. se· e e quatro horBS e prAt!llamente aem, Ora, Sr-,-~'dento, o, que, ol'~ l~to De ~1Y,!0, Sellhor p<'esldel1t~'/Clue Q

llU01' Pres:dent~; to1J pena dtE-f!$'. ho- d!'rr.amento.de sangue. senão 1\' (l(ln~llg'l'llçã{J da Indltcílllloll. '.As.sem~.J;a dI l."e1'nambuoí) nijJ VOto()l1
l:'!!IS !,'!'7m jul~od"" pelll. R1ttárla P'arl'ee aro que- a Pr-Gv!tlêneia,· DI- () que em 1s.to H'11!io o Insuflnmcubo. ,Sl1b ~..sáo, Votou qUJlnd~. o cáJi~"
rc:no t:-n.lrlPrt'S rl'l c.,~,sa lJUe d1z!l1'Tl v: na, 51U~ veja pelca d,~tlnns da Br:1- dêstas Intetlore,sc para. se rei}rla em ;'~ ~es.'>fdelll t~an_bor<lou. ".i:.lan:l.o nno!
(1eJentlel', n~o pede (ar tl'lIIlSfuImnda sil, POli o St'U braQO onipotente, CilJOocontl's seus superJo;es. para manda...'>1á mais po::s!vel pe~~bu~ supar•.
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'/,ll.l; aquêíe estado d,e CO!$M. cum~~!U. vá.l'iO$ P~l.eés. :MalI!. uma, v<!S vr,si~ qua.:u.to li.~p<lJ;1~ reLatl\~W1,·
I) seu' élever eoustdtuclonal, Lil'1'du, a China, aoompaJlhallldo~bl~ te á. Pl'<lpillll.da.c-alô/illçao, ~O$ manda-
l'ilrnumliuoo ,de Um hVme~ ~ú~ l\1e Lelr, qu~ 1! compm:efleu pal:1', ~t~ to6 plU'!anl4lnta.re8. .,
roubara a pIl2i -e a. harmonia da fa~ de e.ssu.n.toa'COllJ.€r<:i:l-14 e <l.ll,' que,l p9oI" ~00s -<!rgâÓl1l da. imprensa ~.
mílía uernambucana. ' Re/ltafe:eceu ll, ,tlc:pou o 8a.'Ü1(,ll' JOá.Q Goulal;~. lI'lItlIiIJlI. que -eu E4:a 11 1áVór'd9, <:1I.5$lIÇãO
ru-d~m; na sua. missão 'de -repres<en- Nó, B.ra,'ji,i; rep,l;«enmndo, ~ COl:l!;e' ÓOi ma.ndaúoo pa.l'fiRmentar~. Já. o
t~lte do povo, 'Reintegrou Fero!>!n- dernçâo da:; rn,dtísfdas,· urna ou' duíis meu nobr'l Ude1J"Adtl,uto. Ct>rdosó, na
iluco' dentro da. ordem. do díreíto . e, vêzes, 110 'l\rini.stériQ, das Rela.çoos Ex~ ocasião e~ 'llle a .mat6nlf' tO!, ventí
.qo, rc~hlle legal, plY,que o' nosso E;.'- teríores, tive -eontatog- eom o; miasã~ lada, teve OJ.)Ol'turud.ade de Op01' Q~'
tado, 11a ve,raade,' navegava no, ocea- [comercíel cnínesa. ~ tod~ os mentido que, entretanto, não foi
])(,. 'tempestucso da ílegaJJdaii.e'. . 'meus contatos com a. ·C1J.lna, 011,' W- acolbido nesses órgii.<>.s da. 1m~~1l

Assim., 1;l11Q Unha l'az:ló o senhor neses. e todos êles .de 'Ini;erêSse do qUe Uistorceram li minha. posiçãO.
Osvaldo L.mo. Filho quando fez' ata- 'Brasil e ootaheleClidoS 'em Uú.~sões Clti· Quero tornsr clara e.s.~a posição, co~ ,
qucs 11·A~embléia. do meu Estado, caís Depois disso ntbd'.!. maís. - ~ão- mo sempre fIz 11a minha VIda püblic.a,;
composta tõd~ ela de -9"m~1g dignoS; sei ~nde moram o~ chllll;Ses, não te- sou ravcravet à. ce.s.sação dos díreítos
e nllbre~, tão dígnes e -nobres quanro' !;lho nõtlcia. daexístêneía dos chineses. pollUco.s - toi Isso que propus ao
6 . .E;:,n. . < • 'Mesmo que. por equfvoco, o meu 110. meu partido - dos cau<1l]hos que. utí-

DeIXO. jJQltan~. aqui. m~a. pala- me tenhe sído envo~vido, C\ell'O aqui llzando-se elas facilidades que o pod!'1'
V1;I> .• alnds, U!n3. vez de dete.a ai); A.s- 1'~J,s!J;«d:o àqueles que querem fll2er lhes conterem, detas abusaram UlCI
semo e;a &st.udua.1 pernambucana. que 'bl;incadeIrá' com' êsse engano ,o meu tamente, mlsti!icMldo e tentando sub·
cumpriu ~strftamellte seu dever, den- Pl'ot~l!to e a m.Jnh~ detlniçã~ Sou ver~r, a. opinião. públiclÍ., Nã~ seriA
t~o da }el e do Plltrlot;mno que de- homem de posíções definidas:" TódllS ~~Ivel Q.ue êstes se ~rnllSlEem be
Y m no. tear os represendl.l1tC(! do jJQ- : 03 lneu.~' 'colega's' sabem principal- ne.lclários ae .sua prÓl>!lili açao. vol.
vo. E em de~annonia com o pensa- . ,_ d '" li - d' , ar tando a ter a oportunuJ.ade de USllor
menl<> do Senhor Osvaldo L!ma Filho men"" os' o .-ar ~ e,'OO e. meu P t- Inescrupulosamcnte o J.)Ode:t' pllra·,·.ol "
est&.o os pron1l.!lclu.mento.s d? ~ell, !lus. tido. ,Fui eu quem le.vanrou. e est4 cllr a. Nação à. beira. da' guerra -civ~.
tre e nobre pS.l, Osvaldo Lima. nosso defendend~ no !lle~l Estado, com tôda 1JJro o {[ue tol PI'Oposto na iíota que
nptlgo eolega de Camara àcs Depu- a, clareM. li' candwaturB, Garlos' La- ofe~'ec! ao-meu partido e ue n' t'
tados, que. ~pet;arde ter sido ul11: dos, cerda. So~ daqueles Q1fe, teve a .~O· recusado 'pOr' êie. Apenas ~onsià~~O'J~
grall~e3 eleitores do Senhor Mlguel rugem de, di~corcJ.!I1:. no bom, sentido.- $C que não era. o momento de'r Ls.
Al'l"::Us. leVllnt.ou SUII, voz para proles- Inclusive pe a imprensa., e dura.nte trar o assunto, n relel'lda no'a 'lg
tar contra os, ct.esn:llndos do GoverJ;la- longo temp?,' porqu~ ~esde o >tnO . Quanto à cass~Ção de- . nia~ti'àw.",·
do:: e fi sltuaçao mtolerável e ~l1,r- ps.sado ~e avos do Go\erno do 8<:- que~o tornar cIllra minha: poSição.:
qUlca .em nosso Estado. por S. l~l(l, Ilhor .João Goulart, , , ' aqueles 'loue, ltberta., públlcamente, se
ali cnadu. E ~malment<;, sou dos que SilioJem alinharnnl lJ,a linha. qe· tl"à!ção à C '"'
· I?lzem que o Senhor M!g\lel Arl'ai.~ respel!.ar e· e:l:1jo que me respeitem, titulção juradá, éi:te.s. evidellleni~:~
oest;'-' em .F~rnRndo de Noronha. Na. Ainda encalllinhei .aos jornais a- estão colocados,' dia.n.te da' revol~ão
~lll nhnente. o comand? milltall', no carta que pas~o, a ler. d~mocrábmt vencedora, na -posição nl_
-'entido de .da.r-Ihe 'maJor segurança e "Sr Redator. tItia. de ter qua sofrer a pEwda'{(l.' seus

""garantla. para que 5•. Ex" não .s?fra, . " mandatos e de seUs dtreitos, natitlcaS:
f,tel1tad~,s, }ev~u~ aquele, ,presldlo. SurprecndJdo pelo' noticiárlo da seria o miniDlO que lhes Poàêr'f~ .-nlce-
que. hOJe, nao, e mlÚ.s aquc.:a ilha In· imprensa' e do ril.di<J, em que der. Quantos' aos outros' OS que não
1S81ubre. mas. uma. ilM. oonfortlivp!. aparece meu n.ome num c.a.der- estão comprometidos decJa.radamffité
onde há lima lJa.se mlhta.r e existe no de anotações 'apreendido dO& na subversão da' ordem de.nocrg' .
~lxe frc.sc~ em !\Onndãnc.fa. cocu..; e chineses, devo 0.0& amigos e ao e que;1J<lrt=to. 'abertamentG'~ãov~
f~utas, lindas ,p!"alas de banho e onde ,povo uma explicação que e.spero la.ra.m. não' inirlngliam a Constitul-
B. EX~ terá, (I cO,ntôrto nece."~á<~ a seja. c!ivulgada:. çíW vlgel1t!!. admito a. pe):dl!- de 1Il:1m-
um ~x GoVetnadOl. e-t:'rli a prote~ão, Estive na Ohlna aUIll; vêr.e.s em dato depol.!l di! procesdQ em que ti-
segU1allça e lia garantin.sde que ca- missão oficIal. ,- . que apurada' deilnitivMuente lI· ~e""
:reee para que n,~o so(ra. alguma coisa qma, em 1959. depOis de, no JlQIl5libUlda.cl~ da Deputedo Por ;Úi-
por parte das <'ill.as vlt..mp.~, a quem Japao. representar (I País na Oo:a la.çã(} de!ei 011 da OonstituiçãO e

.lIlf.llgiu e' per~egU\u durante' seu ~ fl'.rênda. Int~na.eiol1al do. Ga.~t vigor. . , •. m
Terno-. , , quando recebI ~retr~.nsmltJdo dÓ Eís ai. portanto, $1'. 'Presidente.
~ De!xo, portanto.' aqui. minha. pllJa- 'Brasil, pela. ,?onrederaC1i No!lclo- 8rs. Deputados clara e nltlda.mi>.'lte,
'\Ta . de justificação iI. Assembléia d{] 'n!!l' da .1ndu.sía'ia, da Cl!llÜ Sou como sempre foi. miriha posiçíi.o re~n-
E.<!ta:do de. ,Perna.mbuco. e faço 'vot,(ll DU'etor, COllvite pafa.~v!.slta.r . a tivamente a :êss'e problt>ma, -IMuito
Jl:\ra que o nÕvo. regime, ou seja., o.s Cl1fn.';l. e observar ll,S po.ss:ibl!:da- 'be""; 7luato betn}.·' ", ' ,
:-esJlons~veis pelo nõvo gO\'êl'!lO fa- des comerciais entre o BraSil e .•
çll.lU jllsilça. punam os culpados, mas aquela Naeã-o. . ..' O SR. PRF.SIDE~':ff..
)Joio. permit41.m 'o reluo da violénc1a., A segunda viagem foi em 1961. Já chegaram ós avulsOs referentes
d4> perseglÚção e do ódio, porque o. com" observador da Câ,mara :i<;'S à matéria constanl-e da Ordenl do
ódio nada con.strói. "Só o 'amor é Deputado!> junto à. m!&sáo braS!- 1::11. ' '. '
etemo c constrói pa~lI a eterll1dade" . lelra que v!.sltou vá.rlos pa1.c:es em

. (MUito /lem. pa.zmria) . • ,tiu.sca, de novos mercados ,comer- COIU!'ARECEM: MAIS OS SENRO-
· ' .. ' cl,ais. No Bra.sil, participei de en- Ims, , . .,"

Durant-e o discurso do senhor contros entre ,as. delegações co ,José ?3onifáClo
Arruda, Câmara o Sennor Remi· merciais da China e nO.tSas aut:o- . HenrIque La Rocque
que La Roque, 29 secretário, del~ ridades ' Aniz ,Badra . ,

, X(l, a c:lE!eira' d;\ llrel\i(\êncla, que :l!:st~ 00' meus contados e 00- Clay, .Araüjo
, ,. é ocupada. pelo ~enhorN'fonso mente este todos em caráter ofi- Gabnel Hermes.
'- ~el~o. 19 Vlee.p,resldente. no exer. cial eom 00 chineses, ' Acre

CIcio da Presldencla. Minha eOllduta foi sempre ela· , '
O· SR. PR ...;SmENTE: ta. DlScordel da. oríenf.açlí.o do ~~~dM~~~do -psP'!ll>

Govêrno -João aoularL,e. ceda d o e - - v
Tem a palavra. o Senh(Jr 'Gabriel pela imprensa e na 'Tribuna da Geral!' Mesquita -' PSD

:l!erme.s. ' Câmara, fttz" crIticas, e advert.ên Ruy f>lllo- - P';!'B ,
O SR, GABRIEL HERMES: elas. 'Minha.. posição pró-candi- Vnléno Magalhaes - PSD

(Para uma 'reclamação) _ Senh datura da agremiação a que Iler- Amazona.9
Presldent~, e hora é cle C:ilÚf?I~S.O~ ~~o~~n~a~~m~es:, ~~r~~:Abrahão Sabbã - PSO
mLstlflcaçoes,' e também de deflmçao, cipal.s orientadores da eampan1la Djalma Pl\.I:1'Cs - ,PI'I\
Ou jJQr equívoco. ou por malíci!l'. o de ,nosso candidato no Parâ. José Esteve.s -, l'TB '
meu nome, como Gabriel 1:I. Filho. 'Est a. explicação que devo aos Leopoldo Peres -'P~D
saiu numa. jia.ta consta·nte de uma r~ amig8s e ao povo, ' , Paulo Coelho - l'TB
derneta ou nao de chineses. d i t' '

Senhor Pre.sidente, sou daqueles que com os me~Ls agra ec men 00, Pará
tiveram a felicidade na vida de. por aUbscre~o-me" A1nél'ico Silva - p-rn
dUflS Vê~es, dar a volta ao mundo. Anteelosamcnte. . Burla.maquí c de Miranda _ psn
lA primeIra. em 1959, repre$Cnta~do a ' dabrief Flermes. DeputAd<l Fe. Gabrlel Herme",. - UDl'l' .
Q)nfederaçao Nacional da' Inàustrla de al" .- , ' Silvio Braga..:.. PSp,'
na Con!erência Internacional do l' , stéllo Maroja - PSP
GATI', e a Oâmara como obsenadoz Era o que' tinha a 'dizer; (Muito
da 'COn!erêncla. Ful'convldado 'a vi. bem; mu1u, bem). . Mal'anhão
sitar a Ch!na, por tel~gl'ama que pa.s. O SR~ HERBERT LEVY~ Clodomlr MIlet - PSP
sa.ram da ConIederaçao da.s rndú.s~ 'Eurico c.Ribelr~ ',_ PTB

, min.s. no BraSil, para mim, em'-TóCLlÚo, (Parti uma comunIcação)' - SElnhor Henrique La Rocqlle _P$p
lrllS6ão que cumpri, como obServador Presidente. 81's, Deputados,' eU pos- JOSé Bunlett _ PSD
• como homem de indústria. e homem so ser MUSlIdo de tudQ, menos de tal. José Sarney - UDN'
que entende dê8lles problemas.' ta de nitidez 'nlll;minhas atitudes. Llster Caldns - PTB

lJl:Jn 1961, mais Ullla vez quase dei Daí 'por que VenllO, neste mOmsnto, Luiz coelho _ J!"ra
"~.t!:. ao mundo, nO!:~~len~ peroorrl retfflCftl'8.1 dl.~tÓl·S<jfll da impl"tinsA Luiz Fernando;.., l'SD
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P.R.

P.SP.

P.T.N.

p.D,a.

~P.T.B

P,S.T.

MINORIA

MAIORIA

LíDERES DE BLOCO'

LIDERES DE PARTIDOS

o SR, PRESIDENTE - Responderam a chamada nominal e votaram
Senhor"s Dcputadcs, sendo 312 Sim e 3 Nào.

Está aprovado o requerimento
Vntaram os seunores Deputados:

<Resolução nO 71, de 1962, artigo 371

---------------:-------------'
.1 ,~(~~l~~~. ~~. ~~~~~.~ =~~~
I €.Im
I

! o SI:. PIlESIDENTI'.: Inos têrrnos do art. 64 da np.<oJução
n.9 71, de 1961. - Jltartins R;odrlgue••

A lista de pre~e.nça acusa o com- _ Fralwo Montero.
paree mento de 3:l" 5.5. Deputados. I

val-se preceder á votarão da ma- O SI:. PRESIDENTE:
térla que ".,lá sôure 11 mc.'lI e da .
constante da orcem cio Dia. I Nos termes do art. 6~ ~a Re"oluç.1c.

n.Q 71, ce 1962, a votação Sfrá no-
O sn. PltESIDE~TE; mina.. Vai-se proceder à ch«mad&.

Há sôbre a mesa e vou submeter a 03 81'S, Deputados que votarem li.
votos o segu.nte: Ifavor, responderão, Sim e os que vo-

REQUEln~JE,N10 [arem contra responderão Não.

Sr. Presidente, ' 1 O SR. JOSf,; DONIFACIO:

Requ,'Jro urgéncra para; dtscussâo eI 19 secretãrto, procede à r.llamaoa.
Ivotação do p"ojeto n.v 1.902, de 1964. nomínal.
I
I 315

Paraná.

/tccloly PIlhe - PDC
Allt&no Annlbelll ~ FTb
Antonio Baby - PTB
Braga Ramos - UDN'
EUa.; Naole - PTB
Fernando Gama - !'TB
Hermes Macedo - UDN
Ivan Luz - PRP
João Simões - PSD
Jorge Curi - UDN
Jo!'é Richa - PDC
Lyrlo Bertolll - PSL
Mlnaro Mlyamolo - POC
MOY!ié.~ :<"uplcn -•. PSD
Newton Carneiro - UDN
Paulo Montans _ PSD
RAlarl Rezende - PSD
Renato Celld6n'0 - ?TB
Wilson Chpdld - ?TE
Zacharias Selem e - UDN

SlUlta catarína
Albino Zenl - UDN
Antônio Almeida - PSO
Aroldo çr\~lllhO - UDN
Carneiro t.:. Loyola - UD:N
IXlutel de Andrade _ PTB.
Jcaqulm Ramo..~ - PSO
Laerte Vle'ra - UDN
orlando Bertoll - PSO
Osni Regl$ - PSD
Paulo, Macorini - PTll

Rio Grande do Sul

Adillo VJana - PTB
Afonso Ansehau - paI'
Antônio Bresolln - ?Ta
Brito Velho - PL
CelIar Prleto - P'l'lB
Cid Furtado - PDC
Clay de Ã!"a,úJo - PT\
Clovis Pestana _ PSO
Daniel Fllraco - PSO
Euclides Triches - PDC
Flóre.o; seares - UDN~

Florlceno paixão - PT3
Giordano Alves - PTa
Lauro Leitão - PSD
LucIano Machalt"J - PSl1
Norberto Schmldt - 1"1..
Ottiz Borges - PTB
osmar Grafulha - PTB
Paulo M!nearone - PTB
Peracchl Barcelll3 - PSV
Raul Pila - PL
Ruben Alves - PrB
Tarso Dutra - PSD
Temperanl Pereira -~ PTlJ
Unlrlo Machadt - ?TB
zalre Nunes - PTB

Amapá

Janary Nuna> - PSi

Rondônia

Renato 1\fedell'OS - PTB

Roraima
Gilberto M..tl·lnhD _ PTb
--_~_ -~_ ---J

Pereira Lopes - UDN
Pínhe 1'0 Brisolll\ - PSP
Plínio selgEldo - PRP
Plínlo sampaio - PDC
ROllé FelTe~ra - nu
RUy Amaral - PU'!
811.\ umo Hil'lltll - lJDN
TeM lo Andrade - "DG
Tul .... Nasslf - PrN ~

YI'k~higue Tamu:ll ~ P'=!ü
WllllsnI salem - 'l"Tll

oc âs

AJrredc Nos!'cr .:' uu:'!
"Benedito Vaz - P5D
Castro Costa - PSI>
cetesüno Filho - PSD
Geraldo de "Dlna - p",t,
Jales :\inchado _ UD'"
J':$é Freire - P8D
Jo!é Frelre - I?SD
RC7.ende Montei::> - PT<I

Mato oroso
Ed'óon Gal'cia - uu,",
Ponee de P.rruda ~ P80

'5aldnnha Derzí - UD~1

E. plriu: SantQ
:Ba~Ucll'lI Leal - ODU
Du:clno ~d'I:tf.!ro - UD:!I<
1":01' ano Ruh 11 _ PTN
.leão Culmcn - PSD
<W.vJc:Q zaneto - PItP

Rio do JallCiro

Amaml Pe:xcto - PSL
Mio Thecdcrc - FTB
D,'50 Cciml:.a - P",O
Ed{,,'o Nttne-, - ?TE
JJ:Ql1berlo de Castro - UO)/
EmlllllnoN WD~mal1n ~ P'1'l
úerern!lI' Fontes - PDC
:f1ell Wbe 1'0 - PTB
J0~é P<dl'CE'l - P.l>D.
Murjo T~n'bOrlndI'HIV - r50
Paívu Muniz - PTB
Ra~'mundo PiH.lilha - OD N
R' berro &ltum'no - PSB
Tmól'io Cavalcanti - PST
AI" ir Ferre l'l\

GUfnabpra.

AlJaulo cardoso - UDN
Atomar Baleeiro - UDN
.Amarnl Nelo - UDN
Arnaldo Nogueira - Ur:t"
B~nedltc Çe:queira _ PTB
Clll'do'o de Melleze.~ - UDN
.1l1al'''1. TuvO'rll - PDC
Ncl~cn Carneiro - PSI:"
:Po!and COrbl··..r - PTB
Sérgio MDgalhãe.~ - PTB
Wpldlr S mões - PT<t-

Minas Gerail
Abel RRfael - PRP
.A~c:o CUllha - PR
.Amintns de Barros - PSD
Anlônio Luciano - PSo
Bento Gonçnlves - pa~
BIR3 Fortes - PSD
:B:lac Pinto - UDN
curtos Murllo - PH
Celso Pas'Oi; - UDN
Geraldo Fre re '-:"UDJI,
Guilherrnlne de Ollve1rll,- PSP
Jncder AlbergarIa '- PSI')
João Herculho - PTB
JC1é Bonlfáclo - UDN
Manoel de Almeida _ PSD
ManOel Taveira - UDN
Ovfdlo de Abreu - PSD
Ozanllm Coelho - PSD
padre Nobre - PTB
Pedro Ale'xo - UDN"
Plnhell'{J Cha/!'8,S - PSD
Renato Azeredo - PSD
"Romlon Pacheco - UDN
Simão da Cunha - UDtC
Tllncredo Neves - PSU
"I'eófllo Plre.~ - PR
Wa1ter Passes - PR
São Paulo
Adib Chammas - PSP
Adrlão Bernardes - PST
Afrânio I ~ Oliveira - 'UDN
Alceu de Carvalho _ PTB
Amaral Furlan - PSO
Arnaldo Ce1'deirs - .Pll'"
Ath'é Oourv - POC
BrOca Filho - PSP
Cantldlo Sampaio _ PSP
Carvalho SObrinho - PSI"
Ccl,o Amaral - Pl'B
eunM Bueno - P8D_
Dias Menezes - PTN
DcrvilIe Alegretti - M·.:-a
Franco Meutoro - PDC
1"rancJtco Scarpa - PSU
Hamilton prado -PTN'
lfélclo Mllghenzanl - PTB
Henr;que Turner - POC
iH'crbert Levy - UDN •
Hugo Borghi - PRT
Jo!i.o Abdlllll - PSD
,rose Menck - PDC
Jo.;é ReESegUe - PT8
I.DUro Oruz - UDN
Levy Tavare~; - PSO
Lino Morgantl - PRT

,Luiz Francisco - P'lN
;Mauricio OOullln - PTN
'Otávio Maria _ PR
,~acheco Chaves - PSD
'l"adre Godlnho - UDN
.Paulo MatlllUr - PTB
.!:e,2ro Mal'flo - ~~:
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Henrique Turllet'.: PDO 'i
,Herbert; Levy _: UDNf
João Abdn1a -- PSD
José Menck - PDO
JOSé ,Reseg'lIe - PTB
Lauro cruz - 'UDN' ,,'

'Levy Tavares -, PSD
Llno Morganti "':PRT I '

,Luiz Francisco -....;. 'PTN, I

:r.~aur[cjo Gonlal't - ,PTN
,Nlcolau Tuma -- UDN '
Otávio Maria -'PR .' ,
Pacheco Chaves - PSD ,)
padre Go;!inho -' 'UDN' J

Paulo Mansur -'1''rB ' ".,
Pedro Mamo - PTN .,
Pereira Lopes - OON
Pinheiro BrJsollal _ I PSP ,
PUnoo Sampaio - ~DO '
Rog~ Ferreira - PTB ' ,
Su-sumo Hirata -- UDN "
Teófllo Andrade ,- 1'00 ",
TlIfy Nassi! - P;J:N ,
Ulysses GUimarães - PSD
Yukshlgue Tamura.' -" aso
Wll Iam salem -:-' P'I'B

GOiás:

Bel1edito-V~i - PSD
Castro ,Costa. .:.. PE[)
CelestInô Filho ...:, p.sp
Gernído de Pína :- eSD
Haroldo Duarte _ ?TB
Jales. M~chado - UDN
José .li'reil'e - PSD' .
Ludovico_de Almeida - PsP:'.
Rezende Monteiro - PTB

Mato Grosso:

Correia da Coda UDN
Ed,son Garcia' ,- ,-UDN
Phúadelpho García, - PSD
Ponce de Arruda - PSD
nachld Mamed - PSD
WiJ:on Martins' - UON'

paraná: '

Accio y Filho - RDO
Antomo. AnnibellJ -, PTB
Antón;o Baby._ 'PTa
l1raga Ramos"': UJ;,!N
Elias Nacle - ?TB
Emllio Gomes ...,.:' POO
Fernando -Gl1ma -- -PTE
Hel'nles Macedo - DDN
Ivan Luz-- 1'RP
J9ão Slmóes - PSD
Jorge CUri' ':"1 00111

\ J05É' R,cha _. PDO
Ly;rio 'Bertolll - -PSD
Mmoro Miyall1(JJo -PDC
Moysés Lupion .-' PSD (3'4'64~
Newtoh Carneiro' - OON ,. ~
Paulo Montall8 - PSD '
PlínÍ() Costa - PSD
~lafael Rezende - PSD
Renato Oe idônlo - PTs
Wilson Ched:d - ?TB
Zacharlas selcme -. DlJN

santa ca,tal'ina:
Albino, Zeni - UDN
L Ivaro oatiio _ UlJN
Antón:o Almeida - P:;-D
Aroldo Oll.l'valho - aDN
Carneiro de LoyoJli - LJD1i
Diomlcio de f'reita.s - LJlJ~

~ Doutei de Andrade' - LJl'B
JoaqUIm .Ramos _ PSD
I l~rte VielJ'a - OON
Len~:r Vargas - PSD

- Oriando Berta.! - -P5D
Osnl Regls - PSD-
Pedro Zimmermann i - 1'S1>

RiO Grande do Sul:
1l4o'Il0 V;ana - PTB'
A1hn~o Anscllau - PRP

-Antônio BreJlolln - PTB
Ary Aicântara ..:. E'SD
Brito' Velho - PL
cesar: Prieto - PTB

'Cid Furtado - PDC
Cla.y de Araújo - E'SD'
C•.wls Pestana - PSD
Daniel Faraco- PSD
Euc1Jde~ rriches - PDO
Plôres s"al'es' - O'DN
Flol'iceno Paixão - PT.B

, Glordapo !\lv~5 - !'TB
1 Jairo BrUlll - :MTR

PTB

".....i" ,
(Seção J)

Guerre~ro Ramos - PTB 120·6·64}
Hamilton .Nogueíra - OON '
Jamil Amíden - P'I~

Juarez Tá'Ol'a. - PDO
:Max da' oosrasaato; -' PSB I

Ne.sol1 Carneiro - PSD
ll.oland Çorb sim' _. PTB
Rubens Berardo - P'I'B
Sérgio Magalhães - PTB
Waldir sin;óes'- 'PTB

.)Minas Gerais:
'Abel Rafael .!- PRP'
,Aécio onnna - PR
A,\l:ntas de Barros - PSD,
.amõnío Luciano -t-. PSD
,Bias ,Fortes -pen
.Bilac pinto - UDN
Carlos MuriJo - PSD

'Celso Pas!os ~ UDN
Dnar Mendes - UDN
Elias Carmo - UDN
FranceJno Pereira - UDN
Geraldo Freire --' UDN .
Horácio Bethôníco ~ UDN
Jaeder Albergal'ia - PSG
João Herculino - PTB
José Apnrecld-(l - UDN

-JOSe_BOJ:lfáclO - vDN
Manoel de - Almeida _ PSD
ManOel 'Ta~cira - UDN'
Nogueira de Rezende - PR
Olavo Costa ~ PSD
Ormeo Botelho - UDN
Ovidio çle Abl'eu - PSD
ozanam Coelho - PSD
padre Nobre - PTB
Padre Vidig41 - PSD
pau o J1're!re - PTB
P nheirb Chacra~ _. PSD
Renato Azeredo - PSD
Rondon Pacbeco - DDN
Sinlão da Cunha - 'uDN
Tancredo Nel'es - ,[-,5D
Teófilo Pires - PR
úlUmo de--Carvalho - 'PSD
Walter Passos - PR

s:o Paulo:

Adlb chammas - PSP
Adrião Bernardes -- PST .
Afrãnlo de Oliveira _ UDN
Alceu de Carvalho - PTB
Amara! Furlan - PSD

- Aniz Baclra. - PDC
Antônio FeJiclano - PSD
Arnaldo Cerdeira - E'SP
Athlé COIl-' - PDC '
Batt.ta Ramos - PTB
Broca Filho _. pSP
CampOs vergal - -PSP
Oantidio Sampaio - PSP
CelSo Amaral - PTB
cunhã Bueno - PSD
Dias Menezes - PTN
Derville Alegreétl - MTR
Ewa'i:lo Pinto - M'I'R.
Fra,teo Montol'O - PDC
Fr!Lnclsco SCarpa - PSD
B:amilton P,rlldil - PTN
Hé cio Maí(henzani - PTB

-'UDN/

PTB

--, I

ocr.on R'beiro Coutinho -' PDO
Vingt R03ndo - PT,B

parn,ba:

BlVllr 'UJ1I1.111> - PSD
- Ernal1Y SaLlIo - UDN

Flavlano R.beiro -"OON
Humberto Lucena - PSD
JaUQUl carneiro - 2SD
Lu.z Brouzeudo - UDM
Milton cabrar - PTB
PIlmo Lemos --UDN
Raul de Góes - UDN
Teotônio Neto PSD__

I
pemulllbueo:

Adelm!lrC:lrvalho - PSD
AderlJa.1 -J arerna - PSD
ArJ:uua CamdJ'a - POO
Artur LIIniL - PTB
Au;;usto L\Uvaes - UD!'!
Aurmo Va.o:.s - PTB -,
O.C<iOl1l11'-L<.!le' - PTB
COSIll cavaicanu - UDN
Di!L~ Lins -~, UDN
Jo,e canos - UDN
José Me.ra .,- UDN
Magalhães .\1elo - ODN
Milvel'llcs Lima. '- Pl'B
MurlJo costa Rêgo - PTB
Ney Mnamhão - PTB
Nllo 'COelho - PSD 
Tabcsa de AI..reída - P'I!B
Waldemar A.ves - PST

'Alagoas:

Abr!lh~lO Moura - PTB
Muniz Falciio - P6I'
Oceano Carlelal :.... UDN
Oséas Cal'dôsd - PT.N
Pereira Lúc:o ~ UDN
seglsmundo Andrade.- -UDN

sergipe:

Arioslo Amado - PTB
,Aruado Garcez - PSD

Euvaldo Dini~' ,- I'TB
FrancISco Macedo - PTB
JOSé carlos reixeira ~ PSD

-LourIVal Batista - UDN
Machado Rollemberg - OON
, Bah:a:

J ", I, "

I., •.... ,.,' .~~:~, ,~~~~~~~:~~.~ .
I

J.

Aloisio de Ca;;tl'o - PSD
Antômo Car,os' Magalhães
Clemens Sampllio - PTB
Edgard Pereira - PSD
Gastão Pedreira - PTB
Heitor· Dias - OON
Josaphat BOl'geS - PSD
Luiz Viana, - PL
Luna .Freire - PTB
Manoel Novaes - PTB
Manso Cabral - PTB,_
Oliveira Brito - PSD 
OScar Cardpso - UDN
Raimundo Brito - PTB
Regia pacheco -- pSD
Ruy Santos -OON ."
Teódulo de Albuquerque 
Tourinho Dantas - UDN
Vasco Filho - UDN
Vieira. de Melo - P6D
Wilson Falcão - OOI(

Espirito Santo: .
Baglleira Leal - ooM

,DIrceu e«rdoso - PSD -

Dulclnli')\f~nteiro ~'UDN (18-6-64)
F1()rJano' :Rubin ~'pTN " :1<
Joao Calmon _ Pl?D ,do" '

Raymundó, de An'drllae ""':'PTN
Osvaldo' zapello' '. ,',

Rlo de' Janeiro: ,I"

AfonSo del.so :.... PTB
Ama,ral, Peixoto - PoSD
Arl0 Theodol'o - FoTB'
nasc Cobtibra -' PSD .

'Edilberto de Castro - 'UDN
........... ,..... ,' .... c';',';............. Emmanoel Walsmann - P'I!B

Sim ~ oeremias 'Fontes -.:.,' PDC ' '

,
'. r A:air Fadul' - "

Reli RI.:Jeiro - P',rB

I JoSé Pedroso - PSD
Hugo Borghi I Me.rlo Ti\inborincleguy - PSD'

I
.......,..... ,.. "k-j~ ,............... RnymundO padlJha - UDN'

Guanabara; . \

I Adauto cardoso _ UDN'I AllomllI' Balee.ro -- UDN
,- Amaraí Nct-c) - UDN

Arnaldo Nogueira -' UDN
Benedito oerqueíra -' PTB
Breno de Silveira - PTB
Cardoso ds Menezes - UDN
Epaminondas dos santos

(13-ü-64) .

PSD

PSP

, '

P.R.P,

P.S B~,'

l'.R,.T,

I"
Gluarta·Jeira8,

Amazonas: _

Acre: •

'Altino Machado ~ PTB
Armando Leite. - PoSD
Geraldo Mesquita - 'P$D
Jorge Kalume - PSD
Mário Maia - PTB
Ruy. Lmo - PTB
Valérto Magalllãe.,; - PSI}

1 .,'

I' 'Plínio Salgado I
I ,. '.-"; .. '-: ~ I. l.':..;.~; ~ : •• ,.. ; I• • ': •• :. I

'I ., '1 ",' SiJt? ," f •

_~ ..,.-_ '-_-".:...J'-_--'"-_..:.-_ 'd'- .

:j'

votarem. SL'Vl ôs sennores Depu
,lados.

Abrallão Sabbá. - PSI}
Djalmo. Passos - PIB
João Ve;ga - PTB
JOSé J;;s:teves - PTB
Leopoldo Peres - PSD
~aulo Coelho - PTB

Pará:

Amérlco Silva - P'I'.3 \
Atmando Carneiro - PTB
Armando 'corl'êa - PSD
Burlamaquí de M!.randa
Ferro Costa - OON
Silvio Braga - PSP
stéllo Maroja - P5P
Wal:lemar GUimarã~5 - PSD

- j,\branhão;

Cid oarvo.ho - PTB
Clodunilr .Vlilet - P5P
Eurico Ribeiro - PTB
Henrique La Rocque - PSP

. lvar saldanha - PTB -
JOsé Burneét - PSD .
LIStei' caldas - PTB
Luiz Coelho- PTB
Luiz Fernando - PSD
~attos Carvalho - PSD
pedro Braga - J;'TB
iRenato Archer - PSD

P;aul;

Ezequlas Costa -' GDN'
Heitor Cavalcante -_ ODN
João Mend€s olimplo - PTB
Moura Santos - PSD

ceará:
?:".!~~

Audislo Pinheiro - PTB
costa Lima - ODN
Dlas Macêdo - PSD
'Edllson Melo Távora - UDN
Esmerlno Arruda - PST
Expedito Machado - PSD
Leão' Sampaio - OON
Marce.o Sanford - PTN
Martins Rodrigu~ - PSD
Morelra da Rocha- PTB (25-6-M)
MoySés pimentel - PTB
Ossian Afarlpe - UDN
paes de Andrade ..L PSD'
padre pníhano - PTB
paulo sarllSate - UDN

'Raul Carneiro - PTB
Wilson Roriz - PSD

_Í"lavlo M'arcllio,~ PTB

__ r _lo Grande do Norte:

AlUIsio Bezerra - PSD
Aristófanes Fernandes 
Clovis Motta ~ P"rB

;.c·DjaJma. Marinho _. UDN
Jwé Frerie - PSD

I
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ma \~agn, pelo coneresso Nacional".•.
O preceito, portnntn, SI'. Presiden

te, e de que a elej~~o deve se operar
somente G'P6s l cecur-o de 30 dkls
da última vaga ocO:~'jd9, - O projeto
que estamos neste momento díscunn
do assim dlsc,pllnll:

'Imh~ uma dúvida e gostnrfn que o
l1ubde :,"~,~t<l~ a. eselr-recesse, porque
1~\1l. pede ~cr uma possívet qucHao de
ordem que V. K,;u, terá ele resolver ,
DJrljo·j.fa ao Relator porque S, Exa.
estudou 11 matéria,

I
, O Art. 59 dêste Proleto, em S~II ,

7", dir o seguinte:

"Se após dois escrutfn'os tIC.
nhum cundídafo a1eanoar a maío.
dera4'-se à eleito atjuêle que 00
tiver a maioria dos veios apura
dos e .nos casos d~ empate, o mais
Jdo'o".

l'crn,1 fI}lJlltO:

F~O;"Ulm[\:

l\lUi'.W,;

J;j~YH'" Nonó ~ PTB

nlo Grnnr,c; do Sul:

OI't1z .BDJ'g(S - P'TB

11~'1)-' 10 Mrdeh 0, - FI [J

WUI'O LeT.o - PSD
Lucl.anú Machado - PSD
M llcn Ulll'à - L'l13
líIA ,['rto Schmi,' - PL
C',~ ,n /;jUI ges - i~'ID

~ -n, Gmfulhll - FT'B
l' "ri Mme~rl))lC - P'IB
P~.L['('l1Í B:l.1'c~los - Pl>U
:H,iUJ Pila ~ PL
:a'ÜIClJS A]\ ('-<o - 1''I13
'I'nrso Duhu - l'"D
'1':mpr..allJ Pe'l'c"a - P ~ 3
2,a'l'e ,Nunes - P1B

c: lJl~rJo !\!rllinllo ~ 1'T3
~':O:'annLl l~AO (...8 ~2nhc..~,

i ..... ~l1:::,

zo rela 1,Ivamente curto, se processe ..
elelção•.

As questões suscitadas por s. Ex
são realmente dignas do melhor de
bate, no sentido acadêmíco, mas não
têm nenhuma Imporlâncl.a quando se
traia ela sOluc;ão do próprio problema
que está equacionado. Em verdade.

"Vagando (li C2Jp,O- de presl- Senhor Presldent~. &empre que a gen.
dente e Vice-PreSIdente da Ré- te medita sObre um texto consutu-
pública na ~!o; inda mebade do I I '
perícdo preslaene!::~. far.se-á a c onai, st,Jre um texto legal de qual

quer outra natureza, tem de prccla
eleição, pelo CLn<o;res>"o NacIonal, mar a justeza do adágio ítalíano jal-
paru ambos o- ca:'glJ1 tIl iAi'L, 2\' P.ll''' r'3;t ~lr'I âo o /I /I ep e, trovate l'inpaullO. DapoJg
CongTe!so Nac,joTI:lI ,'" 'á eonvo- de feita a lei, sempre engano se en-

I E t'vjd~nteo Sr. Presldel1t~ que, 110 cnd
h

oor "'!l"m 0.1 '"'''o'"I,re n~ contra. Lsto é da sabedoria comum.

