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PRESIIHNCIA
Ç_Q.n_~ocação

o

Presidente do Senado Federal, atendendo

)alhos cta.s duas Casas do congresso Nac10na1,

as

se.ssÕ~§

de

co-njuntas Para

tério da( Rduc<~çào e CU,! Ufa

convemencw.s dos tra-

t.:gqQL,~..fL

ca_ncetar. a_ <:_Qnyqc~-~

izã?-Se-nos diàs -3, 5. _lQ e 12 áe ab(il do coaente ano, para apreciaça_Q__de
retos _p_s~stcienciais.
Senado Federal. 30 de nuuço de 1962
SENADOR RUI PALMEIRA

Vtce-Prestdente, no exerctcio da Presictêllcia

2-1

at abrll:

1) - veto <totan · a.Q · ProjQtQ de. 4el n~ 1 174-B-:59_._ __tia Câmara (
lo 75w61, nõ ·s~nae!o, quC ãutoriza o Poder Executivo a a:onr pelo Mmts-

o C!'C'~il'O CS).:-:"lal df' Cr--; '?•l ;]:\"; O>lJlJ

dF.S-

tinarw àS obras e eq'tlP<1lllentos aa l~~co;"' t'J',: ·:uta Ut' ,·_,;,J;'·' ,i.'i!lde. no E.stado da Pa.rniba;
2l - veto f.parc!all ao Pr J;e~o ctc t.~cl 1 .~ J:9-B-G: tU l .u;.tra '
n° l-62, no senado. que torna ex!,u<.'il\ r1.s <l s ,_•.·v:OJ; ~·-~ o:.~ :::~- · ~· .Hia.<i
dos-Tribunais Regionai" Elet·,crDI$ d:.-p•<r;oôt'<> à,1s t.e:s: ns .:! ,'·lo E J ::lG
df!. l!J60 e dá outras pt·ovidéncws
Congresso NaclOnrtl 16 de man:o ele HHi:2

d1.o feita em 16 do mês em curso,_ das sessóes conjuntas q:·e deveriam_ t·ea-

Dla

aJ!!eº-i~àg_c1~ vet_l~ ..(W~'S'f)enci;lis

1

i

.---------

SENADO FEDERAL
Dos Partidos

ME~
Presidente

Moura Andrade

,SD.

._

Vice-Presidente -

Rui Palmeira

JDN.

Primeiro-Secretário - Argemiro de
'igueiredo - PTB.
Segundo-Secretário - Gilberto Mainho - PSD.
Terceiro-Secretário - Mourão Viei-

a - UDN.

Quarto-Secretário - Novaes Filho
- PL.
Primeiro-Suplente - Mathias Olym ..
io- PTB.
8egunc:o-Suplente - Guido Mondin
- PSD.
Terceiro-Suplente
Joaquim Paonte- UDN.

DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
VICE-LÍDEHES

LHISTA RENOVADQR

Gaspar Veloso.
Vktorino Freire.
Alô Guimarães.
DA UNIAO DEMOCRATICA NA ..
CIONAL

lÍDER

LÍDER

Daniel Krieg·er.

t

VICE-LÍDERES

Afonso Arinos.
Afrânio Lages.
Padre Cala?ans.
DO PARTIDO TRABALHIS'IA
BRASILEIRO
LÍDI':R

Barros carvalho.
LIDE R

Filinto Müller '(PSD).
lllCE-LÍDER

Lima Teixeira (PTB> .
Nogueira da Gama IPTB) •
LQbáo da Silveira <PSO) •
Vict•"r: .o Freire (PSDl .
Jefferson de Aguiar <FSD),
Guido Mondin (PSD) .
Jorge Maynard tPSP).
Saulo Ra~os 1PTB).
DA MINORIA
LÍDER

João Villasbõas•(UDN).

Lino de Mat.tos.
DO MOVIMENTO TRABA·

Be:1edito Valia dares.

VICE-LiDE85S

Fausto CabraL

Arlindo Rodrigues
Nelson Ma.::ulan
o
DO PARTIDO LIBERTADOll
LÍDER

Mem de Sá.
VICE-LÍDER

Aloysio de Carvalho.
DO PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA
LiDER

Jorge Maynard.
VICE-LÍOER

Miguel Couto.

3

,Jo~lqnim

4

Fl'I'U,llldr.~

P>11 f'JÜC'

r"VOl.l

-

Pl~IUJ

C~.!J':\

5 ne~maldo L'ern,u1ctr,:
G Sergio Mannl~o - H11·

LÍfJER

LÍDER

LIDERES E VlCE-LiD~R~S
DA MAIORIA

DO PARTIDO "!:'HA!3ALH!S'l A NACIONAL

r!

7
8

1:10
(i"

•n-:le do

Norte
Jcâo Anuda

- Par.ubu
Afrânio La2es -· .'\!J<;O.U·

H RuJ Palmeira - 1\lcl.<J,·Ja:>
Paulo Fender
O H. eri~al~o V1~il'a -- Sçr~lpe- - - --~- - - - - - - - - - - 11. OvJdJO feu~en:a - Bah1a
DARIA
!S.. Dt>i C<U"o - Espírito santo
RE PRESENTAC A PARTI____
_ __
13;-..,Afonso Arinos _ diccnciado Em
exercício o suplenttVcu~\lll'~O
p'ARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Igrejas • - Gtw.nabara
14 Padre Calazans - São Paulo.
1. Paulo Coelho - Amazonas.
. 2. Lobão da Silveira - Pará .
15. Irineu Bornhausen _ SantR Catarina.
3. Victorino Freire - Maranhão.
I
16 Daniel Krieger - Rio Grande do
4. Sebastião Archer - Maranhão.
Sul.
5. Eugênio Barros - Maranhão.
1
Milton CampQS - Minas Gel'ais.
6. Menezes Pimentel - Ceará.
.
.'.8 João Vilasbaas - Mato Grosso.
7. Ruy Carneü·o - Paraíba.
8. Jarbas Maranhão - Pernambuco 19 Lope, da Costa - 1'Iat-o Grosso.
. 20. Coimbra Bueno - Goh\s.
9. Silvestre Péricles - Alagoas.
10. Ary Vtanna - Espírito Santu.
PARTIDO TRABALJ-UST A
11. Jefferson AgtlÍar - Espírito santa
BRASILEIRO
1
Gilbeno
Marinho
Guanabara,
12.
Vivaldo
Lima - Amazonas.
Paulo
Fernandes
Rio
de
Ja:
1.
13.
V.-lathias Olympio ..... Pia ui.
neiro.
.I
Leônidas Mello - Pia ui.
14. Moura Andrade - São Paulo.
4. Fausto Cabral - ceará.
15. Gaspar Veloso - Paraná.
Pa•
5. Argemirt de Figueiredo 16. Alô Guimarães _ Paraná.
raíba.
17. Guido Mondin - Rio Grande do 6 Barros
Carvalho - Pernambuco.
Sul.
Lourival Fontes - Sergipe.
18. Benedito Valladares - Minas 0~- 87. Lima
Teixeira - Bahia.
r ais.
9. Caiado de Castro - Guanabara.
19 Filinto Müller - Mato Ül'OSSO.
10
Arlindu
Rodrigues - Rio de Ja~
.Juscelino Kubitschek - Goiás.
nelro.
Jl Pedro Ludovico - Goiás.
u:<IAO DEMOCRAT1CA NACIONAl. 11 Miguer- Couto - Rio de Janeiro.
12 Nelson Maculan - Paranà.
1 :\f'Jurão Vieira - Amazonas.
Santa Catarina.
'13 Saulo Ramo!'i
2 Zl.carias de Assunção - Pará.

-o

117

~.

120

,

Quarta-feira 11

%0

.i4. Nogueira cl8 Gama -

raiS.

PAR'~'IDO

1

DIAHiU LJO CONLi!~~::i'=iO NAt:iONAl
(Seção 11)
====..,;;,~_;..::_.. ----.-- ~..,_, -- - --~---~-----Mina.s Ge~

I

.T:!BERTAOOR

Abril de 1962
PSD - 3. Eugênio àarrQ:l.
UDN - 1. Dix~Huit Rosado
UDN - 2. Padre Calaza.ns
UDN - 3. Heribn!do Vieira
PTB - 1. Barros Can·alho
PTB - 2/ Lourival Fontes
PTB - 3. Nelson Maculan.
. i!.~~mtôes: Quint3s~íeiras, às 16 ·hO:

E X P E D- I E; N T E

.

DEPARTAMEN:ro DE IMPRENSA NAC,iONAL

Novaes .Fi!hc _ Pernambuco.

2 hloisio de ca:·;,,alho - Bahia.
3 Mem de Sá - mo Grande do Sul.
PARTIDO FJÜ.ClAL PROGRESSISTA
1
José Maynard - S.e1'gipc.

c;UJ<>I!7Uiil-~I'IAA\

II\LBE:RT0 OE üí'<!TO PE.RE\!V.

PARTIDO THABAUHSTA
~
NACIONAL

C:t48"1!1

DO

.IUIYIÇO

MURILO

.1. Lino de Mates - E3ã 0 PaUlo.