I
msu pensamento, nessa bíp6t~'"e ha- """- ~, o" =.L ., v A"Ohtece sennor P esldenteexercícío dn p'res d'n,'ln do Se- ~ • '" r , que o'ierá 1llJ1 rercen o esr,'utJni". Ou ~zrá .. c , , texto escrlto hoje no artigo da cons-

l
o re IJJ!ll{;o. do segundo escruunie que nado, medlanre edital! pubncadc titulção tem sido repetldo em vários
prevnlecPl'{Í? '" no DIário do C'rJll(JreS~( Nacional d

E,~ln a dúvida que Im" J quanto n COJU II anle('<""éncla de p~jO me- íplomas consLltuclonais. MBA nín-
,nl,;'rpretflção (\.lHe t.e:,.I, C;;,'1:1a n03 48 hora- '" ' , ~~hl;6t~~udi~~:saPd~~~~la:C~í:~:

De;: ~- I'que o eminente reiator, lt ..e e~:udou a Tal qual, eslá, redigIdo o projeto. radan no texto legal. Veja a Casa a
matéria, anteclpasse à. OI!'a o cntcn, 'nterpretado li luz d:1 ccnstttuícão Jímpídez do texto. quando se trata da
uímento or.cía! dn CO:llI'""') de Jus· 1 o<,;e1'lII, M~e edital 'u (ll'verá SCI pu- eleição direta 1IJ1 hipótese de têrmos
11çJ: se, no caso de nüo h aver Ul,\!') ~ bJlcado dols~ días R!pÓS o decurso dos as vagas ocorrendo na primeira me
rlll n~01ula 110S cJ;;l..~ E-,,~l unn.cs. ha, 30 dias de que fala a Carta Magna. tade do período pres!c1cllclal. Bast.a a
vetá um terceiro, em que Lerâ vltQ. A habilIdade tIO <"m'ldo uq~.lm, IJUpe- leitura, para que desde logo se veja.
'wso aquêle que obtiver moiurl:1 sim· r~u a jl1con:;ti!,~c·llll~H6(.';',?, "ue .erla flUe 8CjW a regrd é post~ em U!:mos
))1('3, "'. t " uI Era l\ lnds&IJCão que eu de.seJarJ.n iJagran e, se l' 1JrOJ~i,o ..~tern.llllls.se. tão Ilmpldos ~qu(! nào podem lIbso.lI-
iormular ao Ilustre rel~,tor, certo de de-de l\ oWl'l'êncla da V3\ll, de· tammt,e ser objeto, sequer. de qual
que a Ca~ll flcflrá já esclal'ecida llntes curso das 48 horas, prazo do edital, quer lnt~rpretação que lIererçll. mo'

• de votar matéria de.!..sR Impulíãnclâ, 5,. presldent.e. regibt1'o e.;sa obe· dlflque, minimize ou mesmo cferr:ç&
ORDElIl DO ,DI.. (Muito bem,> dlêncla. 110 pCleit{l, pOTQue- ao que uma. distorção:

~t: diz, ;JS 48 boras serão o1l'lI~rvadas
Dí:.r'1l85ao Úll;CU ~o p,<ljdo ldí I O SC, ROl-:DON P.\('UECO: desde o mo:n~nto em qUe '161' AJ)ro- "VagandO os eargos de Presl-

1)'NO 1.902 ilo 10G4, ClIW dl,~.,e vado êste pT::Ileto, E entli<l ná .. será dente V:ce Presidente dll Repú-
I!ri/lle a rlc,'ÇW pElo ("',!f/, C" !J Na (Sem rt't';8éo do arDlla') Sellho~ () pro)",.) que <<fitará vicluio de In. bIJca, far-se á. eleJção sesÍ'enla.
('. )lU/, ao j',e!:ulenLc e VIU' P1C-1 Pre!;ldcnte, r, em~nente ~utado Nel. ~.'nstltu.l1:.m.ll1('.'de e, sim. o at.o do dias depois de aberta a últlma.
slfli'nJc dll RcpÚblíra. ',cn carneU'o, um dos autarfs do Alo ....resld~,'t~ do senado, 'I(' b(l,;,xar o vaga".

o Adlc'Onal n" 4 e ex.pre5.dmte da edital dl:1llrO Msse pu',:" Está entend!do, a regra ê esta:
O SR. l'nESID~NTE: . Comis'áo de ConstiLulção e Justiça. Maa não é s'" IEt'>, Sr Pff",ldente, qUllIldo Os dots cargos est~o va:tOs a

Designo IJ S:'ullCl' D€IlU.uJlJ TI'Jnd,m acaba de JnLerpretllr" dispOSItivo em m~túfl> M perIgo "a, ofln,ce â eleIção Se faz 6U di6s depoU! de aber
P 'checo palll, l1a qualidnd,. de l?~lalor com multa lucidez. De pleno lIcõr. ordem jurldlca ê"te projeto ,O PI'\)- ta a últ!ma Vaga. ,Em segwcta sees
all Com;PSilo de ConFlltui,:1io e Jn"t,ç" do com S, I EY'I p3ra qU! co11llte dos jato não dlseJll1lna a apresentação e C)'eve; .
cmlílr ~pilrrcrl' verbnl: oO","<.os ll:!Ia s como elemento de in- rep;lstro de c'l.nd oaLo•. O Oongresso

O sn. RONDON PACllE('O: lerpretaçao autenticado do disposItivo Nadonal pode. ll1cluslve. P1eger um CC:;~r~ ~~g~~g;;d:Srn~~~~ d;;
, , " _ .,' c!lnc,ordo plenlUl1.ente com S, ExcC'- lnl:leglvcl. Feilll e. eleIção, COi\"U-

, (sem T<l'l5riO cID uma",) -.Sl, 1 Te. lencJl1, que devere1!'lOl' ter um terceJro m'lldo o fa'to. quem lej'á 11 CO"ll.?PlTI, periodo presldlmcial. a eleição
uj{Jellie, de5,j~Lnd(l por V, Ex,!. e peht Ic>lCI11&l'1do, n.'t especle, ne'"a hlpótvre, neste pe.w de dtcretar a lncleglb.' para ambos 0.Il CllrgOO será feita.
dGutn. COlnL'-~[tO de O()lbUlU,r;ílO l! (Mt,j!o bem.) dade de tal e(lnd1r~1I10. se fôr' êí; tl'lta dias depois da última vaga..
JumWl1 para l'e1n(nr o p"l:~el1te )1~·1 d :I' d d' C pelo Congresso NlWlonal. na for-
jp o de lei que l'eITUlllmcnta a palie o SR, PltESIDEN'rE: UJn O<. pO I!Jo.sns .' li? O on· ma estabelecl~ em leJ."

,: 'I d ' ~r ~ ~" c1' r" 't.- Rre$!lO, entllo, Cflf:e {;ilC .segundo ris-
fW!e, Vll ? Ar~. n, : ',', 1 ;"";l"il (AjollsoCelso) Eschuec"dl1 a dúvida co pell'ante a Na(iio, Desta f{lrma Quer «lzer, Senhw PrelJdente. quer
tllIJÇUO, pelmJlo me lemo1l1r à C,) n '\ do nobre Deputado Net'0I1 CarneIro se..."1ll. a. Const.1lulçiío mais umll! vez seja no perlOOo de 60 dias, quer seja.
dc,; ULIJUífldos ljue Cf!" tm"~(1a Jll ..e 'l"eJ.o relator esta pre.!:ld~nela comu- rerids. naqullo que ela 'tem para. (J,~ no de, 30 dias, too"- Os prolJlemas de
n;,huvn preVIsta em 10 orJ nárl'i. tom· , ,'- 'd ,""
~"m em caráter meramente formai e nlCa.,.qUe COouCI e com o !leu o ponto destinos do Brnsll. .neleglblldade estarlam poste.;; c qUlUl-
J[l[IJOUI'L, 'lue el'~ l,\ Xxi n? L2U5, 1(' ~ ,...ta expendldo pelo Sr .. ~ehlor Esta. minha lllllavl'a, SI', Presiden do se tratasse de eleiçiío pelo COn·
13 ele jlUJ!lO de 1951. . na.o hllvendô, portrmto, qu('sUio de te. é de alerta Esta Ilo I·azão por que gresso Nacíonlll. a. questão da ínele-

. ordem ltl'csDlver a reópelto. veto uontra ê~o.e JYl"<',leto. 1J"JD flue glbUldadenão pod&rla ser levada prê-
Acontece, Sr. p;,esiclprllt', que e,,,',u (, SR ,'RESIDENTE' êlc tem de a,~el.ado e pelo que tem viamente ao ('.onhecimento óo Tri-

leI, elllf,o em pleno VJgor, fel reVoga. ,.,.. p~;ncrpalUlente de perlg(lS() para. JlS bttnal E1eltoral. visto qUe não exigI!
<lu llelo AI't. ~O, 51! da Ui CompW. TemallalavraoSr.CunhaBue-!.I1: htulçóeg lemoc.ã~'ell\' d~sta Na- a Constituição que haja Inscrl!:ão de
blClltar no Alo Adicional nY 4, POl' no para discutir o projeto. çnc, (Multo blll1"l cllndldatO.ll. Logo, se nilo lIe ~xlge A
ClJn::~gUjjltp, a Câmal'a elos v['lJutadoo Inscrlpão d candldatos nfio é· p""ol
~pTCeilL neste momenlo matéria tttt~ O sn. CtlNlIA BUENO: O SR, PEDUO ALEIXO: vel qUe se eCUscuta Ile êste C1l1.ndjd;~
j:'t se nchuvl\ Ilrevisla em Iyl desde o Desisto, Senhor Presidente, (Bem revlsOo do OTItlWr) - Senhor é e1eglvel ou nll.ll, A consequênllla.
(\00 de 1051. Presidente, apesar da veemência e tia eleglvel ou não, A consequt>ncla tem

O I 2? do Art, 79 da Con(,lttutç50 ,O SR, PRESIDENTE: ponderabHtdad(, dOs argumento.~ ofe que ser outra, Se porventura Os Can-
:P Jde ser (]lv!rlido em dl1~'s partes: II Tem a palavra o SI', Milton Outra., recldoll peJll nobre DeptIWdO. MJlton gl'esslstas esquecerem ai> lnelegibW,-
pnmelrn, a parie Sl1bHan~iva; ~ua, Dutra, creio que o prazo mlll't,Il(!O no dades que aaqui se enc()nLl'am e el11-
[plde flual é meramente adjetiva e O SR, l\IILTON DUTRA: Regimento é alé excerolvo plU'a a. reg- georem UJn~ candidato ineleglveJ, con·

'formal. VolsllJos ne!lte momento u'»a (Sem revis/Jil do ora.dor) Sr, Pre- posta que S. lilx. merece. tra. a eteglbllJdade desse cllndldato.
lei meramente IlIljeUvll, formal, úls- sldentj!, quaa:tdo no Estado do Rt~ Efetivamente. não vejo ai nenhUlIla que se utilizem ClS reeursos perante
:ponelo "obrr n eUrao do PI'csldenle e Grande do Sul ouviamOs os debattS daquelas con,equênclM que, como a JusUça Eleitoral, Na mesma hipó
do Vice PL'csidente nClS C800S de VB- parlamen~ares que se travaram neS- catástrofes. são lembradas ao Oon te6e, sr. PIlIt;.idente. da alegação de
cil.ncia na segunda met.nde do pedo- ta. Casa no perloclo agitado Que pre- gresso Nacional quando .se trata. de Ineleglbldade em relação ao candida.
dD plerldencalJ, cedeu a. posse do Dl'. João Ooulart Lazer a parte formal para a. elelçiío t08 quando .se l.rat'a_ Jnf.'SJllO de ele.-
At~im sendo, SI'. presidente, Pe.11f11. Illli Presidência. dllo Repúbllca, n6s vi- de cnndldak>;; ê. Pl'e.,ol1dúl1ela e Vice. çáo mOmum.

io-me oplnnr pela constJtu1:\onalJdl'lde brtnunos COJI\ a cl}rlIgem clvlca da- Presldêl1cla da Repúbllca, na, segun. Nós sabemo.s,de um ClISO DO Estado
,àó1 mnlérln e pela. SUl\, nl)tovação, já queles que !alavam, que opUlavam, da. méTade do pe.I'iodo presldenc1ul do :RIo, Um ca,.o l'ecente. O Tribunal
que se achava prevista. em lei, e os que tinham a coraeu!) de Ile mnnl. • consIderou eleglvel o candidato.
canos omiBEOS também previstos nego festar num ou nontro <entldo O dIa se tivCMe at~ta.do 11() texto' da. Lei Apesar dlsso, E.ulrag!ldo, tendo obtido
E;e diploma legal serão decididos pelo em que fôr vott\Jdo a; silênCio, êsLc n9 1.395 verlfiJa.rJe, de~~ logo qUe lIll VOtaçãll que pareceu à. JUo!t1ça elel)
jf!l'gJmento Comum da. Cil.mara e do Congre<so deverll. fechar as portlUl regTas adotadas no projeto proceden. toral superior li do st'U concorrente,
Senado. porque já, nlio corre<.pondeJ'lI aoS ltl do Senado 1l1l.0 lIS mesmas apenas foi procWno.do eleito, empossado e,

Este {} meu plll'ecer, Sr. Preal. ;Illse!os demoorAticas da Nação. Se a,per:fe:lçoadas. Nlnlluém tem dúvldn depois de empOssado cont1nuou~ o de-
dente. (Multo be11l; paI11U18.) t'5lou falandll neste moment~, senhor quanto a êste pontl!, E.enhor Preslden- bate nos tl'ibunals,

Presidente, é para. fixar a mlnha te. Uma vez que se estabeleceu no ar- Nada lmpede. portanto, que. &8
, O SR. NELSON CARNEffiO:. admiração llJO \!l.tor dêSle projel,o, tlgO da Con.stttulllllo que, em &e lira. ocorrer a. lneleglbllldade dêr,te, aq,uê
'- ar, Presidente, pero a palavra pela hábil no fuplUlr uma. lnconstltucio- to:ndo de elelçlio pelo Congresso Na- les que se consldeorarem prejudl<:lld08
crdem, nalldade. A CO!lstltulção Federa1, no clonaJ, ela _ proce.ssarA na :forma - e 005 vencidas estarão sempre pr/!!o

10 SIt, PRESIDENTE: \lI!l.ra\grafo 2q do art. 79 é clara, , estabelecida em 11'1 e e5EG. elelçll.o, nll.o judicados - recorram A Justiça 8Lel~
meridlanamente clara, qUMdfl deter- podendo, >'Iest.e on ~Ue1e caso, ex toral para elE'lto de ., proclamar I

Tem ll. ,pala.vra. o nobre Depul:ndo. mina que "00 oc<>rrerem a.s vagas de ceder o pruo de 30 dlU, del>de logo lnegíbllldade exJmnte.

}.
o SB ' NELSON CARNEIRO' Presldente e Vice-Presidente na. 'll- :fiGa entendido que, em verdade, esta !s~ o caminho. êste o roteiro. NIo

" . • gund& metad<! do perfGdo prestofen- Itli M de 8I8ta~et' orltériOl em w- vE'tfo,' pGr(&nto. .., Pr4l!lldenre, oa.-
~PlJra uma quest40 de ordem - Sem clat. a eleiçAo llltra ambo<, 0., es.l'. tud. doia=~ 1. \I, O<II1vooe,çIo tbtrofe algunla J11.8to qUl! ae&bamoe

1r.,ltSlilo tio Ol'tUfor) - Sr. Pl'Hldenre, ROS será :f~it. 30 dlM depOis dAi últi~ doi Con8t' ~ ~~, hllm-pra a. oonslgn~ na l'I'~jçA" ~ ~
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receu o parecer, favorável dCl relator dente da Repúbllca. Julgamos, por um' sen~r e. d! um Deputa'CIo, eon- Entrementés, Governador' de "",/w

. da ComiESão de constituição e Jus- certo, preciso .ser renovada- por esta vídados p a eWr'~tinadores, procede- do, como os de-':&ernambuoo:e S''-l'gi!,,"
tiça, já aceito. pejo Senado da l:l.e. Casa, Estou de scôrdo com' a j t lst ero rá à, apu ação; amargam em masmorras. Da;""",
pubuea. . da argumentação do nobre líder Pe- § 49 O Presidente da Mesa abrirá estão tranearíados em enxovias.'

Sr. Presidente, acrescento agora dro AIeixo, Apenas salíento. à.. C1l&1: a, sobrecarta e lerá, C'llcU cédula, oa- mesmo -oc o r r e ndo com' :-Oc,,:,,;;,.•
um dos melhores argumentos que' só têm mandato de tlimpo exato -quê- bendo aos, secretários e escrutíncdores Deputados Estaduais; vereadores
poderiam ser. produzídos, o de no- .es que são eleitos para CI desempe- a contagem e anotação das votos Ildos:. po1itlcos de viu'ios escalões. Por ;"'''''-L
bre Deputado Ulisses Guimarães _. nho de uma. função. Não podemos §. 59 considerar-se-á eleito <I c&...tdl- 1:'J1'. Presidente; rares são Invaiíírlru<
"Não e na lei, ordinária. que vamos daI: a. um substituto o.caráter de subs- dato que alcancar o voto da maioria Ilderrs sindicais tem II cabeça posta'
inscrever lnglbiUdades. Estas se. titulo a prazo certo, porque manda- absoluta dos membros do congres.:;o prêmio, esttidunte3,' mulheres até, sa(}.

" C I à los com tempo flxado só aos eleItos NacionaL . repito, persetruidbs e nprísíonados sem
\ ruo as COllSl-lln.es' na onsu ,UIÇ o ~ pelo proCeESO direto. Quem substituí • 60 Na-o' sendo ob'1da ~ maíona -sempre poderão ser- apreeíadas": ".. té _lo.' ~ >, ~ " .culpa "formada.

'''Sucede Sr. presidente, qUe quando fi faz provísõnamente, II que- venna absoluta. por qualquer dos cllJldlda;· . \
o efetivo. . 'tos, repetir-se-á o eserutín 'o. Está,~'poJs, sr. Presidente, instalado

Se trata de. eleíçao pera oamare dos For ísso, declarando-me de acôrdoI § 7~ Se anõs do:s eserutínlos ne- no Pais um regime de fato, um .regíma
Deputados. aqui se declara: "Se as com Os argumentos expend'des- pelo nhum candidato alcançar a málorlaque esta .Câmara, obstinadamente.
vag,3G ocorrerem na segunda metade professor- Pedro A\elxo, votarei favo- absoluta dos sutrágíos, considerar-se. teíma em 000 conhecer, mas. que, exís,
do Governo presícencíar", ora, não rãvelmente- ao projeto, (MUlto bem). á eleito, aquêle que obtIver' 11 maioria te e cuja ação se. faz senttrcm todos
1:cou previsto, não ficou sentido pelo '0 SR, FLORES, SOARES':. do" votos apurados' e, no caso de em- os setores de atividade du- vida brasí;

- 'const,i{.u:nae de 46··exatamente um " pate, o mats idoso, . Ieíra ,
caso como agora, isto e. aprimell-a (S~~ revisão' do orador) - Senhor § 89 Proclamado o resultado da o Pa,tldo Trabalhista Brasileiro,

do qüinqüênlo que começa a 31 de' P_-esld~te, ~tou ~eguro, de que li <;lã- eleição, suspender-se-á ímedíatamen. por êstes motivos ,não pode~ia. em hl.
Jane!ro de 1961. A segunda vaga é ~ra Já esta devidamente eselarecída te 'a sessão pelO" tempo necessáríe a PÓI~StJ alguma, emprest::.r sua c,?ope.
que se veio veli.!l= na segunda -rne- sobre o assunto, 1?rl~elro por causa que se lavre a rsspsctíva ata a qual raçao para c~ue se Iograsse; um SI:D.!I
tade dêste qüinq,Üênio. l:'Je o eonstí- do mandato constltl;!clOnal; segundo, reaberto.": os trabalhos, será submetl- lacro que rõsse de lel'\'lt:lm'dade a és\:a'
tuínte determmou para essa hipótese porque a lei· em 'dlScussão é msra- da à aprovação dos. Congressistas, in- .ordem de v!olências; Instaurada no
para a hipótese de ocorrer a. vaga na mente f,armal: O nobre Deputaqo Pe- dependentemente 'de quorum. '. ~ais. po(lerlnmos- ate por uma ques
segunda. metade do período, o prazo ClC drL A!l!lXO, Lider da. Minoria! Já. ~"-, § 9~ A at:l. da' sessão da eleição. re- .tão de sensíbilídada polltlca, tranaí-'
trmta dias, e claro qUe a ConsLitui- pôs cem' a: segurança e. o bn]!1antls- gJstrará. os nomes dos Congressistas gir, acordar, acertar, o ponto em que
ção não estabeleceu' em absoluto o mo 5ie sempre a. nossa opmiao, e é Que vot.aram e os dos que deíxaeam. as translgêncícs não viessem a desfi.
que se deveria fazer, dentro' de que pl'eclS{) que os rep:es~n~~ do P\lVO de votar. ' urar o próprio corpo legL~lativoa que
prazo sel'la PI'Qce.ssada a eleição, que tenham, nBSta hOl~ sen~bllJdade pll- § 10. Antes de encerrados OE traba- nertenct!mos e ao qual romos· todos
foi'" aquela que está sendo aoollllda ra a. realidad~ nac.onal. lhos o Presidente da Mesa convocará jurados.
agora - umâ vaga ocorrida na prl vámos portanto, .Sr. Pzesldente. vo o Congresso NaeionaT. a fim de rece- ,. Eis Sr, PresJdente, que· já agora se
meira metade do qüinqüênio e outra tar esta lei que está sendo reclamada". ber o compl',om!sso, do Presidente (l fala também num ato Institucional
na segunda metade. . pelo povo brasileira. (Muito bem), . do VJce-PI'~.~.d~nte da RC;l1íbI'Cll, na quec'virá d:tar 1:0rmas ainda mais via.

ora. sr. PreGJdente,' temOs relU- ' " .'. form~ do arl., AI, Item TIr, da CC''ls_'llentas e draconJan~s ,ã Vida brasllel.'
mente de procurar sempre interpre O..~. PltEsmENTF.: tituicao Federal.. . . 111, inclusive com ,a cassação de, mano
tações construtivllS, E nós, OS ude- Tendo falado .,uatro oradores íns- :Art, 6· Sqmente i1am'iltêria da. elei. datos ~a!la.menla:es. .
nistas, somo' considerados os bacha crltós, declaro encerrada a discussão. 'toao do Pr~~ dente e QO VIC,e-Pl'csulC!!- DUlll,e dc,<;ses. fatos. o Partido Tra-

~ :', "e <!a Republ'clL se POdera ·tratar na oalhista BrosJlelro,- cailtndo embora ao
réis, e já. 1e~o dito, considerat.:l.JS O SR, E&ESIDENTE: sessao fl'ela destinaçla. sua mágoa ferido nãc> àostante aqui
ll.Sl;im, COm .l'elatl'l'ó desprêzo, maG Ar! 7' Nos ClI I b t· '
sc>mos nós, Os bachareias, não, só. (1" Em' votação o Projeto número' 1.902 á' d' t sos om ssoS.'o servnr - es a para assinalar a sua posição, pa·
UDN mas de todos os- partid03, qu~ de 1964 ,. ' à~- COn ISpOS C>Nno. Regimento Comum ra flxá-Ia nitldomente-, Uma. posição

. . ..'-' _. . o g~es..o !lc.lonal. ' . oontrária à aprovação dêste. projeto,
nestas horas dificeis trazemos as 60- O Congresso l\;a', anal decreta. Art. 8. Esta. leI entre.rá em vigor nullU' reafirmllCão de sua fldel1dade
luções, que acalxlm sendo 'aceitas Art. 19 V.agando'os. ~rgOs de Pre._ ::: ddlaS!aosdl!!. sua IlUbl1caçã~,' revogadas.. às leis, de sua :t1deJldad.e ao regime de.
pejos que. não sào bacharéis e, pri.n sidente e Vice-Presidente da. Repu- p çoes e!J1 contTár.o. . 1ll0crátlco, . '
,c.palrll!ente, muitas vézes, adotada.> blica na se,mnda metade do perJodo ' O SR, nouT.ll' rDE ANDRADE: . Somos. pois 3õr. 1!'res:den!.e. contrá.
por l:,CJuêles qUe, querem desprezar ,)., , "-'far-se-á eleição pela .'. . rios ã. aprovaç.;tn deste proJeto, e te.
bacharelas. Alnda ocorre que o, quo; presldenclal,. Sr. Pres.d,ente. peço a palavra: para nlos a certeza de. que. em procedendo
demos não ê soluçã,o bacharelesca no Congresso Nacional, pare. ambos. os uma comtlnlcação: ' desta. maneira, estamos. realmente', '8,
e tid . i tr dI' cargos,' , fj •s n o menosprec a vo ao pa avra, Art 20 Para essa eleição, o Con~ .0 SR. PRESIDENTE' xar 1!ma atitude que nos !lngrande.

mas uma soluça0 para ser aprecl,ad!l gr~ Nl\'Clone.1 será convocado por ' ~ : \. , . cerá amda. mals perante o Julgamen.
por homens que SIl~em que, efetiva· quem se encontre no exercício da p're. Tem a palavra O nobl:e Deputado., to posterior da Hlstórla, que .virá ine.
mente, cqu~rem e. compreendem que.sidêncl3, dó. Senado, mediante edital' ..0 SIt. DOlJm LDE A~DRADE' xoràvelmente. (Multo bem; 1!tulto
e neces,nrJO se resolva esta·matena 'publicado no Diário do Congresso Na-~' _', .' bem. palmas).
l1e· modo constl'uti,vo, para que 1'os cional, cõm' a.. antecedência de, pelo (-!,,~ra uma questao rie ordem - Sem O I'R. PRESIDENTE:
.s~mos eleger' le~itlmamente um· pre-I,menos 48 (quarenta e oito) horas, e rsev!sao do orador) - Sr. PresideI'te,
sldente $ RepubJ:Cl\, 'i'- ,do qUlll deverá const.ar a daro e hora rs. I?eputados" no momento em- que Tem a palavra o Sr\, Ten6r.io Ca.

So. PIe:sldente as catástrofes· pt>- da sessão. ' --'0 a Naçao. brasile!ra vive- instantes tic valcanti, para encaminhar' a 'vot.ação.
dem ser previstas. mesmo quando não . AI'V. 30 A sessão,sob a. dlreçãoc1a C?n~urbE:dos, cUJa, enumeração e apre~ O SR; DNóRIO CAV.ALCANII'I:
exista ocasião para. elas.' Acredito Mesa' do Senodo. Federal, será aberta °t aç,ada0dseriam a'<austlva. nesta opor·
no entanto, que catástrofe maior 'dlJ na hora marcada e, logO que se· ve- uni ,e, chega ã Casa., vindo do 'Se- (Para umú< comunicação ~ Se1I!t re·
que aqueJa, -lembrada pelo nobr~ rificar li' presença 'da. maiol'ia odoo n:d~, Já ,aprovado ,em regimec de ur. visão do áraàcr)' - Senho!' :Presiden·
Deputad<l Milton Dutra'~sel'á a de, Congressistas, InJclar-se-á. a chamada gl ~e_a, I projeto que ~ispõe sôbra a te. e. Constituição de 46, Intelizmente,:
reunida a Cãmara dos Dep,utados 1Ul 'para a votação., _ _ " e e çao ndireta do Presl,dente e- do VI: não ·previu ~ caSuística superven:!!n.
sessão de !loje, não 'oferecer e~ a . Parágrafo único. A sessao nso del- ~r·Pr~ldente da Republlca. Sôbrc cla do fatar revolucionário. Essa' SUo
solução para. o problema,' porque ai xa.rá de ,ser aberta nem será suspen- e e toso sendo chamad()s a pronuncla- pervehiencia- Permitiu situações enÕoo
estaria proclamada, 'pela. oml.ssãl> &a, por .falta de quorum, de.v~ndo lljená ,os partidos com assento neste malas tendentes a obliterar, a sue. fiel
nOS;a tolal !ncapacidade de corres. ,prossegmr 81té.que éste se verIflq!le! p en rIo. . . . . . observância, de modo. a. abrir exceções
ponder ao.s desejos e a.s necessldades V?!e, pelo menos, a mencionada ma~- No que tange ao :E'artido Trablllhisk em fevor de determinadas. controvér.
da., Nação brasileirEL,.Se esta é solu rIa e termine o processo ~e votaçaoo ta BraSileiro, cuja liderança tenho a SiM lege.ls.
ção que. não pode ser dada, se outra com ~ p[oC1Ilm,aç,oo dos~e!eltos. h0t:ra de· ocupar, deSejo, antes do mais 1st
pode Ser oferecid~; 'não preciso fazer . Art .. 4 A e1elçao processar-se·á me_ reglStrar a. nossa inconformidade pelll o pilsto cstamoo diante de uma.
aqui o louvor, à fecundidade da Inte- dIante voto secreto e em escrutintos maneira cemo· êste assunto 'está seu, sltue.ção de- fato, não prevista·· ne
llgência e cU imaglnaçàQ do nobre distintos o prime~o. pa.ra presidente, do tratado.. ,·Até: ontem; esh'1vamos Constituição, em. que a interpreta.ção
Deput,ado Milton~ Dutra', Ao invés de e o out~. pa.I6. Vice-Presidente. examinando, maduramente, atenclosa- da-ConstitLução e das leis não ,pode,
lllOltar-se êle a reousa.r o seu vo~o a se~~t:. Ob~ervar-se-á M votação o mente;. o projeto que estabelecla os, nesta altura., ser feJta. em iêrmos de
essa solução, está com S. Ex~ a opor- g ,'é prlnciplos norllUltlvos para. esta ques,. Direito ou em termos legais, mas deve
tunidade de emendar optojeto· e ore sa;)oua~3,~i1~:~1a~~e~ã~~f~rA~~;:: t~, aq~Piasentada pelo eminer.t~ ser .feita. em têrmos fl.slcos; em têl'-
recer outra que nü,? .tenha Os !nCOn- nas a. designação da eleição e o nome ~ e:: a o Z:'k\\elo, do Esplrito mes matel:ia.is;
venlent8%o da proposlçao qUe está seno do candidato' - an . " Assim sendo, atende à.s ponderações
do votada.. b) o Congrcssista.· chamado rC{le- Este~PTOjetO, entretanto, pela ma. aqUi apresntadas ~elo eminente lidFl"

E saiba S. Ex~ G'fle'se essa solução berá uma sobreCllrt.a opaca, Ingressará nelra cemo. está sendo conduzido e do Partido Traba1h'~ta Braslleíro, que
tiver as ins!l":l'açõe.s altas com que em gnbine-te lndevassável e colocll.rã t~ndo e.m VlSta seu teõr, su~. dJsposl. fixou a pos!ção de sua agremiação,
S. Exa. anUllcflJu o 'seu voto, poderá na sobrecarta s;. cédUla de suaesco- çoesó nau -pretende outra COISa, senão numa atitude que louvo, embvrQl dêle
ser aceita pbr"qtlálquer de nós, por- lha;. . emprestar,)anto q~!lto posslvel, UI..tl diS<Jorde nesta hora, em face di si
que o que queremos é que realmente c)· . ao-sair dogabineie exlblrá. para COn!i!:udraçlaÇlltjlurl:iddl~", uma cOnfigu- tu ação de fato qile se nos apreLcnta.
se resolVa a matéria:, e não. qUe se a M~a 'a sobrecarta fechada e, ve- raçao e eg m aCle aus atentadoe L~uvo a atitude do partido rrabajhls_
fique indefinlda.mente numá per 'riflcando..se silr a .me.sfna. que lhe fle~;enoã pcaolnSstlVêtIDu' ~Dendo praticados ,Ast"" ,BI'-lSilelro repno, em fixar· sua
p1exidade qUe sIgnltica lt Proclama· foi ept.regue, a deposltará na urna ' lça " posição perante a HistórlG, dentro da'
ç!io di noo.o;a Inca,pàcld!lde. (Multo § 19,AntE.'! cle abel'ia a .urna poderá. N?- verdade, o chefe dQ Govêrno fOI coerência de defega dà legalidade em
bcm,) . votar qUalil'!~. membro do Congres.sc violentamente impedido de prosseguir que conceituou essa legal1clade. Mas,

. . . que' não, o·'hd'i3 feito quendo cha- do scu mandata constitucio11llI. I~ corno homem que, se, hnrmoniza com
O S&' LAERTE· VIEIRA:_ mada, •. _ ·seu luga.r, hoje, se, encontra. o. Presi- o rUmo da uma Tealidade vi;;lvel e
(Sem revisão do orador) _ senhor §_2~ As sobrecartas· dlstri~uidas de- dente desta· aa.5a, 1I1lla ·flguJ'a' mera. palpável, terei de render-~e à. &' i-

,Presidesnte e Srs. Deputados, a Lei verao ser rigorosamente' u:rotormes. mente simbóll(la. meramente dec,ora.· dêncla e· apelar para Q Câmara, res
n9 1.395 de 13 de julho de 1951, re- § 39 Concluída a chamadn~ J.!aven. tlvs, .que transita, atônita e perp,e.li:s, llelUylo o poní.'l de v'sta 1011Vâ\'J:lJ. Jo
gulamentava a" ellção, pejo Congre,,'lO do votado li maIoria· absolufi". dos pelos cOTred<lr,t:s desert-os do paJáqlo Par~id<l Trabalhlstai PR>rR· qne reco
Nacional, do Presidente e VWe-,Prea!- Congressistas, aMem,· na..'pres-ença'.!lie do Plilualto. . ' ,nheç.:l. AS PJJnderacõas do EIDinent(l J.J.



o SR, raESIIJENTE:

Abril de 1964___ss

Os srs. que apr()vam o projeto n,\.
mero 1:002, de 19M, queiram ficar <:0
mo estão. (pausa) -

.Ap.l'Ovado.

O SR, PRESIDENTE:

.Acha-se sôbre li. mete e vou subme;
ter a votos, a ssg u.nte

~Qua.rta-f.e~~ b . . .... _ .. Dlt,RI~ D0. COIJGRESSO NACIONAL (Seção .I,

I
d el: no sentido de. q.ue estamos dlan.\ de partIdo, j'J1Ira. declnração: V, Ex:~ manccmunadcs
te ,de uma situação de lato. E, c! - o faz. encaminhando 11 VO!l1ÇÍ!0. nas 11Ifellc:ta.m ~:;af~Xastrlaq.ue(M~?letO·
ente ele uma situação de fato e i.ão b ., ~
de direito. teremos d proceder den-ro O SR. ORT1Z BORGES _ Per em. Nuo ap01ados. Apupos).
desta relllldade. ' mita V. E::~, u:m1en'ãvl'lmflJte, Se' O SR. CLUMENS 8AMPAIO'

I I
n110r presIdente, CjulIm10 estive nessa •

, Portanto, o meu Part'elo. '0 Pnrthb M.e.oa para me 111ZCf·I·W. a í.m de (f'ara uma questtúJ ele or '1'111. Sem
que tenho a honra de Ildernr .o t'~- dlseutír a materín ora eID deb~te, já r~vlsão do oraâors - sr. pre.sldêuLe,

I
tído SocIal TrabaIh.sia. ne. ía hora, não. era m"b pC-SEI\.el., de vez' que i d:z o , 7.9 do Art. li.' do p:'oJe!o em
ínterpretando t;5ta realidade, pronun- hi.vlam falado, Ee;;undo delrtmlM~ ro votação que: ,
ele-se. no s;nt'lào c1~ C0116fi tarmos e regimental oS qunuo .ornJuTtg que u • • , se após do:S escrutíníos
Eolymmos ~Jg,ullla CDlJHl elo que hl ,,,»r·Jrn da palvra, uU!zo, pcrtan'o nenhum candidato alcança R d - F'

,('.sln, E' preoso que ele>la le;;allda?e MHe msiau'.e. (I opo~'lln:da::e aue ma'or'a absoluta dos sUlr~lO:' e açao mal do Proleto
,:!,nrente 'e (,re, alguma CO! a e .11;'" me, li dad,a pu]': el1~~m'nlloJr a '110 contldel·ar·se~á eíe.to aquêl., q\'~ N" 1.902, de 1964-
t.r do, porque quase Ill rl? se per.I-u, ;~f'"(j da ."11!.'?i'í e dlzN S.,nh,r Pre obtiver a ma'oría do~ votos apu-
pam que cessem a>, pn'i;"", ,nJll!,u.!- ,:lOl:C, que am.'filo lHu:llndameme r·ados. E, no caso de empate c .R~dação final do Projeto ae LeI
;L;{/_~eI5, Pil: il ac,l1ar o Dl'bJlrio; I' a $ltclaráo anglBI~ll.nte. mserável a ma1s Idoso." _ ' da ~iln:ara 1,9 1.902. r!u 1964.
pr~:cl!o que se CU,ISI [tl«, Ul":ente o .nfel"z ern que ent~ntl''' o lJOVO 01'3- . D r.poe sdbre a ele.C""o pelo
Pai.> no, quadro.'! e;:.1's. remi eíe.cao ; Ir:I'O. neste mame ro c,omp)e,r,m~.nte SP1'1a, 8~. pres:den.(e, talvez neces- ConfJre~~o Nacional, do' PreS,il-gn-
C,I e um prc'5:dlOtr da Republlta, l'€.\'L uiJjt1~':ldQ pelas fôlÇu~ m:,!.> re-C!Oná-, ;állO; nes.a oportunídcde, l',.~larec"'r te e vtee-rrenaoue da ueounu-
e!e mtlírnr ou cívn. E eu ~1'11 p. ~'rias drstr. NRc§n, !~:un all!lia!/os. se esse !!IaJorla dos voíos s.gnlfJca cu,
~m!ll'H('Eo de um, .milHar. b''<,HltnWll'PIA)J1tpOS\ que e.;tr.o ln!dlcltando' '1<l';'- 1malo:-1a S mple.s ou a malCJ-. a !!bSOI\u, O CongresS:J NacIonal d;:cre'".'.
~'1queJes q~le hO.!e tlll'lgm a revolu-ao. "O Ilo'o... (,11J1f)l(JS' la exigida no texto constítucional. '"
1',:;'11 Gl!e clt' ilHuma, o ne-rvo desra O SR. PRF;;;l!)Jj,NTE iAj01fW cet- Sr. Presldente.. Srs. Deputados, sou . Art. 19 VlIgando os ea·'gQ,S de !'re
r,:Jlldaoe teme a re~p:ln~~bIW,,! .01 _ A'.enp(,o Senh~..r' DepuLados! daqueles qUe vem ~ncara.ndo o ~o- s!ácnle e Vlce·Presld~nle Cla Hcp<i-
cJu.es ratose ponba frc:o a ê-te- <10" : '.' " menta atual brasíle.rn com a ma.or büca 11a .f.:'gunda mClAde do ;JerllJuo
l1l"ntlos dos GovelnndOles de E31!lJ~ Itá um o.ador na t.,buJ:(I. "rrenldade, com a ma!or ponderaCão presidenc,GI, fal'-se-á eleição pUa
que ~e constlt.ulram Fm Plc~)rlcnte dI' O SR. ORTIZ BORGES _ .,. e rtlendo 'lue todos nós prec:.samo.<: Congresso NaCIonal, para amlJos os
T!epub>lm em codr 1;'st,'10 d,) B"-:ts'l que fizeram tudo quanto pod'am {a ne~ta hora ser- dignos do momento cargOG.
E' de,ver da Câmara Í1He"rar- e n~,t-ll zer lanpnndo no P.r.tldo Trai),llhisia Que atravessa, a Pátria. E;lcontr~.m"- '~t 29 P"-'-- I Ilh 41' • , ara eE.'la elelção, o Col1-
l'pn/Jdnde h:st6dca, IInelar para lA Brrt:!leiro e l1o.s som aLedcs e C111pJ nos numa ser s. encruz ada, grCSS:1 Nacional s~rá cOD\'oeada 1-'01'
j'l'~ntr; l1!lO v~cIJ..n em têr!D0S ele in de uma <lubVel'S~o que jsmi\!s ex,", N6.s, do Pllrt>!c1o Trabalhl.ta Bl'a- quem se enCOllti'e no exercie:o da
1trpretnçao lro~lca, fIlológlca e· gra-I nu e q\le jama s pa~·ou p~ a CIIO~' s'lelro, que sempre estivemos nas pra· PresJdêncla do Senado, medlol!lte
mn.tl~al ~a lei" mns dar, lhe uma ln- çjl rlçs Lraballllstas ne.õte P:ls. (Apt>· r,as públicas defendendo os trabalh'.l- editai pUlJllcael<I no DiárIo do ,-"em-
terprrLaçao fIs Cit. material e real, ,le PO$J, . dol'es, ag'ndo com a major seriedade. presso NaCIOnal, cwm a nmecedNl~ a.
Clcnrdo com (J..~ momentos srrlos em cam a maior lealdade ao PArtlrlo il de, p~lo menos 4~ \qUll!rcl11{1 e om)
que estamos vlvt '1d,O. I Acu=aram o Presidente Joiío q;]ulOr~' le~emla a que pertencemos. nunca JlorllS, e dJ qual aeverá C01Mar II d"-

O. "'R P'P.,E;:;roE'ilTE (AjOllW CUI. de ('.3!ar lnsuf ando a :n urrelçllo co nOk m'sturnmps com comunistas pl· ta e hoJ'll rla sesdio. ~
1'0 '" • 1- ~ f • li t " eI mWll.sta. Acu~al'Dlll o Pl'c;;iden'eIra fa~er subversão ou criar a~ita"1'o
tf I c - dA ~nçll~q E,I Etm.D'l O o, Jof.o GO\llnl't óe f, ,'.1' ~',.lPllc'O· (palmas) com sentido de levar 'O Brà. Art, 39

• A sessão, sob 11 d,reç10 <.Ia.
m,JO e.. • Idistribuindo armas ao po\'o. ll: de s.lI 90 coas. Nós, semple, Sr. Prcsl- Mesa do Senado Federal, será llhtr-
O SR. TF.NO'RIO CAV,a.tCANTI _ p~rl;unt.:lr se ago:J aquele.. que ante.; (J~nte, dentro daqueJes-.ensinamentos ta.n~ hora mal'OOUo e, 101;0 que se

Por bto, Senhor presidente, nós, do fíJ.Zl;,m es:a~ acu<"~5ps: - Onele .e5.9 que.r~rebemos do Elllldaso PTe3'de:1!f veriIlcar a pre.sen~a doa malOrla (juS
PUftldo Sod"] "'mbrlh!s/a. em que Ili s.r,itacão cOOlulIi,ta. I ApupoSI o.1de Oedlu];o Vargll.'l. pregamos 8 ordem e Congressistas, iniciar se·á a cllnm"da
p~e a jldmlra~ão que lemos ao pon. estão lls lll'D1l1ll (Apupos), A verd>1e a efEsa da democrac:a. \ para a votação.
;.~ de vJJlI.a da J!rlerança do ParUdo' é que enqurnto ~les ncU'avam n.l-"'<(I Portanto, aqui estamos hoje ..Ilcn. Pa.ragl'sfo único. A ses.sã:J não dEI
lJ'flbu!h'slll, estAmos dl-::nte de uml\Ipartido e o PTE~ldenl~ de incHarem e:{I,~os, mas obsel"Vando, com;) dls.e. xará de ser aberta nem terá suspen:
hitUfçao de fato e nos pronyme!a.m03 o povo à subver,ao, er<lm êles que;!.!l· 4l''l'enamente tl:J:ios OS acan\l3clmEn_ S8, por fali"! de quorum, de'/endfJ
fl1vOl'lível~ 11 t6das as medldas de tavam prep:U'ando - e Isso ron{es' tos... prol\,~tgulr ate que êilte se verJtJque
cnráler de ur~ência. para que cesse saram abertamente IItl'ftvé5 de SP'1S . vote, pelo menas, a mencionada InnJo;
de uma vez ésla c1!m-:t IrrespIrável, dirigentes mUI:<ues que rOl am v110 (I!'R, I'RBSIDENTE: rio. e termine o proce.~so de VO~ailJÓ
em ql1~ c!'tli vivendo n Nflçiio,>lI Cã-\ rtows - o golpe que intenlnJ'l'.m ~on- (,4Ioll~O Cel-lol _ Sollelto que fM- com a pl'Oclamnçã:J dos eleilas. '
mara dos Senhores Deputados. (Jlfuito tra a N<:tção blnsílella. (ApUpOs). mulé a Qucstão de ordem Ar.t. 49, A elell;'ão processnc.~~.á
l,em) , \ Qu~ro aqui, l?enhor p"e>}dcute, di O SR, CLEMENS SAM~AIO _ Vou medlante. voto secreto e em c.scrlltl-

0. sn. MARTINS RODRIGUES: ,zer, que m~ Síllto nngust'at1o n~ste concluir, Sr. Presidente. nIos dlstmtos. o primeiro, para \>:e-

(P I
A " lOe.tante, (Apupos" pc,rque Dquel~s sd!detnte e o outro, para VJce-pf"~i-

, F ara lime.· comunca('"O - ",em '·C· homens que tanl0 p'<1ur'3m a de .",> reveJlU1r1o ~ CaSll não oml.s.são, eu e.
~}~S"O dosor!ldor) - Senhor preSldPn-, mocr&c!1l. e que a dev;am respeltf r nao covord /t. mas apenas o de~ejo~ A
~'j I'.. po.l~"o dI! bancada do P,!!rtldo <ão os primeIro.:; a e,pMnhaf o POV!1 acertar parir tirar o Pais do cnos em rt. 59. Observar-se-á !la vO!anão
~1~C;'Cll D.mocTlll.ic,o, e~ relnçao .a? brasileiro, Ilúrro e n:lele ..o lt1p'•• Cjue se enc.ontr~, para que, retoman- o seguinte:
p ojeto 1902, ~e 1964, ollundo do Se POS). AI estão, SmII"r PI'c-slrl2me rlo, \'-~ In.t..tulçoe.. o comanrlo demo- < a) as cédul~ poderá:) ser lmpl"'S-
~ado da Republ~, é !?O sentido da los lideres Elndlcais pre.:,o,;, os sindl c~aLllO rio Pais possam ~odos os bl":l ...as ou datlJogra.adll., e conterão nne
yU~ nprovllçao. pe a eVIdente conve catos invadidos. Aqui me<mo, e,l1 g~lrlros r.ozar das franqu.<l5 demoorll· nus a de-signnção da eleição e o ;o~
mencla de SEr (\ ma!éria, a re,peJ!O Bra.sílla o sJndlcato dos Bancários l caso E' o que !!!mejamo5 nrEta hora me do candJdato;
da Il!!RI existe omls~ao na leglslaçao {Dl lnvridldo e tr';ll!'(orm,do numd n6& todos, demo:n'lItas do Partido
em vIgor, rcgulada de nlllnê1rl1 Gde- célula militar para combat~r a:n·)a. yalul!hlsla B"asíle'ro. E tenho ce'. bl o Congressista chamado ree211~
~A\~,~al' em Wrl1'lo,s ~ermanente~, 'para mais aquêle, (jU~ Ut:'I.) P' iOS ln"~ ~~:..~ de .Que f9J~ aqui em nfme da rá uma Nlbrecarta opaca, mill'(l,'lMI-
'. L onllr ~ sltuRçao de emergenei41 rêeses pOPllhmis O e~l\~j,ntcs Pio' • ..e lO a1da de do~ trab1l1h /ltas do rá ~m gublnete tndevassável e 0",0-

em que nos encont.rrmos cO,m o pro' tão prc-os t\I"un- do no ',os co IB n,J) p:>rqlle o que queremos" " car~ na sobre carta a cédula de .\11\
blema da vacância da Pre"idêncla da legllS eSlii~ pI'e'os' s'· "";'''n:t!~rlp c1a pátria., a d~fesa d{'!~ escolha;
J'üpÚbJh:o.. Mr~=o nljuNes que 1>0" ':"rel'~"{1n~rl()S, para que nl1'lllnh~;
derlMl1 InteJVretar o têxlo constl. E' de se pergunt..r aos homens da n~o Cl'!Tlf ul1tlllm os nO'<50.< compunhe'_ cl ao sair do gabinete exibirá 1wr4
t,ue!onaJ como rlgldo, em matéria deIreação m·;:t'l Cu' a mil" solJl'em~lo ai!> '05 do Pa:'/.l1o Trabalhista Brnsl1e'ro a Mesa a sQbrecarta fcchaoo (' le'
P!'~~.n para n elelçi'lo do Presldenw mllJt(,lre.~ que, hoje. est~a mand"nd,) oq'nlh-'do< do Amazonas até o R" r\ficando-se ser a mesma que ln'e ia.
d~ República não se podcrlt3m opor neste Pr!~, por que não soltam aQU.é G~nl1::le do Sul, com 03 comun'stns r1;) en~:cgue, a depositará na. uma
fi quo /,e rrstnbc:cce.sse a leglsla~A) llill homens que O1lnCn c~m~t"'I'~1J1 f'r C'.!"lo< Prestes e Krusehev, e nsr~ § lV Antes de aberta a urna' 1J!I
nntel'lor que rcgulfl\',J, a eleJç!ío d~ crime algum. (Ap'4PO~I. que np~nl\.S ~111 n; o vécnham sorj'~: o que wfrelT' eJerá votnr qualquer membro do Cor:
Preslupnte e do V;ce-Presldente {hIestão lutando e Que ~empre .lt1",ram OI' p !lati !e.~ que p!etende-am Críll~ p'J'e.s.f.O qUe não (I h'lja feito qJJ.I'Ula
H t1lúblltu pelo CODgr~.sso Nacional llelo5 altos lnlcr€.sbe de suo p.í!;Jia. n "muHo a- subversflo no PaIs. ch~mado,
Je,,,;lslr çi\o es: a revo:;ada pelas leis· E' de se perguntor onde e'tá a. rle· Falo rom a me.';mn fr .. :Jrl1leza eml' ..... f 29. A., sobrecutas distribui:!n.
comp:cmentare~ co Ato Adlc~onaJ. I mocmda qUe ê'e.~ pre;l'lram, <1nde ~ue ':ár:(1~ vêzes falei do.!!. trlbun.) de~· deverAo ser 1"lg.orosamente unifo:mps.

, • e estão os ldea's dt'l11ocrWcos Que ele.<; ~ CIIl1'l,1 n. com aUe semure falel na § 3~, Conclulda a chamllclu e 11a.
porlnn~o, Senhor Ple.olnente, "ntentol tanto dHendermn. E' de se pcrgul\' 1· aço publlca .c com que falei na Í1l~ v,ndo votad,o a mr.lo:·Ja ab~oluta doa

à slt,ullçao ..a estM conslneraçoes de, tar até onde Iremos no espe~.lnhamen . tlma convençao nne!Dnal do m~" C'ongl'"",,'stns, tl Mesa, na pr"3·.nça.
ordem jUríd'OOI e, a'nda de ordem po Itos dos n0'-508 ldeJ,~is IApuposl. e so- pa1"t.l(l~ nU1!1da. .conte..~tal1ão alluêl-- (Je ~m Sellado~ e de Um Depunno,
llllcll, o, Part.do ~ocleI Democrát.lco bretudo no espeblllhomrnl<l rlll.'l nos que PI ctendla onentaeao d'versa llr ccnvJdados r·~a llScrllllnadore5, 01'0-
vota l?r 11 ~PI'OvrCflO do projeto ora, ,as liberdades... individuais, hOJe fh,c pretendcm os verdadeiros trabn· cederá à apuração. •
r:n? rlIBCllS"nO nesta C0511. (JlIulto (APUpos). MttR!!' defendi )n~ranslo:enlemenl· i 49 O Pre...,~dente do MeSfl llhrlJj\
bem). _. ~ • ; 11 linha de ,c?ere:"c'a eol"! o.~ s(ld'~< " sobreearta e lerá eadJ eMula, en.

o Slt OJ:nz DOT:GEl.. O SR, PREólID",NTE (A/OIl"O ce! . tÚCals d[ Getúl.o Va:-gas. G~túlio lu· lnnrlo aos secretários e e'~l'llt'na",o-
, •• sal - Peço CiO nobre orador que llilO ou con Ta o comunlzmo, deu a vln" res a cóntflgem e anota' d '

(.'Im!! rcp!Sfio do orador) _ Senh••f cc C1fn,tc d;t matéria em votrção. ~ontra o·r.omtml.smo. Estamos flét~ b lO!' Ildos çao rs \,(1_

PJPsJàcnle e Senhores Deputados... O SR. ORTlZ BORGES - Vim ~a ~ímórI8: lut9ndD contra os (,(I § 59. 6or.sldera'"-'~·á ele.to o ePn-

O Sfi. PRESIDENTE (AfOnso Cel. :e~~ ::t: ;í~~~~ao ~a~~ed;~~iu-~t~~· fas~~ra:Spo~ ~~u~u~:~~~:~t~B'.~ ~i:a;~<~ile alcançar o \'{l'co da maIo-
r;o~ - Antes fe Ibn1cair onobre Depu- tra tudo, pClrque não reconheço no; sll é uma repúbltca rlgoro<ampnte d~· gres..o -N~~~n~~S membros do ';lon-
~'o. Cjuero em rar que V. Ex. se que hoje Ir dizem democl'll.t.os nenhum mocrát.lca para que ós tfllb Ih d i 69 N- . d ti
~,~.~;~ff'ª:!fe~e~' ~p~;~ltO ~~~ ;~~~~J~ãod;e!l~n;~i~;:Ui1o <:!eu~:;;, ~1~~lIJl1 ~t'Jh()rar 8tUls con;içõ~t'd; Il

t
bsoluia , ~oorse;ua~q~:r ~osn c~~~?dl~

PTB. O nobre Depu!>ado DouteJ 110 pre dissemos' roocionârlas e multo- . • ~ os, repetir-se-a o escrutlnJo.
Andrade !nlo\t há pouCQ. como Lider (lp.le.s na verdade e infelizmente' b Er~ o CJtue .. tinha. ao fllzer. (Multo nh' 79. Se, ~p6s dois escrutlnlos. Te-.--- . , em, mUI {) vem,. palmas), um candidata Illcançar 6 1l1al:;l.~~
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Di"bl"ií~ ún'ca, ,do Pl'oieto mime.
1'0 104 A ,de 1963. que dá. nova re.
dação ao ~ 19 do artigo, 240, do De
creto n' ~8.959-", de 19 de setem
bro, de 1960 (Reg-ulsmento· Oeral da.
Pl'ev!dfo.ncill. Soclall, cOm parecer. da.
Com,:;.~ao -de Const:tul~ão e Justiça,
pela constitucionalidade. e COm, subs
titutivo, e oarecer da Comls.~ão de
Leghlaçáo SOcial. com substitutivo.
Do Sr, 'Anlõn'o Bresol'n, Reletore-~:

Srs. AlrPtt de Carvalho e waldeniar
1\1ilton Cabral

4

3

Votação

DISCUSSAO

. ,Ei\! PRIORlpAD'E

Votação, em discussão únlca, do
Projeto n9 3 237-A, de 1961, lue
'a~rescenta - do li parágrafOs aó arti
go :.J,' da r..el n' 3,807, de' 213 _de agiP
t de 1960 (Lei OrgânIca da Previ
dência Secla1); tendo pareceres: da
Coml,"são de constituiçao e Justiça,
pela cond tJ.lcíonnlldhr",: favoráveis.
elos ComliSões de Legislação Social e
de Finanea~. Do Sr. -AIOys'o Nonõ.
R.elatores; Srs, Ferro costa, João
Alves 11 Pereira Lepe.s.

Votação. em seguncla rllrC\l3~ão, do
Proj to n" 3, 453-:A, de 1961 que rein
~egra na Fôrca Aérea do BrasH, no
pô_,to de 37 Sargento, João Andrade
velama, ex-soldado aluno. da Escoia
Técnica. de Aviação, IVOt2Ção se
t'eta.)

PrimeIra dl.cus,ão, do proJcro mi
mero 2lG-A,·' d~ 1963-, qUe declara

5. Joaquim José ela S!lva Xavier. o Ti-
DlEcU1Sáo Únlc~. do Projeto núme. r ..denteS, Pil~rono da Nação 13rasf- J>_

1'0 420-A, de 1963, que autoriza o lelra; t~nclo -parecer da 'Comls.sã6 de
Poder Executivo a abrir, pelo .Min s- const'tulção e Justiça, peJa constl.
térlo da EClucaçáo e CUltura, o crédl-

, to especial de Cr$ 20.000.000,00 (V!n- tuclonalldade, CC" emenda. Do Sr.
te milhõe,q de eruzelros), para custe'tr último de Carvl1lho. Relator: 'WH.
11 edlcão das obra,s-ccmo1etas do Pro- son Rorlz,
fessor carlr.s Campos: tendo pare-
cerpq: dEi r.~mis'ão- dp Con"t1f " çá,' I VI - Lprrt' l la-se a -sessão di
e Justiça, pela constl.tucionalldade e - 12 Mras e 50 1ninutos.

sôbre a xegular!?açáo da prop:tlda-j j~rjcilCldade, pela aprovação, des Co::.
de da terra: ~eu USO e domín o e dá missoes de Educação e Cultura e :le
outras pro~ldencl~s; tendo parecere;;: Orçamento. ,Do sr. Oscar Cone~.:

d,a Comlssao .de c~nstl~ulçao e Jus- - Relatores; srs, JO"e MeIra; Bl·~l;a.
tiça, pela constttucíonalldade e Jurl-IItllmo.3 e Getúllo Meuta -
dícídade e favOl'''' el quanto ao mér - , • ,.'
to; e favoráveis d.as OCmlEsões de ,PAUTA
AgrlCultura-e .Fol1tica Rural e e'(' FJ-j " -
nanças, Pareceres sôbre emendas de - , !
plenário: da oom'aaão de Con"tltul- I
ção e JusWça, pela -aprovação -das ' D < ,- .,' .' •
emendas d,e plenár o de ns. :'5 _ 6\ scussao única. do ,PrOJetll nume;
_ 7 _ 8 -:1 _ 13 _ 14 _ 15 _ 1'0 861-A, de 1983, q!l!lussegUJ'a &OS
16 _ 17 _' 18 _ 19 _ 24 _ 25 _ ex-cQ~batel1les da JiJPB, qu~, naja:n
23 ...:. 31 _ 35 _ 36 _ 43 _ 51 _ mgreo~ado r,o Mflglsterlo MIlitar, os
5G -6:t--- 62 _ 67 _ 68 _ 73' 1 beneríelos dA Lei n9 3.906 de 19 de .
rejeíção das de números: 37 _'3~e.:: Junho d~ 1961-que dispõe sôbre .apo
39 ....: 40 _ 41 _ 42 _ 44 _ 45 _ sentadpl'la especial dos integrantes
4 6- 47 _ 48 _ 49 _ 50 _ 52 _ da Força Expedic oná.rla Brasileira,
53 _ 54 ~ 58 _ 59 _ 63 _ 64 _ com, parecer da oomtesão de cons
65 _ 66 _ 71 _ 72 _ 74 _ 75 _ tlutJçao e J.llSt1ça., pela eonsütueio,
76 _, 77 _ 78 _ 79;- pela prej\l(lic!.'-lnalld~de,.e JuridiCldnd~ e pareceres
dade das de nsv: 21~- 22 _ :.'3 _' fll.VOraveb .das Com SSOM de .sesu-
34 _ 55, _ 57 _ 60 _ 69 e 70; pela ~~nç\~~Clona.l e ~e Frnanças, ~jl._~
cvnstítuíção de projetr autônomo ,J 1I Amldenc ,
quanto à, de ns.: 1 e 80; com substi-
tutlvos das comissões de Economia
3 _ de AKt'CI1!tllra e poHtica Rural e ' _"
de FínanNl~, favorável ao sUbstitutl- D1Scuesao un.ca, do ?J'Djeto nüme-
vo da Ccnl',"ão de Agi-icultura f po- ro 3.1~7-A, de 1953, que diSpõe sôure
litica Rural. ) Sr. Aniz Badra. _ a contagem de tempo de serviço
Relaf.<ol'es: Sr.5. Rondon Pacheco, Ar- prestado durante a úWma., Grande
non de Oliveira Neto, -Ivan Luz- e Guerra. pelos ~ervldores -da União,
Peraechí Barcclos. (Votação inlc:a_IEstados" Mun cIPL~, autarquias, enti-
da) • - . dades para-estataLs e Soeledades de

, econom'a mista em gemi e Banco do
DISCUSSAO' j~rnsll S. A.. telld.o pareceres' favo-

, ravel. ~a, OomJss~o âe Constituição'
~ , e Justiça., contrárIO. da ComiSsão de

Discu"sáoún'ca. do Projeto núme-j Serviço Publico; da Comissão 'de Fl
1'0 1.471, de 1983. Institui o nôvo C6- nanças. ,:om -SlIbstltl1t'vo, Do Sr. Mu
di!to de Vencimentos dos Militares' ~z I Falcao• .RelaCor: Sr. Emmanoel
tendo pareceres da Cornl!:São dé a_<mann.
constJtuiçáo i! Justiça. com emanda:.;
e da Com ssão de Segurança 'Naclo_c

n-:, com Substitutivo. Pendente de
pareceres das Coml.5SÕeS de Qrça- DiscUSsão única. do Projeto núme
'TIpnto e de Fínan~as. Do Poder Exe- 1'0 4,393-A. de 1962. que dispõe sõbre
~utlvo. -Ri'lator~ Sr. Arruéla, Câmnra, cont~gem de tempo de serviçO dos

ex-dlarl~tn; de ob,as do ServlçO_ Fe-
(deral; tenrh nar'\cer~: da Comis.sãb

qe Const!tulção tl J'Ustlçs., pela cons
tlluClonlllldacle e jUrldicldade; favo
rável- da Comls~ão de ServiçO Público
e, peJa· típrovação da Comissão de
FlnllnçBs: Do SI'. Vasco Fllho," Re"
latores: ~I:~. Arna100 Cerdelra Bur.
jnmaqUi de Miranda e OZlIl1ani Coe-
lho. -

PTB

PST

1

Voc3çáo, Mil d" cu.são única, do
projeto n' 809-13. de 1963, que dLspõe

Maaglhães Melo -'- UDN'
Nilo Coelho _ PSD
SO:Jto Ma:or - PTB

- \
A12goas:

Ary Pltombo - PTB
Medeiros Neto -~P:sn

B9hia:

Fermindo Santana. - PSD '
HeJ'o Ramt>s - Pro
Henrique Lima - 'PSD
Hel'mof;enes -Prlncípe - PSD
João Alves' - PTB-
João Maides - UDN
Màr.n L.ma - PSB
Necy Novaes - P'I'B
pedro Cala ão - PTB

E.>plríto Santo: •
Ramon .Olíveíra Netto - PTB

Rio de JaneIro:
Ado:Pho Oliveira - UDN
Augu"to De Gregório - PT'.3
Bceayuva Cunha - PTB
Demosihoclides BatiWl,
pereira Nunes - PSP

Guanabara:
Ch~ó3S Frelta, - PSD
GarcIa Filho - PTB
.Harn non .Nogue1ra - UDN
Marco Anlônio - PST
Max, da eostllSantos - PSB
R.ub~ns Berardo - PTB

Mlnas Gerais: ,
Au.'tl'egesiJo de Mend~nça
GlIberto Faria._- PSO
GUilherme Machado.....; ODN
Guslavo Capanema - PSD
Jo.é Akmim - PSD
JOsé Aparecido ....; UDN
Maúrlc:o de Andrade - PSD
M!ltOIl Reis - PTB
Oscar -Corrêa - UDN
PaIs de Almeida - P5D
Pauio Freire '- P'l1B
Sall Tlago Dantas -'- PTE

São paulo!
Antônio de Barros -"- PsP
Bat~·ta Ramos - PTB,
Campos Vergal ,- PSP
Hary Norrnaton - PSP
Ivete Vargas - PTB

. Mârlo Covas - PST
Nlcolau Tuma - UDN

, Paulo de Tarso - PDO-~
Plinlo SampaIo - PDO .
R~lbens Paiva - PTB

Goiás:
AnisIO Rocha - PSD
Em'val Caiado - UDN

Mato Gro'so:
RachId Mamed - PSD
Wilson Fadul - P'l'B '

pnranli:
Mala Neto PTB
M'l:(uel Suffara - PTB
Pj'trõnlo Fernal - PTB

Rio Grande do Sul:

Raul p:la - PL/-
V,- O SR._ PRESIDENTE:

L~vanto a sessão designando para a
. ordinária de hoje, às 13 Ihoras e 30
mlml~os" a seguinte:

SessãO de 7 de abril de 1964
<Térea-felra>

EM lTRG:eNCIA
Votação-

PTÍl
Amazonas:

Almillo Afon"o
parú: '

_ Armando canleiro - PTB
Ferro Costa - UDN
João Menezes - PSD

Maranhão]
Alberto Àboud ,- PTB
Cid Carva ho :.... PT3
IVilr saldanha ~- PTB
JOsé alo - PSD
Ne_ va Moreira - P&

-plulIl:

Dymo Pires _ PSD
Souza Santos - UDN

ceãr!;:

Adahil Barreto - PTE
Armando FalclO - PSD
Furtado Leite - UDN

Rio Grande do Norte:
Olovis Motta .:... pTB
Jessé FrNre - PSD

Paralb!l,;

Arnaldo Lafaiete -- P'I'B
Vital do Rêgo - UDN

,Pemambuco:

Aderbal Jurema - PSD'
Aldo '"SampaIo - UDN
Artur LIma - PTB
Clodomir Leite '- PTB
France:irio Jullão - PS:S
Ft'ancl,C'} JlIllão_ - PSlB
He.rãclio Rêgo - PTB
J<JSé Car16i; - UDN ~

Lamnrtine Tãvora - PTH

ebeoíuta dGS sufráglGS. eonsíderar-se
á eleIto, em tercet~:J escrutínio, aC)ile
le que obtiver a maíorta dos V,1Lo,~

apurados. .e, no caso de empare, o
mais Idoso.

§ 2". Proclamado o resultado ca
ere.çüo, suspender-se-á imedíatamr-n
te a N!ssão pelo tempo necessár.o a I
que se lavre a respeduva ata. a ~!H1J,1
reabertos os tabaíhos, será SUbm'ltl_\
{}a à ap.·ovação dos congressistas, In
,óEpendentemente de quOrum,

~ !f? A Ata da sescão tia eleição re
gistrará os nomes dos congrelS'.<tas
que votaram e os_dos que deixaramI
de votar, ...

i 10. Antes de encerrados os tr~ ba
lhos o Pre,S'Clellte da Me.sa COllV"'~(l-1
rá o Com;.ess:> Nacional a fim ue re
ceber o comproml.sf,o do ?:esidellle e
do Vice-Presidente da Repúbllcll. r a "
forma do art. -41, item IlI, da CüllS-
ti tu cão Federal.

Art. 69 somente - d amatéríaçda :
eleíçâo do presidmte e do Vice-l'i4sldent.e da República se poderá iora·
tor na sessão U ela (}e»tlnada. ,

Art. 79 Nos casos omissos, o~"f'l'-

var-se-á o dtsoosto no RegJ:ner,to I
Comum do Cong'e:;fio N9.c!onaL

Al't 8~ Eli(,a Ieí en~rará. em Vigor
na' data de sua publícueão. 'revo:::tl'lUSI
ri.. d SPOS1ÇÕ~-S em contrárlo,

COlllJ~sào de Redação, em ele
llbrH de 196·1. ..:.. MartIns ROdr1m;eb"1
R''1wto Azeredo,

O SR. PRESIDENTE: '

Os Srs, que aprovam queiram fl- \
IRr como estão ·iPausa) . -

Aprovada. -
O projeto -vai à Sançáú, .

, O SR. PRESIDENTE:,
Dado o_adIantado da hora, vou le-',

VU~~;X:l\:es::, C~l\IPhRECÉ~ . OSI
SK'oIfIORES: I
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COMISSõES 'PEHMANEN'IES

I/!ce-Llderes

PR? - Abel 'Ratael P.mto
fi&!' - lvan _Luz

PR? - OswaJOo Zan./I0

1'-RP - ,Alfon.so .AnscnuU

PRP

.wael
PRP - _PUnlo$algado

PSD - Castro cose..
t'SLJ - Oelestmo ~'lJho

P5D - Nelson Carnell'o
t'l:iD - VlelJ'8 ae MeJu
PTB - Almlno AfOnso
PTB - ClUlgll.' Rodrigues
E'!I'B - Elo:\, Dutra
E'TB - Rogê E-erretra
UiJN - Jose Ml!1ra
ODN - Pedro .Aleu:o
UDN - Rondon Pacnee..
PDO - AJTulla Câmara
PSP - Arnaldo CeJ:Jll!11'a
PR - VagO

TURMA ·B"

.Llder

PL - -Raul P1J~,

I/Jce-.uders

lPL Lul2 Vlan& ~'Uho

PL - -ante lIelho

JPL - Norbe".o -Sctunldt

12" andar - Ramal. 184 e 3%1.

,.

PRI'

PS'.

Ltdar

_PSl - l'en6rlO Caval"afiU

VlOOJUdel

'PST - Walde= Alves

PST - Aclrião 13ernarUe.\o

MTR

-Lllier

MTR - Ewaldo pinto

\I .ce-Lioer
-MTR - Jairo .Brum

MTR - Dervíile .Allegretti

Comissão de Agricultura e
Poütrca F:ural

PSD - Pacneoo Ob&va, -Pre&ldenr.e
PTa - ,Re',H!.O CeJidOn1o. VI~Pre'

~dent.e -
ODN - AUgWlto NOVW, Vlct·er.-

sldente
PSD - Alj' a=tara 
PSD - Arnaldo GllJ'ces
PSD - Joao _StmOe6
PSD - Mo.noel ~Almelda

PSD - PAUlO MOllt.BOs
PSD - Pedro Zlnunennan%l .
na - AtlranAo Moura
PTB - Ar1 l:'1.omoo
P'rB - Gilberto ~e$trlnbo
P •~ - Ney MarlUlhão ...
P'rB - E!.Ubenll AlVa
ODN - Corres da costa
ODN - Furtado Leite
UDN - Berbert t.ev'f '
UDN - J!lIf:3 Machado
PSP - Qer4!Jll de Barrte
PDO - João.Dóris
l'S'r - TenOrlo OIIvaicantl,.;
f'RT - Ltno Morgent.1·
PRP - Ivall Luz '1

, ll'tlVJ Jf'fES

PSD - Oe1cstln\ P1IhO ~'--~
PaP - oayoS'(l e A.InI.endr&,
PSD - LuclllJYJ MJJchado
PSD - Maunr40 Andrade
PSD - azaDam ooelho /
PSD - Paes de AIldrade
PSD - ValéJ10 Magalbaes
PTB - .Alceu de ClU'1I'JllJ:lO
nB - ObHlirl>!~BucI1rguea 1
PTB - Garcla PlIhO -----.,
PTB - Joio Mellde~ OU..",,'o
PTB _ Ramon Ollveira Neto \
na - Rob!l1't4 Brega
ODN -. Afr4Júo de OUveira
OD'N- Newtcw Carue1ro J.
UON - EdIBon Garda -~
UDN - Guilberme Ma.c1:IaJiO}
UDN - Perelr8 LucJo
PSP - BrOCil PIlho '
PDO - PUnlo Sa.m\-lÚl
PST - Vago ;
PRP - Vago
PRT - Valle .- ,
Reunloe.~ As thça&-felras, ... Ui bo.

-U • 80 mJnutOB.
SecretárJa: Marja JOIlb Leobom""

PTB ~ Tabos3 de Alml\lda - 'fi
ce-Presldente

PSD - JOSé aumeu
PS.c - OVJdJll ae Atlreu
PSD - Ulysses GUlmaràl!l
PSD - Wilson Rorl2
PTB - Alceu ele ilarva1ho
PTB - R.a.lmunao ele BrIto
PTB - Rolana COrbl&1l!1'
UDN - Manoel Taveira
UU1'I - Laerte VIeira
ODN - WllsonMartÜl8
PSP - AltredotlllllSer _

I Ool1gaçlío.PrN -=~M'l'R _ PRT _'
I Pedro 'Mario

Collgação - 1'6T - 'PRP - }1GB ..
, lJemlstbóc1es Battsta ~

1

- PDO - Aecloll Fllho

SUPLENTEs
I PSD - AderbaJ Jurema

PSD - Anisio Rocna )
FSO - Chagas FreItas
PSD - .Renato AzeredG
l?SD - Getulio Moura
PSD - Lauro Leltão
E'SO - Joio Meneze.
PSD - osn, RegJ.s
PSD - Paes de andrAde_
PTB - A!o~ CelSo
PTB - Alt.IDo Macbado
E'TB - Argl!lano DarJo
PTB - Manoel SllJ:bud8
PTB - Manso Cl!br.a.l
E'TB - MIguel BU14fs
PTB - Temperalll Pereira'
PTB - Ort121 Borges J
ODN - AIlomar Balee1fo
ODN - Dnar Me.tldes
UDN - Ernanl Sàtlro
UDN - Geraldo Freire "
ODN - GUllherme Machado
UDN - Nlcolau l'tttna
UDN - Slmâo da Cunha
l'SP - Clodc'mlr MJllet,
P$P - SUillo MaroJa .~_
OoUeçl1o - l'S'l' - PRP - E'SB ...

Comissão de Çonstltutção rvt:,Jjge~ ... PTN _ MTR _ PR-r
ti Justloa - MAX da COstaSlUlt08' , - ~~.

, pua - Henrique Turner
PSD - 'I'n.rsD Dutra - Pr~lde!1te PR WaJt". P8.SSOIII

TURMA "Ali PDO - Henrique Turner

... I30N - DlltJ~ ~itMhO - Vice- Reru:lfO/14 - 'l'urma "A" - ... 15'-. ~,1!lcl~!,f!ji-,-c-"'-_"''''''a...., À~~_.- ~.~ ....... ---~,

'\ Lleler

\ nT - Ro,o """".

PSD _ E'UnJO C06t11

_1'!:!D - Anl.olllo AJmel<111

_P-tiD - Perür.cn' l:Iaf"PJ.08

1"1:01) - Matol Varva,fJU

p'r.s

\

Pf!B - Robertc t'At1'~

'SB~- ~O.L!!U'

Uder

PDC - Juarez Távora

Vla..Lll1ereJ ,
PDC - Eu~lldM l'rlchet
PDC - José RIcha

PDC - Theophllo Alldrad,1
-flDC - Geremla.s Fonte.

PDC - OdUiltI CoutInhO

PTN

Lfder
. I
Hamilton Prado)

ViCIa-LIde:
E"l'N~ 'l'ufy NaISi!
-.- PR

Lide

:PRo - Noguelra de Rbcü~

. Vlçe·Llderee: -

PR - Aécio ounba
PR - Theóphllo pll'es

PRo WaJter P«stos

PSS

tJclor

PSB .. M,u da OostUa_l

I VllllrLfdef81

PUO

LH1ur

-P'I'B - -Doutel .de Andrilde '
VIce- Lll:leres

PTB - -S"rJI1f MlllUlll,aes
:'1:...1 - Joto RercuJlno
P"11.1 -- --Clemel)} ~IUjilJaiO

P.xB --Chagas RDdrlgueI
fJ"1 b -L-lrl1í' Hnu!'e~

PXB-.OslI'aldo Lima .Filhl>

OtJN

Wdttt

Ol,lN - _Adaucto Oardoso

,VIce- Wloetces

OUN - Corr~a aa OosUl

UUN - ManUel 111 Veltll

UUN -__Padre _Godmno

UtJN - celr.cpussoa

U1.IN .... ..Ruv .sanl,05

UUN - Aroldo Oarvalho

UUN - 0SCaJ' Corrl!n

UUN - Ade!fo OUve!"

UDN -WII!1hl Msrt'l1S

UDN - Iourínho .cautas

PSP

Wder

PBP - Arnaldo Cerdelnl

Vice- UclueI

PSP - Munl2 Falcão
f'~J? - Bento Gonçalves

LlIDERES DE PARTIDOS
PSD

LIde

PBD - Martins aodrJnesr V1Ce-l..olderes

t'flD - ~pold(j Peres
.SO- João Menezes

BD - 1'r1lJ: SalC!JUUls.
lsb'D ... AIUlz10 Bezerra

"$O - 6a.ndUhy CllnleJr'C1

~
_ ,tIJ - AloisIo de (:llSt~
em _ GetClllc Moura

'ZD - trI t1lno Ode C1U"VlI1ho,
~i'BD ':'" Antônio. Pe!.,."s,aQ.

~i"l'~~ Co&i5

llDEfl ,E VICE· LIDERES
DI:. BLOCO PARLAMENTAR

DA JY.AIQRIAZ 2.

J..lCler

1'8D- Vl\go

VICe·LIderes

1'SD - Mart.lns RUC1rlltue,l
PTB - BoclljlUva l,.'unlla
:PSD - Jo~e AJI<mlm
1'SD - ULISSes UUlmarl1eS
PSD ...: JOllQ'Jlm Remoa
:PSD - VieIra ne MelO
P~D - Punce ele Arruúa
1'80 - HumoertAJ Lucena
PSD - -Renato ArCher
PSD - AeleruRJ JUfems
n'.s - Dourei ele AocIJ a,Je
PT.B - Chegas Ro<tr1lluea
.PTB _ OlJbert.e MD$ltTlnho
PI'B - Afon..<o CeJ.So
PTH _ 'I'emperam Perell'~

PTB - Sérgio Mal\'aihlles
,1'TB - Almmo Affonso

DA MINORIA

LJeler

tlDN -Pedro Alelxo •

Vlce·L10eres
IIDN _ EmIUll Sàtiro

P.L - LUlz Viana

tmN - llel'bêrt Levy

l'L - Brita Velho
;t1DN _ BUae Pinto

fVDN - Adaucte CardOI,'

PL - RaUl pllJa

I'UDN - Allomar Baleeiro·
l

MESA 1

PT'sldente - Rameri Mazzl.ll. \
19 Ja'e-presJdeOle - Al ••J~v Celso

r 2" I'lce·Prr-ldenl.e - Lenolr var-

, ea
.' . "pcrelnrlo _ JOf!.~ Ef1n'taclo I
2> secretário - HenfJq~. LI< ao-

Q~':;. Bcc1et.ario :.... An.? bdClra.
4. Secret.árlo - ('I.. t.1 uujü,
}" S\lp,el1lll - Dlr"~J .a.coso,
!Ir: SupJt:'nt~ - J ~'ão \/ .... •.g1l.
3" supiente - -mmlJlo Gomes_
4' -SUpl..,...,p _ n~!')rli" ~4(rmf'S.

'810co parlamentar dos -parlltlos:

BLOCO l'MtLAMENTAR

l'SP - pTN - PST - I'R - MTR I
- -pOC -' PSB.

Llder
'PSP - Arnaídc Crrdpirn

Vlc'·LlClern
P'rN - Mauflclo UOU art
PST - Tenól'io Cava',ruutl
1'11 - Theoobl~o Pires
MT& - Jairo Brum
PDC - Pranre ~ont.cro
pSB - Max d!l Costull.ntos.
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Heuniôes

ULJN - Dtomícto Pre.tas
PSP - Çantldlo Sllmpalll
P_~:â:' - '1 i.o _'1.o:ltlH' .:L.

pue - Henrtque l'~rnt:'T

P~H - F'1'H!l1 i,'Z{\, J l l1l h O

PTN - P,dro Marào
i.Vll'R v;:jgo
,PST - Vago

As cuartas e quintas- rctras às lE ho... I

ras e ".:W mínutos

Comissão de Flscatizacân
Financeira e Tomada de Contas
PTB - Parva MunIz - Presidente ,

SUPLE="TES

PSD - AJulzlO Bezerra.

IPSD - G Jberto FarIa',
PS:p -' Janduby Cal'l1elT'o,

,PSD - OVldJO de Abreu
• P8D- Ph.ladelpbo GdrCla,
FSD - Waldemar Guirnarêles,
PSD - YUF.Jshlgue Tamlll'a.
PTB - Augw;to de Gregórlo.
PTB Baü"ta Ibmo~,

PTB Ce.sar PrIeto
BTB Clemsns SampaIO,

íPTB RUbens AlvI"s,
I PTB - Souto Maior.

UDN - AJiomar BaleeIro,
ODN - EzeqUJaS Cosla,
UDN - Geraldo Freire,
DDN - LourivaJ BatJsta,
UDN - RGU[ de GÓES,
PSP - ClodOlnlr MilJet,
PDa .:... Emllio Gomes,
PR - 'lago,
PTN - LUlZ Francisco
PST - Vago, '

Seoretál'ia: SteBa Pl'a'TIfdfi Silva Lo.
,- peB. 'ad hoc),

Assistente: Maria Geralda Orrico
P..upak,

Auxiliar: Dark~ Oliveil'a de Alb:l.
qU81'que,

Relmlões: Quintas-feiras, às 15 bo.
i'as, 21° andar -cio Anexo.

Domissão 'de Leqis!ação Sodal
PTB ildyllo Vianna, Presidente
PSD PhlladeJphc Garcia, Vlc\M

PlesldC'ottl

UDN RerIDGS Macedo, V'lce'Pl""d.<
dente- .

PSl) Vago .
PI:lU ArmJo flocna

\ PSD José EsteVe!!
PSD Netsl1D Carneiro
P::fD - Pinheiro ahaga~
PTB' - Benedito C[)I'quejrn
J?TB - Releio Magheo'lam
PTB .João Alves
PTB RuJ', Lino
PTB Waldir Simões
UDN Elia~ parroo
DUN Geraldo U'relre
ODN- - F'rarwelino Perelrm
D'DN - LustOSll Sobrlnf!O

l E'8B - Ma::;: da Oosta8antll~

''J;'URMA "A'

UDN - Plin,o Lemos
F5D - G~I,lJdo Mesquita ,
P6D - Leopoldo PCleé.
PSD - Para de Alme.ua ,
PTE - João Herdúl:Jo,

_ PTB - Luna P're.re.
PTB -. Iéodu,o Albuquerque.
UDN - G',ll}I'iel Hermes,
UDN - Vago
P8? - Ludovico Alme.da,
PTN - :vrall~iclO oourart,

TURMA "B"

PSD - João Menezes,
e qutn PSD - Joâo. Simões.

PSD - Jose RIO,
PSD - Jose Carlos Teixeira
PTB - Padre Paíhano Sa bUla.
FTB - Amel'ICO Silva.
UDI'! - Amaral Neta
ODN - AntOnio Çarlc>S Magalhães.
PDC - Mmol'o 1vLyamow,
PR - Teof1lo Plre~. '
PSI .,... Adrli'io Bel'nardes,

Pad:~ Nobre
Pauio Man' \lJ:
Ra ui Oal'nel-ro
Era '~a Ra rrH'~

Carnoso d" 'f\,l,~f1cze~

Oi eanr- Carleai
Bt-tfo V~H1Q ,
ü»01pU,~ Vexe.al
.J<)~e R1Ch~

U(~'rvllle últerl"rettl

PI'B 
Fli3
P'I B
UUN
ULlN
UUN
PL
P:";P'
pl}G

M'IR

Comissão de Financc!s
PTB - CeSaI f"rlet(l PresldeDte

TURMA " ..."

ODN - CPCl'eIra Lopes, Vice PresJ
deDte

Pt'iD - Jonc. "bdala
pl:lD - VagO
PSU - '!llano I amJormdeg-uy
PBLl - ü~.anam Coelho
P~D VV ~tldeU:Hu .3 ",,,,UJttI ae!
PTB AfiO l'heodoro
PTB - M8.llBo Ca bral
PTJ:l - "Vllson Che-dld
UDN - l1'lore~ Soares
crDN - Souzn claD[{}§

UDN - Osslnn Aranpe
PSP EmillAnuel WalSmanl1
PSI ,- Marco AntOnio

rURMA "B"

PSP Carvalho Sobrlnho, VIce
PTesldente

PSU - )3lvar aUnt.o
PSD - ..... oi0ão Rweiro '
PSU ?er<:1Chl Barcelon
PSD ,JOSé Freire
PTB BatlSto Ramos
?TB - Paulo Coelho

, PTB - Arg:' l,no D~ rio
(JlJN - EdlSQ[) Garcja
UDN - Ftavtano R beIro
UDN - LlÚZ BronzE'RdO
ODN - O."5car ;ardoóO
PDa - Athié 'Coury
PTl" - TUfy Na$slf
PR - AéCIO Cunha

MTR - JaIro Brum

SuplelllclJ

PSD - Clom Pestlm",
PSD - G,1Ibel'to Faria
PSD - Li.'V}' ravares
PSD - VagO ,
PSD - M01U!1 Santos
PSD - OrJando Bel'toU
PSD - Pllnio Costa
PSD - Valério MagalhâeS'
PSD - nltimo de Carvalho
PTB - <'l.fo~o Celso
PTB - AquiJe,~ Dmll'l
PTB - Clemen, SampaIO
PTB - J<FJé MarIa
PTE - Fernando '}ama
PTB - Gastãc "ectrem.
PTB - Zaire Nune5
ODN E<Equla11 cost.a_
UDN José Sarney ,
ODN .&..auJ de Glie;;
ODN 'qa~co Filho
ODN - Manoel Taveln>
UDN - Correia da Oosto

PSU GCl'al'aO [VI€sqU'1a
P,:\U J \leI Bar ousa
Pt;U M anoei Ajrnejua
PSU l\lRrnns H.pdngues
PSU "lec1eiro~ Nere
P'lU - Or rando Ber toü
PbD - /"lnl1e.uo C.tH.ea.s,
P I l:! - Afonso CeL"
P l B Anr cntc Annihelll
Pl!::l Anil l'heodOJ'u
P'I l:! EfleBlo Nun('s
PI'I:J I.\Mlt'on [)lHn,
P'I B Necy NO\'alS
ULlN i\ll)trJO t;enJ
U LlN F'T q "(',,,unc Pe: stra

'UUN J(]~P Oa rtns
UUN Osxia n Ararrpe
OUN Paute Sarasole
PRP S'PUo' MA,'],:a
PDC - Cid Furtado

lVJ I f-I - E!:wald(' PlnlO
Reunlô.e:- O) rnnarjas têrças

tas- rPlra~ ás 14 Jü noras _
8e('rel ario . U"e 1\ uauste ouen a.
Auxlljar: Mal'I',a GleJia Orrlco.

Neto.

Vlce-Pl'e

éomissão de Eí;luCaQão
e Culfura

ODN
PSD

Cornrssão de Economia
PTB - Leruuera ni pereJ.ri, - l"re-/

siaenre.
1'1) Rl\;lJ1 ""!íH

J(),,'<l \,d,m1,l). - V1Ce,-PI€

'Lauro Cruz, Presidente
ildel'bal Jurema, Vlce-Pre
aldente

PTB - Clay de t.>l'a{l.lO, Vlce--Ii're~i·
dente

PSO - .'\ntilnio Almeida
PSD - Daso Coimbra
,PSO - Dirceu Cardoso
PSD, - Henrique Lima
UDN - f.[l;lrmes Macedc>
PS'I' - Vago
PSD - ~uldshjgue T(tI!lllro
PTB - Aurino V'nlob
PTB - Blla8 Ncwle
Pl:t'I' - WJJdemm' AlW'3

PSD -
31o.e!lte

PI:lU cunha !:luSOC>.
PSB - BetH. HaUH;1:-,;
P::JD - i.vr.c 8e.J!l.uJi.