MAURO

AlVES

/

RENOVADOR

aa&çAc
H ~·

Presi"dente

I

I. · 4.

•

Presidente.
João Villasboas ·- Vice·
Pr~~ndE.nte.
·
tJDN - Afrânio LageE.
UDN -.. Herlbaldo Vieira_.
PSD - Benedicto Valladares
fi;D - GaSpar VeloSo.
.-:-TI - Filinto Muller.
PTB - Lourival Fontes.
PL - Aloysio de Carv-nlho (9).

UDN -

a,BPAB'I'IÇOEB 11 i'AliTICULARll!ll
C.. TJJtaJ
la. t.erior
0

Capllal 1 laterlot
:lemeat.re ..... -......... Cri
&OA>O 'Semestre .............. ...
~ ••••••••~•••••••• Cli. 96,00 •:Ano ~·••••••••••••••••
1
Sxter!ol'
Exterior
tl10 ............ <·••••·••• c:rt. u6 ;00 ~ ·~··•••••••••,••• .. 0r1

~

Comissão de-Agricultura
p

!l

-

-

1

Vice~

I

Eltcetuadu

@

Comissão ~de Redação

n,. 4e pa...lhilltar t. um•u& d.e valorea aoompaula.doa u
esclarecimentos quanto 1 sue apUcaolio. aolloif.alllos dêem preferência
remessa por melo da oh equo ou va1• po&taL em ltldS8 I faVO&' 4c
Tesoureiro 4o Departamento de Imprensa Naaional.
- Os •uplementos u ed!Qllet 4ps Ól'llioa oflolala sorlo fOI'IIIQidllll
aO. asslnantss sotnenle me41anto~ .. llcltoção.
'

Tl:ruLAREs
Sérgio Nlaünho - Presidente {U'O

I"

O custo do D'llmero all'Ulldo será acrescido de Cri 11.!0

.Ary

(PSDJ

~tW.
S~cretá.rio-: JO.Sé Aristides de Mo-:

PSD PSD -

UDN UDN UDN -

St.'l'LENITs

1.
2.
PSD- 3.
UDN - 1.

PSD 1 PSD -

-. I
Comissão de Constituicão
·
I
.
e JUS t ICa

I

PTN -

Eugênio Barros

PTB PTB ..::.

Sebastião Archet
Alô Guimarães

P1"B ,
PL -

Bornhausen
ODN _ 3, ~ncarias de Assumpção

UúN -

rrineu

2, Ovldio Teixeira

SUPLEN'!ES

8, , .

1. Ruy Cârneiro (PSD)

2, Lobão da SilVJ:ira I,PSD)

1. Padre Calazans IUDN)
2. Heribaldo Vieira (UDN)
1. Caiado de Castro <PTB).
Secretário _ Sara Abraão - Ot
cial Legislativo.
Reunião - Terças-feiras, às 16·bi
ras.

Lobão da Silveira
Victorino Fteire
Irineu Bornbsuse.n
Fernandes Távora.
Lopes da Costa
Lino de Mattos
Nogueira da Gan11
Barros carvalho
Saulo &amos
DiX~Huit Rosado
Mem de· Sá i17),

/

Comissão de Saúde Públic~
UDN -

_.

.
l
1

---

Presi·

pSD - Menezes Pimentel

UDN - Daniel Krieger presi ..
vice..Pre.. dente
· ·~..~
PSD - Ary Vianna. - --Pres!UDN .- St::-t"i; ;...-!W:"inho
dente
UD. ~ - Ferna.ndes Távora
·
PS!?i- Eugênio Barros

p•rs - Fausto Cabral sidénte.
UDN -

UDN -

Del Caro •
João Arruda

'I

· PSD PSD -

Paulo Coelho

G<~spnt·

Vel~

. I

UDN - Afonso Arinos
UDN - Lopes da Costa
UDN - Afrânio Lages
PTB - CD.irtdo c1e Ca.stl'b
PTB - .Al:lindo Rodrigues f9)
SUPl.ENTI.s

-.

.P8D - 1. Scbo.stião. A:·chel
1)1SD ~-· t. Silvestr{: Péticle.:

PTB -

i

•

VI~

Saulo Ramos ·- 15)
SUPLENTES

PSD - Eugêruo Bart·Ct.!.
PSD - Jarbas Maraolláo,
UDN - LOpes da Costa,
. UDN - Sérgio Marinho.
PTB - Arlindo Rodrigues.
Reuniões: Quintas~feua.s, 1:\a 15

I

ras,

ií

Secretário: Eduardo aui Barbosa.(

Comissão de Segurança
Nacional
UDN ..:. Zacar1as AssumpçAo
Presídente,
- PSD. - Jarbas Ma1·anhão ~ V~
Presidente.
•
PSD ·- Jeft'erson de A.guln.
PSD - Silvestre Péricles.
UDN - sergio Marinbo.
?TB - caiado de castro,
PTB _~ Arlindo EÓdr!g'ue• (7~1
SUPLENTES
PSD ~ a.uy carneiro.
PSD - Jorge Maynard.
PSD - Victorino Frelre
UDN - Jatio Arrpaa.
UDN -

,

Regi.naldo peruande$

Pre.c;tdente.
PSD ~ Alô GuJmaraes
Presidente.
UDN - Fernandes Távora;
PSD - Pedro Ludovtco.

I

Comissão de Finanças·

Vice-Presiden1

Affonso Arinos (UDN)
Lourival Fontes fPTB).

-"'SD - Jeirerson de. Aguiar - PJ'eUDN - 4. Sérgio Marinho
SUPLENTES
sidente.
PTB· - 1. Lima reixeira.
.PSD - Sll\'estre Péric1es
UDN - Milton Campos VIcePTB - 2. Saulo Ramo~
PSD - Ruy Carneiro
Presidente.
Reuniões: QUmtas-feiras,-às 16 b.o·
PSD - Jarbas Maranhãc.
PSD - Sytvestre Péricles
ras. '"
·
. .
PSD - Menezes ·pimente~
"PSD - Ruy Carneiro.
• secretârio: JOSê soares de OliVelfa
PSr> - Pedro Ludovtco
PSD - Lobão dà Silveira
1Filho.
PSD - F!linto Müller
ODN - Herlbaldo Vle!r~
1
-UDN - Coimbra Bueno.
UDN - Afonso Arinos
' Comissão de Educacão e Culhtral ODN - Zacharias de AsSU!UPt;ão
UDN ..,... AfrâniO Ulges
.
UDN - João Arruda
PTB - LOurival Fontes
PSD - Menezes Pimentel - PreUDN - Ml!ton Camp01
PTB - Nogueira da Gam:a.
sidente
UDN -".JOão vmasboa-1
PL - Aloysio de Carvalho (ll>:.
PL - Meill de Sã - Vice-PresiUDN - Del Câro
dente
PTB - Faust.o Cabral
StJPLENl'Es
PSD - Jarbas Maranhão
PTB - Vivaldo Lima
PTB ·-' Saulo Ramos
PSD - 1. Ary Vüwna
PTB - Arlindo Rodrígue.a
PTB
Arlindo
Rodrigues
PSD - 2. Be'nedícto vaUadares
PTB - Caindo de C&tro
PSD - 3. Gaspar· Veil0$0 ·
UDN ~ Reginnldo Fernand~
PTB - Lima TeLx.eira
PSD - 4 .. Menezes Pimentel
UDN - Padre Calazans
PL - Aloysio de Oarva.lht..
_
UDN - 1. João Villas Bow
,,:ettniões: Quintas-feiras, àS 16 noSUPLENTES
UDN - 2. Daniel Krieger
UDN - 3, Sérgio Marinho
?SD - Lobão da Silveil..
Seeretá.rio Renato de Almeida
UDN - 4. LOpes da Costa
PSD - AlO Guimarães
ChCrmont_
PTB - 1. Barros carvalhf
UDN - Lino de Mattos (Do <'iN) .
PTB - 2. Uma Teixeira.
PTB - Caiado de Castro
Comissão
de
legislação
Social
PL - t. Meni de Sá.
PT.B - Liina Teixeira
Reuniões: Quarta.s~teiras, àS 18 ho ..
PL - Aloisio de Carvalho
PTB - Lima Teb<:eira Pre.si ..
r,_,,
Reuniões: às quartas-telras, àS 16 dente
Secretário: _Josê Soares de Oliveira horas,
PSD - Ruy Carneiro - Vice .. Pre ..
"Filho_
Secretário: Evanaro Fo:o.seca para- 1Sidente
.
naguá.
PSD - Lobão da Silveira

Comissão de Eçonomia

Vianna

Alô Guimarães CPSD)

e%erotc1o decnrriclo. oollrar..se .. lo mais C!'$ 0.50.

Dc1 Caro

raes Fillio._

•

011 um ano.
_ A

-

5ergio MarinhO.

PL - Mem de Sá.
Reuniões: Quintas~ft!l.ras, ~ 16,,.
horas.
Secretário : Eurico Gory Auler.

tO&.OO

·

-

SUPLENTES

M!!ton CarnpoE.
João Arruda.

Menezes Pim€nt.et_
--Jefferson de Aguiar.
- Alô Guimarães.
- Nogueira \da Gama. .
PTB - Barros Carvalho.

1

para o exter1or, -•que serlo
aempra anuiat
Ql
6pooa.
•••1
reSI- Í 481Úlláturas poder•ae-lo lomar, em qu.,quer
po• I&Ia m-·
-

Irineu Bornbau.sen
--~-·
PTB - Caiado de Castro
\ PSD -·:Alô Gmmarães
PTB - Lima Teixeira
..,
PSD "'": "" Paulo Fender
Reuniões: Qn~ntas:-feiras, àE l6 hoPTB ...: Nogueira da Gama t9)

dente.