'l:'SU - U3nl I:'té>;k , ,
PT~ - fi jCI?.1L ' Pcnnelro,
P'l'H _ MU'un Cam ai
P I'B - Ram,OJ Cf u.lvelr~

UUN - I\qoLÍc ouvcua.
LJUN - Jos';' uarlo,
U'lJN - 1 vur.nno uanas.
UDN - ·z,u"i'J.na:; Selews.
PSP ~ .Abib Cbammas,
PDa - p.mlo Sampaio
Pl'N - Flonmo Ruh.m

, rUMA ~B"

UDN -' Aiva ro Catão
srcente

PSU - 'Vag,o
P$U J.Jia~ Macedo
PtlD Jorge Ka,ume.

, PSü Mar c.a , J ei r..
P.;:llJ I eUlOnJC Neto,
PTB Aluns" Cerso
P(Í'B - Antornc Hrpsolln.
P'I'tI -e. AJU1W Lima
PTB -'Osmar Gra!'llha,
LJUN - SlIDao Ci,a ~unn2.

OUN - 1;lu:;st,mu tllJ'ata.
PSP _ SI,Plle Martna
PDC - Franc<l MOntoro
?SB - Rooerro de I ''''nInO

P8D

Connssão cio, ürstrito Federal
U UN Guilherme Macl.ado, .:'reSl

C\Sure
vuerto Mf\galháe5, lHee
Pr~,oldeI1te

PSU J~b"~ ~'nHre

psv ~ oauos Murrlo
p::,u Ou.stavt. oapanerns
P8U Humuerto LUcI'W'
PaU r-eixo«. da SlJvel-fa
PSU RachId Mamed
Pi::lLl Vag"
P'I'B Actures OlnIZ
PTB'- bezerra Lone
P'l J:l I:lreno da :::lUvelra
P'l'l:! Grordarrr i!J~e~·-,

PTI:l - Nee, Novues
PIll ~ Pa urc li'rem,
F'll:l - flezenlle Monten-c
UUN CinJ""dL NOl;uem.
UlJN illmlVaJ Oaiado
UUN - Ma~lrlãe" Melo
UUN - Manuel raveira
UUN - Padre- Gcdírino
p~p - r.uuovuc de I\lmeid::l

. PDC - Paulo de Tal'l'O '
P::; 1 - Mano OOV~~

PTN Marcelo Santord

Suplente!!
PSD A.nlsIU R,octm
P::lU Armando Lelte
PSU - Oaso' OOIIl1hra,
PSLl - DIrceu Carco~o

P8U Lã lIro Leltao
PSU - Moura 'lantos
PSLl .... Ozar.úím Coelho
:P8Ll - Vago .
PTB - Berácllo Rêgo
P'I'B - lvet~ Vargas
PTB - MIltoo,RclS
PTB -~ Ney Maranhão
PTB - PaUlo Ma%rmI
PTB - VieIrA PM20S

'PTB_,- Haroldo Duarte
UDN AdoJio OlIveira
UDN iUrânlo OUvem;.
UDN Edlson <;:fareja
tfDN F'rance.UJlo Perelra
UDN Nico!au rurn;l.
tfDN Wilson I>l,artlUí1
PSP - Carva.lho Sobnnho .
PUO - José Menck
P8'l - Vago
l'TN - Oséas Oardoso

Reuniões - Turma "B" PoZ qum-
'l)ls-telrllS 3" 15,:30 ncras. "

Reumoes Plel}M - as quartas-rei
Il-1S as Nj,3,I' noras,

SecretarIe;; Pat,lJo Rocha,

~upu.."'NrE~

PSD - AlUIZiO l:le~erra.

PSl) -'".t:lenrlque L.illIa.
PSD - Joao Mefieze->.
PSD - ·Joác HJbelrO
PSD - LUCiano M~('hadO.

PSU - OV1Cllo de' "oreu.
PSO - Puut!écO ChavE:.s.
f'SD- PaUlQ M6n~am,

PSD _ 'Pedro z,lmmermann.
P3D Pelxot;: Od SlJVelra,
PTB árlOsto Amado.
F"l'B PatcQ Macar'111l.
PTB RaUl Ce.rnelfõ,.
PTE 'Renato Ce,l'1õnlo
PTB Rubem Alt'e.s ..
PTB _ Rubell$ PaJva
f>TB - Sen;J<i Mnf':i.lhães.
PTB _ I'iInil"ID Mac,l1.wo.
DDN - A1Cl~ SJ.~PJ,lO.

UDM - ElJa~ Carll1J.
DDl'! _ F'l.>rt.8do ,LeIte.
UDN-- Berme:> MacHIo.,

REUNlOES DDl'" _ ManOEl [',,,V(ü <l.
I.", qnarta-lelr8S ils li) Gora0. I, UDl" - OSC"l Corrêa, -
SecretárIo: L11l2 paulo da Oliveira UDN _ R"lmundo p::.dllha.

!:Dl Cunha, IPSP - Bi"l1to- GollçaJ'YeB.
\UXlllfU" T'erezmhn Nóbreza f,r"QjQ PSP _ Carv,,!ho S0o,'mho
UDN -' Edvaldo FIOreo " ' PDC - Theóphllp de Andl'El.(Ju
PSP - Cantldlo SampaiO -PDC _ Paulo de Tarso.
PDO - Athle Cur1 PST - EoSnlErt:qo .lJJ'rudn.
PST - Esro"rlno arruda , ' PRT - Uno M(lrganti.
PTN Tufy N"õS'it REUN16ES

Turtua up,",. Qll1.l't;>g-teire::: ~ !-r
horll3 ' - ( ,
. rurma "B": Qulll,a.s-!elrll.!; a.::J' lb

horàs
Sacretârw,: LJa Clunp!:Jta Ss,utro
AssiStentes; José Maria V~jdetaro

Vitinna _ ,Maria Milgdplena Herberg
AUXlllar: Aracy de ~mejda Cou·

ceiro.

SUl'Ll:.l'iTEB
PSD - Arma,ndo 001'1'8$
PSD - Arnaldo GIlrCSJ/l
1'80 ...: Lauro t,(:itiio'
PSD - Vago
PSD - Mendes de Momei!
PSD - Mende~ de: Moraen
PTB Benjamin l1'arClh
PTB - Luna [oTC.ll's '

PTE - Mllo Catllnarosano
l"TB - Necy Novaes
PTB - Jo~é Mora~;

PTB - Vago
UDN - Brnga gamo.')
'UDN - LourIvaJ Ba~i:Jta

UDN - Pe,dre (J{ltlinho
UDN - Pauio 8arasal:G
UDN - Tourinho D!tnf.a1l
PSP - Muniz ll'a!elio
PDO - Arist<itolec; F'emandes ,~
PTN - Osuag C;.rdozo '
Reuniões: ÀS quartas-feiras M 15

1l1>'oras
""\Local: corredor do A..'1.exo n" 2.

," aecret~l'io: - Robert<o ';['i01Te.3 BJoI
~nda.

A1L'\:iliares: Neur;;, !'.:u;he(i(l o Joei!:
~l\.rjo BimbaW'.
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Comissão de Rela'cões
Exteriores .

UDN - Ra,vmunclo l'adllllll, Prtlll·
den~

PSD - Renato Afeher, Vlc&-Pres\,
dente

PTB - bele Varllll.!l _ Vlce.Pre-
Sldente

PSD - AllellIllU OllrQllllJo
Pl:lU - Armando I"lllcilu
'1'80 - Gilberto Farta
P8U - HerlIlooelJelI Prlnclp.
f'i>U - "000 Úulmon
PSO - Leyv 1;",\>1<1 e.
PSO - Olavo 'c""La
PSD - l"raneISc( SCOI1J.
PSD - Daniel Paracu
P I'B - AllJno MachadO
PTB - José Resegue
PIa - MUrllo 00&/8rI'l:0
Pl'S - PetrOnlo f'erna.
Pl'B - Zalre Nune..
PTB ..,. Guerreiro Ram:lS.
PTD - Wtlllom ..11'nI
UDN - Arlnuto ("nrdUbo.

l1UN - JolIê Samey
PL - Lulf Vlana

1

UUN - Oscar Corrêll
VIJN - RBt1I de Ooes
UDN - SellL~In'IOclO AodrÍldl
PSP - AntOnio d. Sarros

, p;:p - C'arl18lho Sollrlnh,
POC - 'rh~6phllo de .\ndrade
pua _. RenNque l'urn~.

PTN - Josn.phat A~evrdo
MTR - E.'waldo Pinte

SuplclIle.
PSD - .!"ulzJo .e oastrl!
PSl> - Fernando Saolal1l'
pau - JesM FreIre
PSD - Armando LeHe
Pl:lD - Leopoldo Peres
PSO - Maurlclo de ~nr'rad.
pqO - l?erllch\ Bareelflll
PSD - Rafael Rezenl1e
PSO - Cunha Bueoo
pau - Valérlo Mnll'Rlhlle.tl
PTB - A~a:,n Ellr'el.(;
?TB - AlmJno Afoosl' '
PTB - BenjaMIm P'HA:/l
P'rB - MIII;)" Cabral
PTB - !t'érglO Mualhlles
P'I'B - Pedro CaIJlI~"
PTB ..; Renato Oelldllnlo
PTB - HUoJdD Duarte

OUN - Ado1pho OUvelra

PSP - Elarl")' Normatoa
.pue --Deremlas l":)ntlll

tiuplelllM

1'80 - CI1&$U Frella.
P~lJ - oerlll:lu MesquJl&
Pl:!U - Jorge Kalum.
lJSU - MOUfll Santa
Pl:lU - l'aMlO Uutra
PSU - W(Json f.'orlZ
1"l'H Breno da SUvelr.
P'I'B - DJalll1l1 PUlO.
1'"1'8 Flor1&Ceno Paldo
PTB Ml'U1o Male
PTlf ~ - Mlltoo Cabral
PII:J WllaoD Cbedil
OUN - "dOlpho OJlvelra
~l)N - 8ralla ltamllL'
OUN - L.UI:l HrunzeMdo

(,IUN - ailn/lo WI Ounfia
(,IUN - l:IuSlillmu li!rala '
PSI3 MIlr'" 1,lm..
PDe - OtlJlon Coutinho
P~] - \Iage
PEP - CIU.ll;'l'~ I/prl:al
l1..unllll'$: Q!llHU15-·lelJ'a. À.I 1&,3

Ut l f ld l

secrctá.tlll: tzaura Te!xeira

Cc Minas e Eneruia
(JUN - l!:rtll-"'o Melo favora E'N1Il

tlcn!p
I'URMA "A"

PSO - ,:......w .... úe darro&. Vjç,-
P~"'''''lléllt~

PSU - Il.frt'Ha. ~'urt~"
p~U - l''''E!rtl.9Ud. ':ilfl1tnna
P~U - RllI'hUl Maf1l~(l

PI'B - Haruldo OII"'le
!' IH - Leotlel I:Jrl,ohl
P 11:1 - Urtl1 I:I,,'~,,~

ll(IN UI", LIIV
VIlN - O,me, MOIl'Ihp

- P!~P PIIOI,., ~"IL!Qt1à

pa 1\ .1'''1 P""''',s
I'lJRM,o a"

PTB SPr~11l M/l~RIMr Vice
Pr".'(J(,IJ ré

.f'HD AlltulJnl >jabl,á
"'"O - U:lIlTl< 1. lll" •• lhO
P'\LJ - M"urll "l'Hl!f'I'
!"I'B - A,\Jf!'W,() de Oregarlo
P'I U - AlO.,.,tUC NonO
UI.IN - Cel1'{' 1'0"'0.
UI IN ),,,.,,1' em"'
Pl)C .... JWI(.7 fttlJn~
:"'}-,p ~ ,t:;vJvlr Hr!lnn

1"1N - Rl\ym'I"~r d • .\ndnde

lI\lj>'.. nl ...

[',.10 - Cele.unu ~'lih('

j-I",U - ,lurt. .... ,mun
P3D - I CnlOu" NPlO
l~l' - 1\ IJs,,n Ii"'l!
PSD - H' W-,ljlle Ull1a
P~lJ PI1IH(J t 'U$ifJl

p~;u CurlHf Mnnlo
i'/1J - Ad"l1lt 11""rllI
1'1 U - A'Hl'rl(l "~.lljJr\,O

Plfi - R'~I' ~""~It~
PTtI - Mn'ru IInll't,IO
'P rl::l - RIJIl~1l' P,a'"
PI'H - On'lllr P"IHfIrA
UfJN - 81111< 1""'0

:;UN - IIlv'lrt:- Cóltlo
UUN - fjclfll.d.: H.'lnOnJC4
UON - U"al Menu.,.
UIIN - 011 VE>IJt)!<O
PllC - -I!:uclldr! 1l'lcllC.
p~~p - ~1iVJI'f'UlI ·JlI~lpf

t'Fl - NOi!U~lrB dp Re.<~nde
PR'P - VIlcr
PT'J'i - Mcurlclo OouJart-

Ilcullloles

l'urma H A" - iA qunrtas telr"" l.s
b j)nrH~,

limnn H B" As ~lllntJllHelt'l1S l!
1.5 twrRll.

SocrcUlrlo: Lucll:" AIT'G"nhn OU.
y~ll

Comissão de Orcamenfo
pso (lullhermlno d. Ollvolra

P'f'$ldenll!
rURM'" "A"

,f!0!4 - Palllo SarlSáII, VI~I'rM1-
- - det.e

PSIJ - BtllS i'orlaa
PliiU - Aloysio Cle Or.,a-o
pau - OIÓVIs t'Q,St~

PSU - NUo Ooelho
t'8D - pUI1Cl! de Arruda
P'l'B - "ernllodo Oallla
P'rB - AJ'manUo CartJelro
P'1'U - Manoel (\luvals
Pl'H - OZlres Ponl""
P'1'B - paulo MacRmu
UUN - AltlUllo de Ollvelrl
UON - BUae E'uao
UUN - Lourival 1:I.lll'la
OUN - Wl son "'I.CR.
PDço - OdJJon CoutJnb('
PTN - Hamilton prad~

PSP - OIO<lllolll Mil/el

TURMA '1:1.'

PTB - S0UlO MaIOr. VIce PresJ
deltllil

I:':::lU - Ar..utndo C'flrrêa
P;';u - l:kfteúlla Val
1:'50 - JUlIQUJID Ramw:
I'~U - Pue. oe I\Ua'"llL
PSU - u..pn/lel He/,/moo
I:'11:1 - Aoal1\1 Banel..
PI'~ - 1l.J1l11llID l:lal'~

I:"tl:l - <;Ie",el1. ~alllpR10

PIl!. - ~'IUrlsce"e 1'~IKllo

UIJN - una. Mendelo
UUN - &:t"o"' :lnllr..
UUN - NCI1"",n Caroelra

UUN - "'''Illllnt... IJerzj
PDO - Cid Fur(<ldo
1'::;1' - l:\cfll" i.JoJII~llWeA

Pfi - tllJ..';:elr. do.. f/pzend.

rURMA '0"

P$P - Janary Nunea: Vlc.-Prelol
denle

PS,O - Jr~ /"r1!1I~
P:;l) - AJII onlo ~"'II~lano

pau - (1: ~IIO Pitei
P>lU - lJelullo MuUra
E'l:l0 - VagO
P::lu - J311Pllhy Carneiro
1''r1:l - Lamartlne I à vura
PJ B - Mala Net<1
P'I'B - MUron LJutra
PTIl - M'JIo/1 RelI'
PI'B - Plluk Minrnrone
UUN - "'de ~llmpalO
UDN - AilOOOaJ I3J,lfelrt

UUN - Ruv Sa"los
UUN - C'lmplrO C/C>Ulyolt
P6L - Moy..... P1trtDte.I

SUI,leul...

p:,;O - Abrahao SiDO
PHD - AfI \lcümatll
PSl> - JU!t RIa
"'SO - Jor~. KdHlnJe
PSD - auilloerto Lucel1J&
l'dD - ChagaJ ".. pllV
PSD - EGlar Per..: a
PSU -- J,.f\o Simões
PSD _ Vago
?SD - J Dó<' Car10;0 relx\>lra
PSD - JOlÍ{l Clllllwn
PSU - La'l,'O Lelulo,
PSO - Manuel de Almeida
?SD - MArto I" /Ic,:>rmdegot.
PSD - O.nl Ri!gl.s
1'''10 - Yukstdg~e t'amura
P'I"B - Abrahão Mo'ua
P1'B - Alo1l'lo NonO

'prB - Arglluno LI"rlo
PTB - Cbal/ll.I l'todrtguN
P'J'B - EIlIU< Nacle
PTliI - EIlvllldo Dll'!'"
PTB - MlIL CII."a'l1orosano
PTS - Osmar Uralulhr
PTB - Paulo CozJhlJ

, PT8 - Ruy Une
P111 - I'empet!ln! perell1t
PI'B - TeOdulc ~Ibuauerqu.
p'ra - Clr:lrlo Mae/l~dll
PfB - MlJvernl!jl Um.
PTB Ta bOsu de A1mel(lll

OUN - Albino len!
UDN - Anllllllll Car!o.' Mag&Üllie.
UDN - AUl:llsro N')v.~Jõ

UUN - OofTêa :la COl'IIl'
UUN - [o,"rnwal Gaiudl)
UON_ - Furtado L.elle
UON - GnOllel R~rm"'_
UON - B?ltOl Ca ''''"unta
UDN - Herbert l""cV
UDN - J08~ Sarnn
UDN - PereJra Luclo

UON - Pllnlo LelJ'lva
UDN - zacarlBI aliJem.
1'SP - Ar1111"do Ceroeu 1\
esp - Lu4ovico de .\Jmel<u.
PSP _ Mun1z l"IUeâ..
PDC - MInoro Mlyamolo
poa - José Menek
PTN - Floriano lWblm

MTR - Jairo Stuln
'ST - Waldemar Alve.

REUNlOEB

Plena: quarta<l-felra. ú 16 !lorlJ
rurms .. A"; lêrças,lelrlU às 10 DO

as ~.

1urma .. S" , Quartas Ieiras; RI 1(
leras.

I urma "O": Qulnlns tetras, às 1:
10raS,

lôecl'etárlo: Matheus octavie Mamla.
'mo .-

Auxiliares: Dulce Maria RachA di
I\/Pveoo .. AdersuD L'., o,mOes- OOu.
,uClO,

Comissão de Redacão
E'SU - Medeiros Nela, preMdentll
UUN - ou VeJqBó VICe I'reSlC/ent~

P6lJ - Renaro 1\1e'IPllo
PTB - Olo<1omll L.e1lE'
Pl'B - MUo OHbmA:f<Jsano

SUplpl1C".
PSD - MartlIU IW<l1'Ieue.
í'SU - Len011 Vor~ ...'
l:"U:J - Arnaldo l.alajellF
PI'l:J - Ruy wno

UUN - Unar Mendes
Seereto\.rto: DejalCll Bsndell1l d,

(Ju~" u>pes.
AuxIJlat-I.e::IsJaltvo: O;:mar relle.!

Oos:a. .

lIPN - C".l.a ClnaJcanU
UDN - tnac Lins

CUN - Newton CarneIro
ODN - t.eao sampaio

ODN - Lourtvai Baptlst/l,
UDN - Corrêa tla COMa
PS1" - ....trli\o Bermude.
PSP - Altrl'do NII8.,et
PUC - José Menc!i:·
1'00 - José RIcha
PTN - OIl1.~ Menezes

MTR - Vago

Reunl6es: Quartas feIras M lll,llf
loraS no 13' andar - Anexo.

Secrelo\.rta Genny Xavlel Marflues,

Auxlllltr: 'Cora Marflza CasteHo 1!'~

-ucser,

Comissão de Saúde
ODN - 8anll1l~n Noguelr.... t-res~

delire
PSD - ~~gls Pacheco, Vice- Prealt

denre
P'l'1J - !'teu.lo MedelrOl, Vtr.fl,·j'C..

SI('1cnte
PSO - JIla_ Carvalho
PSU - Jolio RJloelro
PSD - JaeUtl IUlJergaJ,'1a
PSO - Jo.P Pedro.o
P'J'B - Dlalma PassO&
P'fl:! _, Mano Mala
P'J'l:J - J'''-'I4l Rese~ue
P'II:! - Pedro Cslolllo
PI'B - V'"~l RiI.oOo
UIJ:-4 ~ José Humberto

UUN _ Albino zern
UUN - l.Jarl/alho ,~"to

UUN - Lello SampaIo
PSP - PereIra Nune.
PDC ..:. Arlstóranes P'emaodpA,.
M'I'R _ \'8110
PTN - Frano\sco .\deotú\to
PSB - Mimo I,tm

. suplenr~

PaD ..:. ArlJUU]do LeIte
PSU - Mio Ccelho
PaU - J andl1ttJ CarneIro
PSD - Daso Colmbrl'
PSU - OuUhermlno de Ollv.llr.
PI'S - AlIstresegllo Mendunça
PTB - P....nalO Celldllnlo
PTa - JoAo Alves
P'TO - JoAo VeIga
Pl'B - ftamoo de Ollveln Net\..,
Ii'T6 - 1I111111el l:Julara

UDN - Lauro Orw
UDN - Oceano Catlea!
UDN - Vaso

E'L - ElntD Velho
UDN - WIÚ'OIl hJM6
1"81" - V~p'o '
PUO - Minoro MlrDnlolo

M t'R - \lago
PI':l - tl')<)r'a.n~ Rublnl
1'88 - "14:0
"lr'p!~: I!lter A r. Mllob/diíÍ

I~P 'lj.r"....
Reunl'-: Quartlll-felfllll, U 15.ao

."u.. ou l{" ~lIl'aJ - AS!:\"

Comissão de Sequrança
Nacional .

"SI:' - Btoca E'llho, presidente
Ul>N - CosLa Ca~ ...":l,.,t1. Vice..

PreEulente
PTB Be1l14mJn' ill'Clh - Vice.,

PreslLcntl'
PSO - AnUlnll.l Lucl!ltl4
P8U - ErJgar !:'erelra.
PSO _ Levy rllVIl. es
PSO LUiz Fernanda
PSD _ LUCiano Machado
PTB - AMar.lo An!'llbefu
PTB - J!Wob F'rantz
PrB - Garcia Filha
PTB - Jose Mula
PTB _ HerllcHo Rego
UDN _ EplláCJL Mllfetr!ra
UDN - Reitor Cavalcanti
UDN _ 1'erew Lúcio
- PL _- .Iol-ert" Schmldt
PTN - OSl'Il~ Oardoso
PR'l - Ruy Amara.!
1"00 - Euclides l'rlchl.'ll
PRP - n'waltlo Zanello
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FSD 

/PTB -

I

I
Para estudai à lc!,i:;!ndío Ca-

fE'çit a. de aLltlvia do f)'!oJ"-
Mngll; I tado Fernando Gama.

PSl) _\

I:-
1: Flores Soares 

dente.

2. lJlysses ouJmaril~i
VIce· Presidente.

3. Miguel' Marcondes
íator.

4 NeJ~on' Cal'DeJro.
5. liUUltU.'t["J LlicE"1!u,..

G MIIWn ReiS
7. Gilberto MeMrlnh[l

R Corrén do ('o· la
9 ..10'(' Carla. auul rol

10. Au reco 8o~fer.

'JI. Henrique TlJl'Iltr.~

SI'PI.IO'\'I'EH

Lenoir V!U'g,nE'
·An.nu· \1r.rh<í!O

- D~(Jf :l.f!nON
CI(l[1umlr Mil et
Eml lO nomes.

Dlr~cu CardCJ',o
- Rnllll(' CellOÓ!llo.
- Dllo!' Mennes .
- Orll VIC HI·I?Olll
'7 A' hlC ('ourS;

PSD

?SD

Para elaborar Projeto de l.
dispondo sôbre a Revisão do
Código- Brasileiro do Ar, me
diante Revisão de tôda a La..

. glslação atinente à matória.
de autoria do Sel'ihor Paute
de Tarso

UDN

PTB

UDN

PUC

1. Pnrhecn C'hl1ves
2 .Io,c Manll .~Il:m!r.

3 Plln (; COi'lll.
PTB

4 RO~j· flerrp" ffl
ã Fe-nir.:nqo 0UU1il

UDN
fi Hel't>i'rt l.l("v.v
7. Ra 11Il'.1nCl" t'd(\lIh!t.

p<;p.
QC'ra.no de ({,HfvS'

PU(. u'

9 Mmar. l\t.0amuIO•
SI.'I'I.E;.;'n:s

PTB

PSD
1"'1'13
UDN
PSP
PDe

PSl.J
Ip '1'U
,OUN
jP8P
11'00

SUPLENTF..$

2. Edgara pcle!l'a - Vlce
Presiuente.

6. AIOJ,Slo' NonO.
7. Paulo Fl'eue.

3 . .Jo.'é C<.1rlos TelKelrs.
4. Renal o Azercuo
5. Mede,ros Nj!tu.

3. Carlos Munlo.
4. Dirno Pll·C~.

6. Arthur Unta.
8. Aurlno \Ia OIS

'1. FranCEAlno. Púeira.
8. N~Y Maranhi\o.

9. Teófllo Pires.

10. MUfilZ Falcno.

11. Rtbelro oouunno,

8. Antônio Carlos
rnães

9. LUIZ viann
lU. Oscar Correu

11. Mario Lima.

12 Bento Gonça;ve~.

- <,aes ce AlmelClIló
. Renatu Azercoo.

- MI;YCrne~ Lima.
- Jo~e Mrlro. .

DIas LIns
- Alvaro Luís.
- O"WllIOO Za nelln ,
- Arlstófllne.~ -l"eman1p-lI.

. 13. 'João Dónll ..

SUl'I.ElIiTBI;

.:.. Adelmllr (Jarvnlhll
JOSapl1aL B<lrge.
Jose Mar:a AII<:IOl,t)

- Aoretlâc MllUJ'a.
MlIvernes Llmfl.

,Lamarime Tú "ora .
Jose Carlos.

Seg:1smunrlo '\.ndrade.·
Simão aa Cunlla.

- Jllnllry Nunes ..
- Usens.. O!lrdOl'o.
- {lago.

PTB

UDN

JLlN

PSD

UON

':>DO

l."6P

:'Tn

?SB

PTB

Comlssão de Transportes, PSD
Cemumeacoes e Obras Publica'

.. . ?'lB
P'l'1i - RUbens PalY1I. Pre51dente LJDN
UUN -' Vasco f"ilho' Vtcet'r""laent, I .

. P8U - Oriundo Elt;rlotti Vlce·l-'rlt PST
sldellte . IPR'l'

PSU - Acu/Ilnde. LeIte. "DC
P:iU - CelJ;" Murta·. I
PSIJ - OerlUdu ee !'tna
PSU - Josapnar liorlles Comissão da Bacia do SãoPSU - Maurlclod e Andn,d.
PSD - PlInlo Oulta Francrsco

OIJN Oiollllcto ~·teIta. ? R -:-
(1l>N - HorsclO· l:IettlonlC'O 1. TMauJo ae ·...lbll'l·urqJ(
UDN - Maeuaao RO'lletnbe" _ PtcSJQeo.!e.
Ul>N - Nlllolau rum,
PTB - Ar1osto /lmlldo
PTB - ccao Anlllràl
!'Ta - Oa.Iltáo Pedrell'1l
P'1'l:l - Miguel Mart'''''<l~
P'I'B - Mllvernes Um.
p'rN - U!ll~ Ml'ne7l~s
PSP - Adlb Chnmu
PUO - .€mJlto aomes

Suplenle.
paD - Clóvu f'elI~lUlS
pao - f'urnanl1o de santana
PaD - oerllldo Mesqull~ .
PSD - J~ 8urnel
PSD - PaulO MOQIll.ns
PSD - Rachla Mnmed
PSO':" WaldcIDar Oulmara.
UON - A1ae Sampaio.
UUN - Jale$ I>1R<'hado

. UDN - Jorge Cu ri
OUN ... Ormeci Botelho
UUN - l'ourlntlo 15l1ntIU
p'ro - &llllllNeto
p're - -AnUI uma '.
P't'B - A.ntA)nlo 8ab" .
.!'TB - Luna !"'relr<
P'I'B - Waldir Blmór.
P'l'B - Rilhen~ Alves
PfUI - Otlvaldo Zo.Ol!n..
PSP-- Cn:valho Sobrinho
POO - JUllre? révor. .
Rellnl69 li.!! qllartlt$-felru. la l.

borll.l. . '. - . ['SP
Secret4.l1a: ~!ta OI'Ull Lo1les dI' Pl'N

3lQuetra. PDO

PTB - JO,c Moraes.
PTB - Vago.
UDN Braga Ramos.
UDN Lounvut Batista•.
UDN padre Godlnho.

'UDN - Paulo S(1,rll-'Bt~_
UDN - Tourinho D<lntas:
PSP - Muniz. Falcão. .
zoe ~ Ari$tót~ICs l"erna!1des. Ip R.
PST - V!'go. .
PTN - oseas Cardoso. P8'I
secretana: . Maria da GlórIa Pérez .

ToreJly. 1'DC
I ReunIões: Terças-fellas. âs 16 noras,
na Sfila 217.

Oa,YOltCJ • AlmendnL, Pree!.
elente
Jamil Amll1en. Vtce-Presl.
dente

OUN - E'''equln~ Cost.a. Vlcl·Pr...
I d8mB

t_·FSD - ..AlaIr FerreIra
Pl3U - AnISIO EWehll .
PSD - Burlamaqul de Miranda
P!lO - Chal!ll.s f'rel~
PSD - ClIttrno de Carvalbo
PTI:l - Alvàro Ll.n.!
P'1'1J - Ed~lo Nunell
P'i'H - Jollo VeIga.
P'I'B 7 Jqsé Oumplo
PTB - Austregésflo de Mlndonça
UON - 00IIt4 l..lDla.

UUN - Vago
.uPl'l - Edllberto de Cuta
UON - Edvaldo Flôres.
PSP - Cantidlo S~mpaio.

PDO - A~hlé Curl.
PST - Esmertno Arruda
PTN - Tury Nasstr.

SUl'lDITU
PSD - A)'mando Corrêa.
PSD - Árnaldo Onrcez
PSD - Lauro L.eltlio.
PSO -Vago, .
PSO - Mendes de Moo.l'elI
Pl'lo..':'" M01l1'll &tntns. \
PTB - Benjamin .FI\rJl.lt.
PT.B - Lunll. Freire,
!'TB - Vago. .
PT.B - Necy Novees.

SUPLENTESl
PSD - Guyoso e AlmendJ'a
PSD - Jose Burnett
PSl - Lenoír Vargas
PSD _ Lyrro Bertoll
PSo - Pernchl Bareelos
PTB _ João dllmplo

P'l'B - Milton Dutra
p'rB Retrllnlo Fernal
PTB ...:. Reze! e Monteiro
PTB - Vlngt Roo<1'\o
PTB-V go
UlJN Aaaucto l"1ardoso
UDN Zacarias ·Seleme
UDN Amaral ~rto

UDN Elias Carmo
UDN LUIZ Viana
PSP - Bento GouçaJve:r
PRT - Lruo Morgnntl
FTN - JOEe.phat A~vedo
POC - Athlé Coury
PRP - aronso Anscnau
Secretario; Georges no Rego 01\""1-

canta SIlVll. .
Auxmaros: DInaJ1 ele Freitas 'J 01'

res Rocha d u-d. Sêrglo Vlcl'n uni..
Reunlots; QtUl.rtos-telrlls 1'1$ 15 ie

Tas. ·nlJ 22q· andar do Anexo.

Comtssâo de Servico Público

COMISSõES ESPECIAIS MISTAS E EXTERN~S

4 Osnl Re~ls
li l'ancrl'ao ;01 eve;:
6 Uly".e!> ('u·lIIdril ea .
7 paes de Almeld!\.

H GlIl>er(.l Me5trlOno•
9 Palvil MUnl2

lU flubem /lhes.

li Feno C0514.
12 Berbet Levy
13 flalmundo Plld1tna;

Para dar Par~cer no 'Proí€'to n':?
15, de 1963. que "dl!:põ~

sôbre a Política é as Institui.
ções Mon,,',árias, Bancl'lria&
e Crediticias. cria o Conso
lho Monetário !lJl1CIOn;' e dã
outr as providênCiaS do Põ
der EXE·cutivo,' ,F

PTB -
- 1 Ce.;(\r Prieto _ Pre.'i~ente.

miN -
. 2 Pearo Aie!xo _. Vice Pre~

sldellle.. .
PSD -.

.3 Jo~é MJlr!n Allunln '- ltc~

P.TB

lator
PSU

UDN

8 Flores SOa re.~

tJ Aroldo' Oaryalho.
10 Edson GarcIa:

11. Ltidovico de A.lm~lda

SUPU':N'l'ES·

- Tllrso Dutra.
AntônIo de A mel da.,
Rachid Mamede.
PlInlo Oosta

.:.. MIguel Marconcle-',
Antônio Btesolin.'

-' Jorge COUI'Y.
Albino Zem
Corrlla da Cosia.

- Alfredo .Nasser.

ODN

Comissão de Valorizac~o· l:.Co
nômica da Fronteira Sudoeste
!'SD - I

1. La1l1'o Leitão.
2 Lyr:lo BerloU
3 Phlladelph(J .lafela.
4. .....enolr V1\rgas

5 Milton Duthl,
6 Paulo MacaMn.
7. t'etrõnJo fi'ernah

PSD

?TB

PSP

Coml'ssãi:ldo Polígono das
Sêcas .

UUN·- I

1, Coola Lima. - preslden. ODN
PSb ':""" te. .- ,

I. Amado· Cl«rcez - Vlce-
PresIdente. PSP

PSP
, PTN

PDO

SUPLENTES

PSD '- AbraMo Sabbá.
José FreIre,
Matos de Carvalhr..
Valérlo Magalhlies.

PTB - Manoel Barbuda.
Vice- Renato Medeiros.

Arll1tlOdo Carneiro.
aDN - EmJval Ooill(1O. r'"

, Pedro Braga.
Jales Machacto.

- XavIer .l"ernundes.
- R.nlmundo· de Andra<le.
-. Va.go.

c:m:FE: IVANNOEfJ LO~ES ROSAS·

. 1. Mato,s cana.lho

2. Gabriel Hermes 
PresIdente.

3. Burlamaqut de MlrancJa.
4, JOSé Esteves,
6. Rachid Mamed.

3 Amérloo Silva.
7. OUberto Mestrlnbo.
8. VIeira Passos.

9. Corrlla da Costl.
10. Jose sarney, .

UDN

Local: .18' andar do Anexo

RámalJl: 152 • 2G8

Comissã'o de Valorização
Econômica da Amazônia

MD

MD

PTB

UDN

I
PSP -;

11. Sylvlo Bt'Aga.
Ji'IIlT

12. TeDórto Ca valo,anlf••
~ . NlôgO.
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PSD -

(JD~ -
3 Peltro Alelxo - R~1I1'Or

OD'N-
3 Simão da Cunha - 1te

iatcr

E'SD 
2 Paes de, Andraae _ VI

ce.Presjd~nIB

Ádahll ~arreto

SUPLENTES

PSD - AJo~',lo de Castro
?T1:l - Milo camarosano
UDN - Jofio Mendes

P8r:· -
4 Antõnlo' Fel1clano

PTE -
• 5

PSD -
Z Bened.to Va21 - • ,ce,

Prealdente

Para dar Parecer' à Eme'nda
Constitucion ai nll 14, de
1961, que "modifica o Art.
152 e o Parágrafo ,19 do Art
153 da Constituição Federal
e a êste dois Parágrafos. qUE
tomarão os números 29 e 3~

passando os atuais Parágra.
fos 2'1, 39 e 4 .• a se enuma
rarem, respectivamente 4'
59 e 69, tudo dispondo S"ôbre
O regime domlnlal das rlque-

. zas minerais 'do Pais e sua
exploração", de autoria do
Senhor Gabriel Passos ..

001'\' _

1 Corrêa da Costa - Pre
sidente

Vice·

José Sarner I
Altlno Machado

Dirceu Car<!oso

Pau de Andred(

J Tabosa d. Almeida 
Vlce.presláJlnt~ • Rela·
tor

UDN -
2 El'1lanl Sá tiro - Vlee-

Presidente '

PSD -

Tcmpel'9nl PereIra

SUPLE"'TES

PSD - paes lIe Andrade
PTB - Oal'rla FlIho
(J 'JN - Roudon Pacheco

4 Humberto Lucena
n's -

s

PTB-
3 C h 11 g a s Rodrigues

RrJalor

ODN -
3 Laerte VIeIra - Rela·

tor
PSD - •PTB -

5

:?TB -

PSD -
3

PTB -
4

OoM - •

.M'B -

I'abosa de A\II'PI".

SUPLENTES'

PSD - Lauro Leitão
PTB - Annno Valols
UDtl - Jll:es ,\!lIchacb

Para dar Parecer à Eme·nda
. Constitucional n9 2, de 1959

que "substitui os Artigos 132
e 138 da Constituição Fe
dera!", de autoria do Depu
tado Rui Ramos.

FSO .r:
1 Aderbal JUréll1a - Pre,

srdente

Para dar Pare-cer à Emenda
Constitucional n'1 8, de 1960
que "rnodlflca ' o Artigo' 1~!i

da Constituição F e d e r a
(Simbolos·· Nacionais)'·. de
autoria do Deputado Oscar
Corrêa.

Para dar Parecer à Emenda PTB _ 1. Padre Nobre _ pre.si.
Constitucional nll J, de 1959 dente
que "dá nova Reda"ão aos ODN - 2, Furtado Le!te

os Presidente
Artigos 44 e 45 da Constitui 1'SD - S D1l80 Colmbr& - Relator
cão Federal" de autoria da PSD - 4. Aloisio Be'lerra
:r,' pTB - 5, Antônio .Bresolln
Sennor Vasconcelos Têrres , , St'l'LENTES

PSD - PSD _ LeoPQi{'" peres
1 Alov.lo de Castro - 1'TB _ Patlo Mansur

Prcs,denle crDN - M;anoel Tu'Velra

2 AlceU Carvalho - Vlce- Para'. dar Parecer à Emenda
PrCSjd~llte

Constitucional nll 9, de 1960,
que "modifica a Redação do
Parágrafo 1"', do Artigo 58
da Constituição' Federal e
suprime o Parágrafo 2'1 do
mesmo Artigo". de autoria do
Se-nhor Nova ch1 Costa.

I PSD - 1. Nelson Carneira - Pres!.
, dente

PTB - 2. Rezende Monteiro - Vice.
Prezldente PTB -

l'DN - 3. NewlíOn' Cerneito - n.e. 3 PaJva Muniz -: Relator

Para dar Parecer à Emenda: PSD -.4, ~~~ Korlz PSD - 4 Bla.s ForteJI
Constitucional nq 4, de 1959. PTB - 5. Ollberto M"I'lI'1:lho '1'TB _
"que acrescenta ao" Artigo - SUPLENTES 5 Ramon de ollvelra Nelo
48 da Constituição Federal. PSD - NUa COelho SUl'LENTES
mais o Parágrafo Normativo PTB - Vrtldlr Simões PSD - Olóvis Pestana'
de Perda de lY1andato". dE> ODN - Alve~ de Macedo PTB - GastA0 Pedrelre

unI\' - Celso Pa.ssos
autoria. do 'Sel1hor Valérlo Para dar P;;;;r à Emenda, ~ -
Magalhaés. -.- J Cons~ltucional. n9 12, d( 'Para dar Parecer à Emendl

PSD - 1 a t . 1961, qUE! ·'dlspõe sabre ti Constitucional n9 15. di
p:e.,d~~~~ capanema - criação do Tribunal Federa' 1961. Ql,l9 ·'dá nova Redaçãl

de Menores e determina ou. aos Artigos 139 e .140 dI
tras medidas oomplementa- ConstItuição Federa''', de au
res·', de autoria do Senhor torja do Senhor Humbertl
Vasooncelos Tarres. Lucena. - ~.~~-~~_.4

l'SD - 1'TB _ " l

1 Arnaldo Oarces - Pr~I I Afonso Celso - Presl·
sldente , , dente

PTB -.2 Necy NO'lS.es .....- Vice- PSD - Z AlOYSio De vastro
Pre.sld~te - - Vlce.Presldente

~. 3 Onirlo Machado - Relator. I .lIPLENTES

1
? 5D -

4 DIrceu Ca.nlo.lo J' PSD - HUlaberlo LueCn,
UV'i' _ • PTB - Argllando Dario

UDN - JOão Mendes " .. PTB _ 4 MsderJos Nelo
li Ernanl Sátiro.

- SUPI.ENTES ,-~-~ li Padre Pnlhano

PSD _' Lauro Leltão , Para a~r ~arece~' à Emenda SlfPLENn.:!~1
PTB - ll'''ltdHo Cerquelra. Constitucional n, 7. de 1960 I PSD - Chagas Fre las
UDN - Ruy Sant.os. que "Acrescenta ao Artigo PIB . Jo.é ResegUl!

UDN - PJ1nla Lemos
41 'da Constituição Federal __~

um inciso normativo da Rl'U para dar Parecer à Emenda
nião em Sessão Conjunta da Constitucional nl? 13, de
Câmara e Senado"~, de auto- 1961, que" altera a Redaçãc
ria do Senhor Valério Maga do Art, 141. parágrafo 28
lhães . da Constituição Federal", de

<'SD - 1. Gullhermlno de o!lvelraatitoria do Senhar Quilher>
- Prebld.n,e. mino de Oliveira

!'~ 'l - ~. scuto Maior _ Vlre-Prc· '
sídcnte, PTR -

UDN - 3, l1'ct"H: Ti, vnra - ReJa'tor 1 Mdnoel B a r buli a
?SD - 4, Tarso Dutra, • p.retJdentc
PTB - 5. &J.t!ela Ramos,

SVPl.EN'n,:S

'"- PSD - José ('arlos Teixeira
?TB - OSntU tlrafuJha
ODN - ccrrê- da Custa

- Fre.>l·

fi ArWur Lima
ft }"w l["l'no t"utxno.
1 MIl'oll uanrar.

1 Gl1lJheJnlln" de o\lvelJ'll,
~ ...UUU flul1ce IJe Arruda,
3 l.f'1VJl· li arga.s
1 \\ ,1 Ii11;lJIIl.l lluJlnMnes.
5 NIJu CveJho.

~ I'OÓI e Uodlnno.
D t,:USla l~lnUI

10 l,a,'Hflus seieme.
f.:"? -

UD:~ -

I'SP -
H. Sylvlo Brrga.

1'1)::: -
15 H,Nl,:que rU} uer,

'il'I'Lt;N'n$

psn - OI b~_l() Faria,
fi J 1.1 - p~wu 1•.HH'ílI'dte.
VI1.'J ~ lJ'/tlh:" .hl,.l t'.1.

p",p - I;lIUl'8 F'llhu.
F,~c - A~l'JU,Y Filho.

11 C<J.l'va:l1o sonrurhe.

SII'U:NTIiS

P5D - ,1ose ~'I'ell e
l' J jj - l<ulll"U ue U rvetra Nelo,

LlDN Aibl~dlO de o.rverra ,
p ..P --=- f.';~pljf vlltru1a.,

FDe - EnIlJ'O Gome.!!.