UDN
UDN
PSD
PSD
PSD
QTB

.... •

hlourão Vieira
Novaes Filho
.l\-1a~hías
Olympio
GUido Mondin
Joaquhn parente ·19l. .

PSD - Gaspar Velloso. -

UDN -

·

Al:gemiro de Figue\rc;;dn
Gilberto Marinho

UDN UDN -

~

-~---· ·--- ~-·-·--·-----·--·-"·------------

Comissão Direi~~,-

·

q

Oll~eir~

P'íB -~ V1valdo Li.m::t -

I

ti

icr.presag na~· oflcfnao do Ov:-:!d.nmento ae 1mprensa NeclOntf

coMISSôEsPERMANENTE~

. dente
PTB - Nelson MacuJan
PSD - Eugênio Barros
PSD - Alô Guimarães
PSD ~ Paulo Fernande,
UDN - Lopes da C<Jsta
UDN - ov!dio Teixeira
PTB - Fausto Cabral , 7,
SuPLENTEs
PSD - Pedro Lmiovico
PSD - Jefferson de A•uior
PSD - Sebastião Arcb'er

:

OIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL

J. Paulo F-ender - Pr:.rá.
.SEi'd LEGENDA
Dix~Huit Rcsado Rio Grande!
. do Norte.

Jo::;ê Soares de

IG:missão de Relações Exteriorei

MONTEIRO

MOVIMENTO TRABALHISTA

· Mo.ura Andrade Rur Palm<lra

j FHhc.

ç'foC6f<l:! <:14 SaiÇ'.A.O OQ l'li!SUI;JO".I.Ct

bO" f>'I.}BLICAÇ0Bi!l

FERREIRA

'-·~··

i '"'ií€:-rreh1rio:

Afrânio .Lages.

PTB
Saulo Ramo.,.
PTB - Nelson Ma<:ulan~
Reunxões: Quinta~feiras Àf~

1
ra.~.

Se(:retãt"io; Ju!lcta RilJ~~.P_4.~_ Sa
to.s.

'Abril ae 1962
Comissão de Serviço Público
.Vl.l

ci

ença_minhando

.

PL _ Aloysio ·cte carvalho _ Pre,51dente.
PSD - Jarba.o; Maranhão -- Vlce- ·
presidente.
PSD - Silvestre Péricles.
UDN - Padre Calazans,
UDN - Coimbra Bueno.
PTB
caiado de castro
PTB _ Fausto Cabral.

d~

rtJolió_g_l:ll'fos

gutnj:es:

.

"

se-1 sea verba
correspondente e mals a que Iso Civil)
fizer necessãria ao pag-amf'nto des- dação;
I sa de:sp'!I!Ja,

Pro1eto !LEt Let_ Jia.J!arn_ara

. $
1. · 20· - ~

nQ 7 de 1962
'

1

<N.~'_3J:I93-C._ DE_l.9.-!.l8~ N)\, CAMARA)

DtS.JlÕ~ sQbre _o.s_ d~pósitos que os

banco$. ~~Vel;~ 1lJÇf_nter no Bm:co
do Bro1nl S. A. it OJdem da Superlntendência da__ __!t!9e.EP. e do

B Congresso Nacional decreta:

P ..

SUPLE!JTES

J etterson de Aguiar,

Paulo CoeHlv.

UON

Serg:o Marinbo,

UDN

Lino de Matos.

PTB -

•

,

,·

,

de Financas.
-

·

p .
L d C.
[O!efo de ei . a amara

Ruy Carne11·o.
Benedl'to \'all•dare~.
· '"
Sergio L\lanru.o,

*

PSD
PSD

À cOmissão

- - - ·--

Art. l.Q E' o Conselho de Superintendência da Moeda e do Crédito autorizad 0 a fixar nova~ perc0n~agens
pnra os depósitos c1ue os bancos deUDN
\·em m::~.nter, à ordem da SuperintenUDN
Reginaldo Fernande.!.
dência da Moeda e do Crédito. até o
Nelson Cabral.
dôbro d_os níveis previstos no artigo
PTB
4. 0 à o Decreto-lei n5' 7. 293. de 2 de
Fausto Ca-bral,
PRB
fevereiro de 1945, .sem pre:juíw do qUe
dispõe o pflrágr;'.fo único do meneioPJ.J - Mem de Sá.
nado artigo.
Reumôes: Quartas-tciras, àS 16 00!.<? Nn caso de aumento de percentagens. por ato do Conselho da
ras.
Snperint.endência da McedP e do CréSecie[árla: ltalina Crut Alvet-.
dito nos têrmos dêste nrtig·o, é facultàdo aos b~ncos efei'mu os recolhir-:enios na medida em que recristrarfm aHmentos de deoó::itos
o •
Comissão de Transportes,
s 2o E' ·stab<>leridÜ 0 d,. 5 d
_
t:c1U111cações e Obras PuiJIIcas da· mês.
~ L
e cn.
para efeito de au. l'!'Sentacãu
pelos ban•·os à Su crint"' d" .
·d
Jorge ~-laynara
PleSJ- Moeda e '"'d Ct·é li~o · d ~n :~cr~a ... a
PSD
~
? . c · a SLI:':onecdvas
dente.
u-"H.oes mztl.C:-'aJS.
~ 3.0 Quando houver queda de nível
UDN - Coimbra BU(:no - Vh·.c:~ de o; depósitcs. a devolução da parte
Presidente.
rPfe:·ente ao f'XC:."~.so deverá etetnarPSD - Victnrlnc Fre1;e.
~f' nc me>!';mo dia m~diante pedido escrU o do b~nco à Suuerintcndência da
UDN - João Arrudu.
:'tioeda e do Créditá. cla.s respectiv~.s
Posf:':·iormente o fato alegado.
Fausto
Ca~raJ
•51
PTB

PSD
PSD

_

P~,,unento s~ efe~u:ua POl
mtennec!w c.as Coletonas de Rendas
Federais.
Art. 29 Esta lei entl·arà rm vigor
na d~ta de sua publiraç:\o, 1evog~rlas
as ·cilsposicões em contr:lriv

Crêdito.

SUPLENTES

<.o''

.IJI)

9. de 1962

3.5':!2_-B.
i-IA CA:\'IAH.A>
.
Alttoriw 0 Poder E.rr.c 1!fiw "-'

Reumões: Quad.as·te1ras
à~ lb,VO
horas.
{
· secretário: Ronald~ Ferreh·l'l Dia.s

.. ___ ·----r______

I

I,

IXo

@rh:," Pelo lliinistr;rio

da. Viac:rlo. IN'! 98-A, _D_E j.96!, NA CAMA R A.l
crédito es·ue- ,
1tpro~,a __ .Q _ _aç_Qn:lo sóbro<J 1ru n.~
cia.l de crs 15. C() O. 00:>. CúO,O:l, de.<;.
portes aérÇQLJ:eguiarcs entre o
linatio à Paúmcnt.a[.'âõ de" trec.'HJ.,
Brasil e o Japcio, firmado no n";
mdJ·riríriog da BR-4. , Rin-Bahiut
de Joneiro..... .e_nLU de de.c.·~'"'l/Jtn {.........
e da RR-13 1 Transnnrde..;tina) .
19_5.f3 •.
lf

_Ol>rq.<:_ J?tlblica.sJ

0

O CongTE':-'''0 Nacwnal

d{'c~··J.. a:

O Congresso Nacionor dec:·,·ut ·

Art. 1ç. E' o Podrr Executn•o autn- l Art. 19 E' aprovado o acordo "'ó~
r~?:a~o a 8 brl~. pe~o l\ilmst'"'no ciJ bl'P tr::-nsportes aereos regul11es cn ..
VJaço.o e Ob"as Pubhca:: e"TI favol do tre o Brasil e o Ja'1áO fil'IDIJC;o n:J
DepartamPnto Nac~onal de_- f<..'.'::tra:~·'; ; Rio cif' Janeiro. em, 14 de ·J~·.,emiJ:-o
de Roja.gem, o c:·ed1to C'.:p:-r-1al de c~. ci-e 1955
o-~ ooo OC"" 1 u·n
e bJ·l•·o·cs
a"·
· ·
. · .. ~.;
· ·v ...,.J q .1. ~ .
··-~ __
cru.,_encsl pam ~cotl<'l as •it-.,.pc.-8'
Art. 2"' ~:;t-e decreto ler>;is!a,nro.. ~;~com n pavimr-n•~-.'.-"lo '.ir.<lT\Vf' m~lhc~ 'tr<"n~{l em ·VL~or na data _de s:~\ ~ ,·)~,...-·
1·amento.<:: de i>nnlantaco prc~unm·u- cncao.,.. reveJa
as dJ.~po"l .. crs c. 1
.
·
'
t · ·
m<"nte r€nu.e:;·J_do"l do:; set.;u:·Jt"'~ !l"f'- co'1 l'fHlO.
ch os rodnvmrwo;:
-~:s Comissôe.o; de Cont--: \: ·.1ir;:'10 e
a) BR-4 rRodovia Rw-I3::h~:>). t.·r·
JuSfiCa. -Re"lações Exten01'f'':'. S
cbo Le 0 pc!din~-Frirf1 rlP SrP1ta:l.t
l!unn-lca Naf:Yonal Tran~:1m·t<;-; rJ
1 BAl
- cr::; 11. C(}{}. "G() ,Q{)J .;~.
ComunicDrões~ e de Finn LH.a ~
b1 BH-13 IRoctovia Tran..;;vnlestina):

11'I

I

-

das

A1:t. 2::1 Os depósitos refe!·idos no
n Tr~cho Fortaleza ICBl - Salartigo ante1·im· poderão s~r efetuados. gueiro iPE> CrS 2.00() OOii.O~fi.Oü.
t
em
Ih par
d es e mobrigaçõe~
·
- que o Canse- 2) 'Trecho Sr.\<;:!ruiro r PE)
Feira
o a
upenntendencia da Moed~ e d ~ t
do Crédito estabelecer
e ·~an una - IBAl 0 rS , .

~er

nQ

_69. de 1')62
,.

·

D_a_ C.oJn.i,~,'J..ii.O df' Cons t-''I't'''< ~
.Tu.•t<'ca
. .·o·bo.·e
0 p 1·01·eto ri" .. c~
,
,
do ,c •• r.<ad~o 111;m,-r0- 1r. ifc ~~~e~. o·-~
.Jr.
,
rliS1)Õe sôb:·C a datr1 de uo 1 ''t"f"
das pri.rrJ_~irªs eT~[r'Õe~ ]UIC! ;·"~ 1 ;·::>~
-~.<:nfante~ do Di.sfri/o f'e':t>Ht! : 1 ~ 1
Smwào Fc.iieml. e 71!1 CàW('if/ d0.~
JJ~;;mJcrdJs, e dá outra~ p•·ovi<~i·t! ..

Art.. 3n As importânCias corresp 0 ndentes nos ·dépósüos predsios nesta
~ 19
A parcela correspondente à
lei só podem ser entregues pela Su- alínea a dê.ste artigo serâ litilizar-1<'
oerintt>ndência da Moeda e cto Crédi- em cotas trimestrais de Ig'.l:d Yn!o;·
to ao Ban~o do Brasil 8 . A.. para ler$ 2. 730 .eco. ooo,c-rn. dJ1tantc o
atender a empré~timos a-o Te~ouro exercicio financeiro de 1%2.
Nacional.
~ 29
A parcela cone-,ponclente à
alínea lJ dêste arti>2.o s€·rá ntiliLada. E''"!.l

cias.

Relaiqr\ ~enador Afranio 1 ·'1'::: 2"
O.s nobre"' senadores Paulo F: r: r'!.~··

6

Jll.A __OA 20\1. _S_f;_~SÃ~ 0A :~-"f Io: ~b~~v~·;n~s ge~~~{!~~u~~~li~;~~dll~I; d~g~~~DDt~·~:~ne~~\~isd~1~a1~~~ta~ Vf~~o;;.c:~~~ ~Pl~~~~l~~~ 011·~~~-~i~~0d 08 ~~-~~~~.~J~~,~~11 ~

711

1

8

passa a ter a seguinte re-

"No Distrito Federal e nas cr:pitll~
ctcs Estados, ou Territórios, 1:1s mstituicões se considerarão feitas pela :'1;
publicacão dos atos no órgão oflcnll
desde ciue c.onstam os notnes exatoS
dos advogados de todos os mteressados".
.
Art. 2<? Esta le1 entrara em vLwr
na data de sua publicação. revoq-ada.s
\ as disposiçõe.;; em contrário.
A comissão de ConstitUiçflo c
I Justiça. ·
~
1

2.cno.cr:-o.{;{l{),{J{L

NeiíiOD Macu1an.

-
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'E""'' ATJvA_DA 4"
S_'""'SA·n
tJ-Y
I.LJ.... ~r....J:'-J_
LEGIS_L.ATURA.· EM 10 DE
. DE'~1 09'62
ABRIL,
---

nos anoe;; de que partioip o Estado e !O 2 e 1963.
f
• " d t
'l''l a"'""' _
como seu maior acionista. serão de- I Art. 2ç. Esta lei ent.~nrá em \'I~w, (0-62 1 fi~.nn~o a a pa < '
"'
cluzidos.para os efeitos de cálculo das na d.ata de sua nub1icarão, revoe:adas ( o dr~ PtltnP.ras elewõeo; de "·.p ~
t
~
I ~~l"12nt~o; r'o D:stnto Fc:i::-r::~! no (~"
Pel.·cen. aJ:rensdeterminadas pelo art.frro as disposições em contrário.
__,
pnmeiro.
,·nado (;n Renúblk~ r 11D. Cêcm'l'·~. ~~:"~
PRESIDf:NClA DO .SR. J:}JJ.I
Art. 5? o Poder Executivo enviará
A Co:11i§.sft..9_
.f!n~n.c::'ls.
Deputo do<:, nkm de atribuir &o 'T'·""
- - - · P~E'iRA · obrigatc?riamente ao congresso Naciobun~1 SL1pe"1o:· Fl:>ito:·2l f' :l'l __ :rr:~:·~.
. t
, ·h
na!. ate 0 último dia do mês subse, nal Rr~lonnl ElPitor::'ll dD Dt_~L J<o !'_··~
As 14 ·hora~S : 30 mmu -~s ~r am-se. qiiente, relatório e mapas demonstraProieto de Lei da G1.mt'.ra I dernl a ado~ão de P"ovicl6!1c::t<: J,{•:: -~·.
present__es os Sis. Senadmes.
, civos da aplicação dada aos recolhinQ
--· •
1·"8r:ns ao cump.rimeu~o do dispc··:':.J no
Mouráo Vieira _ Paulo Coelho me!! tos -feitos na forma dD artigo pri1O. de 19Q:2_
projeto.
..
(No- --·2 712 -C_,_ _p_E 1961, NA_ CA;:\1 ARAl I estatue
A Cr:mo;tittüC'iio
Federal. nrb'0 'l '·
Paulo Fender - Zacharias de As-, merro.
QUE' a Càmarf! do;:; D"'P'!L ··!n~
su~n]Jç~o --: t Leonid!!s. !l:le~o,
.;~~~I "Art. 6.° Fica revogado o disposto
Concede a pcnsá.1 mensal rk se compõe de representant:?:-' r'o nYn,
qm~~en:.:ee;I ~in-;;ntetnans:1~gio f:rari-~1 nos artigos 10 do Decreto número .. ,
CrS 30_()~0.00 à viúva do e.r-Se- Pleitos. segundo o sist8ll11 d·' rcp~·-~-"" ; .
.
~.
21.499, de 9 de junho de~1932, e 11 e
nado1· José N~iva (te Souza.
é·f";Jt~v·:·w uronorcion" 1 P81os -:<:-=.t·:~!··K
111W.- _D,.."E-Iilllt l-..osad_o- Jmbas 13 do Decreto-lei. nQ 8.495, de 28 dei
.
e-lo Distrito Federc:r"~ p-::l~s T·-·~·it5~
M_~uanhao -.!?-UJ/ Palm_e~ra- Ajra- dezembro de 1945 .
O Congresso NacJo_l).al dePreta:
~1
,.l;,. <:O.'d' ,lr nu." 0
mo f..{;.qes - Silvestre Pencles ~ Lou- 1
.
•
.
, ·.os e no fL · -0. '.' ·1 .ai
·~ .. ,.
rival Font.)s _ Ovidio Teixeira -~ Att. 7.~ Est~ le1 e_nt.r~rá ~m VIgo;o
Art_. 19. FiCa o Poder Executivo ISen."do Federal P mlegl·a1o ... l.:t~:~~-11
Al01JSio de Carvalho _ D. el Caro _ na d_ata ?e_ sua pubhca~a?. tevogadas autonzado a pagar uma peno.;ão men- ;:rn<t!lte~ cto~ Estados e elo '.'·.' . t .. ·.
Gilberto Marinho _ !'edro Ludovico as ""d.Isposlc;ues em contrano.
sa! de Cr$ ?~.000.00 (trinta mil c~·, 1 - Fe~crc:l: _e-leitos .~e'lynd-:l o ~::1w;~1!c
_ .José Feliciano _ Saul Ramos _
As Comissões de Economia e p.e zer~os) à· vmva .do ex-Senaclor ,J'Jp• 1 ma 10ntann, e em numêro de ·c' ·'·Jrineu Bornhausen _ }1-fc~l de Sá _
Finil}l9 ~s.
Ne1va de Souza.
n_sdore.o.; r:ru·~ c:1da E;:;tacto, f' !J:>m.. '":{L·

de

I

T

G"I'do Mond.in _

o

(25>.