Para organizar Projeto de' le
referente ao problema de
Habrtaçào e Relorma Urba·
na (Artigos 147, 14·8 163 t
'i 64 da Oonsntutçâo Federal'

PDU -
• Fi.1nru ~1)nloro

(j,'ll'C.

PSD -
'J r'", i~' Murllo 

~HI1?J1ji:,

1'.5D -
~ ArJer"lll Ju'rma.
4 Ll" 10 Hertulll.

fl'B -

FTT' _

Para dar parecer à Emenda
Constitucional nll 6, de 1956,
que "Suprime o Parágrafo
Onico do Artlgo 132 da Cons:
tituição Federal", de autorIa
do Deputado Benjamin Farah

l'SD -
1 Piles de Andrade - Presi·

dente.
l'TB -

:I Ohagas RQdrlguea - Vice,
l're.shlente.

G AI'! I'IlP!ldOfO.
7 f'PJ'1Jdnrl" UfUn2l.
B OelJ]' J;'J'Iet.o,
9 R. ll11~lJdu de Dillo.

111 Flore., Soai es,
11 l,(lene \/Iell 11
]2 Cúrnelru de .LOyoJa.
13 1I.1lom!li~ BaJeell'o.

P3F -

L'De

15 Gel elllJ.u; F -'lHes.

S lIl'I,f:N" t;S

1'-'1D - Osnl Reg1~.
PTil - Palva MeUlJz.
VDN - BlJac PInto.
f'E\P - MUI1JZ i\l.JCão.
I'DO - JoUl Richa.

p;lril dar parecer 110 Projeto n
1 405 de 1953, que "dispõ
côbre o C~digo da Ccnt abríl
dade da Umão", do Poder,
Executlvo .

!'Si'
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-=-_._-"~ '="'~......_--~~""""==- --- -- --~-~~'I 4. Ulysses GUlmarãE-6. I Abril de 1'964 2071

PTB - ..ã. Ramon ,de onve.rs ~eto 'Para dar Parecer à 'En'enc1a
I 8UPU':NTES Oonsntucronat nl! 26, ele

1961, qus .~ reestruru: a .o
Poder Judrciáno", .de aurorra
do S~nhor I-fého. Ramos.

tSllPLEN:ms

Geraldo FreIre.

~'rB'-- \

Doutel.de .Andrade.
ODN-

UDN- I,a ~Ondon :Pacheco - ae.' f'SD~
,Inter ll'ar.so Dutra,

MJton Reis
SUPLENTES

PSD - Antônio 'FeliciBno
PTB - Armando carneuo
UD;'J - Jose APª.recído

PSD 
~ Aderbal .Jurema.,

P'rB 
li

f'rar.a' .dar .Parecer à ,Emenda.
:Constituolonal n<? 17, de
1961, que "Altera o.Parágra
'fo 3\1 .doArt , 7q da Constitui
.çâoFederat", de autoria 'do
-Benhcr Sérgio Magalhães.

PSD - ~. ,Chagas Freitas - 'Pre
sidente

Valéria Magalhães,.
~- I

Renato Medeiros.
frnl\T_
___ o ,,Flavlano .Rlbeiro,

_1p-o-:Z;;-

. li Miguel Bufara
~. SUPLEl\':l'ES-'

PSD -
• 4 antõnío Alme!da
.PI'B -

li WlIs()n Chedid

-..~";.SUPLENTES
: - JoSé Burnett
P - Rubens Alves
UDN - COrrêa da cesto.. .

-.-.... _-

PSD -,'Nelson 'Carneiro.

I?TB - 'H orand ' cornísier,

UDN - 'Pcaro Alellw.
,. PSD .: L I'arso DULra -' Presidente,

I ' " "-UON -'2 lJ!)!Jas do Carmo- Vice-
Para dar 'Parecer a 'I:.menda· Presidente,', ,

'Para'-dar Parecer à Emenda " Constitucional 11'113•._ dei PTB - 3Chm~as flodngues - Re-
Constitucrenal n'!20"dc .1961" 'p 'I latol..• que sUPrime,' IHl a- PSD _ -4. ATlerblLl Jureme
1961, que "altera o Art. 193 rágrato .16 do Art. 141 f; P'I'B _ 5. M~lton Outra. -
da' Oonstiturcão, proibindo expressão "-ou por mterêsse 'Slil'Lr<;j\'>rf,S
sejam os pr.oV'entos' da inati- social". de autorra do Senhor'?'fB -lP.aUJO .!.~ácar.;ne. '
vidade do Servidor Público Hélio Cabal e outros~ . ' UDN - GeralOo F~elre.
superiores aos vencimentos "SD '1'· UI' G '. '... .

. id d .. d . do" -. y;;ses uimaraes - .re·
da atíví a e, e autoria o siaente. . Para dar Parecer à emenda
Senhor Luiz Francisco. . .P'I'B - 2:'flamon de Oliveira l'IeLo Constitucional' n~ 27, .de

É'SD - . ~. .1- Vlçe·f'resJdente. 1.961. que '~rev-O.ga o ítem
PTB - . 1 Guilhermino de Oliveira. -- ODN - 3. Ernani siltiro. . e '0 Para' ~rat'o , "'2, que OíS~2 S é r g i o Magalhães - ,Pr.esldente - s ...,

V'lce-'P1'eSlderlte IPTB - . , IPSD - 4. ,:Nelson .oametro J:i\.em .sôbre Alistamento Elei-\
UDN - 3 Edlll;o~ 'Távora _ :Re- . -2 Jamil Amiden - Vice-pre'

l
PTB -.5 :.Le~nel Brízcla. toral dos Analfabetos e das

íator ,sid~te. -. . Praças de Rré" •. ue autoria
~ UDN - '.., - c l, . ' . -SUPLENTES do Senhor Fernande -f-erra-
, '3 'Djalma Marinho - ,:Relato.!', ,PSD - Getúlio Moura. . ri. -:

PSD- 'PTB - Douteí de Andrad. E'SD _ lfAntonlo cpelicllUlo _ Pre-
4 Getúlio Moura, ODN·- .oscar :Corrêa. sidente ,

PTB -, . , \ . 2. SUflanlaqui' de Miranda.
'i Hélclo MG~heIlli.;nI.·- I 'Vlce Presidente

para dar Parecer à .Emenda . - c' - •

PSD _, . SUPLENTES Oonstltucíonal n9 24,' de ODN -3. Flõres Soares - Relator.
.."Henrique 'Linl:a< 1961, que "altera 'os Arts;'PT-B - -4. G~c,a Fnho.

PTB - . ~Ns.139 e 140 que dispõe PTB--6.'Chagas Rodrigues.
rara' dar Parecer à Emenda . WaldÚ:"Simõcs, sôbre imileglbilidade" i lIe áU. --Sl'Pl.ENTtS

Constitucional n9 18, de ODN - toria do Senhor Uriel Alvinl PSD _ Padre V'idigal.
'1961, que "estabelece 'o mas Oscar oorrêa, P'I'B -,BeneClIC!O oercuetra,
mo .critérto de Classificação e outros. ~ aDN _ Adolfo de onveíra.
de Cargos para os Servido~ .' __ o PSD -.1. Hmnberto Lucena .;;; epre- -

• I à E d sidente.' , - ,
:r.es das Camaraseos Civis Para dar' iPareeer men a " para .dar P-arecer'-à Emenda
do 'Poder 'Executivo", de au- Constitucional n9 21.· da PTB - 2'sl~~~~oelso ...;.. ·Vice· Bre· Constitucional ti9 28, .de
1:oria do Senhor Menezes 1961, que "proibe a acUmU"I~ODN _ 3. Dnar Mendes _ ,Relator 1961, que "acrescenta Pará-
:Côrtes., 'ação de prov.entos.ele lnatl- ,',. grafo .ao Art. 182, permltin

11DN'-vidade, aposentadoria ou re- PSD --4. Lenoir V.argas. do aos militares na .lnativl
. J. cPaulo .BGrasate presl· forma com estipêndios, ven- PTB - 5.-Milton Reis. dada acumular os .proventos

~ dente. cimentos. salários, subsidias I SUPLENTES .'. de, seu Pôsto com os' dos
1'TB -:I GiordanoAlves - Via.... ~ ,- e vantagens da ativiâade" PSD - Castro cesta. . C'argos de . Magistério", de

.Presídente, . :de autoria do Senhor Adauctq, PTB _ .Armando C~rneiro, autoria do Senhor ,Aurélio,
Cardoso e outros., uDN -RaUl de Góis. ' Vi'anae outros.

PSD - 1. Nelson Carneiro ";PIe. ,. . ,
sidente. . '. PTB - 1. Jaml1 Admlden Pre-

.., . E . ..' ~sidente.
PTB _ 2. Adylio Viana _ 'Vlce·Pre- reara dar . Parecer à, ,mendal PSD -2: Phúndelpho Garcia _ 'VI-

sidente. .constitucional . n~ 2-5, ,dti - ce-Pre.sidente.·
UDN _ :3.- Osc~r Corrêa. _ ~ela.tor 1961, (Ato Adioional), que UDN - 3. Attolfo de Oliveira - }te-

li t b I '1 lator.PSD - 4; Peracch! .Barcelos. es a e ece 'Prazo pa~ O' PSD _ 4 Renato Azeredo.
CongrElsso Nacional, em ~têr. !'TB ~r5. Benjamim .Farab,PTB - 5. .areno da Sllvefra.

SUPLENTES~' ,mos de constituinte, promo·; - StlPLE~'l'ES
~ _ ver a reforma geral da COfls<PSO -Le~ 'I'avares.

PSD - José Carlos Teixeira. titui9ão", de autoria' doSa. PTB -.OZJr1S Pontes.
, - PTB """-undo "e S-ito 1 . 'h Sé'" M ! ~ t'DN - CosÍ(L Cavalcante,Para dar Parecer .à l:.mendc - .......uu o... n or, rglo a,ga haes ê' ou~ .

. .Constitucional n9 19, d ODN - Aroldo Ca.rvalbo. . tros. .. _ -- ",...,.
" Par,a .dar, Parecer à l::lnendá,1961, que "dá nova Redaçá(' , ;., PSD -1..mysses Guimarães _ Pre.' o 2 d
ao Parágrafo 16 do Art. 141 Para:- dar- Parecer à Eme,!d~ sidente. . Constitucional n· . 9, - e
da Constituição Federal", d Constitucional n9 22, d ODN -:1 Francellno Pereira _ VI- 1962, que ·'altera o Pará·
autoria do Senhor. Sérgit1961, que "da n'oVa Redaçãce-prcsldente. 'gnt~_ 19 do Art, 191· da
Magalhães. . ao Parágrafo '16 do Art. 141PTB - 3; Doutal de Anrlracl';l'- Re. COl1stituicão Fedel'al, facul·

....;"._~ - dispondo -sôbre o Direito d(j . - Inter. tado aos' f\'uncionáríos Públl.'
'i" 1. Ulysses GuimarÍíes -'1?resl" Propriedade", de· autoria do !'SD - 4. Nelson Cll.rnelro. cos da Únião requerer$~

f li:~., I denCe. - . . \ Senhor Aurélio Viana eou- PTB _ 6. Ramon de Oliveira Neto aposentadoria. após 30 al'í~-t.. - II Sérgio Magalhães _ Vloe- 'I:roS'l 4. OI<1"l<ls Mutilo,· - de serviço",' de ·autorla dp
:E'fesJ.dente. ' .,. ,. Senhor Vasconcelos Torres ~

-~'" - , .', ~, PTB - 1. DouM-de Andrade -:pre~1 SuPLENTES _ ut os -
;': • J;'1fn1o Lemos -aeInoor. .&idente. '.. ~ - L O r •

-:- .:, . 1 -, '.-. UDN _ a..Allomnr 'Baleeiro ... VI- PSD - Ovllllo de Abreu. . j lIDN- 1. Pedro Alelxo -:'_ Presl-'
.:.~~~B~~e~to y~~ ·}oe-Presidente • Relator. _ PTB.... Zalre Nunes. iPTB _ :a. i~~' ~elre Vice-!.'!.e•
.~. '\l~on d.~ R!:~a .....:.~....:~.~-3. Gusta.vo Ca.panema. UDN - Gabriel Hermes. sidente..
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1'1'0< P'Oj'!es
(j~n'e

~H 110_1 T" ""lrn
ce-PrNI<Jerle

3 ChHt'ílj.,
lHlntor

3 Oly"Ses Glllmarãe.s _
Relntor

4 (' U j I ti e I mJno de OU
ve 1'11

PSD -

PTB -

PSl) -

QUI\! -
2

PrB -

5 Manso Cn bra!
SIJl>LEN·I·...S

PSI) .. cetesunc P'lho
PT'B - Aurlno ValolS
ODN, - Laerte Vieira

PTlJ -

Para dnr Parecer à Emenda
Coustrtucmna] nO 7, d~ 1963
C/lle "dá nova Reclação ao
Par:'lorato 4" do ArtiO'o 182
da C~ns+lt\lICiio Feder~l. dis
pOl"d" sóbre·.a trausterênnla
p'l'rll II reserV<t do Militar da
afrv iI Que aceitar carao Ele.
trvn", rl~ fllltorla do Senhor
f"~"':lll;ães Melo.

PSJ -

5 ,\luten Rel.!
St PI,t;N'l'W;

P~D - !\ rrnando Cllr'ea
'P'r3· .. H"l1lHfi1 n ~ 3l'ah

UUN - Slluc Pínto

(Seção I)

1 U'}'Si'~ Guimarães
2 Gustavo C~panema

I

3 bocay ~\'a Cunha
4 L,eo'1',1 Enrola

UDN - /
'; 1\;Jomal Baleeiro

StJl'LENTl'S

PSO - Ma"/lns Rurlr>gues
P 1'1:J - D"UIel ae Andrade
UU:; - oscar curréa

p1B

!'TB
_:I Florlceno PaIxão - Vi·

ce·Presldente

DUN-
5 Ernan! Sãtlro

SUl'LENTF.S
PSD - Benelllo Vaz
P'fB - GuerreIro Ramos
UDN - Aristófanes Fernandes

Para 'd~r Parecer à EmendaI
Oonsntucrona] nll 3. de 1963
que "dá nova Re ....nção aos,
Artigos 141, Parágrafo 16 11
147 da ConstitUição Fe i
der al", de autoria elo Sen\1ol
Ferro Costa e outros.

PSLJ

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional n9 4. de 1963
que .. acresconta mcrso ar
At'tlgo 15. altera a Redaçâc
do 11 ilrágl ato 5<1 do Retendl I
Artigo e (10 II1CISO I do Artlg(
29 da Constituição Federal" I'
de autoria do Senhor Ar.
-mando Rollemberg e outros.

1"1'8 _I
1 E<ogê F'errelra - Pr~s,·

'lente
1"SD - '

2 Gl111'1ermlno de OU'velra
- \/IC&·PreSldenle

llDN -
3 C'el·.Ii1o F'reire - Re'ato

PSO -
4 Ptlchecc Chaves para dar Parecer í\ Emenda

P'l'B - . Oonstttuctcnaí nO 8, de 1963
li AU1'ln,", VaJOls

qus "veda "OS Militares da
Sl'PI,EN'!'ES reserva e reformados a

PSD - Ati~rbaJ Jurema acumulacão de Cargos, pre,
PTB - JODO OIlIl1PIO
UDN - '\Jillll" de Ollvelr& Vista no Artigo 185 da Cons

Emelld, I tltuicâo Federal e dá nova re-
Para dar Parecer à Emenda dar..'ío 1'10 oarágrato 59, do

Constitucional n\l 5, de 1963 artip;o 182", de autoria do
Clue "altera a Redação dos, Senh:lr' Antônio Bresolin,
Artigos 141. ,P~r~grafo 16 ;!PSU ~ 1. "-"'som e, Aírnendra _
147 da Ccnatltutçãc Federal' , ' Preslrlel1le
d torl d D t d PI" aON - 2. Costa ("~vnlcante - Vlce-e au orla o epu a o I· .' pnr1inl~

nio Sampaio, I' PTB - 3 \1nn~, o, Cabral - Relator
0;::0 _ 4 PPfMrhJ B,rcellOll

f'SD - pTB - 5 c""""" Rodf1llUes
1 Ulysses Guimarães
2 MartIns RDtll'1gues !'l(lPUlNTllS

PT.. _ ?50 - Gcra,jo Me,qulta
pTB - A'lrino Valols

3 Temperanl Pereira ODN _ Epitáclo Cafeteira
4 Ramon tle O 11 v e Ir a

Neto Pata dar ParE·cer à Emenda
Constitucional nq 10. de
1963. que "modifica os Ar
tigos 182 e 132, Parágrafo
Onico da Constituícáo Fe
deral: dá nova Relação BC
f'arágralo- 51) do Artigo 182

- Vlce- Para dar Parecer à Emenda e acrescenta um parágrafcI Constitucional nq 6. de 1963. ao mesmo Artigo", do Senhol
Relator qUe "Altera o Parágrafo 1" Magalhães Melo.

do Artigo 191 da Constitui. pSD - 1 Blas ,'ortrs - presidente
"ão Federal" do Senado fe- UDN - 2. ,\l'aoel rllvelra - VIce-
lf. Presidente
deral. ?'Tn - 3 Cha~as aodrlgu!'l - Re-

lator
UDN - ,>SO _ 4 Jo'P 6'lrnel,t

1 pedro Alelxo - Presl. "Ta - 5, Mamo Cabrat

dente SUPI.J.:N'I'ES '
?S;' - Ce:e.tino FUno
:? I fJ - Aurino VlIlols·
aDN - Laerte Vieira

I

1962, que "revoga disposili

vos da Emenda Constitucío

UDN -
2 Rondon Pacheco

PI'esldent&

PTB -
3 Afonso Celso -

PSD - ,
4 Nelson' Carneiro

l'TB -
li Al.'wnlo BresolÍD

SUPLENTES
PSD - Lenolr V6rgaa

PTB - pedro Catalão
OD1' - Geraldo Prelre

nal \," ...... dispõe sôbre

Exerclcio do Cargo de Presi

dente da República atá 196(

e estabelece a vigência diI
Sistema Parlamentar de Go

vêrno", de autoria do .senholl

Croacy de O~iveira e outros.

1'6.0 -
1 Gustavo Capanema

Preóldente

1
Para dar Parecer à Emenda

ConSlltuclonal n" 34. dt'
1962. quo "dá nova Redacão
ao Artigo 69 da Constituição
Federal, que dispõe a Oom
peiãllCla Legislativa Esta
dual", de autoria do Senhor
Mala Neto e outros.
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U1y! ~s Glllmsrãe.~

a',"iavo Capnnema

Ramon de ollvelra
l,~oU('l Brl70Ja

Oscar Corrêa
SUf'LENTI!S

P3D - Brnr~lto Vaz 
PTB - Doutel de Andrade

ODN - El'DanJ Sátiro

Para dar Parecer à EmE'I1 tla

COnstitucional nll 33, de
1962, que "dá nova Redacào

p • ~
ao aragrafo 16 dfl Artigo
141 da Constituição Federal
que dispõe sôbre o Direito
de Propried<lde", de autorir.
do Senhor Maia Neto e ou
tros.

PElO - J
2

PTB - 3
4

UON - 5

2160

Jf:D - I. [,',uro LeJlão _ FI. ..",.,
ODtI - 2. DJ:dll1 M 1,'.lJIJO _ Vice

PresJrJeule
pTB -.2 ~"'~,e11 Juda _ R~la.

tor
pSD - 4 AntonIo Fellclal10
PTB - 5, Alceu 'Carv3,ho

SliPLEN'l'ES
PSC - Ovlclic" ~ b~eu
l'TB - Man6D Cabra.

UDN - RondoD pscbreo

HII'l,hNn,s
pr-T"I _ \V:11-JF'1l)1r GU1UJ"' .... :s

pTr Jo;e E.·t~\es

UDN - fldilC 1110

1>au - 3 Ju,e fiurnell - P-tdlor,
4 CRI/O, M~rllo,

E''I:J3 - c. itr1t'z,o N~ncs.

Pura dar Parecer à : Emenda P3D _ 1. Matos 'CaJValho _ presl.
Constitucional 11° 31, de den,e

I PTB - 2. p"IJ~O Fl'eln j - Vlce·Pce.1967, que o.dispõe sÕbre Ele .I~

gibllidade do Presidente UDN - 3 Feno Costa - ReJnlor
PSD - 4, Paes de Anrírade

dernnts M!:!mbros para
p 1'8 - 5. Armando carneirc

Parlamentc', de autoria do 8UPU;NTI!S

Senhor Nelson'Cat'neiro. -"'':) - OI"S 10 Mh1ulta
"'o,~ PT.. - S:helr6 FIlho

F"D ~ 1. WJ!on Rorlz - p .. "'r a , ~I·l UV'j M J l'
lJDN - 2 AI."n'o de Ollve.:s _ " • • - ~n0e ·.Ielra

Pre:: . ,nie --

P'rB - 3... 1JeJ Barbuda _ F,elJ para dar Parecer à Emenda
tal' ConstitucIOnal n9 3b, de

PSD - 4 JOão Menezes 1962, que "altera dtsposrnvc
pTB - li. Pftrônle FernaJ do Ato Adicional que rnstttu

SUPLENT(,;S ·0 SIstema Parlamentar de
FSD - Dlrno .'Ires Gcvêrno", de autoria do Se
PTB - PauJo Frelre nhor Edgar Bezerra Leite.
J .:~ - Lulz Bronzeada ?SlJ - 1. BeIJo Ramos _ prf.>lden.
" UDN _ 2. RUJJHm Pnchecc _ v.e«:

\

PresIdente
Para dar Parecer à E dmen a pTB _ 3. Manuel Barbuda _ nela.

Constitucional ,,-"li 32 de' tor '
1962, que ",. d' PSD - 4, N~lson Carneiro

rxa ata par a .f'Tl. _ 5. Alceu ;:larVA ho
realização do - Plebiscito a SUPLEN'I'KS

['Sil - Cl.!tha Bueno
que se refere o Ato Adicional . .

I
P fB - Mamo Cabral.

n9 4" , de autoria do Senhor U..JN _ Dja ma .~arir"o

Fernando Ferrari e outros. -
Para dar Parecer à

Constitucional n\l 37, d-



Prazo: até 12 de abrJl de "1964• ...;;"1
•prorrogável por maJs 7f1 dlllal.

p'rB -: zalre Nunes - Presidente.

f'SO - Janduhy Carneiro - VICC!]
UDN - GIl Veloso - Relator.
PDC - E1!clldes TI'ICh<!$ Relator...

Substltuto. .
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'ara dar Parecer à. Emend21 ,N9 1.484·63 - "Que dispõe .sônre " SUl'LE""T~~S PTB - Murilo CO.Ita Rêgo - Rela-
Constitucional '"li 11, de ~if;r~~:'do mérito no serviçoclvl1 bra- PSD _ João MenezCll. tor.

1963, que "dispõe sôbre O'N9 1.486.63 :.. "Que alt/ra aLei PTB _ Arthur Mala. . PTB - Chagas Rodrigues Rela-
reajustamento dos subsídio Orgânica do .'I'rilJunal de comas. UDM _ Braga Ramos. ] tor-substnuto.
e ajudas de custo dos Mem u9 830. de 23 de setembro de 1963". , . PSD - osní Reg:s.

_ N4 1.486-63 _ "Que dispõe sõbre a PSP - Geral.do de scrroa. DUN - Pearo AlcIXO,
bros do. Congresso Na~lol.lal organização admínístratlva do oi'tn-l PDC - Cid Furtado.
do Presidente da República, 1-0 Federal". . P 'd" 'I' , " UDN - Adaucto Carrloso,
para-correção do Poder' Aqui. P.SeD. 1, Dep oustavo Capanema resi ene a. - vaga. . SUPLENTES

sitivo , da moeda, segundo i ~ pre.sidente.-e Relator Comissão Parlamentar de 111 f'SD - José Burnett.
f .' . C Ih' do 01'01. 1.482-63. '

coe íctente que o ouse o S/Lego 2.Sen.. jcx;aohat Marinho quérito para. _investigar as I tI'13 - Doul"l de Andl?d,~",

Nacional. de Economia fixar - Vice-Presidente. atividades da Indústria Cinc·: lillN - BI!,IC Pinto
dá n'd - A' e.o O. 3. Dep, Juarez Távora - 1 .

e a nova r:oe açao ao . rtl',:' Relator d- orei. 1 488 matográfica Nacional e Es ?SP - Cahud:o !:lamç(do.
go 47 'da Constituicão FEl',. de 1963. ' , trangeira'. ' 'I
'deral", de autoria dd.Senhorl P.S D. 4. Seno Leíte Nelo - Re.a· .

I
101' do prol. 1.484-63. Prazo: até 12 de mato de 1984 lim· Comissão Parlamentar de In~

Paulo Freire. P.'I.B. 5. Seno Arthur Vlrg!lío - prorrogável). . ...'., .
Relator do oroj. 1.485.d~1 quorito incumbida de verrfi-:

pSO - 1. Renato Az-red., 1963. Id' I 1'1'13,- RogeFeneíra - Pre~jdenle. caí- a situacão ell'i que"'se EI1-
2, vago O O N 6, Dep. Ama o Nogue 1'0." • ~.

PTB - 3. fl{1~nd Burblsier ! ... _ Relator do prol. l.4861 P8D - onando Berto!Jj - VIce Pre- centram as populações atll1-
"DN _ 4

5
Raimundo Brito 'de 1963. sidente . gldas pelo r epresariteuto . de'

u Laerte ITJel~" P-S D 7. sen. SiRefl'edo preheco.' UDN R' '" t .
SUPLeNTES l' :8.D: 8, Seno Wilson Goncalves, - UI ~an os. Furnas. M1I13sGe13ls,

PSD _ Gul~l'crmino de ollvcira. P,S.D' 9. Dep. Jnl'erbaJ Jurema. IPSD - Amaral Furlan
pTB -Mel1{l Mourão P.T,H. 10. Seno Edmundo Levv. d', RESOLUÇ'AO N" :l8-(;3
UDN _ wi.son Murttus p T.B. 11. Dep. Donlel de Andrade IPl'B - Alceu e Carvulho.

P. T B. 12. Dep, Afonso Cel~o, UDN _ Evaldo P1I1to. Prazo: até 19 ele outu'rrn ele lllCli

c ,, . - . desí d U,D.N. 13. Seno Arlo1fo t:' !lnco. pH)rlOgnVcJ Cal' n!l.l~ 12 mb~.).
cmrssao mlsta esigna a para O.D N. 14. Seno JORO Altl'JDlno. PS? -' AJib Chamas.

tpreciar OS projet,os referen O,D N. 15. Dep. Heitor Dla~. I ·SU· T S ?SD - Manuel de !\,melcla.
p,S.B 16. Seno ,Aurélio Viana: 1--' PI,EN E

tes à Reforma Admihistratíva, p S P 17, Den. Arnald" ",~rrle'l·a. I' r,SD _ Chagas· Freitas. PSD - n.rceu CUlrlO>O.
Projeto.'! M,T.R. 18, nee. Ewn'<10.Plnto. '",. I" ". ""D R ti

~
1.482 'G3 _ "Que dispõe sObre a 'SVP(,f:NTf:S' I' IB - A,t]no Mach.do. , ," - enaio Azelc O••

• ànlca do sistema admlnlSil'au.\ . . l'! os UDN - Roul de Goes. P'J'B - MllLIJl1 ReIs.
v e eral" P.T.B. Dep. Guerreiro ames. ,

N9 1483-63 _, "Que reorg'anlz,a o 0,0 N. Deo. Laerte ~iPj.~A. IPSI? - Geraldo de Barros. f'l'B - JOq,Q Alves.
sístema de material do servíco núblí- P.S P Dep. MnUlr I""!,ao. 'l't~ .' UDN - G2ra10 ~lel;e.
cô civi' e dá outras providências"., .M. T. R. ;O~P, Dcdvllle AI,e;'! 'l' ,.. 1 , -- ODN .,. I' \' . ~ i - Manueí a V\'IHI. 1

IComi~s.ão Pnrl?rncntar de In! P.5P - Bento Gonç.t.1c.'

COMISS- ES DE INQUBRITO quento destinada a tnvesu- PDC':' Cid 1"urtodo
9 " I .gar -a exis!ência l~gal, ativi'l sUPI.m'l'rm.

Com'l ssa~ o Parlamentar de In-\' ODN - Berbert Levy Relator· \ dades e Irregulandades do . J'
, 1 G aI S . F d I d P - 'P/:>D - ozanen Coeno,

•• de tinada a prosse- er . _ ervrço e era e revençaol
quento s ?SP _ CanUdlo sampate - Relator I e Repressão C:e Infrações PTB - Jaco!; Prantz,
guir 110S trabalhos· iniciados substltuw. contra a Fazenda Nacio.l1a!. 'P"P

Pe la CPI sôbre Petróleo, P D P h Chaves I - .;jv1V!O Braga.
S - ae eco. RESOLUÇÃO Nq .34-63 PD,C - Emlllo Gomes,

.RESOLUÇAO N9 11-63 PTB _ Rogê FerreIra.
Prazo: até 15 de marco de 1954 UlJN - U.car Corrêa.

Prazo: até 21 de maio de 1964 UON _ Newton Carneiro. (improrl'Ogávell .
(prorrogá vel por maJs 180 dias I. S!JPLENTES '. . I' .."
PSO - NeÍBon Carneiro' - Presiden- PSD' _ Amaral .Furlou. UON - Flôres Soares - ?re~ldente COl11issão - Parlamentar de 111'"
UDN _ t~nlônio Carlos Magalhães PTB _ Fernando Gama. PSD - Phf1ndelfo Ot!rC!a - V.ce·· quérito para. investigar a

_ Vlce-pres!deme. PresIdente.. aplicaç~o indevícla de recur-
PTB _ Th~ódulo de Albuquerque - UDN - Raimuntlo Pad!lha. PSP - Tufy NaBsit, - Reiator. A' P• sos das utarqUlas no to~

PDC ~ ~":i~i~l'· LIma _ p.~lator-SU· PSP - vago, <'SO - Dirceu Cardoso.· - cesso Eleitoral é entrada ir-
bstliu\O Il:'SD - Osn! F!~gís. '_ regular de armas e munjçõe~

•
D ,- WraJÓo de Plne. Comissão'. Parlame'l1ta, r de In- PTB _ Rubens Alves, no País.'o _ Mendes de Moraes._

PSD - NUo Coelho. ' quérito destinada. a invesli- PTB _ Gastão Pedreira. RESULUÇAQ NQ 40·63
PSD :... I'erllcchi Barcellos. r l'!- pela UNE ePTB _ Man.~o Cabral Isubstltuldo gar a .ap Ic~".ao ., i UDN - Elias Carmo. •

. temporárlament.e pelo.:...u::pu- demais órgaos Estuda~1tISI a~'PDO _ Henrique Turner•.
, tudo Luna Prei~e). mesma vincula,dos, d~s yer-I' " SUPLENTES

PTB - Ortiz Borges, . bas que lhe foram atrrbUldas
pTB - Tempcranl pereIra. I' t d 19"'2 63; PSD - Reg!.s PlICheco.
UDN - Edllson ·fávora. • pe os orcamen os e ",.' ,
ODN - Ferro Costa. e outra; irregularidades- I' IP'!'B - Adahll Barreto.
UDN - Ernanl Sâ!:iro. . . UDN _ Gabriel .Hermes.
PSP - Nelva Moreira. ISllPJ,ENTES RESOLUÇAO NQ 25-63 .' ?SP _ LudoVt:o de Âlmeida..
PSD - Fernando Santana.PTB _ BOCllYJJVll cunha... Prrlzo: até:7 de abril de 1954 lim- ~DC - Atblé Cury. ?SD - Jose Burnett.
UDN - Paulo Sara.~ale. prorrogável l• L -- ,I PSO - NiJoCoelho.
psp - Jannry tlune~.
PDC _ ,!'eófllo de Andrade. PT.B - Rogê FerreIra - Vlce-Pre- Comissão Parlamentar de 111- PTB - Jono Hcrcullno. \

I I . sideDte. '-quéríto pa~a. investigara ten- \ UDN - Padre Goomho. \
Comissão Parlamentar de ,n- ODN _ Geraldo FreJre - Relator. tativa de I5ris,<1o. sequestro PSP _ çloClomlr MUlct.

qllérito para .inye.stigar pro-, Pile"':' Geremlas Fontes Relator- ou eliminacão do Governador, .', SUPLI>Nn;S1
bletr:'as relaCionados com °I ' SU,bstlt.uto,- I L· . d I' .. Cal' os acer a.. pso - Ponce de Arruda.
Cafe. .- PSD - Ola,'o Costa. ' "

RESOLUÇ1\O N9 24-63 I?SD _ Ouso Co:mbr"'. . RESOLUÇAo, NO 37-63 P'TB - BrerO da Sill'~,lra.
Prllzo; até 3 de abril de 1904 (I:n- I?SO _ Lauro Leltiío. Prazo: a.té l~ d" abrjJ .de 1964 11'1'01'· \ UDN - Afrll.njo de OIJ\'Clf3.
prorrogaveD.' roigável por mals 9(, dias) F'SP _ Broca .Filho. '
PSD _ José MarIa Alkmin - Pre- ro:'B - Olay Araújo. PS~ -CC Blas Fortes - Pl'e~ir1pnt~ '\ ?DO:" Ger~m,as Fontes.

sldente. _. - ' UDN - Elias do Cármo. PSP _ "A(naldo CerClc,ra - '/'r'e, ,
P'I'B _ Renato celidônlo - Viee- Pre..~iclenle. . t "",II~;'IHJ alo 13 de mar~ 1St 19G4..

Jtl'e.siUente. . PSD - Alfredo Menezes. '1 •
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Comissão dg Distrito Federal
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Comissi~ó de Orçamento
'DISTJURUYÇiiO FEI!'A EJ\oI--S D~E

AB?U, D~: 1964, PELO SR. !'RESI
DFNTE,

ATAS DAS COF!IISSõES Ique Cptocectem ao levantamento con-
_ tábíl das ernprêsas sob investigação

- p .' . . _ . dêsta órgão", IniCiada a [i}gl1nd~

No prjmeíro Q~" -!J!< !l2~ de <;,bri, Gorni~são arlamentar de In- ~ TV ~aClOna:; ,A 9om ';sao, a.trav~s parte do strahalhos, o Senhor Pl'eSi~
do ano de mil novecentos e sessetna quérito destinada a apurar ~1~;Od~~r~~~~",~or:ec~;~tes €A~~'--' dente determ.mo uao ~,!cretãrio que
e quatro, às qumze .horas, na, saía - d' - d f' ~ - . o -"'". ar esta assam, fosse procedída a Ieítnra
próprra, reunínu-se, para eleger seus as ?on lçoe~ . e U~()lona· P::"';ldente. r»Fl~OU resolvido, a~.d,!" do relatório apresentano pelas Con~
Presidente e Prce-Presídentes na memo da Rádio NacIOnal d fo~em }1:DeLdo;> aos autos Os orrgi- tadecas Aida Fernandes Bastos e

t I • I . t ' '..,. . nMs da .1lGg.rafados de todos os de-~ - - - ~ . _ e '

a ua sessao egísla íva ordmárra, a TV mamonal de Brasilia. poímentos tomados convocando-se os rvone M,;uy l:'ovoa,c que proc~dera~
Comissão do D,-'tlto Federal, sob ca _ depoentes a comparecer à Chefia das ao leVan'(lmfu'"1~? técn.eo contabll, na
:presldência do SCr,ÜlOT Valério Ma- ATA DA 18" REUNIElO,.REA;';'IZi~pA oomissões de InquéI'ifo .para: a ll.3si- csoríta das Radlo 'e TV Bzasíüa;'
gl'lhães, comva presença jíos Sen\1o- E.Lvr-12 DRNOVEJ'vIBRO D.lli 1903 natura dos mesmcs. Ao senhor Rela.- Concluída a ~ua Ieitura, o Senno~

.res Peixoto da Sllv€lra, Rachid M:a- As qwnze horas do dia doze de no- tor ioi: entregue tr-do o processo para August~ DN~valS, íaze;n~o uso .~~ pai
med, Carlos Munlo, Arnaldo Nogueí- vembro de mil novecentos e sessenvi exame e posterior parecer. Nada ma.s lavr~, sugcrm Q pres:dencm rôsse lei
ra, Wilson Martins, Francel,no 'Pe- e. três presentes os senhores riaso havendo a. tratar, J:omm encerrados os' qu.e;lda a Me!ia da, Cam3.~a - a ~nei
relra, Edu.oi 'üarcia, ':í3reno da Sil- Coímtn a, Dirceu Cardoso, Br€l1o ca trabalhos as dezesseís horas e~ quinze xaç~o aGS mesmos daqe,: traba.!IO.,
ve.ra, Paulo Freire. Haroldo D uar te, Silveira e Augusto .NGVais reúne se minutos, JlCmJdG convocada nova reu- Apromvada por unanmidarío, a 611,
Ludovico de Almeida, JOEé MenCK e na Sala das CPIs, son a presídênoia niá?, par'ac.o dia qumzs de dezembro gestao do Relator, determinou o sei
1\iI3.utíc.o Goulact. Deixaram de cem- do senhor ],Wtoll Reis, a .oomíssão destãnada a apreciação do relatórtr: nhor pre~ldente fosse elabora~lo eXi
;r:mrecer oS",sen~ores GV~nhel'me,:Ma- Parlamentar de Inquérito destínana €I fmal daCp~. ~,para constar, eu Yo- pedíenta a, Mesa naquele sem!do. Ai
Clado, .Jes"e Freire, Gus"avo Capan~- apurar as condições de funciGnamen-- limüa jlâe~aes, Cl).efe das Comissões respeito ainda, de soíicrtação d·a"1
~-" Humberto Lucena, Achlles, rx- to da R.ádío Na{lianal e TV Naci(}lllu de Inque!",o, servindo como secretá, Senhoras Aldac FernandeEo .Bastos t;
rnz, Bezerra L.'cte, Glordano Alves, de Brasi1ia. ATk _ Lida e aDrOV!H:!,,,, na, laVl'eJ. a presente Ata, que denois Ivone Mury povoa, determinou o E'e
N,CY Novaes, Resende :Monteh'o, mUJ-1 a da -reuníão anterior _ Exuedien- de l-da e aprovada, sera àssinada pelo nhar Presidente fôsse encamlnha,da!
vaI Cuiüdo, Magalhães Melo e__:M:i.-. te _ Lído afíci.o n.' 20D de li-H-53 Senhor Fresidente. ao SensDhr Coletor Fedel"al de Bra';
!!'lO a~lVas" Estn T~unlão foi (1011VO-1 dlJl Contadoria Seccional' do Ministê~ I síJia, representação dessas funcioná-!,
cuJa, aLraves 0:0 D1Ctrlo do COng"28sa :ia da' Fazenda, aprese-ntando a Con- rias contra as, flrm:JS lne,oplasta 04-
lVac.onaZ, etn cumprlmento ao a,~tlgo tadara IVDl1e Mury- Póvoa para asses- mel'Glo e InduBtrla de Tmta,<; Ltda..'
52 do RePmento Interno, C(}TIsLltada.! socar a CPI em assunto~ de sua ~ A~ADiivr 2f: REUNIAO, REALIZA- e TV Rádill NaclOIlRI de B:asilia, em

~ :~l;~~~C:~ ~.~c~~~~:'s~~~:te~euc~:It:C~~:;dfr~tal1~~i~~~1~1~;g~~~d~~~; D~9~EZEK1BRO DE g~;~ê~~: ;;'0op~~~Od7s~~~eiRel~~
lhJiDs os votas dé's resentes, "GrRm jó. c:ência a seus. pal'es da aprovação .As 'onze hGras do dia quinze de de- tor, flli aprovado u mvoto de llfUVll1"1
ccnvIdados pm'a - eSGrutina.dGres os 19 elo plenário da Câmara, do reqm- ze.,nbm ele lUil nOyeCentos e~ "ess~nta tis S&nhOi'u,s Ivone Mury Póvoo, e Ai
senhores Ercro](lo Dwrrte' e Maur'Clo CImento em. que a Comissão soii{litou e tlês, prese!Jtess o,:; Senhores DC]JLI- da Fernandes BastGS pela eIiClência/
GGulart, ~Aberta a -u::na, foram én_

jcc,1ai
S sessenta dia.> de prazo para éon .. tados Augusto -NovgJs Daso COllll- e zêIo nmclDnal cÔ!n que Ee houve~l

contrael8s 14 (catorze) sobrec<ll'las, 91us20 .de. Se!L5 tra;balhoo, o qu-al s'" br'l, Oséas Cardoso, Gel'.6mlaS Fem- ramo O Senhor Pres1dente agr9.decell,
número CChllí-lC;' ·'"1ti:. COm o de votan- :,:,plral'a nnpf?rragavelr:rente ~ CO~l ~ tes, Dt'ceu Cardoso -e A1'olelo CalVa- a colabOl'aç1iO ele seu~ pares pelo êXl-i
tes, Felta a apuração, veriflcou--se o·c,,~a P'-Ol'l'o~'~çao - a olto de feverfl- lho, so ba pre.'",idêncla do Senhor ta do.s. trabalhGs que-naquela hCEU iice,
segulllte resultado: P'~l":J. Pres,é-enteIro ~o -proXl~() !l.no, Pl'esen::es as MIlton Re,s, reunlU-se, na Sala elasIencEl::ruvam, <mbmetendo' aJ·-'-"o.~,nte
Guilhenne 1!ucl1~~lo, treze 1/.o~_OS e -9onl~.d~l'as Ald~,+ F,~l'na.~d::s, E~S~(JS to Comlssôes de IDquérit?, a COlTI:l.s.sâo ata a discussão e vota~ã{}, a\.......j;~ ]oi1