-

,
SR. PRI~SIUEI'TE:

Projeto de Lei da !,;amara
n9 8, de 1962

A lista de presença acusa o campa-·
t·ccimento de 25 Srs. Senadores. Ha- (NQ 383-B_._ D:f?_ lj)5y _NA CÀMARA)
1
vendo número legal, declaro aberJa a
-- se-ssão,
Di.§!liJ§_sôbre_g}JI.tiiicaç_ão menSJILqtJ§__Qnc;ia(s__rlQ
Reg_istro
Civil.
Vai ser lida a ata.
..§...Q_á outras provi4_êr.!_c;jaS.
O Sr. 2. 0 Secretârio orocede à lei-,
:<lfH da ata da sess:t.o ·anterior, que,
Congresso Nacionul de~rcta:
PuSta em discussão, é sem df'b::tte
Art. 19 E' assegurada, mensalmne~nrovada.
I te, aos Oficiais do Registro Civil, uma
(:.
gratificação de Cr$ 3.000,GO (t-rês mil
Sr. 1° SPcretário, lê ~ ~C'luinte
cruzeiros) que conerá à conta do MiEXPEDIENTE
nist.êrio da Justiça e Negócios Jnteriores.

°

_,._ 423 e 424
do .Si."
~422~o~';'c~'~o~s~n~··'ç~4t.l!9~-A~Yt4.211
a a Cnnutra dos
S~9retano

P: ;'21
m~_;•i_ro_

~

19

O Orçamento Fede-ral cons!g-

D~nw.ad.as,! nará, anua!mexlt-e, ~fl rubrica lfrópria.

~ mn ~ D:s~r:to z;:edcral

!,

F'mc• 1:

~-.

Art. 29 A prese·nte lei entrará em ccmstüucwnal numero 3 po: ~1:1 v,~
vigor na data de sua publicarão. re- atribue competCnc1n no con:r·:P'o :..ra~
vogadas as disposições em contrá:ic. cional p:na '·fixar a datil dJ~ wrA_Çomissão de Finançí\s.
J11eit·n cleicõe~s d-e reore"::.f'l 1 :::mtr~ LlC
Di~trlto Federal ao Senarlo ''r:l~~·f!L
à Câmara do:· Deputados e à c;;_m:.r;t
do Distrito Peúeral, c e:w.;-cer. a!(' ~Pl"
d~e.
d_a._Ç~fD~JÊ
esta se instale-. a ftmcão J.-;1; ;i .•"\'l1 ··~:1
_nQ
ll._de196?..
todos os as<;untos d3. r:o:np;"' ~n('·n :l'J
Distrito Federal"'.
(NQ_ "j-7~:._C, DE 1959, NA CAMARA'
Modijlca o párâ?Jrajo J9 do ar!rretorquivel
ser:.t.
po :: ·t·,
11.
tigo 168 tto Código de [lroce':;so con.o;tituc!onalid:~de do r:·'1t''')_ • l'{"·
Civil (Decreto-:_lei nt> 1.603. de lfi ela via. os seus 8utore·; ;rt~:· ·
de seleinbTo. d~ '193:1-).
data. de 14 de ab:·11 o:; i::-:·:!
O C
re::>.li?.nr:ão d·as elciçõr~
ongresso Nacio!Jal dec"cta:
Ora: :~ Co!1c;ti.tl\:(:;.o l-"Z':1?:-... : :'"l'""':t)
Art. 19 O § p;• do artigo 1"68 elo 33. diqpôe que! •·n "el··:'"i.íl p-::. '!-·m~
Decreto-lei ü'úmero 1.608, dp 18 r!:-- i:1d::-.:.: e s?: 1 ~1 clo:·c;· f':--.-t-~·~
""':/.'""a.tembro de 1938 tCódigo de Pro:::es~ neflme"!'.te e:n tc!lo 0 · D::t!";'•, E~·:"'~n-

p ·
r_çueto

L.eL

---
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Quarta-feira "11"