UI~ em blanco; p3.ra V,ce-PrBSE1eílte LVan_,C'_.~ury PGvDa, l"eql~ls,taCla;> a~ Parlamentar de Inquel'lto des~L'la(/a aprovada sem restnçoes. E, para-!
- Valeria j\lagalhãee, -u~eze Vll'Gf, e Mi:;-.~len?~ d8, Fazenda, resGlveu e. CPl . a ~apurar as condIções de fU!lCiOnH_j const.a.r, eu EdlJLO J?i'ossC&nJ: l'al,';;'âO.'
11m em branco; para ViC~-:pr~sldellte ~n.caIrega:la~,.ele .pro,ced~r ao léva,:-Imente- da_ Rádi.G-Namonal e TV Na- sevmcb. de secretárIO, javrei a Pl'C-1
- Ereno d" Sllvell'a, {lltO ovtns e ,tIUent~ G(}Lta~)ll da eBcl,;a,;~3,s Ra clllnal de .Braslha~ Inlcll1dos- 05 tra-I sente ata que depü1s de lId\l e a'PLOd
lSe:s em b~2.'l1CG' com2quen~el1v;:l1te, ;,-g"d::l V ~cl;>na!~c de, Bb9.3illa, /.~. bvJhos ,í()l lJa'a, aprovada ~ e ass\n.-ada jVada, será, aE.sinada pelo 8enl101"
ioram proclamaelc.s: Pl-eSldente ;)e:J.t0 c~ll;;'-'ri~I{)mJ.':~; ae em e 1;' ~ a ata da :reunião anterlOr, Infumull! Pl"esldente.
Gll1lhenne, ~[acMdo; _ Vlce-Fresld9n- shtre? UB à~ ~;~i;k~e~f:~;~~?~ ,00 o Benhi)r Pr-esldente que 'S~ encan-
tES - V<tle"ío Mag;alhaes e Bl'eno aa o"ci~~ 9"-63 de '0..11'_6" ,," n'c·san-c v:ava sabre a mesa o re1atónO ccapr€-
S ' l o A c 'a '0 ' "-'~ ~ "", .~ o, Cle"e 1 - ~r tadll I D t d A
~ v_1ra... J?os a apm ça , c~mp~l;- do-as j.unto à ,Rádio e TV Nacional. S; 1 " pe o epU.8, o . pgmto N.>()- Comissão Parlameníai' de In~

c,u, ma" na oteve opol"tllm~ade p.j.a co!n a cncumbencla de procederem .", \al~, conclmndo p01 ProJe~o de RpcSo- ,.-
votar, o senhor Laum I;eltao .. Nada :eV0.llt<lmfontll contábil daquelas ent Iuçao, Subm~tido ~_ votação, fOl apr~- q~ento para inv~stígflr as
maIs h:'lvend;). ':: E:.2r tr~0aelo, ,S'}} a daelcs. Foi ap~ovadn solwitação das ~adG o relatono f,nai, por unaml11~- causas da paraltzacaoc do

~ COmISS3G CG~VCC':la:, .p~:.a a ,ua se- S2l1ho,as lvoQone Mury~~PóV(}", e AIda nade, b~m ccomo l1Clotado o Projeto Ge p' t ri lll' ~c
gunda ~eun'ao ol'dlllana, a ser. rea._ Fernandes BastG:S no sentido de ser Resoiuçao que: o acompanhou. Resol- o.r. O ...e ! 16US;
h~ada, as qU1r:ze horas, na. proJ<,1ma requ:sltado, sem prejuízo de suas fUll_ VeU a CGmlSSaO, pm proposta do Se- ATA DA' 8~ R.EUNIAO. REALIZADA
quarta-feira, dla Dl!O de abrIl, levt1n- ções no Il'l:Jni.stério da Fazenc!(l, o Coo.- nJ:l[)l' Presldente. enviar OfiClO à Me- EM' 22 DE JANEIRO DE 1964
tandG·se esta reull;lao às dezesseIS ho- ta,dor Benedito Ruy GoialJeira Cotr§a sa encammJlando a matéria aprllva;;- (Encenamento)
'!'as e quar~nt-a. mmutos, da qual,. tU, para ajudar nos trabalhos de que fG- da. -Em v,rtuele da,:; Contac1Gras Aida Às vinte a ='1 haras do dJ.a. vín-
R~12~l'tO -Tones l!ollanda, Secret8.n,o, ram ~'ltlmlbidas. -Nada maJS havendo Fernandes ~a3tos e Ivone Mury PÔ- te e dOlS de janeiro de nul novecen
l~vrel !,sta ata, -~ue, aproyada pc,,,: atracar, í?ram e-'1.cerrados os traba- VIa a:nda nao havcocem conclrudo o tos e sessenta e quatro, presentes M
G~mlssa()', ser", aS"lnada~ pelo SenllGl lhos às QUlllze horas e quarEnta lUi- levamamento COn~abll de que fDram senhores Valado Magalhães. pedro
PresIdente.. . nutos .E, pll;ra constar eu, yolanàa mcumbldas" sugel'lu G D,:putado Au- catalão'Wllson F~.icão e Ru- San-

. (-!"..epubllca-se. por ter. csaldo ~om Mendes lavreI a p~esente €lia que, 11" gusto. NovaIS, a reallzaçao~ de nova toB, ReJa,tGr reuniu-se na s:ia das
varIaS mcarreço;os no numo do Con- da e aprovada. sera assmada pelo Se- reunlao da CPI para exame ctll tra- G0Is so::> ' preslCléncia d -én11 r
gresso" Nac.101w.l cno. ~9, de E,ába~o, : nhol' presidente.c lJ~lhO, tão ,logo O· mesmo fôss: cter_ R~gl~ Pách~co Presidente, ~. ~on1i~-
de abdl- de 1964, .pagma 2, ~38, 3· co mmado. FOl €lpl"?vada a pNpos,a,. fl.,.. são Pal'lamental" de Inquérito para
luna). ATA- DA 19" REUNIÃO REALIZADA cando de ser preVIamente CllmUl1lCa- ínvest,gar as cau.sa~ da paralisa'

-'ÉM 3 da aos Senhores Deputados a daca da _ . c ~ , . <' çao
CONVWAÇÃO c_~ ,IDE DEZEMBRO DF. -1963 reunião de",tinada àquele fim, - Nada do FOlGO de IJheus..~TA :- "'-, \ e

De ordem do Senhor Deputado va- A quL'lze horas e trinta minuto.s do mais havenelo a tratar foram encer- aproyada a da reull1ao anLerK,,"" ,A
lél'lo Malralhães, V,ce-Presldente, LO dia treze de dezembro de mil n{]VB- rados os traballlOs às' treze hor'ils eIseg;mr ? senh~ preslde~tec ~onceeleu
exerClClo' dg, PresIdência, ficou ceou. ce:rtc.s ce sessenta e três, presentes O" t.rinta mmutas ... E, para cGnstar, eu a palavra ao ",enhor D"put~,do ,Ruy
vocados os Senhores Deputados Mbm- Senhores Augusto Novais, Daso COlm- Edmo Frossard GaixdO, srevíllda de s~ntos 080 fLl1l de ~ue su~ ]!;~e~enc:a
brDs da comissão do 'Distrit oFecle- ora, Breno da Silveira, Gerem:«s FOD_ SeCl'etárlo, lavreI a ~ pl'esente ata que p'{)CeQe..se a 1elru~a da I elaLOrlO i:
ral para., a 2') reunião _ordinál'ia, qEe tes e Dirceu Car«GSo, reu:nI!1-Se,~ na elepols de lida e aprovada st;rá assl-I nal d~s_ t.rabalhGS, c o ~ual cGncll,uu
Sel'';' real,zada. na "ala própriajJ<Ia saIa das ~Is._ W? a pre.51.de:;c1oll -,in nada pelo Senhor Presidente. pGr .Plo~eto de ~e"Dlllçao .. .Em dls
a constn,ção elo jlcédio da Facultlade penho!' MIlton Rels, a ComlssHo Par- ATA DA 21" RElT.NIAO,c REALIZA- c~sao ralou o Senhor Wilson Fal
de ServicCl Bocial ele Brasil1:1. Cl'H1ç"ío. lamentar de IngueJ'lto d~stmada a DA EM 3 DE FEVEREIRO E 1964 cao louvandG o trab!lfuo do rel~tor.
de d'las' Jtumtas de~ Om~ciliaç:io e IaDUJ"o:l;- .os con.dlçoe.s de ,fncwr;am€l1to As dezessels horas do- dla [)lto de que fOI exato, mtellgente e apohtJco
,Jl;iga;,ento, €,.~.:Ib:lldade dGS in-Ofes-/ da ~~.cJl0 Naclüllai e :rV NaCIOnal ~- fevereiro de mil DüveceDtGS e seS6en- ao exammar ': dar paJ:ecer à maté
sôres cGntrat.ad'O§ e hOl'lstas da Fun- Bra>llla. ::- ATA .. Llda (;c ~provada ta e qua1J:o, presentes Os Senhoresc na, En~ VGtaçao foram apI:ovadas as
dacao EdudaclGnal e isenção fiscal a. da .l'cumao antex1DT, )l:xpedl~nte - Augusto NovaI.';, Dasa COlmbra, Bre- conclusoes apresentadas P~l~ Senhor

~ '.',' V" ela comootê-'lcia- Olentlflcada a CPI aa anex.uçao dGS no da Silvelra e Jeremias ,"'Olrces,- RUY santos em se,u RelatorJO ce a~do-
para vaIJOS lill]JDS .";'" el (~ 'BUtos em 2ü·11-53, da cópia do of1cill reuniu-se na sala das CPIs sob a- tado, sem restnçces, o ProJet<l de
espe?lf~ca dGDlstr~,o J;:;, BJa J964 _ 25-63, éncami~J:ad{\ ao Ministério da presidênCla do Senhor Mllton Rels, Resoluç1\o pelo mesmo oierecldo. Fa.

J3lasllla,;.,.:e;n 6 de, ab•.." :fn "'0'-;"1'0 F~.zenda, l'eqUlsltando O Contador Bc,.
Roberto "01 res HO,/<lllda, !i;cc",a. ' ntdito Huy Goiabeira Conê,a para. cr~ a Comissão pa~mentar _de' ;:nqué~ zenelo uso da palavra o SenhOT Pl'e-

laborar nG, trabalhos contábeis a que rito destmada a. âpul'ar- as condlcões sidente deixou conslgnado, para que
procede êste órgão, O Senhor Pr'es;- de funcionamento da R~~o NaClGnJ!l consta.sse ele ata, o, bOm com]::Drta
tl~Dte. iniciando a segunda pal'te dGs ; TV NaclGnal de Era.;al1a, ..ATA - mentI? de. seus llltegtantes, e, cle modo
trabalhGs, CGmunicou a seus pares ,-,'da e ..a.proc~ada a da" ;:eunJao ante.. espeCial aqueles ql~e d€1:tal}clo o eu
qpe em atenção €lO requerhnenta de 1'101'•• ~pedl"n.te - (,]~nüflcada a carr~. dos seus lares. em epoca ex
nc;':vb~ decdezembro elas Gontado1'as que Com1Ssao da Jcuntaela aos autos fl11 cepclonal e -festIva do C.[)]"Jeço ,.do
func'tl)nam CCfmoc Pedas da Comis- 19,12.63, do OflClO CONGE 63-268, de IArro Novo- compareceram as reunlOes

AI) 81' Gi)jJhel"mmo de Oliveira' ,oBO e,~'Oediu em onze do mesmo mês. 18.12,63 da Agência Central do Ban- desta DPI, na cidade de Ilhéus: -
Proj0tD nO l. ~71.63,. que "Il15htuí

C
o oficcos riÚ,meIo;; 26 a 29, respctiva- _co do B~a5ll; cn~aminranc1o o extl:ato a começar pelo l}ob-e R€ia~or Depl!

nôv{) CÓellgG ele ven,cnnentos e Van- ill<illte aQS :Elllncos do Brasil ,jAgências de CG~t.as da RadlO Naclonal, GbJetaItado RUy santos, P!,I.O Vl~e-~resl
tagens elos ;),Illllares' Central e S\tl) Ba·nco Nac,:o:nal de do OfWIO 26,63, diJ, CPI, com o Sé'- dente Deputado Penro CahaJao e

Sala da Comi.ssão, em 6 de 8.bl'J! lMiDas Gel'.'iis e' Banco__da Lavoura d~ ;'"uinte despacho eló Senhor Pl'esielen- nobre Depu!;ad.o-c Mário CGvas, ê5te
de. lD6J. - ulathelts Uctavio ];~(tnaa- l\,>U.n,as Gerais, S(~.tcitalldo aos n;esc- ,Ia:. ':junte-se aos autos,. clandG-se CO-Icelltão, SEm fazer parte da Com!ssão,
n1to, Secretarlo. / ' mos ,os extra.tos de ~Tltas tlas Ratllo nheClmento do lllesmo as Contaeloras acedeu a seu convite, para tomar
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de Souza. Ouedes. soiícltaudo !iliCl1Ça. N9 1.141-64 -Requerimento de 301 N'! 1.151-64 - or, n9 2.lKl6. de 18 N9 1.159-64 - RequerImento de 31
especlsl, . de março de 1964· de Ca.rmem ·Cn-· de março de 1964· do 51', Diretor do de março ele 1964. de José Jorge. ~o-

- EnvIado à O.P. Iram, soiicltando eoncessão de férIas Pessoal do Ministério da Fazenda. ucítanuo avrebaçào em sua roma de
N? 1.124-64 - RequerimentD de:lO regulamentares. comunicando concessão de salárlD- pagllmc1110 do desconto mensal re-

Go marçu de ' 1964, de F1nvlllJ:Jo Dan- - El.lvlauo â O. P.; ICamllla relativo à mãe, à funcIDná,- tal,vo ao aluguel do Imóvel que
tas do Na.seunento. solicitando justi- N9 1.142-64 - Of. n9 reí, PR - l'ln daquele Mlnlslério Dylene Tôr- ocupa.
S'lcllçilO para o atrasD no registro do 5.885-64. de 24 de maico de 19li4. do I res- da Motlll, Irmã da. funcionárIa - E);)viado à D. contab.
ponlo em 20, 21. 221 29 c ~O de Ja- sr. Chefe do Gabinete cMI da pre-, da Càmara Cyiene 'r-l"lleS da Motta. NI' 1.1üO-64 .:.. Requel'lmento dc·31
):lc.rode 1961. sldênc1a da fWpúbllca, eneamínhan- - Enviado à O. G. . de março de 1964, de Sarme. ca-
. - l:;l1Vlalio à D. O. do respolola do MJNI ao R. I. nu- Em 31 de março de 1964 rum, solicltandD majoraçt.o de gra-
- li/9 1.125-64 - Requerimento de 25 mero 1.384-64. do Dep, Benedito N? 1.152-64 - Of. sem numero. de r..flCação aaícíonaí.
(lo março de 1964 de Benedito Cruz, Vazo 30·dc março de 1964. do Sr. Sooretá- - enViado à·D. P.
t;olicHando concessão de férUls regu- - Enviado à 1~ sccrela.rl~. rio Geral da P"esldência (C.O.). en- N9 1.161-64 - nequerlmento de 31
)limcnt.nr~. I N? 1.143-64 - or. sem numero de camlnha·ndo recursO do Sr. Chefe de março de 1964. de Alt-eredo de Je-

- 1!.11vladD à D.P. 24 de mureo de 1964. do Sr. Chefe da secao de Sinopse l\ Mesa, ares- sus 831·1·(}S. solleltandD concessâe de
}l9 1.126-64 - Requerimento de 11 . do Gnb. CIVil da PI'E'sldênC!a da Re- peito da aqulslção de uma máquina 16 días de férIas restantes, a partir

de IlUIÇO de 1964, de Abdo José COu- publica. encaminhando 11 MensagemIDuplicador elétrleD automático DIT- de 6-4.
•i IlaaeJ 6oJcltando D pagamento de Prestdencial n? 56. de 24 de março TO-D31. .. - Emitido à O. P.
dlas de férias que deixou de gDzar, de 1904. com anteprojeto de lei abrln- - El:lNIÔD à D. O. 1'1~ L 162-64- Requerimento de 30
em virtude ue ter pedido exonera- do, pelo Mmlhlérlo da Fazenda. o N9 1.153-64 ~ ar n? 2.928. de 13 de março ele 1964, de José E5meraldo
Ç[1O Ui) Quadro da Secrelarla da Câ- crédito espe<:lal de Cr$. 400 OOO.OO~.(J(J de março de 1964. do Sr. PI·e.~ldenle da snvs, solle:tando justlfieaçáo para.
mara. (lntegrallzaClio do cap;tal da U.!ma da Federação das lndÚJ'trias do 1');- a falia de registro do .pOl1to em 4. L

-- ffiJvlüdo à O, O. I Tcrmoclet.rica de FIgueIra - UTEL- tado de São F1Imlo, eueamlnhando - EIlvJado à O. G.
Ny 1.127-G'1 - Requerlmenlo de 30 FAl. a curso do Plano do Carvão cóph\ c relatório qUe consubstancla N'! 1.103-64 - or. 119 23-07-1.825

de março til' 1964. de Lulza A"lgaill Nac.onaJ. i os estudos reallzados pela comíssae de 19ô4, do Sr. Chefe do Servi.,o
de l'ulUl.';. soncrtando concessão de - EnVIado 11 MeslI. IEspecial designada para procedsr aos 1Jnollllário em Bra.s1lJa (1A1'1I. ei>-
re..as ICtiuJUlllfntarcs. N9 1.14'1-64 - Of. sem número, de estudos atínentes AO· fornecimento de camlnl111:ldo relação dos apartarnen-

- Jo.nv,lIloO II DP. 124 de março de 1964, do SI'. Chefe enerr,la elétrica na região centro-suí lOs cujas taxas de ocupação ainda
}Iv 1.1~U-1,4 - Requerlmenlo de 30 do oab. CIVIl da Presidência da Re- / do país. nao foram pagas. em aditamento ao

de ma: 'iU de 1964, de LUJza Abigail pÚ'Jllca. encaminhando a Mensagem - Elnviado à Presldêneía Of. nv 1, 506-64 (Prot. '87-641.
de lo,t,u.:" solicnando 5 meses de 11- .Presldencral n9 59, de 24 de março de N9 1.154-64 - RequerImento de 31 - ··r:,"l1viado à O. G.
cen ,a ",pec,al Já concedida. 1964, com ~ontep ojeto. de lei abrindO, de março de 1964, de Jurandlr .Lelte . N9 1.164-64 - Of. no 307.484-63 -

- lLllv.a~o à. OP. pelo MVvP. o créd-to especial de da Silva. solicitando o cancelamento GM 685-R. de 18 de marco de 1964.
}Jv 1.i~9~U4 - Requerlmenlo de 23 Ur~ 3ilO.OOO.OOUOO p~ra pagamento. do desconto mensal que vinha sendo do sr. MInistro do Trabalhe e Pre

de março ae 1964, de Lulw Ablgnll aos associados do SindIcato dos ope- feJ!o e msua fôlha em fAVor do vidência Social. encaminhando rcs-·
de l·~.l'.M, soncrtando permlssüo para nirius N~Vfl.:s do Rio de Janeiro. IPASE, I"Clatil'o a S~guro PrlvadD. pm,la do Departamento Nacional MP
tio ausemer do Paía. Envlauo iJ, Me.~lI, _ Enviado à D. Contab. Prevldencla Social ao R, I .

- i!:'JVlado U D. G. N9 1.145-ü4 - Qf,_ ref. pn-12.472 N9 1.155-64 _ Requerimento de 30 456-63. do Oep. Ney Mara,nhão.---
N·) 1 130-04 - Requerimento de 30 de 1964, de 24 de março de 1964, do de marÇD de 1964 de Agostlnl1o Pe- - Envl3,do iI. 11l, Secretaria. -

de l1Iar~'o de 1964, de Cláuúlo Alber- sr. Chcfe do 90b. CIVil da. Presl· retra da Silva, sollcltando Justifica- N9 1.165-64 - Of. ret. PR-30 5711
to ArllguO, sDilcll.anelo lICl!'llça para ciência da Republ!ca, encaminhando Ç1iD para o ntrMO no registro do pon. de 1961, de 30 de ma.rco de 1964, do
truklmemu de saude. a MeJ1Sag!'m presidencial m 60. de to em 9. 13, 14. 15. 22 e 28-1. SI', Chefe do Oab. Civil da Presl-

- h11VluUD é. D.A.M. 24 de mllrço de 1964. com nntcprojeto - E:lviado à O. O. déncla da RepúbJlca, encaminhando
}l9 1.131-64 - Requerimento de 30 de leI abrindo pelo Ministério da Pa- N9 1.156-64 _ ôi. n9 157. de 30 re61Josta 00 Ministro da Fazenda ao.

de llIl1t'ÇO de 1964, de Bcnlcio Men- zenda, o crédHo especial dE' 01'$ •• de março de 1964. dD Sr. 19 Seeret"- Reh'a I. no 45-61, do Oep. An1sl0 Ro-
des Te,xclra, -liollcltando concessão 51.572.600,00 para pagamento aos .. I
ele ferias regulamentares. servidores da Escola Aécnioa Naclo- rIo ~o Sen~do, encaminhando para Nq 1.166-64 _ Of. n9 16.799. de

- EnVIado à D. P. nal. do M. E. C. revlsllo da Call1ara. autógrafD dD Pro- 23 de marçO de 1964. dD Sr. Chefe
N9 1.132-64 - Rcquerlmento de 28 _ Enviado à .Mesa. jeto \19 14--~3. do Senado, que dá nova do Gab. CJvlI da presidêncIa da Re-

de moirço de 11164. de Joanlr Ferre{rll N9 1.146 64 - Of. bem número. de den0!1llnaçao nos cargos lsoladD8 de públlca, encamlnl1ando parecer do
de Ollvell·lI. soliCitando just1flc:r.;oo 24 de marçD de 1904. do Sr. Chefe provimento efct'vo,_ do .Q.P•. do ~i. DASP a respeito do prDjeto número
para. a falta. de registro do ponto de do Gab. Civil da PreSidência da Re- ~térlD das Rclaçu(\3 Extel'iOres. de 3.040-61.
saldo em 13 e 23-3. publica. encaminhando a Mensagem M!,nlstros para Assuntos Eco11oml- _ El~viado à 1•. Secretaria.

- EIlVJado à D. G. Prcsldc11cial n? 61. de 24 de março COS , N9 1.167·64 - Requerimento de 31
}l9 1.133-64 - Requerlmr1110 de 30 de 1964. com anteprojeto de lel abrln- - Envlodo à Mesa. y de mnrço de 1964, de Matheus Octá-

ele malço de 1964, de' Má-"Io Maga· do, pelo MJnL<té.'lo da Fazenda oI Nq 1.157-64 - Of. n 158, de 30 vlo Mandarlno. solicitando se consle
lhães. sOllcltlloJdo concessãD do slUdo crédito especIal de Cr$ 100.699.80 d,e marçO de 1964, do Sr. 10 seere::- em SE'US assentam~ntos elogio e CDn-
de 27 dias de Cérlas. para pagame;1to aos servidores do tárlo do Senado· eneamlnl1ando au- ce."são de medalhaa. de que tratam

_ EnViado li O. P. Instituto NaelDJ1al ·de Eduooção de tógrafo do Dec. Leg. n Q 1-64, (proj. recortes de órgãos oficiais anexos.
li/o 1.134-64 - Requerimento de 20 Surdos. do MEC, 13.A~63, na. Câmara), promulgadD _ Enviado à D. G.

de março de 1964, de Arrigo de AI- - ·EnvJadD li Mesa. pelo Sr. Presidente do Sen~do. que N9 1.168-64 _ Requerimento de 31
mclda, solicitando zonces."âo de fé- N9 1.147-64 - Of. sem número, de aprova o texto d!" ~nvençaD rel~- de marÇO de 196=!. ·de Osvaldo Oavina
:rins regulamentares. 24 de marÇO de 1964, dD 81'. Chefe tlv~ à troca IntelnaClonal de Pu1Jli- da sllva. sollcltando averbaçãD de

_ Enviado à D. P. do Oab. Civil da Presidência da Re- eaçoe.~ adotada pela COnfcrência Ge- tempD de serviço constante de 2 cer-
N? 1.13564 _ AvL<D 110 GB-52. de publica, encaminhando a Mensagem ral da. ONU. etc .. celebrada em pa,. tldóes auexas e eO:1ceEsão de graU-

25
·de lllalW' de 1964. do Sr. Ministro Presidencial n9 63· de 24 de marÇO ris. de .. a 5 de novembro de 1958. floaçfio adicionaI.

.,." de 1964. com anteprojeto de lei a'Jrln. N9 1.156-64 - Of. n9 157, de 30 _ Enviado à O, P.
da }o'azenda. enc I.'nillhando resposta do. pelo Ministério da Marinha, o de março de 1964, do Sr. 19 Secre- N'I 1.169-64 _ Requerl.mentD àe 3~
da SUMOC ao R. 1. n9 1.375-63. do ' crédito e3pecial de crs 300.000.000.00 tár!o_ do senado, encaminhando para de mal'ço de 1964, de Adalberto de
D~. E~~;~1o ~af~J~~~~I<1l'la. (construção, ol·ganlzação e Instalação reV1Sl1O da Cãmara. autógrafo do pro- Oliveira. solJcltando justificação para

N'I 1.136-64 = Requerimento -le do centro de IIEtJ'u~ã() de Maritlmos jelo n9 14-~3. do Senado, que dá nova o atrasD 110 rel\IstrD do penro em 6·

30 de
","'·00 de 1Pfl4. de Paulo lkal "Almlranfe Graça Aranl1a". den~mlnaçao aos cargos Isolados de S 14. 15 e 29-1.
,.~'. - Enviado it Me.<3.. pl'OVllnento efetivo, do Q. P do MI- _ l!:nviado li O. G.

de MelrelJes, ~Dllcltondo o reglstl'O • ' nlstérlo das Relações Exteriores de N9 1 170-64 Requerimento de 31
em SelL'i aS>Co.ltamentos do votD de N9 1.148-64 - Or. sem numero, de "MinIstros para assuntos Econõmi· d ., d 1964 d Almi Lima
louvo.' constante de recorte de OCN 24 de março de 1964. do Sr. Chefe co.~" 'lI elt mlt"lçdo e ....1. e r <sen'
IInexo. I do Gab. Civil da Presidência da Re-' c so c au o o re,,~ 1'0 em seus a· .-

_ EnvlRdo à O. G. l I públJca encaminhando a Mensagem - enviado à Mesa. tamentos de certlflcai'los de conclllbao
N9 1.137-04 - RequrrimClÜD de 30 Presidencial n? 64. de 24 de março N9 1.157-64 - Of. 119 158, de 30 de cursos ane~Os (5).

de mat';'.) de 1964· de 'Paulo Leal ;le de 1964. cOIn anteprojeto de lei alte- de mai'çO de 1984. do ST. 19 SeCl'e- - Enviodo a O. G.
MeJrc!es; solicitando concessão de rando as dalas de itnicJo e têrml110 tárlo do senado e11cammhando au- N9 1;171-64 - Requerl~~,~to dj ~1
iér4'l; rC2,ulamenlares e 36 dias de do exerclclo fJnancelro da União. tógrafo do Deo. Leg. ny 1-64,· (Pro- de ma,Ç<J de .1964. de Aro...... Be Ctna
:recesso. - Enviado à Mesa. jeio n9 13-A-63. na qamara), pro- Porteia, sDlleltand~ Ilcença à gcs-

_ ElIvlado li O P. . N9 1.149-64 - 01. sem número, de mUlgado pelD SI'. PresIdente do Se- tante. .
N9 1 138-64 - RequerlmentD de:lO 24 de marçD de 1964, dD Sr. Chefe nado que aprova o texto da COnven- - EllviadD à O.A.M.. -

de março de 1964, de Maria Benedita do ·Ollb. Civil da Presidência da Re- cão relatiVa à troca Internacional de N9 l.172-64 - Requerimento de 31
de Frl'II06 6'·ahdão. solicitando IT.-'l- pública. encamInhando l\ Mensogem IpubJlcllI;ões adotada pela COnferên- de marçD de 1964, de ~armem Oa-

jo, ..çr,o d? gl'atlfJcacão adicional. Presidencial 119 65, de 24 de marÇO cla Geral da ONU. etc .• · celebrada raro sollcltando. overbacao àe te!11!?o
_ EnViado à O P. . de 1964, com anteprojeto de lei que em Paris, de 4 a 5 de novembro de de servIço constante de cerüdao
N', I 13964 - RequerImento de 30 dispõe sõbre a entrelta das cotas dos 1958. anexa.

de m9rço ae 1964 de JOãD Antõnio Impostos de renda e consumo aos - h'Ovlado à 1. Secretaria. • - Envlndo à DP.
da Silva, sollc:tando cancelamento MunicípIos. N~ 1.158-64 - Or. n9 160. de 30 N9 1173-64 - Of. nQ 13 de 31 de
dos rJr~",mlo.. que ~otreu em deeor- _ Enviado à Me:;a.. de março de 1964. do Sr. 10 Secretá.- ma.!',ço de 1111l4. do servlco de Olvul-
rênclB <le atrosos.. N9 1.150-64 - Requel'lmento de 30 1'10 do senado cDmunlcando o encn-I !laça0 (CO), comunleaudo a frequên-

_ Rnvlad(l à o. ~. de março de 1964. de Agostinho! PC- mlnhamento à sanção presidencIal cla em março. do pessoal ali lotado.
N? I 140.64 - Requel'itne11to de 30 reira da Silva Filho. solicitando nO 3.40S-B-61. na. Câmara. que re- -' Enviado à OP.

de marco !le 1964 ele Ety ~e OliveIra averbação em SUll folha de llallamen- verte ao Serviço AW'!o ~o EKérclto o I SeçãD de Protocolo - Brasilla 
Viana ,o;:rltanrlo r~ncM;nú de tif- to. do de.~conl" mensal referenle ao Ten. Cel. Rubel1..~ RIbeIros dos San- D.1".. em 6 de Ilbrll de 1964.
rias rr"lll"menlal'es {!Ju;uel do Imóvel que ocupa. tO!.' WMle,' P;nlzeli'o Alves - Chefe.

_ l''nvlado i, O. P. ,.... EnvladD à D. Contab, EnvladDà I" secretarIa. t'C,ôU~:dS shrd1u cmfP1
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1
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r
I
I

f
I

I
I

I

18
27

~- 7 ·.33
,1- 7·63

[4'al'~S:, Ucenc~~~ ou -'I~l

"lll.~I.l\me"tv< ,.[
-:;- C . .;rt

~ L ' , lJ,l
-i"I'" C·,\.~.,!.
,.'

~ . __' __ -:""l.~

t· 7..~õ i'
i: '.~_~g I·

ao- 11 56 I
n- ",56 . \1

27~ li ~6

>lo ~ 81
17,:' r. 51
19 ti si '

. ':6· 6 ·61 I
' 1- 'i 61 •

2~ d-~l I
:t. a-ei I
'J. 8-dl

31' :,-S2 I
1- 7-63
1- r-sa I
1- /·63 'I

,~l- .l·f>:!.
'1- '-63 I

-1,- 1-63
1· 7U3

12:10-50
6'12-50

30- 6- 56

- I
: mla (H) irt~te.;so ., ..

---- '~"-J ··~·~'l ---'~
Olll-'Si:'. . I 1 Cl.,,~-
rtcacuo ;c _I C_j&.~~e (l~tt'_'í1Ó

base I I JfH.,o'
f

I
9.411 I t1 4U
6.504 I '.11.504

1<l.153 I 10.245
11.:70'·1 n· 49~

6:442 i· 6.422
6.368 I 11-447
7.426 I 7 426
7.347' I 7.:147
7.405 I !lAia
8.738 'I e.738
6.510 1 &510
8.495 I 1l.495
6.824 I '1.129
7.177 f 11 796

10.123./. lD.123
'8.726 8.726
8.205 , 8.205
7.875 , .7.875
7.107 I '/..10'1
6.543 I 6.543

U~~ 'I'~'~'~~~
, I [5.768· I 5 769 .
4.749 .' 01.749

I I

--- 1

i
I
I

I·
3.076 I
tgg~ \
2.723' I

I
2.652. I
2.596 j
1.056

.959
957 .,
939 ',' .

914 ',I
882
.882 l
882 I
6H
184·
184
184
184
184 I.
184 I
184

I
184 I

.184
I'

~

i
l
I

I-.\

l

= \._. "

4.809 I'"4.747
2.741 .

Ciassi:"
ficação i"'l'l~el

NOMES

Observação: Os desempates' obedecerem ao disposto no § 89 d()' Art. 121 da 'Resoluçáo 'nY 67-62. [. //
, mretona do Pe.ssOQl - Seção Administrativa, em 10 de. março de 1964. - llfaria de LourUes .GOnçalV"s, AuxiliaI' Leg stntívo PL-IO. - Ba1blml.;

,ArnctuCí .iYleiictcsJ' Oficl~l LE'g'lSlativo~ PL-5. - Zely de castro GU1'lnardes. Onere ca S. A. . , .J.

OFICIAL LEGISLATIVO, SíMBOLO PL-4
, tempo de S(Jrvi~o até Ú-12-G:í IArt. '125, -zeÚa b da uesotucõo 7/' 67:62.1

,-.

5
la

-'

6
6G

~-

1

1- 7-61
1-' 1-61
1- {-61
1- 7-51
1- 7-61
1- 7-61
1- 7-61
1- 7-!l1
2- a-si
2- s-ei

Clliélõe

2~ 8-61
2- /1-61

10- ':;-62

1- 7-!i3
. 1- 7;63
l~ 7-63
1~ 7-63

10- 5-62
lO- 5-62
1-"1-63'
1- 7·63
1- 7-63

'1- 7-63
'·1- 7-63

1-' 7- li3

1- 7·63
1- 7-53
1- 7-63
'1- 7-U3

.,. 1- 7-63
'1- 7-113
1- 7-63
1- 7-63

I

II

6.233
6.1õ8
8.nll
8.725
7.894,
6.714
6.006
5.9!W
5.988
4.906 .
4.827
4.703
5.735'
4.636
4.5~4

4.532

3.143
1.714

!l44
4.628

9433
9.129

·6.873
6.373
8.285
6.081~
5.972 .
6.099
5.666
5.7Q7

I
11 f. J. pelo'

IArt. 145. le- .
Jtra "a:,' ,

e p do Art. 121 da. Resolução'no 67'062 (decisão dR "l\"r-e'-.a-em--re-u-n-:-::iáo de 11'

'paulo snu, AUXillar Leglskltivo .PL-I0. - iJalb~na Amalld Menàc3,' OU..... ,
','

2.715
1.714

944
4.628

9.438 /1 0 I,' 1:-"--I:-~
9.129 !
6.873 I ~I -
6.373
6.126. I I l
6.OS1 I
lãl .J"> ,:: ;:;1II
7.010., 7,,010 '/
7.406 7.4<16
6:6012 I, 6.642 I
6.233
6.168 !
8.729
8.725 I'
7.894 I
6.714 I
6.006 I

c 5.994 I
5.988
4.906 I
4.827
4.702 '\
4.677
4.636 I
4.594

1

4.532

I
I

t· I I ~ ;. , • I Falias, licenç'H' lJUI .I ., Data 'dO' i ..~re..«!o I ata -uuuentos
I Serviço I Ser:vlço 1- -.:..-...----:.-11-----\- Cln:c~l.-_--II-'·-----
I I:'úb'1CO - C1af.sl~ 1 D~~["?" !" -Público I flcaçáG··1 I flcaçno OlabU

I baSll' • base II
'. I .. I

914
914.
1114
914
1114
914
909'
901
882
882

876
816
601

184
184
184

.184

601
601
184
184
184

184 !184
184
184
184

1
184
184
184 •
184 I
184
184

orasse

I
I
(
I,
I

I
/

..I

1.055
949

.-

Cla~si
flcação
.bnse

NOMES

1 - ~~~:r:o. :\~.:~~~;~•..~.~e.s•• ~~.. ~l~~I"
2 - Maria. Lulzll. de Toledo Pereira Reis.,.
'3 - Mário lusim •• , " /.
i - Annita Cruz Lopes de Siqueira ~.

5 - Dejs ldo Bandeira Góis Lopes •• ' ..
6 - Dulce de Almeida VasconcelJos "
7 - Matheus octavío Mandarino "" "
~8 ..:.. Luíza, Abigail de Farias ... ; ... " ..
r.:9 - JovelinaMendes' de Carvalho ", "
10 - José Paulo SilVa """.. ; .
11 - Rosálía da Cunha Figueiredo de ,Car-

valho' • .. ..
12 - Hcnriqueta PaurB , , .
13 - Marta da Glória Péres TOl'elly ....•...
14 - Sylv!á Curi Kramer Benjamin do

Ornto " ..
15 - VIoleta Albino Nogueita Le Roy ..
16 - Genny xavíer Marques " ..
17 - Nídía de Castro e Costa ..
18 - Ivan Romão Teixeira Bal'oosB ..
19 - Alberto de Olivetra " ..
20 - L'R Campista Santos .
21 - Zélia da Silva Oliveira .
22 - Atreu ozelim . . .
23 - Jairo Terezlllho Leal. vianna ..
24 - Nadír Pinto 'Gonzalez .
25 - Luiza Ro.salina da Paixão .
26 '- Fr<lnêlsco ,José Ferreira studart •.•••
27 - José Augusto Nascimento Guerra •••.
28 - Ivsnnoeh Lopes Ro.<;{ls .
29 - Luiz Leite Mariz Neto .,. o' "

30 - José Arímathée de Araújo Athayde
Lima .• , " ..

31 - Luciano Gomes de Lemos " .. ,,!
32 - Alteredo de Jesus Barms ~" ..
33 - Roberto Tôrres Bonanda ..

I
. Observação: Os âesempat.es obedeceram 1:\0 disp~to nos ,~ 1I~

de julho de 1963) • '. I .'
, • c Diretoria. ,do pe.ssaal.:seç~ Adminlstrat!!ej em 2 ile'·marça de 1964.
[' illljal LegWattvci. PL-5 ...... zely aeCet8tro UUl11Wrã9l~ phe!e dI. S.Á~
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DIARIO DCi CONCl=:ESSO NI\CIONAL (Seção I) Abril de .1964
.XL:t .• _!$!i_o

OF'ICI.~L I,!':GlSLA !'IVO. Sl:'vlSOLO PL-5
t'cnu-o d" S·I·V)~J ate 31 1J.6~ IAr1. 125, letra. "1." , da RC'o()l\1~ão n. 61-~

!,úbllco

l j
Dn1.a do 'n:Te.~"o ,Faltas. Iícenças

1
1 nlL Chl.>&f\ lou atastamemo

I>U nona orasse ou no
Cargo Cargo

I

26

1/. J.
4 t, J.
1 t. J.
1
'7

877
lfI5
1115
875
875
S'I5
849
601
601
6{11
6'.)1
601
6111
2!4
18.1
lr4
184
184
184
184

184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
134
184
164
li'4
164
184
184
184
184
163
177

4.175
4.B2a
5,236
6.golJ
5/!:>1
6.U7
~.462

4.·J~8

5.037
:; 022
2.3~3

4.604
4.111
5.35i;
9 40~

II.OUR
~.D12

7.(lii~

7.325
(I. 4-11
6 499
5.830
55liG
5.314
4921
4.700
4.69í1
4.680
4.500
4.062
3,31S
2.910
2.143
1.490

945
817

6.433
(;'323
ll.:m
2.683
3,339

-:~;5-·----~29.. ?... 6611 --\----~.~.--
4.822 .
3.2SG !I.P.1l1
6.988 9.~ 61 •
5.251 p.f·.61 J
1!-79'1 I f! P 613.482 9.861
4.69810 5.62
5.0:17 10 :;,62
5.7.í7 10.5,li2
2.3U3 I 10 Õ 82
4.824 10 s 62
4.711 ! in.e 62
5.355 111.63
II.JU3 " 1.7.63
8.008 . ].763
7.912 I 1.7.63
'/ 666 I f. 7.63
'/.325 1.7/1,1
6.441' 1.763
6.4119 1. 7 83
5.830 17 63
5.566 1.763
1>.314 I. 7.63
4 927 1. 7 0:1
4.700 1.7 63
4,69S 1,763
4.680 1.7.63
4.580 1.763
5.805 1.7.63
3.318 J.763

13.578 1.763
2.44a 1.783
1.674 J.7 83

845 :1.7.63
8~7 ~ :/.63

6.433 1.7.63
6.323 1.7.83
6.321 I 1.7.63
2.683 I ],7.63
3.339 _ 1.7.63

O'J'3' u', Ct. êf'r.empatu entre 05 tunclollá~QS de M. li a 8 e 8 & 12 obedeceram à ordem de clll.l:~lrlcaç!io no concurso visto seu Ingresso
no símboi-; ter decorndn de eaouadramento: bl OIJ demais desempates obedeceraM lIO dísposto nos U S9 11 13" do Art J21 da: Resolução nQ 67.(;2
(rle".0,60 dI> Me."'" rnl l'ellnJão de 11.7,1963'. :

Dll'ctori~ dI' 'F'e.;sooJ Seção Admllll~iratJ'ta. ~m 10 de março de 1964. B:llbill4 Arnault J[tllldes ar lego PL-5. Visto: :ZellJ ... ca« ....
Gllimnr{j~.•, Chdl' naS.A.· s • u..e

OF1C~ U:OlSLATIVO. s:fMBOLQ PL-G

Te'''IJJo rle SHJI/í'D até 31-'1.2-1003 (Ml. 125.]ctra "li", de Resoluçcio nQ 67-112)

7

3

l"altu. llc/illÇ:ts
ou afastamento
na Olasse ou no

Oargo

!
1
I

8.~1.Gl

27-10.61
10- 5-62
10. 5-62
ro, 5.62
21- 6'63
25- 9-63
25· 9.63
se- 9.63
25- 0-63
25· 9.63
25- 9.63

'·11.63
7-11.63
7.11.63
'1.11.63
7.11.63
'1-11.63
'141.63
'1-11-63
6·12·63
6·12-63
5-12-63
5-12.63

J

5.823
2.390
6.283
4.683
6.476
4.524

00
'1.598
e,739
4.0'16
5.533
3.037
8.379
'1.952
6.984:
5.883
5;216
3.1'1&
2.498
2.955
6.510
6,840
3.494
1.661

serviço

Público

Serv!~.()

PúbUcCl
Pederal

'783
"I{2
601
801
594.
194
9S

• 118
lI8
ll3

:i
55

_56
56
56
55
115
55
55
52
21
27
27
27

__ _ _ --' T.._em_J1_Q_d_I'_S_e_n_'i_ço...;. ~__ I- .-~ ,
....-~ I t Data do Ingres.so

Clll&~ \ t na Cla."Se
ou j , OH nocargo .-:.. -!.I_""'. '1 Carga

j 1----:-----"
"

"/ O ME 3

- L!'opold na Bulhões , ••• , ..
2 - Fehno Fto~ard Pa~xfta ~." ~ I ••

3 - OOralke da 5J1va FelTclrll , .
4 ~ SOlange Sérvlo de souza :.: ..

, li - NéIJ}·d.. Gcr.~nlves Aguado Or'mel: .
U - Mana .Ma~dalnea lll'l'br:rg ..
'I - Antônlo a.tsulslau Gomes (concursado! .
B .- \Vnltrr Pmhe 1'0 Alves ..
n - 1>I<lrla l'herez'1 de Almr·2da Baltar , .

to - Haydee FOnf€Ca Earlrl0 .1 ••• .1. n I •••• '., •••••••

11 - Mnrla Clofll E!JPveR ..' ..
l~ - Nltjj' GlIl . .. •• • .
1~J, - CeclUa !.ope..q, Pereira 'Borge~ •••••••••••••••••••
14 - AldeOnCt da Slll'a "tll'eu ..
:5 - Maria Luíza Rud o GamJ;arCielJa ..
~6 - MlIl'la Oeratdn Ortco FUpllk .
17 - Mauro Gompg Azcvpdo , .. '\1 ' .
1ft - carmen cararn . .. . .., ..