DIARIO DO CONGHES::;u NACIONAL

I

(Seção I! 1

Abril de 1"96Z

<ti.a~se. .d'estarte, a. Ulconstlt.JclmH_tn ~ : o _dirctt J de julgar da opor: unidade
Pflcl_~ _de 1 pl.aUEo _à inic·i-ati\'a- do núut!i>::::. presentes, Mln:;.sfros de Est;a...
dr.de do projeto tal ccmo se cna 1 de:;.:;a flli.ru;ão. E' o Juiz d~~·~u- Sr. g,.enapor__ _P.fl.__çlre __Q~ªZftps, l!_O __ sen· do, Cbefe~
MilHares, Parlamentares
1edigie.W, pci.'l na. data. prenxada l"'ilG llidade da mcdid.a. Se derm ....- a .re .. t.ido da_S'J1i"3sfio_ d_e sêlo _em homena· italiÚnc..s e grande mn.ssa popular que
ocorrerão eleicões paro. det.~ut-ar.a~ t~ presentaçãü polftlca. de três _Genactmes gero à men1ória do Professor Afonso aJ>ku_diu int.f'nsamente pa.<>sagem sesenr,dc-res, á. riãd .se.T em Bta.!;ílW.
e .St!te Deputados ao DF, e1dac!e CQ!TI BóVcro ·-n-o3 segÜÍUt:s-têrlluis:nadorc.s tn·a.ü:eiros. Foi aste<i.da iera.. ."
tit ,,.,. at· não !Oss·, 0 prt>-· apenas dois ~nos d:z existência e me- -..Facul~J.de de Medicina da Universi· porm br~~:i~€ira ao lado da italin'!t"
Se J,.cons.se u .ctevena
. Ion, •. •< despre;;;a:r sna ~los
de -t-120 mil hab,tantes
a meu • ver • dod e de São Paul~u
Por todos os lado:; recebtrn .senadore..S
•
•
, • '~
Jeto ' _não
0
~ sob o aspe elo de con\"""ll
concmum:...o
AP..a.+c.mia
fD<'....scrl- brasileiros acolhida fidalg,a parte e:u~
apreciaÇao
.... - · não e~Laremos
._....,.
ova'
t
er ~~ pala
d rui" Depa1·tam.ento
• . de
~1-....l; à
ed:d
por ê~e al,•itratia·.
·seu pr ...oresso, ..._._._? e~~ar t o.w a- '- tiva e 'fopograf;ca)
toridade.s e aplau.-:os população. MiS1
êLv t. a Til
a.
_
_
a. esta terra mn Impulso para· o ~eu Caixa Post<>..l _ lGG-B. ·
são r.::cebi_da. hoje audiênciu especiS1
A quest-áo da represent~~o ae H1·a- o.esenvolvime~to, para a sua çranue- São Pmtlo _ Brasil.
J;rülleh·o l\Hnist!·o Ptmfani 'com quem
sfli:1 no Congresso- NaciOnal, d.e.sde za.
Uma cidadE:: como Bra.sJlia, c1.n_l_nnt::ve ltmg:,, confiai pale-stra. Ar'"eocupaao
os
no...-nen.s
pr:.dactediferente,
sem
paridade
dentro
S5.o
Paulo,
Z
à::-~bril
de
1U•S2·1ir·
.
d P nmeiro
. . Secretário.
cedo , tem P. .
,g:mi~'tl Jil:gr;,cire o.
\JUc.as da maL'i alta respon.s:J.bilidade
d~ representação brasil-eira com o
Of. r}t l'J-G2 - D. i\.
nu.s aestinos a:o Pa-Is.
Ao .!iC ap!'O- eleitora~1o inteiramente mig-ratório. a
h , S
. ,
O ~R. PRESID~N-TE:
x 1mar a con~rettzação do velho so: meu ver nfw de~e ter direito. a reSen 1 enac.o_r · .
_ Do Sr _ Ministro da Sn.U:cle a Pre;
n;1o. de mudança da Capl~l da R:? :presenta~ào políhcrr no D?~m~t.~to. O
K com f'levo.::do JÚbilo qoe tom~mGs . sidênda receOeu telegrama em ue z.c
publws, um pens:1m.ento U11.!orme ::;_ Ideal seua 9ne nunca o tne.s<;e, à .se- c~nllec:mento da 11omenagem. pre.st_a.-,1 L 1 b" ,_
" •.d d d
_ . t q·-~ _
Jllasmou no sent1do de Q~le a novs melha:~ça ao _que oc-orre com a c~-, -'~a. no Scnacl.o ela Rep-5.blicrt. pe:o ;;;~-~ ~ ~ _.n. a n.c~,es:~ a e "'e ~::.In eLssa._
brasilPirn. deveria ficar imune dade ae washmgton
o qu~ dev<>ria .w;
d" t , 1 . . c 1 _
CG"' no rece.,m._nto fL ~erbas orca
Capi t-al
~
_ - eleltora1s !unc,ona.lclo
•
~
·
. par:t Bl"$."''laCor
a a;:,úOS m 'lt.-1 •ins co l1.Si("1ada
às c6-ntendas
haver. o que é interessante
.
_" Pe.; ..Bt-ne
, .. _.,,·.lC lo ,l'• "al'lo
. p! :r~""' ,. ,. e: .-ul •,.. 's": a Q,uêl• e mu''"'i
.....u s
1
E;:ecutlvo, Legts!aUvo e .1tidlcla.rlo sília ·é trazer .p&ra ela tõda :\ estru-- ao llo.'-.• J .:::t~s-1 J1.; •• .1ve Me... tle, 10 -~ 0 - 1 ~:.t::n~ t?•Jr!l obras apre.se~n~::trem, cQill
nmn amble·nte calmo e pereno. Ao tuxá do sist!-'..tn:l admintstrrrt.~v:; !e .. Alf;~=-:so Bo~cr'.''... "'...,<:- •
a 1. ~.:·~enClJ:. f. docu.nPn~açao CJUê eEpe._-:ilalbmeter ao congresso Na.c'~nal c deral e não rep.:u-ti-lo enare 0 Rio de l. \iJ~Pos- ago.:J.- __ ;q:r-_ar Y· V. Ex-,
Cific::.l.
;.-~e-projeto Oe em<;_nt!a ~o_ns::ltuc!~- Janeiro e Brasllia. o empen'lo deda 1 UfSt'Jo de vermos t:!.lt!Cl'.etlzac1.~ ~ ~to- _ Tratan~c-sc ele m:'ltfriU cujo conhehat ·para a orgallizaçao pohtzco-ndnu- ser uo sentido de fazer com que os ·posta do- Se~udo _.a? Pcder -x::xewat1 v0:,1 crm<:nto H;tere:::~'i-.'1 aos Srs. Senadores.
nbtrativo do Distrito Fed-era!, o GO- MlnL~térios !Uh.donasS€m. qHe os Mi~ j parG_. r,.::e s_:Ja C:JJULido ~ sel~ :posta! a M·~sa está fazendo distribuir, em
vêrno Juscelino ~ub1tst{1ek inclull! _c nistro5; aqui r~sídissem, morasse aqut· 1 coroe_m~rattv~ .. 1o .: 25 9 :n~v_ersnno do fôlhas rn~·ueografact.. .s, a lista da. doseguinte dispositivo~ - "No r;.,rumcl- o Presidente e todos dessem ma cou- falecim.nt;c .a~qur.f.' Me...ne.
.
, cu:ue:tta(,.RG em apreço. (Pausa,)
p~o Federai não sera.o renllzaaas eJe.l- trihuição a essn. cidade, u fim de faDesnece:.-.sar,c .t>- euca1ecer ~ Jtl';t~çn i' Hà ors.dorts inscritos. Tem a pa· .
-çõ~s dirct~s de qualquer grau".
E zê-la vencer e estabilizar-se.
Es~u da. ho_u;enagem. L!:l-0 gr.J.nd~ fm o_va~?r lavra o Sr. Joaqulm Parente.
justificava 0 oovêrno. sua. inctnsi'i.a cidade por mais que lhe. recon,lleç:--.,... da. ahv-.:da.de !lo?- B~vem- par~. a crênCia(
_
_~.
com estas palavras: "Por outro ln.d-O. mos 0 direito de progredlr ·e deseu- medica. entre nos, orgamzando um. O SR. .TOA:QUIM PARENTE.
a .finalidade prec1pua de Bro.sma volve~ . está ~~terirul. ~S: sua. posiçã-o centro de _cst_udos ana.~~n;-icos, cuja
(Lê 0 segu.int.c discurso) - SenhÕr
cHade aC::n:~Inlstratfva - com prcd>J~ ~a._ vwo. ~ohtlCO-admnustratwa b-1':1.- lu.bor contnbmu, s~m ann~ •. P?l'ü • PreEià:§lte-, trag·o ao cor.heeimento do
min.ânc1a. ub.mluta do.s tnteré;;ses tiO:! sllelm. C1dade int-ermitente tiO exer~ elev.":1.1· o nosso conceito nos mems c1eu- Senado matéria que se confii·mada
exigi!:á providências imediatas das ·au~
servidores públicos e suas fammas n(to cicio da a-dministl'a'Ção públic:l. o que tif.ico-.s internacionais.
eontrabaJan9ados por interesses_ :lnCI.us~ nos. ~u!?pre é comp~lir-nos o c;;ovêrno
Ne:-tc ensejo desejamos expressar a toridades federais e municipais.
trittis, co~nercfal.S e outros ex1stentes a exiStir em Brn.s1ha. ,Esse S1m. Cll?-~ V. Ex.\'>, a nossa m~ a!La consideo capitão José Raymtmdo Ribeiro,
no Distrito Federal - _tomarta o seu via ser o nosso esfôrço: a n~3sa con .. ração. - ... Odorico 11-!achado de Souza, que se e-ncontrava no comando do
eleltor:1do ou !01·ça per~gosa e.atuo.n- vocação, para atender Brastlm e- .não Prof. Catedrático".
Corpo de BombeiÍ'os de Brasília sete na obtençrí.o d€ favores especi!ls, dar-lhe de começo uma re~re~ent~u;no
guiu lloje par,J 0 E.st"do d'a ou'ann.ou pre"-rL rac!l de campanhas d~ma~g- poH~ca que,' a meu ver. senn neste ~-sociedade BrasUeira de Anatomia
bara. Foi apré;entar-s~ à sua. repa:rtigica.s, com promessas ·de !(8.tlsraecw part1cular uma perturbaçào A su~ )K Departamento de Anatomia da Facul- ,..,50 de orio-en1 por ter o::id t . d
de .suas reivindicacões imediatas. Oe perturbada e fragmentada admuus- dade de Medicina
·
~
·, "' ·
. . ~ o ama (}
qualquer f-anua s. :Parttclpaçiío dos 1w.- tração. Desf;1aria para Brasília aqu~- CaLxa Postal n~ 100-F
... ~m e~ e.~ to, pe-1 o Gcvel~lodfo ~t:cto,dO
bitantes do municíoio fedel::t.l nas la mesma posição, que todos respet- São Paulo - Brasil
a 0 _que 0 dco1orrva
spoSJÇao o
c?.mpf't"!lllas poutlc~s.~ rouba ri~ ~ cr..- tamo3 e adm!r~mos, 'de Wasb~ngton.
Governo Fe era .
22
pttal Federal o cllma de tranquHid~de l!:sse o prinCIPIO .p.e orct.em ~JstOr!c::t
' São Paulo,
de- mnrço de 1962
o épisódio, embora fundado, uo que
indispensá"·ei ao Govéma F-ederar fla1'a que invoco para' me permltlr ne:::ta
O f. 15-62 - D.A.
parece, em orientação genérica do audecl1car-sl! inteiramente ao E>stut!n e compam~ão, os fundamentOS ~ 0 , pm::
S nho Senador:
v~~·no da Guanab~a, veio pri_v~r Br~solucfio da.s altos protlemas naera- to de vista -C'$l)éndido. Ma.). desa:.:
e
r
Sllla. da co!abaraçao de um ofiCial CUJO
1
n:.=!Ls".
que a Lei Magua. num dos_ seus d s~
A socil;'<fkl.de- Brasil€dra. de Anatomia,\ concur;;o. ú fren~e do.s valorosos solo Cong1·esso Nacion-al, enh·etanto. P'?Si~ivos declara que ~ els deve ter tem a eievad<J. honra de se dirigir a dados Co Jogo de.8ta. Capit.J.l, ainda era
preferiu nno aceitar pronunc!arncnt:> d~·elto a -repre.scntaçao, pennlta-me v. Ex~t, para solicit1I' com gTande em- valioso.
·
t~1vado de tanta prudêncla. embora, <hscorda_r do tempo ~m. que e~ta se- penha, que v. E.~'-' se digne dar pros.. ,.·
,.
, .
,
d"' certo ll'lodo tocado pela ~uct1closa configure, pela sua. 1nVIdavel mcr-Jl- seguimento à homenagem iniciada pelo
D1st.lt-o FedE".~l _e.ISma_ ~os. pr1r.~gumentaeão de seus _expositores to- veni~cia, pois- Brasílin não está ama- Sr. Senfidor Padr-e Benedito 'Mário 1 m.eu~ passos no ~dm d~ se~mança
masse a t'ieUberaç_!\o de impedir que durec1da par.a e1u 1963 ter 3 {'trlls) Cn."\asans, ao grande ·Me::tre Alfonsc ~ul_llica €, em especml, no combate 11~
a 3 de outubro- de .19$2. tivesse..""n 1u~n Senaa.orc.s. e_ sete f1~ depu~d~s.Bcve
s1mstros ocasionados pelo fogo. o ele~
"S eleicôes para a. C:lmata do D1sb'JtO
As cond1çocs atuaiS dF; Bu'l.silia. ctr0 ·
menta humano de que dispõe, afná:l
Federal iá fix~das pela Lei 3 751. c!e · dade ainda em ÍO!'maçã.o~ não recoE.5ta Sociedade confia em que v. Ex:J que det·otado e com sincero dese-jo
1:3 de abril dt! 1960, artfgo 41 t.tna.n- mendam a realização de eleições. Dlt'- fará cheg.Jr ao- Poder Executivo a pro.. de ape1'feiçoar-s-e, não se encontra em
(!o. atravé.o.; da emenda constitucional se-á que o projeto fixa a data de .!-ª lJOsta do senado para qtte seja emitida condições de prescindi.J· du or1entaçã.o
11úmero 3, deferiu cornpetencia ao de abril de 19-ê3 e até lá ta\..'1 condl- uma :o€-:ie de selo.s postais com a efigie de um rspeciaiLsta-.
A ào :r.re.stre_. 0 que ~erá sem dúvida,
Brasilia tem hoje uma. população de:
Congresso Nacl.onai. como ficou ex- cões pcderão estar modificadas.
plicaclo, para decicUr da cmortunlda~~ êSJ;e argumento. contraporiamo.s ou- U'11a expressiva. homenagem do País, apro!<imndamente cento P. cinqüenta
f! conveniência da realizaçi'ío do.s pn- tro. que par-ece mais justo.
A 31 àque~e (!lle tanto contribuiu para o de- mil ha:·.Jitnnte.s. concent-rados, em grrut~
me-trns •el2lçOes no atual Distrito F'e- de janeiro pró>.:imo. findará o m:1nd
,
'd d
.,.
deral.
_
dato dos atu:rls -deputados e o.o:s senvGlVH?ento ci~ntüico mtre nós, I e :par,~, n~s c1 a es .sate~1-es, cujas
Em data recente, a Comt.~~o d,... tercos ·dos senadores terão ou nnc- tendo s1do um criador e orientador hab1taçoes sao constrmdas, quase tô ..
Const!tuldio e Justiça da Cãmara dos seuS mandatos renovados, seria, por- da ,escola Anatômica que alcançou das, em madeira. Por outro lado, c
De·putadoS'. chama-da R se p~·CJ.aunt~rar tanto, mais razcâvel qtle: ."lE! dc:Jerí~· pro-jeção nacional e internacional. · ~ Próprio sistem.J. de s~gurança do Pa·
sôbre 0 Projeto 2.787-B. que fixo. r se à futura legislatura 0 exame da
·Jãcio do Congresso funciona em bases
nümel'O ô.e deputndos d~q_u~\a c~:.a, matéria, poSsibil1tando- e1n hora m~ü5
V~kndOJ-me ·~a _?P~tuni_dade apre~ precária.s, apontadas, aHás. em recente
0
rejeitou, por tnccnveniência. a:<> en:~n- prop:cía 0 estuda de probltm9 de sen~o a V· ~-:·. "' pro te~ tos d~ alto vistori:'l, Fácil é avaliar, Senhor Predas re1ativas à represEntaçào politlC.l ·tanta repercussão não só no rut:.n·o ap,reço e. dlsl.mta consrderaçao. - sidente, a extensão e & gravidad·~ de
de· Bra-sma no Co!lgresso Nacional. O de Brasilía. .mas da. orópria. Nação. Pelo Pr~si?ente, ·Dr. Eros A. Erhart, um sinistro, em um§. ..Cidade desapa ...
.seu relator-, o eminente ti(:;putn.-do Acresce que se enconti-rt em tramita- Tesouteuo '·
relhada e .se"ln à o1"'Tt:nt.ação de um
fD)aln1'a 'Marmho, assim se ~xpresse:u. r.;o- nesta Casa. um Pl'ojet-o de Emeno SR. PRESIDENTE:
supervisor e.."{perimentndo.
,no pal'ecer que lobrou ser apru\rzcto da à constituiÇão n-:J.mero 2 'de 19:11
Por êsses fundaruen;,'Js, Senhor ?rena. comissão: - "Restam agoto. as da Autoria do nobre· senador JoãO
- Continua a hora do expedh:nte. sidente,. não posso
esconder minha.
-.. ~~1ent'!as dos Srs. I?eputad?.s · Cel.?O Villas Bôas. que coUma supt·iJn1r ;- CPausa,)
apreensão ao particular, na dupla qua. · ~ant número '1, Emival Camdo nu-- representação po1itfca de Brn.o:Hiq. ar~
Procedente de_!}Qrna; a. Presidêncit.l lida de de Senüdor, que habita o Dis~
meros 5 e 6 e Osmar quntut. mltne~o fe:rindo a e1aboracã.o de leis do seu recebeu do Sr. Senador Argemiro de trito· 1"ec.ler::;l, e de chefe de famflia,
'!. Todas ttata.m da fi.Xaçã.o do n;;- tnterêsse ao Congl·esso Nr..cionul. A Figueire,Çio t~Iegratna "'que dá conta do aqui .radicado com todos o.s mtus demero d.e represen~te!! par_a, o D· apreciação dessa emenda estti: entre- çaloroso U'Colhiment.o _que àu tiveram pendentes.
marcando as ele1çoes. ReJeit? tô- gue a uma Comksão Especial e podas as emendas porque n~- vejo cot~- del"'á vir a. lograr 0 beneplãc!to da os Senaãn-re-.s brasileiros em visita. ao
Essa· apreensão me . faz dirigir às
''eniêncta. de se,dar a Brasiha, no 1tto: maioria do Senado..
Parlamento italt;lno.
autorniades federais., es-pecialmente no
~r. Ministro da Justiç:.>., o apê!o que~
~~;n~O g~~i~~ss~ :ir~~~~e~i~açto ar.t~~·; Smnos, assim. pela rejeição do Pro~ Vai ser lido pelo Sr. 1 ~ Sect·e,tário. ora.
formulo-. E.5pero que esta autmj3 .da Err.enda C-onstit.uctonal número j_eto de Lei número 6 de 19.()2, nfio
E' lido o seguinte:
dade e o Ilustre Governador cru·los
·11, -declar·a- competir ao congresso -Nn- só pela. sua. inccnstitucionalidade, ~•Presidente Senado" Federa)
Lacerda, com o conhecimento dos ma ..
.ciu--nal fixar a data das t~r!meiras e-le~- mas aind..q pela sua manifesta 1ncon ..
les que a retirada. do aludido oficial'ções de repreesntántes do DF R(J Se-- VE'Iliência.
De 'Roma - 5~4-62.
que nem sequer conheço pes.soalmen ..
·nado Federal,.· à Câmata dos Depu~
&.'~ dl:'tS Comissõ_es, em 6 de abril
Tenho
satis!açã-o comunicar V. Ex~· te - pode OCJSiOnar â população desta
. ta.dos e à,:camara do Dlstrit..o Fede .. de 1932. - Jefferson de A'gufar, Pre·
membro.'> Cass,. que missão Se- Capit.al, $llContrt-m a fórrimla .asse-· rQl, .P. que alicerça de constitucional!- sidente. - Afrani.o Lopes, Relator. dema:ís
dade as emendas apresentadas. Mas, :_ Silvestre Péricles, vencido por Bra- nado chHiada P!·es~dentc 1-Ioura An- cmatórip. da perman.ência do Capitão
quando manda- o leg1s1âdor fixar a sília.. - Menezes. Pirnente_t. Lopes da dr&de !ol calorosamente-- reccpéionsda P..aymundo Ribeiro no Dl.'i'tr:ito Federal,
Est-ou. certo, Sr, Presidente, de que·
data. da ·efeiçtío deixa no sen a:rb1- Costa. Ru1f cantei?·o, -rUoy#o de~ Car~ nesf~ Capital.· Cheg-ada: aeroporto r_etrio, à sua persplcâe1a, à sua raif~o. valho.
·
...__ _ç_eQea conti.w]nci-as das. ~rçàs Acro~ o meu apêlo enco.ntrari i devida res~·
_t-_
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para e:;::~me do probh.>n•a
llete de .t'.Ilm~t! o:o