. 1~J ~ GIlberto de OUvelm courmne ., ••••••• ~~ ••••••
20 - Marta Bernl'rd.> Ramos Maflelra ..
:.l! - Tereza de Je;.us X3\1íel GOnlE!D ..
23 -.-- \~vC'nE' 1\foura Fonsf;lca ,. t ••••••• f •••••••••••••••

23 - Olgll Martlil3 de Arllújo ~
:.l4 - He:oLsa Marjp de SOtl7,a Dantllll .
25 - MarJa LucJa Amorím Pâscos. ~.......... .

DlreioJ'la do Pt'",sonl. Seção Admlnl.stl'atlva, em 2 de março de 1984:. - Paulo Brl/l. AUJ:. ~(lQJlllativo. J>L-!D _ Balbínq ArnilU4 If~. Olt.'
ai.: f.ealslativo. PL-5 - 'Lelll de Castro Guirnarlle.1. Chefe dll, S.Á.
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.DIARJO DO. CONGRESSO NACIONAL, (seçã.o I) Abril de 1~Q4' ~ ~1Ql

, I .

,AUXILIAR ~EGISLATIVO"SíMBOLOPL-T

Te1!J.po de Ser,viço até 31-12"1963 (Art: 125. letra "o",.d.e Resoluç4!J n~ 67-62\

NOMES

I - Eloá Moreira da Silva MartJru; p.ereira. .
.2 - SteJla Prata lVt Silvo. Lopes .
'3 - José Itamar Bragll. , '_~'I
-4 - Jose. Prudêncip da Silva I
·5 -,Maurflio Penna GrQha '
6 - JOSé de oí.veíra Maria : ~ '"
7 - Symira Palatinik . • ; ..
8 - Jc.sé Alberto Gonçalves dl> :Motta '
.9 - Aureliano LOpes Can,çaclo •.••••.•••••••••••'••••.

10 -'JOSé Roque 'Martins e Silva '. '•••• ; •••• , .
I!. - Maria, EUllice MartiI\S, e snvs, ...•....... .-....•. '

co I

Classe
, .oU -,
Cargo

,

184
18,4

-184
,·18.4

184
184

F 184
184
184 .
183'
154

Tempo de Sermço

l ServiçO Serviço
Público
Federal Público

I
4.017 r 4 ..017I

\

' 3.684 'l,283
3.389 3_389
2.817 a.srr
2.525

c .\

2.52.5
I 2.52lí :l~52':i,

I ' .'2.523 ~·5~ª
,1.821 1.827
6.522,

I
7·~96

(
6.84(1 .6.840
2.759, _ 2.759.

(

na .orasss

1~ 7-63
1- 7·.63
1- 7-1i3
1,- 7--tti
1- 7-63
1:_ 7,63, ,
1- 7-.63. '
1- 7-Jil
1_ 1-63
1.- 7-63
1- 1-0.3

':,-

1 li ..T
I

30

ÁtJXIL~R 'Ú:CHSLàIVO. SíMBOLO PL-9 , '
Tempo ::le serviço até 31.12.53 'i~rt 125,letra "b", da. ResojuÇá!l n' 6-hd2}

1
_~3.ta d!l' i~lg~%~~ :Ir~ltns. lIcenças

.....--1
na Cl!lSJo~ : ~,ou afastamento

ou no , Ina orasse ou no

Ollr[,jo' I " O:lrgoc- ~

'. Serviço

Público

Servi'}o
Público

Federal

, Classe
ou

Car!;o •.

11

----~---,.---_.--:-------NOME.S

-

1 - DJn'lh de, Freitas TOrres Rocha ....•...•••..•.
2 - Irene B10is ,Montes de Souza ' ..

·3 - Jmé de QUfiroz oampos .
,4 - '.M.ariil Btn.l!dlta Fréítas B:nI.cáo •.~ ••••••••. ; •.•.
5 - Jane Vlannn de Mellu .- ; :.: .
6 - Ro~'trval ,.~ati..~ta . de Jesus ..
7 - Ma.":I O!cl]a' Orue<> ..
8 - Lu'z Gomes Begulto ..
9 - Nels:>n Pm ucker ,,' _

'10 - Deo~ato Pinlo Ribeiro :(1.lvard •...•••.••••••. , ..
11 - EVa M,r.-iam WelnEtock ..
1.2 - Atice FoozI Glllóerjz:r.! ..
13' - C!lJ.r'ss~'de SüIlZll. .• .. .- , ..

'14 - SyJi'JO de Lem<.,s Cnmarg<: , .
15,- Hélio Dutra .
16 - Lya de Li!J1n Borges _ .
17 - Naoor TapaJó. ,Oaldas ..

~
. 18 - Al?~n0'10 Sique~ra CÓ,:/.e,,; Filho , .

9 - Aracy de Alme da Coucelrc. .
O - Maria Josefinn, dp Mell('ze.; Lopes ..••.••••••••'. : .

:21 - Paolo' Or1ulldfi PJa-cesl .
:22 - Clóvs Mello '.~.- ' : . .'.:~.
23 - Vlc~: Hugo da Custa .
:24 - Cle« Abrallão de CarvalhO) - ..
25 - Flavio Bastor. Ramos . .
:26 -----: Marlc'ne de Mour~ LILttuni .
27 - Mal'lll de NaZIll"Clh na.up Machado. .
'28 - AdéI:r Gome, da Fome~a ~ .
:29":" W\tã')I)'RicardCl Barbosa 'lT1{'l,nll. .
<lO - rtacv Marques TovarC\r. do! Silva .', ; -. .
31 - Hamilton Ealão Cordeiro ..
32 ',..... Rutb de Souza Silveira Jr,l>im '•.••••••••••••.••
33 - Jo;j,o BlitíSta. 'l'avares..da' Sllvllo .
3~ - J<úf de Vasconcelos ..
3a - Ne ton chuairí . . •..•...•.•' 1
35 - Mlt";'~ de Lourde;; Sanl'.;\nna - L ; 1
37 - paJI:l Leal ·do Meh'elil's .,. '.. 'u .

:38 - Marlv(1y= Soares de Me, o ' .
~/

117a
1\75
1\75.
871i

, 1I'1'5
ll:.<6
782
782
'l1l2
143
4,25-
245
184
184
184
~8'1
184
1M "
1,84
184
l'P4
~84

184
184··
184
184
184
184
184

,164 '
184
184
164
U'i.
1~4
:Li'-l,
16i

'- '184

- 5.nsa"
5.528 '
3.111

.2.518
2.255
2.832
6.717
3 766
1.411
2.192
20109

• '-'-:2.995
,8.172
8.086
5.~0

5.458
5.1M
4.985
4.373
4.231
3.644
3.193
3.076
3.006
2:754
2.177,
1.672
1.469
1.45.1
1.242 .
1.147
1.083
1,077 '
1.001

795
611
611

4.1&5

I
i
I
I

!.
I
/-

.. - 'I. 7.61
a. 8.61
9: 8.61
9. 8.61
9. 8.61
g. 8.61
1. '1.61

10 11. 61
10.11.61
10.11.61
· 2. a.61

2. 8.01
1. ti 63
1.7.63,.
1. 7. ea
1. 7.«3
1 '7.63
1. 7.fl.3
I. '1'.63
I. '1 63

· 1,. 7.63
1. 7.li3
1. 7.63

" 1. '1' .63 '
~. 7.63
1. 7.63
1. '/.63'

· 1. 7.63
1. 7.63
1. 1 63
I. 1.63
1. 7.63
L '7.6a
1. 7. ss
r. '1.63
1. 7.63
1; 7,63
1· 7·113
1. 7,63

3&

83

l'

:39 - H~yJ.le Del BQ6CO de ATUiljo •••,., •• 0' •••••••••••• 164

IN - ,

riJ3
"153-

.~

., .
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'1tlX!L1AR LEaI~I,ATIVO. srMDOLO PL t
'I'f-mpo a.. S"'IJiqO ate 31-12 63 (Art. J25. uu» b ela ReJO!'I<;âo 119 67·01.

1
I
1----
1
I
J Gln~,e ou C:D=~,l~

I

2 t. J .pl!l!l Attfa
145 letra "a"

fi f. j, oelU Art'go
145 letra "a"

1
59
b'J
'18

OA"&O

32
15

1~6

3 r. j .. oel" Art.
j 145 - "a'
I :t 1. J.

1 l. j
1
1

'-'.

1-7-63
1-7-63
1·763
1-7-63
1-863
1-8-63
1-8,63
1-8-63
1-8-63
1-8-63
1-8-63
1-8-63
1-8-63
1-8-63
f-8-63
1-3-63
1-8-63
1-8-63
1-8-63
1-8'63
1-8-63
1-8·63
1-8-63
1-8-63
1-8·63
1-8-63
1-8-63
1-8-63
1-8-63
1-3-63
1-8-63
1-8-63
1-8-63
1-8"63
1-8-63
1-8-63

1-8-63

l-S-63
1-'-63
1-859
l-S-63

J2-!' 61
~"·,,-tll

. ~-h-61
, 14 i-61
, 311. ~-62

,U! ,,-62
ao ~-62

30 oH,,)
3d ""02
jU ·J"b2
i.-s-ua
l-o 63
1-'1 (;3

- 1-1"3
1-1 1>3
1-7 ~3

1-7 03
1+63
1-'1·63
1-1-63
1-'I-v3
1-'/ .ss
i-r-es
1-'1-63
1-7-6:1
1-'Hi3
1-1,63
1-7 63
1-763
1-7 1i3
1-1 es

I
I
I
I610

61D
51~

609
'l.!l\Ja
7.J66
(I.6U9
a.ou4
5.320
4.~14
3,IJ8
3553
3.J55
2.138 
2151
2 459
2 :;62
2.J·70
i.s-s
1.341
l.j62
1.163
1.077
L)66
2 HL
2 ~J4
2.055

448
448
418
449
364

I.U39
218
2111
218

2.981

417
4,401
a:Z20
4.397

del'y)ço
I

I
i

6.111 I
sar ..... 1

4.od5 I
1.5J3
5.~n

l "4U
, . )~7

,Li
5.;;13
7..47 -
2.123
3. ,_J,
s. ,~ll
8, jJô
4,Jlb
:I !lIa
b.Jób
~ 'J~J

3m
3 081
3 Lj!J

a JJ3
2, ,40
2 ,dY
1. J07

011
(;(1

ti11
óll
600

10 ~il4

í I

I
I

I
I

I
I
I
I
I

I
I

I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

~:-'JVll'~

?tib'~o
F('Jc:-aJ

---- ---~----....,-

(;j'j 5 ·1111
llll s:a
eL'S 8:Jií
7_~ 1.~la

6:1 s. !~~
6_1 _ ~,';-.iJ

en ~ ,:;;)7
lU li 11
~ 1 eu
611 'I, _~7

MJl o~lJ

~4;' 3. +(,<~

1n~ b "'~,Ct t'.< .JJÔ
1ôl 4. J-4,)

144 ~.d.ll

li~4 ~." ... ~
1L~ :i.uUJ
:}A :l.J.J
lE4 :; _dA
JE4 ".ldJ
~ ~l :; l.,v3
lC4 ~':;'111
1M :::.-l~J
1~4 1. JJ7
li:l til 1
1'·14 UH
Jlli U11
1M 611
11}1 tiOO
13\ J(, ~J4

1M 610
1M 6111.
183 lHO
):s:~ 611ft
J53 ~ .vas
15~ s 1,3
J5:~ 6 :iU9
1ti:~ 6.'.64 '
Hd li !imna 4.514
15:: a.raa
l5:1 3.,53
lf1'~ 3.U55
15~) 2.~38
153 2 151
153 2 139
153 2 '.62
1&~ Z ;~O
153 1. >46
15:1 l,ti41
153 1. j6Z
lS3 1.163
15:j 1 n7
153 1 166
153 J39
153 448
153 I 448
153 448
153 448
153

\0
448

153 448
153 364
153 218
153 218
ló3 _ 218
153 218

153 2981

153 447
12tl 44<11
97 3.220
71 4.307..

lw.rEg

32 - cotso RJb2lfO B-a-stos •• '4 •••••••• , ••••••••••••

S~ - wcWnglúll Frunt·o dI' OUV~I:'3 .

M - Mnrla VülduQ B?Zerra • • ..
35 - J;:,se Mar.o S'rntlat{) . . .
li I' José oartos padllha Vldal - ..
37 - O.\Villdo ~chmldih de" Al~!ICa5!.1'Q ..
38 - Altlno Felrelra da Cl'IIZ , ..
39 - Amrurl Lopes da SI Va ..
40 - Jo:e Ferreira de Aqu no ..
41 _ Rutll Lima Rlbl'lro S1Jva ..
42 _ Ondma Ferem. f'ranl'o , • .. \
4' - MarlI! de Louldes O'Angelo ..
~.\ _ Com MIUf17:\ .;abfcilo PiI'lIcke ..

43 _ Dom'nges Advlncola M:uqUM • • 1
45 _ Robt'l'to dos Santos' Duart.e • 1
47 _ AJlton porto Nunes ..
48 - ouarr cy L.terelra ~ • • , .
49 - tvone Marta Eurlclo AI\'nro ..
50 _ TI,cob(l!do uq, Costa Alves 1
51 _ SylV'o Carlos Knnpp D:dler .
52 _ ,ASrrta. ue MorRe,r;:, e Ca~tl'O ••••••••• , t

53 _ José Arlrn~t~a de onveírs ..
5' _ Lza Wantlerlry par,; Bfl'ret.:J ..
mi -=- Dulce Mar'a Rocha Aze!edQ •••••••••••••••••••
56 _ Jayme Pltagu':lrl • • • • ..
57 _ wantlel'ley GregorIano de Castm .. , .
5B _ E·,.ter A meUla valadal es • • .
5'J _ GO}l:i[l P'r~rlcovsky de Olll'elra .
60 _ Ml1~Ot1 Our-Jbprto da. Silva •••••••••••• 1, ,.·

61 _ Marcllla Bergalo ..
62 _ Mnntl LHlza Mousnlcr • ti ti ••• "'. "' ••••••••••••••

63 _ NupUltao P~re.s "Snbó'Q .
(j~ _ Mar'a li€' Jr~lls SOU711 • • ..
65 _ AoelnrtlO F'l'ota e Oysne ..
6[$ _ wanO!t Laura Le1h'! ~ • ."" •• "' ••••• I •••• •••••• '" I

67 _ Mtrl& JoSé da S1Iva •• I." ••• ·•••••••••••••••·

68 _ Maria. LuiZa Passos Card~ •• , • , .., •••••••••••

_ Bruno Luclo Scala ManzolllJo ..
tl9 a ma VltÓ1Ill do Lllgo Rlbelro .
'10=~~:;rlqUe Eduardo Ferr~ira Hargren\'es ..
'11 Ir ny Pltth Feters • • •••••••••••••••••••••••
'Ia - a

I
-~- ---

iI 1 - },nrônla. Ventul'a da S'lva ..
2 - Nl'/i'on ouveirc de SlJuzn ..
.::s - .M!JIJa AjjerMna RH.lelro ~ ••• , ••••••• ; ••••••
,; - ~vel'ton ue l\1ello e Silva o o ..

r) ~ wnHer Guuve.a costa. .. " I ta,. .,

IJ - lUlC~l11q Dl .Benetlltto Ken'lJ • • .. ..
lJ = Sl1 ~lUl 1:1r[ nuêo Guerra .. .. .. , ." ..
8 - Allt.lI o Padua Ribeiro . • , 1
B ~ '.l\.1 J'U lU B:J.:lI:,,~ ..4zrvcdo ." f

lu - JnnlllJa. Ferreira V.1Z l'nrr,-> ••.•..•..•••••••••. 1
J1 - JJse MQrJa p.nheuo SoorJnho I " ••••• " "

12 - üel'lJCJo da. Silva • .: , , 1
1:, - Eun'ce- do Amdra\ Beml .• " .
h - Lrr.n ísnn X'Wl~r de OllH,ru " "I
:L:J - ·l'f;.~z~nna de J~s-w. LWí Di lrtU"I~." ••••••••••••
lb - CllrL's AIlJ?rl.o Ramos • • ..
:17 - VlJll:'J, J;ar.os Pioro • • 1
JlJ - H"ny ce S~U:'l Sllvelrn Bl!I1I:.os· ·1
1~ - Ora lia PO icrna U~ Anu.cue C"""1l0S I
::lJ - Jolll1iar Oorre:a P-nto . • ' ..
~J - Arou-o Walltônc'r PaDre o .

:J2 - ];i:n C,O M~ndcs Trlxmra 1
:'3 - J: inu PêCJHl 0 • : ·1
24 - I\niüilll' Ponce ..
:2~) =- l'fill l !) 1t;;n:U1J F-on ccs A1Ti'S ••••••••••••••••••

26 - E l',.1 Cn\'IIlC·Jntl ' • ..1
27 - Ml!ryem M·lI1FUl' • • • .. ••••••. , .
,211 - Mnr,a ue l"OI1I'ae~ !'erell a Alves •••.••••••••••••
::19 _ pa~jo Luiz Bast.o_~ Se"ejo . • ..
3U - An~PJa M<tr1B Lbbl ) RIUeHo .u .. n ••••••• n •••••

lU - onrio Srmpalo D.nlz ..

ç. a) Os lIesempates entre os servidores de m. 5 a. lO obedeceram ti. orelem de ClaS81flcaOl1o no concurso. uma vez que seu ingresso no slmbolo
Ob • uadramento' ,

decorreu ele eno"i ae.sempates obedeceram ao dLspos\:.o nos 11 89 fi 13 do Art. 121 da. ReSoluçllo n9 67-62 CdecLsllo de Mesa em reunião de 17-7-63).
IJl Os ~e~oSpe,soai _ Seção Admlnl~tre.t1Ya. em 16 de março de 1964. - !olar-Ia de Lourues GonçalvtJ8, Auxiliar LellIslativo PL-I0. - BUI"!""
DlfClMor o'des oficial Legl.sJatiTo, ~L-5. - zelll de castro aulma/'lleS. CheIe áa. S. A.

A!'ltClUd. en •
.r '
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I
1

Serviço'
Público

Federal '

Tempo, de ServiçO'

AUXILIAR LEGISLATIVO. SíMBOLO PLoto

Tempo de Serviço até 3J.12.63 (AIt 125, le~ra "b",' da Resolução n Q 67-62)
" I,

-I
I

NO M ES ~
r- j

.1"
, classe

\
ou

. \
Cargo

1 - L1ô~jo BrnndiíC' ouerra ; .
2 ~ Abl!~') Beker Pllnrntel .- ' .
:I - i;€Q.l Kurc . • . ..
4 - osmar Bárcia Rodrlguc!" ;-~. , • " ~••••..
5 - Zor9.'uto Morplra de OllvNra. ,

, 6 - Jair P lrelra. Barbosa ..
'1 - Danlpl Maet,ado ca C(l~I" " Silva .• ~ ••••.••••..
8-- Luiz Gonzaga TCÍleelra Borba : : ..
9 - Salm.l Dnngr]o FC:'l'~irn .

10 - Risoh'b Cout-o Fn'l'!a~ ' ;, .
11 - Alavdp, Ramos (]p Lucenu .....••.••.•.••••__••..
12 - Osmar Rodl'iguesde Oúvn;lw _ : :
13.:... Pa'Jl0 Brill ; ...... • i .- .
14 - AlbertllUl. cnrvalho Benn ; .
15 -·Osm~r Uma Ribeiro - '
16 - Oswaldo FelICita. . , .
1'1 - Ald2mi . ' Gome.s Llmn. r

18 - OdilanFrllnelsco de Ollvp;ra '
19 - o.:waldo G1lvlnl1. dt\ SUVl1. - : •• '
20 -' Geraldo Oonoalves de 8ol1~~ •......••..........

,21 - Sau1'lde NIno. 'Ferro ' .
22 - MnrllL <lI" l.<Jurdes Macedo Eckhllrdt ••••.••.•••.•.
23 - Arlde de Souza FIl1.lho : ..
24 - GilkJ. Moysés Santos '~ .
25 -' Mt\r;o rronõrtc 'Filho ; .
26 - IMn'l RO~lI Martl1ll; . .
27 - HllNI.10 Pereira de Aleânlarn Costa ' .
28 - OaO:lnllr Tpl1e.~ Costa , , .
29 -.,. Jllll"tll Feitosa • . .. . 1 .
30 - .Tosé l.v~a Barroso Ortrp.;1I1 - ;.- .
.~11 - Oén Maria Bl'lpzll da. OLnh ,
32 - oeiai« de Matto.~ Rc·zl\t'de '
33 - N\ea!10r SOucllf.~allx ele ~of(>nha .; .••.....•••....
34 - Mar'a' Lulza .onoree l"óbl·eg:., r .
35 - Salvado: Ribeiro MlI~'r\nk ..
36 -' Lu<'y Stumpf Alves de 80llzo ••••••••••••.•••••
37 - LUiZ Roberto Basto. Scrl"jo ., ~ ; .
118 - Mllll~Y TeixeIra Ferreira. . ;.,
39 - Marla .Apúecida Alves Machado .

40 - Dallla Vianna , .'"
fi'

41 - Alieia. Rodrigues Corrêa ••. j .... "v .... -' ........

42 - ::\1agl!s Rouêde Ber.nardes ; ... ; ..... ; .........:.

43 - Therezinha N6brell'a Arllú.lo da Cunha ••••••••••
44, - Ande:oon Fernandes DoLTado ...•.•..•• , ••••••• '
45 ...; Lulz Carlos Amora Nogl1Elra ',
48 - Milton de Almeida Montenegro .
47 - WG.Sn1nf:ton Romus.ldo da Silvo. ..
46 - Oeorr:ln~ NnMl'1' da Veiga '
49 - Maria Therezlnha. Leite dê Almeida. .
1\0 - Bráulio Brll1illelro_do V~lle .
111- Joan;~'1"errelr9. de Oliveira ; ..
52 - !\faria de Lourdes de castro aonça]VCit ..
53 - Mllrb. Izabel M Azevedo .
54 - Amé~"c!'l Muniz • • •• f " " '"

65 - Myr~hes Hooper Silvll H .- .

56 - Cariuen Ferraro de Mello ; ..
&7 - JOllZIJ Maria GBl'dtls ; - ;
59 - Ida. Del Bosco de Menezes •• tt .

69, - Luiz de Ollvelrll1 Pinto ~ .
6lJ - MarIa Helena MllY Pereira da. CUnha ..
61 - EUzh orua Cs.vlllcanr-e .
62 - Le.ni~a Barros Pinto •... n ,." .

~~ -Arl.vs(,n I Braga. Horta. •• : ••'t •••••••••••••••••• t.~ 'I

Q'tl - Céli=\ Hora. Andrade "•••••••• Ii •

---65 - EutériD B.QtfSbt ausmlo ,,,,.. ti -,.,." .

68 - Veda Pernande.a VJa.nna.. ••••••••••• ~ '" •••• " u ••

67 - Alda Rodrllnles Saltzawn ' .
(;s - Belklss de Faria. Albuquerque _ .
j , ',~, \"

~:,;;=1'f"1,11-~lffj'.~?1(~;.:r<'!

6t - João St......vale Fl1ho •• ~~.I ••••••••••••' ••:,-.~·.: t

'lO - Heit'll' Autra.n de AlmeIda. .
li '

4tH
44-11
443 -
4!3
-44R
448
44R
443
4-l3

443
432
402
21R
218
218
213
218
218
218
218
218
213
218
213
218
213
213
213
213
218
213
213
213
218
213
218
218
218
218

218 1
:llll

218

1~

218
218
214
212

.204
201
192
18'1'
18:f1
170
15:f

• 14~
143
140

-140
911
831
83 I'

83
83
83
83
83
83
83
83

75
22

44.[11

3.800
44/1

8.104
3.612
2.945
4.123

HlI
441ll

2.151
7.105
1.5811

218
3.736

1.253
3.005

218
'1,493

218
2.9lY.l
4,364.
6.416
7.301
3.705
1.343

218
218

8.128
'1.519
2.393
3.989
5.36B
3.94'

,6.075
5.087

218
218

2;903
218

5.642

218

218

1.'783
216

4.646
624.

4.011
3.371
1.f)58

181
181
513

S.432
_2.W,'

143
140

3.248
1.898

83
83
83
83
83

7.635
83
83
83
1\3

448 10.10.62
3.800 10.10.62

44-ll 10,10.62
8.104. 10:10.62
3.612 10.10.6.2
3.531 1(1.10.62
4.J23 11'.10.6.2
. 448 10.10.62

443, 10.10.62

'!.151 1{1.10. 6:2
'1.105 18.10.62
2.4.81

II

25.10'.62
1.524. 28. 5.63
3.736 28. 5.63

1.253 28.: 5.83
3.0()5 .28.,5.63

218

I
28. 5.63

'7.493 28. '5.63'
213 2~. 5.63

2.902 28. 5.63
'1.446 28. 5.63
6.4lG 28. 6.63
9.114 28. 5.63
4.357 28. 5.63
1.348 ,,28. 5.63

.:n3 . 28. 5.63
218' o 28. 5.63

li. :2~ ·28. 5.63
.c.asa: 28. 5.63

2.393 .28. 5.63
3.9&9 28. 6.63
5.36& 28. 5.63
3.944 28. 5.63
6.075 28. 5.63
6.087 tS. -5.63

218 28. 5.63
218 28. 5.63'

2.903 28, 5.63
4.5!K1 28. 5.63

5.61:,t r 28. 5.63
I

213 I '28. 5.63

!
218 i 28. 5.63

1.'1M 28. 5.63
216 28. 5.63

4.64G :m..5.6:1
6M U.6.83

4.0U -1-,-" . ,14. 6.63
3.377 28. 5 113
1.858 25. 6.63

187 . 4. 7.63
181 12. 7.63
513 1. 8.63

1l.'432 10. 7.63
2.409 5. '1.63

143 14. 8.63
140 14.: 8.63

4.190 19. 9.63
1.898 10.10.63,

63 10.10.63
l!3 10 .10.63
(l3 ,10.10.63
fl3 1O.1p.63
B3 10•.10.63

".835 10.10_63
f13 10.10.63
&1 10.10.63
1'3 10.10.63'
63 10.10.63

'15 18.10.63
22 10.12.63

1
145. letra "r. J. p/aI'!.

fi
II

31

. 1
r. 'j. p/art,
145. 'letra a.

. 3
r. j. p/art.
145. letra (~

3
f. J. 'P/II.!'L.
145. Ietrn a

3
r. J. p/Rrt.
145, letTll a;

:!:
-1
6

20
3

3

26
36

li

,1
f. j, p/art.
145. letl'flAI-..
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'l\mpo (l~ service 9t~ 31.12,w (;\rt. 125, letra "U", da Reeolução n9 67-621

1

IFaltas, licenças .

ou afastamento

J

I
"" Cl:;::..ou M

Cargo

ou noServiço

Público

ServIço
Público

Federal.

1
1 Data do Ingresso

------------- na. Cl~

\
I

Tempo de servu»

011\,"0
ou

CHrgo

NOM.ES
J
l-

i
)

------------------~-
1 - RaynJIIlldo F'~I'rcll'll de .Brltô , .
2 - Andsrson J3r~gd ~ Horta " ..
3 - Ruo'rJ!) de Azevedo Lím ' ..

1.718
601
5D9

4.721
2.522
'6.158

24.10.58
10. 5.62
10; 5.62

117

2

D'retorln du Pe.'-'ool. Seçfltl AdmlnJ.\lrn!.lva. em 2 de mal'ço de 1964. Pau/.,) miu, Au~IJJar i,egL~I,Üh'o, PL-I0 -:. Theobaldo da Cosia Alvc1.
Ame. Le,ps:.1tlvo, PL-u - Vlsto: Ze/1, de Cas/1O a'/1J1larães, Chefe da.5. A.

REDATOR - SíMBOLO PL-4

'l'Cmpn rte 2el'vl( ralé 31.12.1963 (Art. 125, letra "b", da R~olução n<l 67-621

NOMES

46
540

I
Faltas; licenças ou

afastamentos

C1l\sSl
flcá.çiLo

base

f
IO- 5-62

._ 10. 5-62
14-11-62

fIO- 562

I
Data de ingresso

1- 6-60
20- 8-60

classlfl.
cação
base

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

1-' Çlasse \/

I 1

S .lI9ll
2.525

822
601

servi~()

PúbliCo:)

1.309
2.&2&

822
GOl

Federal

público

" I
I' serviço l
I' 1

~ I
,. I

f I
I I
I' I
I I
" I

601
601
M'1
61

classe

base

Cln.'sl·

flcação

01.309
1.290

I
i

(
--------'--------
1. ROlT'eu Bllr\l(~~a Job:m 1
2, Regin.L E:l;t'ler Wernl\"~ .. "
3, JO'.Jé- Alves d~ t íma ..•••• t,_ •• , •• 11' , ••••• 1
4. Be~ek G~rszenhut 1'

I

Dn rtúria do P:,,,,nal - Seção Admhl'.~t,ratlVa, em 2 de março de 1964. - AlaJlde Ramos Ué t.ueen«, Au.'{. Leg, PL-IO. - Tllcoull';do dli COS/II
Ah'ts• AIl.li1iU/ l,el/lsl'.l/Iuo, PL-9. - ZI'/11 'de Cosim Guimarães, Chefe da S.A.

BlBLIOTECARlO - SíMBOLO PL-S

T~Juj:l<l 0(' Hrvlço file 31.12.1963 (Art. 125, letra "b", da Rcso1uça,o no 67-(2)

Oargo

Faltas, Licenças

ou Afastamenl.o

Cargo

ou no

6·10·55
9-12- 61

10- 5-62

4552
~.520
5.707

Serviço

Público

4552
11.520
4.958

Servil o \-
Público
Federal

l'

Tempo de Serviço

3.0011
753
GOl

ClllBSO
CU

Cnrf.o

NO;\1ES

-----------
j I I

Data do' lngresso I

-------:'------------~l na CIa~.se li
IJ l' lí no Classe ou no

i r ~-----.,..l......-----:------;.---~C-l(~· ---......··'-"r'---
j Lêda C{UlIara I,ebol'lnu ,
2 VCf" de Slío Paulo " ;................. "
S. Juracy Fellosa Rocha I I

DlrrlcH'lll dn PI'·soal, Secão AdmfU1stretiva em 2 de março de 1964. - Alallde l'lQ"IOS de Lucena, Aux. Legl.slaUvD, PL-10. ~- .'l'hebõaldo ãa Ca8ttt~
Alrrs, Aux LegJ~I[(tivo. Pl..D - '71sto: ZeliJ de Castro Gul~aráe8, Chefe do. S. A. •

I:IJ3LIOTECÁRIO ...:. S1MJ:lOLO !?L-4

Tempo de Scrvi(:o !!tê 31.12.1963 (Art. 125, letra "b", da Res&Juçao nv 67-b2J -

1 Edson Nery Fonseca. ••"" --; ,....... '153
2 ~l1z11 Teixeira scares 752
3. Washington José de Almeida Moura GOl

s

CIn1:se
fJll

Cargo

NOMES

-r.
!
r
I

Tempo de Serviço

ServIço
Públlco
F~derlL1

4.876
6.668
6.762

8ervIço

Público

7.!Çi&
6.668
ti.507

Pn1tas, LIcenças

oú Afastamento..

no Olnssa ou no

Cargo

1

Diretoria do Pe>i'soal, Seção AdmlnlstJ'll.tI\la. em 2 dt: março u~ 1964.- A,7aude Ramos de Lucella, Aux, Legislativo, PL-lO. - Theobaldo da 008f4
Alves, Aux, Legislativo, PL-9. - Vista: Zcly de Castro G1l11ll(jrac.~, Chefe rlà S, ). ~ .
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CONTADOR - 51MBOLQ PL-li

Tempc de Serviço até 31.12.1963 (Art. 125, letra ub", da Resolução 119v7-ó2)
.' .', \

cargo

1- 7-55

,

ou no l
i

J

i .
do Ingresso I Faltas. Licenças

na. _C'l-use _ I; ~ ou Afastamento
I ,-

I no C~asse ou no

~ 1".... ··"0
"-1',

Tempo de aerviÇ(l i Data
.,

I
."',

Serviço Serviço
Púb'Ico
Federal Público

,',

~,
1 II4.717 I' 4.717
I i

3.106

, Classe
(,u

Carga

NOMES

(. I l,
1. Pa~ JOSé' Maestra.1li '1

Diretoria do P€!SSoal. Seção AdmiliistratiVa. em 2 de, mar; de 1964.. - Alayde Ramos de Lucena, Aux, Legis~~ti\'o, PL-10.
·jtlves, Aux. Legislativo, PL-9. - Yis~[l: Zely de Castro. Guil1U!rães, Ohefe da S. A.

Theobuldo da Cosia

ENFERMEIRO - SíMBOLO PL-6 r
Tempo de Serviço até 31:-12.1963 (Art. 125, letra "b", da Resolução n1 1i7-62)

.!
Tempo de servíco IDr·ta

I

".=!
do Ingresse I Faltas•.Licenças

I ,

-I I na Cla:se ',. ou Afast~me\lt-o!
I' . . 'Serviço ( .serviço (

,
nooiasse 'ou noClasse ou no I

{';'U I PúlJ:ic'o
~- iOargo '. FedereI Público 1, ()Ul'gO Caro:o,,' I l t

" "
I
l ..-----

fI
i {6.137 13.549 -: 13.549 . Ir M- 247 18

3.052 7.434 . I 7.434 3C· 5- 55 \ 113
r . l 1 t---------

('

NO_ 1-.. -'----
i;

.J .' ,\
1. João da.'ooota Nobre ..· •• ~~ l
2. AntônlO, 'Ferreira ~ : ~ I

Diretoria do Pessoal - Seção Administrativa. em 16 de março de 1964. - Maria de Lourdes Gonçalves, Aux. Leg , PL-lO. ·-13alb;na Artlauct: Men-
des, Oficia.! Legislativo, PL-5. - Zelll de Castro Guímarães, Ohefe da S.A.. . . '. .' . . 1

INSP.ETOR DE· SEGURANÇA. SíMBOLO PL-6

'l'empo de ServiçO até 31.12.1963 (Art. 125; letra "b", da Re~olUção
. .. n? 67-62)

ID:lta do íngresso IFaltas. Lic~nças

- I na Classe ou afastamento

. ou no 'na Classe.ou no

Cargo o:trlZO

Serviço

Público

.S~rviÇ(l

PÚb1ico
Federal

Cl/ls.~e

ou·
Cargo

NOMF.3

. Tempo de Serviço

~._....,..-------_..:...._---'---:-:--------------------"'----;---------:--'-

1 - Nicolau Ma~ques"FE-rreiia •••••-••••••••~! . 184 12.086 12.086 l~ '1-63

Diretoria do Pes.éoal - Seção Admínístratíva, em 16 de marco
Guimarães, Ohefe da. a.' A.

de 1964. - 13albllla ArlUluâ lI'!e1!C!~'S Of '. Leg. PL-5 ...., Visto: Zely de Castro

INSPETOR DE SEGURANÇA; SíMBOLO PL-7

. Tempo de Serviço até 31.12.1963 <Art. 125, letra ~b';. da Resoluç1\O
. n? 67-62) ; . .

cargo

Faltas. .Licenças

OU afastamento

'na oíasse ou no(lU no
"Cargo

10- 5-62
10-5-62
1- 7·63
1- 7-63
1- 7·63

Sérvlço

Públl'{O /
1

10..471
. -10.447

14.<Yl6
'10.467 ..

'4.954 .

10.4'T1
10:447
14.0'16
IO.20~

4.954

ServIço
. Público
.Federal

Tempo de' ServíÇO

/l01
001'
184
184
184

OI/lSSe
ou

Oargo

. :! .; do in~resso
----~--- -----...,...;.;..----....;;,-- na Classe ! -

I
t

I
1

!
r

NOME3

1 - Sílvio .BlllTOS de Sã Freire ••• •
.2 - Lutt 'Beutenmuller - .
11 - Oswaldo Marques L6itão •• ~ : .
4 - F'ellx Ollrdoso ~ .. , r' ,
5 - Edson PAulo Pachec.e Dut'l"s, ~ ,

\' ,

. Observações: \0, -desempates obedeceram ao disposto no § 89 do Art. 121 dll.Eesolução n9 67-62.
Diretoria do Pessoal - Seção adm1nlstratlva, em 10 de mároo de· Menefcs,Oflcial Legislativo, PL·5 _ Visto: - Zelv de. cast.ro Gulinarães!

tp.efe d!t S. A. .,-- ' . i
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-=~~~~-=-~----

GOl
9"
4~

40

I
(

DJta.llo insr:~·o

'/
na classe

sel'vlço ou 110

PillJ]l~u

l
Cargo

1

I
j
l- .- -:

C1J1~e

0:1

~ Carl;(l

~--------
I, '1 ~ .JOEP Cf"Jol'l r.,ilJt o .. ..' .

2 -... D:Ol~Jt'j':' nu l· fiJ, .;oI\' -Sl,j,7íl 0 •••

3 - IId·lJJ1·j d,', .,"'1 'I' J;I' u e< ••••••••••••••••••••1
4 - l\-1[1l clllJ t c/ .iru ~j'111lJ •. '0 i .

I

'tempo de sernico

S 'VIÇO
Fu,,;JC<)
F~j2H1I

1.0;;5
12. ~~5
I!. (,18
10.512

1.05;
12. 9~5
11.618
10.;;12

10- 5-62
25- 9-63
22-1J-63
22-11-63

I,
I Faltas, Licenças

I (1:1 arastamento
\

na Classe ou no .:

C<lrgc

Ob.s.f~J'VJ(·Ü~-.5· Ih (lf'';;I'nl'l.l~leg Ob~(jPr:'l"I'{l11 ao drpn :0 no t 89 do
l1;H':o '",1 d v I: ,...., '.ll ~ S ç[lJ) Adl.l (.I ~ll~ ..jva, em lil de O1.~n;Q de

MeJlclt:~. O.l'Jl'.j~}J Li:':J,J.:.:!J".O. 'pl ..--;.l - \'L'o: .._ Zdy te C~Stl0 GWJ1l11-

Art. 121 J .• R,'wh!l'jo ..9 6;-6~ ._
1904. • Mlm" Ú~ l.oUT(JI'~ W('l.~(jhcs, Aux , Leg, PL-IO - B.llbillo Arnaud
racs, ct.ele ••~ S. A.

rClllpO ar SnvJ,. ate J1.J2 196" (Ar!. 125, letra "b", da Rc'olução
n" 61-G2l

D)ta do ínsrcseo Faltas. Llcenças'-

na classe ou arastamento

Ch;,se
ou

CUl'go

S'rviço
FublJco
F ocl€l'lll

Serviço

Públlco

ou no

Cargn

na Cla.sse ou no

Cargo

11.153
11. 5~6
11. 402
11.025
8.781

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

I
1 - JO'e /,n,óllJO L{l~e' F::ho 601
2 - c11:!fl'l'! BJ!!'la j"",'(l1cH 184
J ~ Alb.no l"C"~ f{ljJ'J " t........................ 1M
'1 ~ t\nlJ::o 'Ir .~,·.•]['lcl", ;.... 184
() - Jorge de AI'f;lJJO I;{mus 61

11.153.
11.626
11.402
11.021>
8.787

10- 3-62
1- 1-63
1- 7-63
1- 7-63
1-11-63

I·
Ob,;prv"rfw~' 0 .• :,pwmpn I'" o',e(]('Cr.um BC dl<po·'to no § 89 do Art. lal dll. Resolu~ãJJ JW-ºJ..611
Dirclúrlü rio P'-","", - b.\.\J Adnllm~triltjva, em 16 de março de IIl6!. 1:1(libm" AmrJllà MeurJee, Of. Leg , PL-5 - Zcl/J de Castro Gu!.uuu,k.~, Clwfe UJ S. "\.

01; Ill'iDA Ui] Sha.OnANçA, SíMBULO PL~10

Te:rpo de SenlÇ() até ;;L12.1110~ (Art. 125, letra "b", da ReroluçÍlD
n9 67-62)

1 - Esequras -Fcr"elra de AlmeIda ..
2 - NIlo C<lrr1!a Llnu. .. ..
3 - Oenaru Carr.MClu~q O"ntHra.~ ..
4 - Ublrahy Moreira da S.lv:. ..
5 - Mário do Na.,;cl111fl.JLO .1 •••• I'" I ••• 11I ••••••••••••

6 - Bernardo Pereíra Pmto ..
'1 - Targlno ~oguell'a Barbosa : ..
II - Alberto Simas .. . ..
9 - Otávio .Barbosa de OllvelJll. Filho .

10 - MlÍrlo Magalhãe.,. .. ..
11 - AblMay José da 91hn ..
12 - Waldemaf Baroo-a •••••.• J •• I I 11I ••••

I' Tempo de Serviço

J

11 Cl!<tsse

"

Serviço

I ou Públloo
Oargo Fedem!

I
I f

GOl 7.936
601 '1.GOl
601 ~ 7.533 -
184 8.745
184 8.224
184 '1.894
184 '1.624
184 '1.115
184 6.801
184 6.700
184 6.034
61 7.045

Serviço

Público

'7.936
'1.601
'1.533
8.745
8.224
'1.894
'1.624
'1.115
6.8Gl
6.700
6.034
'l.O4?

.I Dn!.a do Ingresso Falt.as. Licenças

(
na Classe ou afastamento

ou no , na Ola.sse ou no

cargo

J
cargo

J

--

ro- 5-62 - ~

10· 5-62 ...
10- 5-62 -1- 7-63 -1· 7-63 -1· 7-63 ,...,
1- 7-63 ,...,
1- 7-63 ,..,
1. 7-63 -1· 7-63 -1· Nl3 -1-11-63 ...

----_.._----------.:--_--_....:-._---~---_--.!~---_...!-_----
Observuçôes 03 t1p!:pmpa te.- obedeceram ao disposto no § 89 do Art. 121 :ia Resoluçlío n9 67.~.
Dil'ptorlA do Pes·~aJ - Seçüo Administrativa, em 10 de março de 1964. - Maria de Lourdes GOTwalvlUl. 411.... Lea:. PL-I0 _ Balli/1l4 Arnalld

lffendes, Oficia) Leg'slllllvo, PL·5 - Visto: - ZellJ de Castro Guimarães. Chefe da S. A.
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GUARDA DE :;EGURANÇA, SíMBOLO r-i-n
____-_~ __ 'l'errvo de_serviço dI) 31. ele c·nfil1blo..~.o63 IAl'lig( 125, letra "h", da R~coluçií() número J7 de 19ü~,.