anci~ no espírito e L.·a sensibilidadE
Sala das Se.s~ões, 10 de abril de
sses. 'dois ilustres administ.radore~, 1962. li ui Palmeira Afrânio
, quais, estou seguro,- não permitirão Lages- sa.ulo Ramos- Del Caro 1e Braf'ília ainda tão desassistida li1enese.~ Pimentel - Sérgio Marfnho

:MiJ1i~r_i_o_Q_;o

I

". ta~to? ;etor_es, fique entl~eg1:c _à ~ .'!-laysio ãe _Ca~tvalho.-:- Ot•idio T_eím propna sort2 em aspecto tao mtl- x;.1~ . - Ped1o Ludonco Gmdo
tamente ligado à segurança de su·.~ lLo~tàm.
~.::;~i.lar;ão.

~.Muito

bem; muito bem.)

o SR. PRESIDEN'l'E:
_ Tem a palavra o nobre
fr<UJio Lages.

s~uador

__JJl1lt!Q<\;

t-l"~J~2~

Trata-se de infornHtÇões ql!e julgo
important-es e que por i.."S-0 mesmo
reit-ero-as "" fim de apreeiá-Ias d~
O requerimento lndepende de npoia .. tribuna de:-;t.a Augusta Cas!l.
mento e de aisCll5São. ~- ·
-Em ·va1iiç:1o: ·
Sala das cessões. em 10 de abr i1
Os Srs. Senadot'es que o nprovmn. de 1962. -- Seu a dor J:ail_lp~ Coctho.!
queiram penna.'1CCE'l" sentados. (Pau.o SR. P.RES.lDENTE:

o sn.

l· rtt)F..stá
.

PRESIDEXTE:

r

I
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~=

p~:o

Gabt..-

(LeJ:

al Aquts1çao, em ruuiter de
etnergência, pela Comis;!JO de l"i~
nanciamento da Produção. d:t
juta a· granel. estabele-cPndo-:>e
a..:m:néns pmvisóric;; no~ prin..!i ~
p:tis município}: produtores \!J
jutn, no Estado do Ama?:mas, ;t.t·•

rant-indo-se o pr2ço n11n:mo
do ao pequeno prcd'Jtc~ ·
b)

:'u:·.~ ...