, I --.-- ._~ ---- ~

I 'Tempo 'il1 Serviço i I
NOMEd i . I Data do lm:rr",o j FaUus.l.icrnçflS

I 1- I .I na Ch''.se 11 0.!l Ar:.~tnmel1to
' I) CloK'e (' . servIço " Sen'leo

, 'Ol! no na 'JlnSse ou no
, ou '_ I . Públíco 11' I' O';l'gc. Feuernl I Públ.eo Cal';;o ClII'gO

. . " I---~~.~'i----l g:~:n~ ,--- - ~:~,~~--I)- ,I1. El!eaS Loc~rin ,d~: SiJv~ ' 1., lO 5-r2 I
2, Mlguel B ana Ml1l.~e< , ) lU,iJ-iJ2 II
3. Antônio RO~ülpnl' AJspn-:o '........... 6Ul 2.596 2,{j"5
4 "'. j J d )J v lU fi-d2

• ",",Vll ose e' 1" ra : / 1;~lJ;4 /1 8
5

..3
7
4
9

1
1

1~·.712941 I 1 .-63 I
5. Ro~olM Onrvalho ce jAeNlon~a • • .. · .. 1 Ir. "1 1.68 I '
6. Henrique dn C(]llc~l'iÍlo Jún'ol' / 5,616 5.616 1 ·7-l'3 I
7. Ral,hnel da Bilva Pt!A!·b~~ •••••••·•• HHun-...... 184 3J39~ 3.3tl6 1 ..1-03 ,-
8. JI1:.111e de Fre lu, ':'Jlheiro •• •.. : •.. ···1 153' 9 lJ79 9,079 1 1 -s-u:!
9. Amaro Ferr.lro Pe~brl1ha : :...... 153 6.478 6..478 1 -;\-(;3

10. Dante Perroni ~,~...... 153 ' 4'18 448 1 -!l.:;g
11. D,lamantino, dlqlleiro ; : ; '1; 153 ~4';8 448 ~ - 1 ·j-(i3
1'1. Amaro Monli'iro de Sou~:. 153 41S 4411. I 1 ·8·63

.13. J0.3é-Ivan R.lbe "O .. .. 153 448 448 1 -S-lJ3.
______~ - ' I' . _. __~ ~ _

OB8,: Os desempates o"rclrr"I'Oll nn d'~pMtO vos §~ 89 e 1" do Artigo 121 da Resolução ll~ 6~·62 (dee:,f.o do M,esa em reuníno de 17 7 631.
. O'rrlorla <:0 Pf$'0111 - Srçilo .I1r.m.nJftratlva. sm 16'de mareo do? 190·1. .

Maria de Lowde. G071çal/:es. AUX Lar Legí~lativo PL-LO - BUlbina ArllOUcl Jl-Jejules. otic!ll Le.tlsiatlvo. l'L-5 - Z::ly de CIlStl0 GU.IIW1UC8.
Chefe da S.. A. ' ' . •

MOTORTt:;T" - StM'601,Q 1'1.-8
Tempo 'de f>erviço nté 31: de C;':zemblo de 1003 (Artigo 12ri. letra "b", dn Resolução número ~7. de 1962).

NOMES

1. João ?ereirn dos Santos ~ .
2. J01'ge de Soma ..
3. Ozíel 1"l'1,)re ae carvaüio ': ..
4. Bayrton Mello Vianna ..
5. Antônio Cnrlos Trlllüade Filho .
6. Vlterbo Vilell1 valença : ..
7. Jonas do Na<cimento Silv :.-. : ..
8. Arlindo G(ldelha .Laureano ••- .
·9.-Frnncl~co Rot!r'gues Pereira .
10. Jair Perell'!l ..
11. Júlio da S Iva Braga ..

I 'Data
i

'rempo de Sel'ViçL ti 'I ingvesso I Pailas. Ltceuças

I I 1\
n~ ~;Jn~5e I ou Afastamento

. I
Clu~~e ServIço Serviço

I
ou no na otasse ou no

ou' Púolleo
C"rg~ - Federal Públlco Cargo Cargo

---~--'
I ._- _._._~-

-1 l- I I
3.106 9. GOl s.oai I 1 ·7·[;5 .\,3.106 ' 8,349 6.349 1 ,7-,,5
3.101l t; S66 6.956 ! 1 -7-[.5 • I
3.106 6.111 6.111 1 ~7-15

I3.1M 11':'771 13,771 1 -7-55' 2
2.781 8.071 9.978 ! 1 -'7-55 ~i~5

601 8.4;;3 8.453

\
. 10-L-ú2

Gil! 50404 5.404 10·i>02
1M 1;'576 -~ 5.576 1 -7~(:3

184 5.327 5.327 ./! 1 ·'i-63
184 2.941 2.9U 1 -7-63

0133.': Os desempates obedeceram !!,D :J.l.Sposto na § 89 do Ait:g0121--dll Resolução númewG7 C!'~ 1962.
I 'Diretoria do Peswol _ Sedio Ac1mlnis!rat.lva. emã de março de lD64.

puulo Br./I, Auxiliar Legislativo, PL·lll - Sltlbillu Ámauã _Me'lldes, Oficial Leglsl111';JVO,'PL-fi· ZCly c1.J cas! ro Gul17larJc8, l!hefe da S. A.

MOTORISTA - S1MBOLO PL-9
Tempo de ServIço ·té 31 de ;fazembro de 1963 IArt.igo 125; letra "b", da Resoluçno número, 57 de lD62i.

Cargo

Ic
I FaHas. Lícenças

I ou A!a.stame~to
na cíasse ~ noou no

pargo

na Classe

~rviço

Plbllco

I
I DaLa do lngressr

----1

Serviço
Públíco
Federal

ctasse
ou

Oargo

Tempo de Serviço
1--------··1-------NOME"3

--~--------_·-------~~l-----.,...----------------~-:----.

•
1. Octávio, Rocha Menezes .,'1110 .
2. Pedro oaldíno da SOva ..
3. Jo.;é Augusto Alves .
4. Galileu Nascimento .
5. Rubens Henrique da Costa ; .
6. Sylvlo ROC:l'!gUes Tejo ..
7. Manoel .1alnalho •..• ~ •••••••••••'••••••••••••••••
8. Pedro Alcântnru,' Campos' ..
9. Anisio de Carvalho Neto _ ..

10. Raul \José da Silva. .
11. Armando custódio ..~ .
12. José doe Castro ..
13. José Dias .Maciel ' ..
14. Cairo de Almeida Cllc;tro , : .
15. Emidio Cabral ; ..
16. Alcebladcs José da Sílva .-; I .

I

4433
6.700
5.607
4.655
4.8ÓS--.
5.473
3.811
4...562
3..901
7:513
4.610
:1.~!Í4
3.367
3.359
l.276
3.63'1

1-7-55
1-'7-55
1"7-55
1-7-55
7-7·55
1-7-55
1-7-55

10-5-62
10-5-62
1'::7-63
1~7-63

1-7-63
1-7-63
1-7-63
1-7-63
1+7-63

4
27
31
42
Z7
96

560

2 f. J. p/ artigo
146, letra "a".

OBS.,: Os desempates obedeceram ao disposto nos II 89 e i\9 do Artfgo l121 da Jl...t!solução ns 67...62 (decisão da Mest'f em reunião ee 17.7.63L,
\ DiretOria do Pessoal - seçâo AdmlnlstralJIf.a.,. em 2 de março de 1964.: ,
J P'aulo BrilZ, Auxiliar LêiLslatlvo, PL-l0 - Ba/bil1a Arnaue Menães, Oficla.l LegJs1a.tfvo,-Pt.-5 -_ZeZ1/ de C(i'itro Gu'lmarães, onere da S. A.
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AUXILIA:a. DE POrrl'ARIA, stMBOLO PL-8

Tempo de ServIço. tI! 31 de Jczembro de 1963 (ArUgo 125, letra "b", da IWSOIuçâO número 67 ae 11/(;:/).

IDnta do Ingresso \ FllJtas, Licenças

\
na vJasse ou Afastamento

I
ou no na Classe ou no

Calgo Cargo

I 1- 7-55 J09
1- 4-56 30

30- 6-00 s
30- 6-60 128

\
30- 1-61 81
Sll- ~-61 24
31-12-61
31-12-61
1- 7-63
1- 1-63
1- 7-63

I 1- '1-63
I 1- 7-63

I 1- 7-63
1· 7-63

I 1.- '7-63
1- 7-63

I 1- 7-63
1- '7-63
1- 7-63
1- '7-63
1- 7-63
1- 7-63 6
1- 8-63
1- 8-63
1- 8-63
1- 8-a3 3

9.669
7.487
7.0()1
6.720
5.844
6.515
9.515
7.895
7.967
6.966
6.779
6.535
6.449
5.1104
5.793
5.571 
5.322
5.• 89
5.139
5.137
5.080
4.318

10.130
7.609
6.366
4.746
7:498

serviço

Público

ServIço
Público
Fedeml

9.069
'1.487
7.001
6.720
5,844
6.515
9.515 
7.1>95
7.S67
6 !J66
6.'179
B.b35
6.449
5.864
5.793
5.571
5 322
5.189
5.139

.5.137
5.080
4.318
6.2.94
7.609
6.a66
4.746
7.498

TemP!l ele Serviço

2.997
2.S01
1.275
1.•52

!l85
'799
731
'131
1114
184
184
18-1.
184
184
184
184
134
184
184
184
184
184
178
153
153
153
150

:NOMES
1}- --'-l
I ~~~: I

----------------- ----_._-------'------'------.....;;:'------
1. De,Jardo Cunha oozl110 • .. •• • ..·•• .. •..1, I
2. Joao l'·canc.sco da Costa , ..
:3. Joáo Rcmelro de Carvalho •• ~' .
4, Nilo de Moraes Peçanha ..
IJ. WiJeOll canos canuto .•••• ' .
li. Jayme Dln.s Lima .
'I, AJOlSlO Gomes da S lva. .
li. Adolfo l"erreh'a BMt<lS .
lJ. lValter E'anno .

10, Malloel de Hollanda Ollvalcantl ..
11. MarulIlo Januárlo ..
12. AnlõnJo' carccso de OliveIra , ..
13. oswaíéo José do EsplrHo Santo ..
14. EJson José Perelra ..
15. JO.'e da Rocha Leão ,
16. Lauro José da Hilva \
1". Pedro suvérío d,,! Santos ..
18. E'undaval R'bmó da dllva ..
ID. C~'10 nc.mes ..
:W. Marco José \1Ulllz ..
21. osvareo Antônlo Ros't ..
22. Walter EugênIO Pere ra """ ..
:13. Astl'O[llldo Pinto Tourinho ••••••••••••••••••••••••
~o~, Jr -é Brrnnrdo de SOt~a ..
~~,. Fn1110 Procópio Machado .4••••• : ••••• , ••••••••••
~G. Joaquim Augusto da ROl.ha ..
m. JoaCju m Gomes Fltrneze F1JhCl ..

OBS.: Os 'lePcmpatc$ obedeceram a": dl$pobto no § 89 do Artago 121 da Rt!sol':ção número 67 de 196:1.
O runclonárío sob c número Z faleceti em 29 de f,véreiro de 1964.

. l'lirewria do Pe.ssol11 - Seção Administrativa. em 11 de março de 1964.

Mnria de LOurdes Gonçalves, Auxillilr Legislatlvo PL-10 - Balbma ÁTnaucl lrlendes, Oficial Legislat.vo, .PL-5 - Ze!v de castro GUlmarlles,
Chefe tia S. A.

AUXILIAR DE PORTARIA F'L-9

Tempo ~e servíco até 31.12.63 (Art. 125, letra "b", da RerolUçao n 9 67-62)

3

1
1
5
5

14
42
12

. ~-

3

14

9

2
45

Faltas, licenças ou

aiastamentcs

Classi

flc~ão

base

-~----l----,....,

Classe

30- 6~0

30- i-ar
30- 1-61
30- 1-61
30- 8-61
31-12-61
10- 5-62
10- 5-6Z

. ' 10- 5-62
10- 5-62
10- 5-02
10- 5"62
10- 5-62
10- ti-62
10- 5-62 I
16- 5-62

10- 5-62 \10- s-ns
10- 5-62
10- 5-62
10- 5-62
10- 5·62
12- 9-6'J

)

Data do IngreSSO

- .-

16-11-50
30-11-50
6-12-56

14-12-57
20- -a-38
29-10-59
ao- 1-61.
30- 1-61
30- 1-61

1-12-511
30- 1-61

base

CI~sl

iicação

6.123
6.149
5.152
6.364
6.374
9.429
6.160
5.144
7.462
5.425
7.137
6.707
4.828
5.689
5.432
5.509
4 517
6.426
5.424 I
4.978 (,
6200
4.'900
5.370

''''''.o I
6.123 I
6.149 I
5.152
6.364
6.374
9.429
6.160
5.144
'l.ml2
4.716
7.137
6.707
4.828
5.689
5.432
5.509

4.517 !
6.426 I6.424
4.978
6.206
4.900
5.3'9

PúOlico

Federal

IServiço I serviço

I
1.280 \ I
1.066
1.006 I
1.052

823
728
001
6()1
601
001
601
tiOl
601

601 \

i~ \596
596
587
559
529 I
Q70

Classe

base

4.794
4.730
2.582
2.209
1.960
1.516
1.066
l.O64
1.021
5.764
1.002

I
flcnçâo

I
I

---'-~'.----_.----------~---....,..----,..

t. - Júllo da Câmara Perelm Simõoo ..... 1
2 -e- Drlando Ferreira ....•..•.....• •••••• 1
3 - Etmeraldo Rodrigues de SolÍlla 1
4 - Haroldo Adolfo Lemos da Silva ..
5 - oswaldo Lino de Paula ..
6 - Antónlo da Silva Brito ..
7 - Jorge Soares ••.... , .••••• u •••••~•••• 1
l) - Albertino José da Etllva .
9 - ArJStides José Casemíro "I

lO - Sfles Reunde de Araujo ..
11 - Gel'ar Pereira dos santos ..
13 ~ Norival Quintanilha Rosa .
13 - wilson do Esplrito Santo I
14 - JJ:úo Nrl!'rlli Filho .. ..
15 - Juho Mnrt'ns MWlln.l1as ..
16 - Walter EVarlsto dos Santos ..
17 - ZEnJldo VJdai de sanlana \
III - Jucy de Batro.; Magalhães ..
lD - A:maurillo oaputo \
l!{1 - MtHon pprelra de castro ..
21 - Múrlc' Polvn .• , ..
2,2, - Ne-:vtc:.n Lnge .~ ••.•• I •• ' 11 ••••• 1 ••••• 1
23 - BPIJVllWn CalclJls .. oi ..

Du€t<:;r]n do l"e~8otJ'. Seção AdlnJnll!t!l.tJ\'a. eJrl 2 de ma,rco ,de 1964.
LegJ.>latlvo, PL-5. - Zely de Castro Guunarães,. Chefe da M.

Paulo' BNIl, Auxillar-LegLslativo, PL-10. - BalblJUL Ál'nuud Mendes. Oficial



~uarta-f,eíra a
S},;RVENTE - StMB(,lLQ .PL-l1 .

, Tempo de Serviro até 3l-~2-196S JACt.' ]25- icC-a-"jJ", da I'Jesolução 67 ';1:

,',-~' --'------ -~ -~-----

-,--~~-

Faltns, lícenças

ou afastamento

na CIMse OUI

\ I
no Cal'go

,DElta do in;,'tEEFO

na ciassc ou
Ecn iQO PúlJBco

I
I
I
J~.

J I
r I

Classe ou Cargo .

t'

8.379
8,372
4.'1',5
4.72+
IL51
5.,1-';'6
5..~.9
4.9&9

", 5.720'
5.'ISO

5

F~ltas, Iicençns

ou atastsmanto

na classe ou

no 'Cargo
:1

-~------ ---~-------

federllll

TEMPO DE SERVIÇO
I
I
~,,------

SERVENi-E'- StM,BOI,o PL-12 , ,
'I'empo de SerViço at~ 31-12-1963 (Art. 125. l,e,ra "b", da ResollJ<:{í~, r-1\t:~1 "--- ,-----~-- -,-- --c------- --,~--

NOMES

4.675
5.190
6.[113
5 782
5,553 '
5.556
4.462
5,027
q,àOG
4.460
.4.20fj,
5.637
4.796

t
· 7~7

, .B3,
.128

~.5~9

\
I , I
I 4.675 I 1- 7-55 1- 13

I 8.;)15 I 1- 7-55 I 53

r 8. !28, I 1- 7-55 '60
1í,'1U2 1- 7.55 I 00
5.bJ3 I 1- 7-55 I Jl0'
5.556 29-10-59 I
4.462 I 29-10-59 I

, I 5.027 30- ~-61 I
I 4.&06 30- 1-61

IJ 4.460' I 30- 1-61

I 4.206 . 30- 1-61
5.637 30- 1-61 I 1

I 4.796 30- 1-61 4
6.306 30-- 1~61 I 7
4.143 30- 1-61 33

'4.126 311- ·,61 I 4'"
4.589 50- 1~61 I 65

da Resolução n~ 67-62)

, 92
. 57
138
141, .

21,

264

15ít
341

:375
"33'5,
~O

4~
i 8
58g
.~ li

281

18
t1"l'

Faltas, llcenças
ou n.fastamento

na Classe ou
no Ca.rgo

\.

19 7-55
12- 9-55
19_ 7-55
.19- 7-55
4~ 1-56

19_ 7-55
2- 4-56
7:11-55

1 9_ 7-55
19_ 7-55
13- 9-55
$-iHi6
19- 9-55
9- l-57

1°_ 7~55

~ 14- 6-57
19• 8-11'1
Jl. 1·58
2· 1~58
t7'1l~57

a.084 "
8.9'Ó3
4.253
3.382
3.264
4.058
.3,2~

8.634
3.989
3.989
-2.697
'2.848
'3.081
2.844
-9.752
-2.!l25
'2,:116
2.860
4.790

--:2.639

serviço Públíec

I
I
I
I

3.0B'! .
8.903
3.945
3.382
3.264
4.058
3.200

. 8.634
, 3.989

3.989
2.69'1 .
2.6118
2.875
2.844
3.752
2.9~5
2.21'6
2.860 •
4.093
2"1~33

TEMPO DE SERVIÇO

I
I
I
I

I'~

I
f

3.044
2,976
'2.968
2.1185
2.B93
2.842
2.1130
2.81B
2.765
2.731
2.697
2.648
2.638
2.542
2.517
2.390
2.216
2.19{L
2.177
2.162

NOMES

Diretoria, do pesmnl, Seção AdJulnistrnt.lva, em 2 de março de 1964.
AJa. Lelrlslatlvo PL-9. ViIlr<l: Zelu de Castro Guimaráes, Chefe de. S . .A--

-----,.---- - . "

1 - Reynaldo Gomes .da ROcha I, .I I
2 - 'MiLrlo 'Pereira, Duarte .:........ • .. .. • .. •• . . • .. • I
3 - .José oavatcantt ,do NlClclmento •.••••••.••• :.... I '
4 - W'ro.ter 'Jésus de Fal'la ." ." .. ; ..
5 - João Carlos' Andrade dos Santos •••••••••••• '.' I I

' 6 - Rogério Conforte • . .. ; .' :. I
1 - ;Juracyr cerqucíra de souzã- ; ..
8 ~ João Melo dos santos . . . . . I
9 - ovidlo José dos Santo. .. ' _.

!lO - nomingo.s pereira FilJio • .. : ..
11 - UIl.sr~s de Oliveira ".. .. ,
12 - 'Elias Martms 'de Souza .: 11-,'
l,3 - MaUl'o Simões "da Sllva , ',' , .
14 - Sebl\..<'tião Flauslno • '. .,....................... I

. 15 - JorciJlno Antônio da Sllva I ;. I
16 - Jo,e;é 'Carvalho'de Avlla ·.: I

117 r: Salomão Felix ,de ,Lima , I
111 - Salomão Fellx de Lima ; .-...... I
19·';;" Vlétbr" 'Bráüllo ··Olllvettl . . '........•.•... , . ,
20 - Roberto Mariano, de Castro I
I.·' v , ..,," "',,' , I



Abril de 1964DIARIO DO CONGRESSO ,NACIONAL (Seção I)
- -=-~-'--...".,-~".;...~__~_.:., ~- ~~c~

SERV~'1'E - SlMlJ<)l,Q PL-14

'l'empo da serviço até 31-12-1963 (Art. 125, let.rll "0", da f:f~luçiíO n9 61-62)

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

29
15

8
11

20
I\!2

1

Faltas, Iícenças
ou atastarnenre

na Ula.'se ou
no Carl!o

'14- 4·58
12- 9-58
u- 7-59

23-12-59
19- 12-59 .
2fl- 2-fX) ,
13- 1-G~

9· ~-61

s- 2-61
0- 2-61
9- 2-61
0- 2-6t
9- 2-61

9- 2-61
, lJ- 2-61

9- 2-61
9- 2-61
9- 2-61

I. I
D'da do'lngresso

na crasse -011 I
no Cargo .

I
----~--

I
I
I
I
II

j-

I
I

:!.842
230l)
5.864
4.414
2.955
4.719
2.n5
2.815
2.803
2.7W
2.514
~~468

2.45U
2.366
2.224
2.177
2.396
2.700

'S:l'VlçO públlc.]

2.842
2.3:15
3.H3
3.a35
2.3b5
4 iHI
:L~35

2.;11:;
2.r,{l3
2.720
:.1.514
2. '68
2.45',)
2.:l36
2.224
2.177
2.3gB
27960

S?nlço pÚ;"J.co
F:uel"D j

TEMPO DE SERVlÇO

~.008

1.h35
1.Ua7
1." lO
1.163
1.390
1.083
1.0;;6
] .0;;6
1.055
1.056
1.056
1.056
1.056
1.056
1.056
Ul48
1.0l!'>

I
__________- - I.

I
I

Nu:\IES
I

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

I
1 - V~crnl,· Fi'rrc~r!l ele AraÚJo I
2 - E.d:l'nl' Rilniro B,.j"~es I
13 - .)o,é Fmneisoo de ouveíra - I

,01 - Jacy Manhãrs · r I

(

JI; _ Paulo Pereira I
6 - r-maeí LCpfS de SCuza I
'1 - Jcaquirt I'hlagn da M"ta , I
8 - Francist o Ignácitl de oll\!ira I
9 - Plavlann Dantas do NllSchnenlo I

110 - Jose Lopes GulmDrfi,~s . .. I
112 - Nellelo RotlrJ!(ues DUlS _ I
111 - JC.•é Rubms do Nll'clmento .
!IR ~. JO",j Antón:o ela Silva ..
\14 - TerEOn vnrvlllhll de Araujo .
115 - P,rcl.lo de Almc!d3 oastre ..
116 - Com'lo M'ndes de SOl!za .' .' ..
:17 - Casemiro clll Silva Amaral .
1111 - Carlos Trindade . .. .

Obs.: oi dcsempa,' os ollMereram no dlsposro no § 8" do Art. 121 da '"'esolu~1io n" 67-62.
Dlreíorla d, P~."oal. Serão Admlnlolra'lvÍ!. em 2 de março d~ 1964. - A/ayi/e Ramo'. de Lucena. AU". L~g. PL-I0. - Tllcobaldo da co-t« All'cg,,_

AUl< Lcgl.'lnlivo PL-D. vlsl.o: Zel!J de cauro Gullllullien. C1)d' <1.~ S. A.

_.{fnpo tip ."col'ylc<l al{, 31-12-1963 (Art. 125. letra ."b", eln ,Rc~'t'ltt'iiío n9 67-621

---- -'""-- - ~'._-

r

83

4.247
4.180
4.361
4.176
3.465
3.008
3.3~0

3.006

I serv iço Público

I
\-

4.247
4.180
4.361
4.176
3.465
11.908
3.330
3.006

,I

TEMPO DE SERV1QO

2.970
2.577
1.877
1.657
1.525
1.066
1.066
1.066

I
Cjn.~'p O\! Cargo : serviço Público

I r"et1el11J
r

: Data do Jn~r~sso j --Faltas. lI('euçll.!l
--~-------------------I na Classe ou I ou n.rasla'llento

I no- cargo I na CI'.'lie ouI . no Cargo

I l-
I 10-:11-55

11-)2-56
20- 8-58

I 19- 6-59
29-10-59

I 30- 1-61
30- 1-61I 30- 1-61

NO:MES

I
:J - Haroldo Desler . .. ..
2 - Alfredo '3lzerra Leite • . ..

':'iI ~ Alr~biatl,s Ml,mel da 8lh'a •.......••••••••.•••
, 4 - Clrlb Maria da oonceteão AraflJo .
5 ~ Aldo Sa'!!ad, do Na!clmento ..
ti ~- RlIymundo Santana Lessa ..
"1 ~ VIctor Barboea Fernandes .
,,\& - fléJl<l Gonçalves • • ..

~-----""------
Oh': os desempates obedeceram ai' drsposto no f 89 do Art. 121 da Rl'.Soluçâo n" 67-62. .
Diretoria do pr-'.oal Secão Adml'11stra Hva. em 2 dr murro de 1964. - A/ayde Rll1no. de LtlcellO, Aux. Lrl1:: PL-IO. - Tlteobaldo da Co,la A/l'es,

Au". LegIslativo ?L-O. ViElo: Zely de custr» Guimcrães, Chefe dl\ S. A.

ASCENSORISTA - SíMBOLO PL-13

Tempo de servlç<l até 31-12-1963 (Art. *-, letra "b", da Re.o;Qlução n9 67-621

---~~-------'-----~ -------- -~------

'~ O '-'l i' S

TEMPO DE SERV1ÇO

I
Classc ou Carga I

Faltas. licenças
ou afasl.'l.menl.o

na Classe ou
no Cargo

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

j ~ Manoel Antónl(1 Oomes .
11 - Antônio Costa :Figueirll. - ..
3 - ClérJo NlInes • , , ••••••••••••••••••
i4 - Nivaldo Rodrigues Morais • .. ..
6 - JOlJé Arthur Matle FIlho ..
(l - Miguel Caldas Ferreira. ..
'1 - Milton da Silva. Félix I
• - Victor ie AguiAr • .~ \

1.059
1.058
1.058
1.057
.1.056 
1.046 .

~ 1.031
1.0:19

.2.915
6.274
2.905
3.153
3.180
3.637
5.286
3.871

30- 1;61
3D- 1-61
30· 1-61
30- 1-61
30- 1-61.
30- 1-61
30- 1-61
30- 1-81

7
8
8
l)

jO
20
35
37

ous : os desempates obedeceram ao dlsposlo no § sq do Art. 121 da. Resolucâo n" 6'/-62.
Diretoria do pessoal. seção Adminlstrllt.lva. em 2 de marco de 1964. - Alayde Ramos de uuceu», _x. Leg'. PL-I0. - Tllcoboldo da Cosia Alces,

Allx. Uglslatlvo PL-9. v~~to. Zely de castr» Guimarães. Chefe 00. S. A.



TELEFONISTA .:srsrsoro PL-l1

T~mpo de ser~jço ~té 31-12-1963 (Art. 121. letra "b", da Re.,oJução n~ 67- 62)

Quarta· feira 8'- DIÁRIO DO. CONCI1ESSO, NACIONAL
zea: #,

(Seção 1),
-, Abril de 1964 2171 -

rEMPO DE SERVIÇO

N 0'1.1 É S

S$rviço Público

1 - Lea. Gaygnetti • • • .. ~ ~ ~i"· • ~ : "._. ~ ". 601 ' /.
i

5.596

~ELEFONrSrA - SíMBOLO PL-12
. \

Tempo de serviç{) até 31 de âezembro de !.963 (Artigo 125, letra ·'h". da ResoJuçií-o llúmem 67 rle 19621.

Data de íngresro

C:as~e

. .-----

Faltas. Iicenças

ou ..\fllhtarnenlos

1
12

base

rn.s 62
10.5.62

base

4.8.55
4.8.55

Cla>slficaçào /.

I
I

I

! \

I I
J I
I

Ii I.:sérviço!'10 MES ' ficação

Claslsi-
I

plibl:coClasse I Serviço

base I Vederal I Públlco

I -I

. . ~ '1 I I

I
I

1. JUra,cy Campos' dos Ji'a.s~oif .: o o •• ~ o •••• \ 3.071 j 601
I,

3.791 3.791 I1:. Mana de Abreu Azereno ............... 3.060 601 I, 3.928 3'.928

I I I

b S.

Direwria éo Pessoal - 'Seéão 'Admínístratlva, em 10 ~e março de 1964.

Alayde Ramos Lucenll, Auxiliar Legislativo. PL-I0.- Tlleobllldo da Costa Alves, Auxiliar 'Leg~lat;vo, PL-9 --;- zely ~e Castro GU.1ltaraeb, vne!"
A" ..' . , '. '- . -~. .

• " TELEFONISTA - SíMBOLO PL-13 - ~

Tempo de 'Serviço até 31 de d'ezembro de 1963 (MUgo 125" letra "b", da Resolução número l!7 de 1962) o

I
I

NOMEG '-I
I

classe!

i--
ou

Cargll

'"

! tr~f'oi .•. :f0!3•.:t;r~i"
1. Maria de Lourdes de SOusa ..
2. HeyrOllldes Trindade Xa.vier 1 _ ~

601
566

Tempo ie serviço

servlço
Público _
Federal

3.759
3,495

Serviço

Públioo

3.759
. 3.495

10-5-62
10-5-(12

I
I 35

Faltas, Licençll.S

16

ou Afastamento
~ • j

)

. n',a CllIsse ou 110,

Cargo

"
Cargo

ou no

10-5-82
1-9-62 '

na. classe

9.483
2.5"

serviçO

PúblicO

/-
9.483
2,593 .

servíco
Público
Federal

585
481

I

Cl1l8ll8
ou

Cargo

Tempo de. Serviço

NOMES

1. Moacyr de Matws : : , : .1
2. Oswaldo Lancellotla ;\.-' '~.~ '. I

, Diretoria e.o Pessoal - Seção Admhllstl'ativlt, em 2 de março de 1964.
Alayde Ramos de LuectlU, Auxiliar Leglslatlvo, PL-I0 - Theoõaldo d4 Costa Alves, Auxiliar Legislativo. PL-9 - Zely de Castro Guimarães~

\IJ'hefe da S. 'Ao ~ .
BLETRICISTA - SíMBOLO pL-'l

Tempo de Serviço até 31 de dezefubro de 1963 (Al·tigo 125, letra -to", .lIa RêSoluçán número 67 de 1902).

----,-------;--~ :----cr---"";----:----4

. Direttoría e.o;Pessoal - seção Admin:strativa, em 10 de marco de 1964.
8albln{J Arnt.likl JIleluf.eS. OfioiGJ. Legtslllotivo~'PL-lS - Zi4lt/ !W (,'«-,tro Guill11mles, Chefe d'll S. A..



2178 Quarta.-feira 8
......... II ±etbidiB& ~.. DIARIO De CONGPESSO NACIDNAL (Seção I)

,!lI' .... t± _LE~":_ - " #

Abril de 1.964__....._"'.:u..,...=--..:=====$ S15 Li!. ...

ELIIT'Rldls'rA '- 51MBOLO PL-8

'l'empo de ServIço até ~1 de rtez~lll11r() -1", 1963 iMLlgo 125, let,l'l1 "IJ", da Reslllução número ~7 de 10621.

549
549
5%

Clo&Sc
ou

Cargo

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

J-7-&2
1-7-62
1-7-62

!;ervl~o

Público

2.440
1:491
2.365

l:IerVlço
Público
Federal

IO:tta do" 1~1~l'e8S0 !Faltas, LIcença.!

-------------- I na Cla.ssa Iou Afastalr.pnto

011 no Ina Classe ou no

Cargo Oarp;o

---~ -~--2'4iW -1',1
1.~1
2.365

I

I

I
:NOMES \-~------

I
\

1
1, Al'llaldo dos Santos , ••. i
:;\ José Cavalcanti Filho • •.. • .. •.. • ·1
3. MIlton RO(lj'L~nes :'1ourfio ., , I

01:18.; Os desempates ,bedrccn,m ao disposto no § SQ 10 Artigo 121 da Rl!.S<!luçáo número 67 de 1962.
nll'elol1lt ~o Pessoal -, Seção Admln strutíva, em 10 de março de 1964.

nalbl1la .4l'1luad Mem1e.'. Oflei.l Legislativo. PL-5 - Zelll d<f castro GuJma~ãeN. Chefe cta S. A.

MEcANICO ~ SíMBOLO PL-9

TemlX' de Serviço lüê ~I de d'ezembro de 1963 (Artlll'o-125, letra ,.h", da Resolução número 67 de 19021.

CargoOal'go

011 no

1-7-55

na Clas,y

( I

j OMa do Ingresso IFaltas, LlcençlU>
I

Iou MastlUllenlo

na OJ.asse ou no

J
4.631

I
'\

\

serviço
Público
Federal

~,631

- Tcmp() de Serviço

2.008

CllL'5e
ou

Carg~

ASSISTENTP.: DE SEoRETARIA - S:tM:BOLO PL-6

\
.. · .... · ...... · ..· .... · .. 1'

NOMES

Dll'e!.Il1·llt eo PMsoal - Seção Admln:strativa. em 10~'0 março 98 1964.
Ba!lJlna Al1laud Mim!U's. 01lrlul r~i~JaLivo, PL-li - Zel1/ de castro cnumarãe», Chete ua S. A, \,

~Camerill() naul conrcrte

..

RI'sOluçaO numero ,17 de '!l~2). Tempo de serviço atá ~ 31 de dezembro de 1963 (Artigo 125, letra "b", ~a

NOlvIES

.~

Tettl:1lO de Servll,'o
Data do

r
Ingresso Faltai, L1cençll.l,

~ ,

I
11a 0111llSt ou: MnsllllUe.nto-'l

Classe-o Serviço Serviço ou no na. císsse ou no
Olt Público

Oargo I' "~~
:Fedel'al Pt"lblJco Cargo

~
Cargo

,
-. .

, ~ , f
1.118 4.666 4.666 30-9-00

.-8õ6 ~.744 5.301 29-8-61 -855 4.695 4.695 29-S-61
~-~ ,8&2 4.711 . 4-,711 29-8-61 3

835 6.612 6.612 29-8-61 20
828 j,063 5.003 29-8-61 27
825 5.299 5.299 29-8-6l 30
001 5.417 7.254 I 10-5-62 ~ -599 .. 647 4.647 10-5-62 3
592 4.585 4.585

\

I()"5-62 9
583 4.294- ,4.294 10-5-62 18

"
"

"-
_.

1 EXlleel!to QU ntas .. 1
li Al'Ílla RibeIro de Carvalho 1
:I Héllo Alves Ribeiro ; .
4 RflPllnr'l CT'o;liotLI , '••••
fi uotores da Glória Sllntos , \
fi FrebeÍ' AnÜlnlo TeixeIra de Barro~ ..
'7 07.1rr~ RlllhÔl1S Amorlm " , ..
n lIiffll'ln {lll!'. Mt"rr:@~j Snntos Oostn, . t •• , •••••••••• , '"

fi Luiz Gnnzaga Nogueira .
lA F:rfl'··t'I\!I MnnhO't M"relt'lI "' .
11, AcPlmar SOllres dlt Ror.hl1 Filho ..

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

l-
I
I

--------------~-----

O'E\a.: -;)s drsempates obedeC'rllm ao disposto no , ~ do Artigo 121 c'l1I. nesolução nümero 62 de ~962.

~ ~ Direforia elo Pessoal - secãe Admlnlstra.tlva. em 2 de março de 1964. ,
Chefe d:I~;rJ~.Ra1J1DF :k' tsueen«, ~&ux,lllnr Legislatlvo, PL-I0 - Theobllldo d/J Costa Alvl?8. A~iUllr LeglsJat!~o, i'L-9 - Ze1v de Ca",o. Guf11lar'-o



Quarta--feira 8 DIÁRIO DO' CONriRr~sso NACIONAL (Seção, l)', ' Abril de,J964 " ':2119

ASSISTENTE DE SECRETARIA'- SíMBOLO PL-4

TempO de Serviço até 31' de <fezembro de 1963 (Arj;lgo 125; letra "b", da Resolução nüsaero 67 de'1962).
I '

>l Tempo de se:-viço

1-7-55
1-7-55

29-8-61 '
10-5-62

fúbliC<l

Sp.rvlço'

10.362
6Jl68

11.544
- 5.363

,. I

1I

l
I
I

10.362
s.sss
6;360
5.363

Serviço
pública
Federal

11.106
3.106 '

855
501

(

Classe
ou. '

Cargo

11'-----=--,"1 -

\
'NOMEõ

1. Maria. Thereza Lahmayer Monteiro .
2. Benedita Focht o;N " .
3. Nl1za Silveira Silva ; .
4. Victor do Espírito SlUlto.Filho ~ ..

I , , ,'. , I
, ,

, OBa.: Os desempates obedeceram ao çliS'posto rio §' 8q da artigo' 121 da "ReSOlução número {;7 de 1962.

DIrettoria,da Pessoal - Seção ~dmlnlstra.t:va;.'em' 2 de .narço ce 196{~
J - , _

Paulo HTll~; AuXUlar LegislatiVO, Pt.-10 - TT1.eobUZdo da Costa ,Alves. Auxil~ Leglsla/..vo. PL,9'- zely. da casix». Guimartls«, Chefe da a. A•

.ASSISTENTE DE SECRETMUA'':- StMBOLO PL~5,

TempO de serviço até a1 de dezembro de 1963 <Artigo 125, léka "b"'. da Resolução núme~~, 6Tde 1962).

ITem~ de se-viço

2.620

r,-~=- I

c I
I

., 3 f. 1. Artigo
145, letra- ~a·".

I 3

I.
I

10-5-62'

1-7-55

29-8-61
,29 '8-61

29-8-61
29 -E-51
10-5-62

6.795
6.710
6.122

. 5.289
4.159

7.013
, 4.502
5.123

Público

ServiçoServiço
Pú;'liéo

'Federal

Classe
ou.,

Cargo

855 l855
855' I855
GOl

\601
598,
486 I

_1. Maristela l?,urlty Silva' '•••• ; - ~ •\
'2. Atmênío Corrêa :re sanes ~ , .
3. Luiz Paulo Bastos Serejo '
4. Edllio Barberes " ! ..I
5. Re1ma Santos de SOUza ,

6. Georges do 'Rêgo Cavalcante SilVB ' ·1
7. 'Maria Gomes Montenegro .
8:,Helena do Prado Soares de Carvalho ,

de: Castro Guinwrães.

Diretoria d'O Pessoal - Seção Admtntstratlva, em 2 de março de 1964

nuiuâe Ramos doi LUcena. Auxiliar Le~1s1ativo. ~L~10 - 7'h.;o'balão ela Co~tiJ, Alves, AU~i1~,Leg1s1a.tiVO~ PL-9 - Zely
Ohefe da S. A. ' "" ' , I

OBa.: Os desempates obedeceram ao disposto nos parágrafos ll'I: e 13 do ArtigO 121 da Resolução ntimelo 67., de 1f\.ll (de"lsão' da. Mesa em
reunião de 1'7 de julho de 1963). ,



,2180 Quarta·feira 8
~-;;~_ _1_.

.AS"!;~TL..'Il'rE DE SECRll:TAro..<\ - SíMBOLO 1?L-7

Tempo de S~nlr;o até 31 de ol<'zembl'Q de 1963 (ArU!ill 1:15, lel,ra "b", da p.esolução número 67 :le 1962).

:.JLL:-e

I
(

( C1u'isl
j

~
I

1
1
I
I

S~rvJ~O I
NlJ] co Servlço

I"edel'lll I. Públlco

I

IMI" de íngresso

(llg,,'Jf'cação

base Cla,s,<,e

}'al~as. llccnçaa

ou afastamentos

OluS! l!lcação \

base Classe

, )-- -

.1 I I I

~,2BI I 601 4.1B7 4.187 21.8,5'1 10.5.62 43 -85:& (.(lI 4.4ó6 4.4D6 1.~.61 10.5.62 .'':'" -g~2 f.Ol 3.946 3,046 1.9.61 ' 10.5.62 - -IlS:l 6\)1 3.924 3.924 1.9.61 10.5.ü2 - -tHll 001 3.123 3.123 1.(1.61 10.b.ü2 4 -- 5119 4.034 40:H - 10.5.62 - 2- 591 4.583 4583 - 10.5.62 - 4- 424 4.449 4.449 - 10.5.02 - m- 601 5,539 5.539 - 10.5.62 - --
J

520 3.'742 3.'142 - 10.5.62 - 61- 100 lU30 3.5=CO - 10.5.62 - 4D5

J

1~ :EveHue D~d cr " .
2. UUbOJl Plllt FJl:!o,elho ••••• ,.ft ••••_jq'~

:r. JÜ5C' lVlugra.bi ., ., .
-í , Arlhemar WLÜ?J Barreto .
ti, Luiz va~,concellos •••••••••••• , "••, •••
tL Hui,;o j~ AguIar l"evy .
'(_ Hl'llrlql;c Eduardo da Cruz Bllrl>N<a •••••
11" Henr'wietl1 ele JeSUS uonçlllves Perrá!) •
n, C11euza Henrique Gucllnho .

10. Thcr"zft -ignez ele Campos e 51lveil'lt ..
J 1. DIva F'eJ1Jsndes Braga ••• # # •

ltnl~r!orment.e ao EiLnbolo FL-tO da. ant'g'll earreíra de Am:Jl1ar de Se.

Admln'stratlva, em 10 ne março de 1964.
Caslo. Alve.~, Auxillar Leglsl!ltlyO, PL-9 - Zely De Ca.,tro Gu!marães, Ch~te

suJ""" B alf.eraçóes em vlrhtde ele II,lnda se encontrarem pendentes cre ele-

OBS,: O; func!onlÍnoo relacIonados ~ob 0$ números 2 It 8 pertencIam
cretnnl1 e os três último!!. ao símboto PL-ll da mesma .::Inelra.

Diretorla clo t'euoal - secao
ANuds RamD.~ LllCcna, Auxillnr Leg'sllttlvo, PL-I0 - Theobaldo da

efl S, A., -
ODS.' \ TlM'cilo dos ~ervldol'~s nos qunl!ros ora publlcado~ elot6.

t"~··',n rLI egrégia Me~a -90'1 últhn:.,pc~~~~ ~I:::.'.~o~ano de.19_G_3_. ~, _

, -,
As atas de ns, 20 e 21, respectivamente, vespertina e

extraordinária noturna, realiza das tom 7 de abril de 1964, se-
rão publicadas em Suplemento. "

PRECO no NUl\IER.o DE HOJE: CR$ O,4Q