Emprégo, P?h ColT.tts:::ilo de

aprovado.
; Te~1 a P?lavr<.< o ncore Ssn11dor'
Financiamento, do lt,,.,, nnferi.do
residente. Senhorfs Senadores, foi
A M_esa. ussocu1.-se à homen;:tgem, c Mm.m~o ViE:ln:t.
na Venda da jt!ta cn~<:.rdada 's
>m a maior emoção que recebi ~ in- !ará cllmPrlr i -defí!Jeniçàà dÕ Ple-: 0 SR. MOl1RAO vmmA:
imtüstrias nucic~:;ü. n<> cousi.,-c.tusta notícL1 de haver falecido na Mui o.
·
cão de nrmazên:; P pr"nsns je
9
apital do meu Estado o Profess~r
.? _sr. 1 . Secretário.. procederá à <Não fo_i 1pvisto pe~ç;. onuign ~ ?c~ 1 jutn nos lnnnicipio::'. pn.Yh1tores da
D,.<;ê Quintela Cavalcanti, urna das fl- lehmfl. de novo Requenmenlo.
, 11hor Plosidentc,
....enado;e~.~ ( Amazônia. a fim de evitar os p~·e
1
ara.:;: exponenciais da cultma jurídica
E' lido 0 seguinte
aguardava e-u __a chamada pa-ra .-n-!
jnli-:os causnàos nos :Jé:~u.:nos pro ..
gressar no avmo que me trotrne a.
dutores, que sem mnp~.-o o-ficial,
1
-,goaoa.
Reguerimen_1g ~n_9_ ll_l._d~ 1_ 95_2_ Brasllia hoje pela manhã quando, iâ l entregam
a jutn a amne-l por prc ..
Saí de dos bancos da tradicional F a--+
no recinto do a-eroporto, fui prócma-!
·ço3 sem compensaçf~c:
lldadc do Direito d0 Recife, nimla
Transcricão de matéria dos Anais. do pelo Senhor C!:'L Caetano Félix do 1\
erde l'tlt$ anos. Quintela Cavalcanti,
Nos têrn1os dos arts. 202 e 212, Je.. Nascimento. President.e da COAP do
c) Conservução, pr>:,t :!0.uus~ii,J
Jí ch2.:na--io de log:o d participar ati- tra. "y", do Regimento Interno, re- Amazonas e mn dos mais afeitc.'S aos
de F-inanciamento de ~.cns estu-U!'>ente-: da comarca de Maceió, Pro- queira trans~crjQ[lQ ~noª_ AJla_is _do Se- problemas da pequena agricultura do
que.,- de juta adc1uirida pelo Bana taL
naf{o __ç!.n: _;notª-_ çon@ta _dgs Presiden- Município de Manáus, e pelo Senhor
co r..to Brasí!, nos próprios pm·tc!
Secretário d~ Fazenda, curador ae.. tes_ da,ci__ ~~ptlbliçaª_ Q_q -~r!!_sjl e dos José Siqueira. assessor de> várias rede em!?arqtle mt Arna2ônía e nii(
al de Menores, órfãos, Interditos e ~ttldQs. ch1. Amé_rica~
-giões, Associações Ruo.is :.:--: n}?:u Esno .Rio de Janeiro e em São Pau
·'""-5llte..<. d"' Comarca dP- !vlaceió. ProSala das Sessões em 10 de abril tado.
lo. a fim de garantir mélhor pre·
......
- ...
de 1962. - Mem de'sá.
essar da cãtedra de Direito Comercial
~stes dois cidadãos, quase trrmsto!'co no produto, inc1Hsive com :
.a Faru,ci.ade de Dire-ito de Alagoas da
O SR. PR~S.Ul~NT.E:
nados pela situação que atravessa a
exportação para o e~~terior do ex•I foi fandad11!', em todas os cru·!!os
juticultura
no• Amazonas, fizeram-me
cedente da produç5:J d:.t fibra, sen
U ...
~
1!:sJc
requerjro_~utQ__d~J!~_nd_~~- de d
á•·
1
.~ e'Ie exe•. 01·a...,,:_ •eixou """'"alada
qued assun que
consumo nc PniH;
......
v.:
u
~.......
.?JLO_amento.
1
Os Srs. Sena d ores que hram· ~ICo apet o para
c
ua. passagerr_ peias . obras e s-.:rviços o apoiarem deverão permanecer sen- cminha
egasse a es a
asa en ereçasse :'l.
dl Determinar que o padrão d1
palavra e meu protesto. coma
ealizrvJ~ e11 beneficio da coisa pú.. tados.
venhQ fazendo há quatorze anos, em
classificação de juta p:t:::se n obrlica e dn. conmn!dade alagoana.
Sendo evident{l- q_ue. o documento defesa dessa cultura racionalizada 110
decer o "padrão internacional". c
Cultor da ciência jurídica, além de c_uja_ t~nscriç5.o s~ pede não atinge o Estado do Amazon:1s.
que também contribui!·á rJara me·
:1cstre ~dícado e que.rido de seus alu- lunite ei;itabelecll,io _no pa_n'tNafo úniUlor valori~r:.ção do produto".
A fim de que o Conselho df' MILOS, Quint21:t Cavalcanti era bem o co do _art. 2!)2 do Regímento Interno
t•otótipo do advogado. .
será oportunamente submetido à de~ nistro stenha em mãos documento
RE>queiro, também, Senh~ Pre
lfP·e!ª-.Ç_â,.q_ __do_ -Plenário. ín_depeildente capaz de orientar urna d-ecisão ime~
siàente, qÜç uma cópia <lêste dp-;.
Os m1ais fcrerues estão repletos de de_ ~ar_QÇcr da Comis;;ão _Diretora. diat-a, conCl·eta, incisiva e útil. quero
pachc seja enviada .urr:entemt:nt.
transcrever um reque.:-imento aprovara bal!m~ de sua Ia vra e os colegas <PausqJ .
ao Esmo. Sr. Govcrnrodol' Gilb~.
do
na
Assembléia.
Legislativa
do
Amana':.: mcços re!cmbram com saudade
O Sr. lQ Secretário procederá à leito Mc.3trinho, ·à b:mcadü do Am;;
zonas,
que
consubstancia
na
realida~ cn!:í:r.:Rm.:>ntos que nunca lhes foram tura de outros Requerimentos.
ZOllJ3, na Câmara e Semtdo Fe
de aquelas providências necessárias
tegado~ por aquêle 'J,Ue, presidindo
de~·d, te-m como ao Governad-}
B-ão lidos r~.tf._~- os seguin- para que os jutícultores da Amazônia
lumntc vários anos o Conselho de
tes:
em ex~rcícic, Denutudo Arli:1t'c
e
falo
em
nome
de
cento
e
cin)rdem dos Advogados do Brasil, SecPôrta. a fim de que tomem co
qüenta mil homens que se dedicam a
ão de Alagoas, ou o Instituto do3 Ad"";. RequerimeQt<! _n~ 1J2,_ _d~ ~9_6~ esta cuH;w·a
nhecímento ào apê1o em:madc
saiam da situacão
ogados de Alagoas, era o seu legitime
déste Poder Legishtivo. em !avo
dramática em que se encontmm. ·
Sr, Presidente:
•atonicr. .
dos juticult-ores planiciários.
Senhor
Presidente,
a
palavra
draNos têrmos do Regiment.a Interno
Alé~ de soas athidades no trato da venho requerer a V. Exa. se,illm soli ... mática está muito em moda, é muito
S. R. da AssC'mbléia Legislativ:
~olsrt públie.~ ou no cultivo da ciência citadas ao conselho de MinistrOs, usada: posso ass-egurar, entretanto,
do Arrwzonu "· em 1\rl::mau.~. :~7 d,
ia direito, a QuinteJa Cavalcanti o atrayés -~d..QS-Mipíste:rr$ ~ Y!\zénda, qtie, empregada em relaÍ::âo à Amamarço de 1962. - Actáo Meãeiros
Jovo d;;: Alag·oas, · r~conhecendo seus da EduGação_ ~-!iª Sfl.ude.L.~ seguin- zônia. refel'e éxatamente ·a atual siDepntado.
tuação.
11Bl'itoJs de hr..mem público, dele-gou o tf's. jnfot:ml!ç_ões:
1andado de Deputado :i. Câmara Fe ..
O requerimento que desejo seja eu-[ . Sr. Presidente. estet·c, h~ . pouco:
19)
Quais
a.s
entidade$
culturais
be~
lera! e. por mai:s de urna vez. à Asdereçado ao Gabinete do r..iinist!·o dtas. no Amazona~ o Secretano F.:!:'?·
ne!ic:ente~o.wi.talai~S--=
~--=
aSsisten
..
emb!éia Legislativa do Estado, e à ciais do ~ta.do da Gnanabara, devi .. transcreve outro, aprovado na As.sem.l cutivo :!a Comissfio de Financiamen~~
:::ãmaru de Ver~adores de Maceiô.
da mente. _r_ggi-ª-.tl:adas__ U& _QQ!h)elho _Na- bléla Legislat-iva do Estado do Ama- da Produrao, que deve ter vcriflcad:
A é.ste ilu.~tre va:fto quero prestar, cj_QllJ!LgQ__S.ê:YJÇQ __Social. CQl}_tenipla~ zonas, concebido nos se~uintes têr~ in loco r,_ situação em que se enCJ'r~·
tram os juticultores. Já agora, rm
1esta hora. em meu nome e do Sena· das nos Or@mentos de 196() e 1961 mos:
(Lê:)
êste requerimento da Assembléia Le·
o-r Rui Palmeira o preito de saudade qu~ _d~i;ilni_m_- g_e_·iec-eJJ:er,_ até a pre~
REQUERIMENTO
gislativa. perua poder pa~.sar às mão.:
:omo bom colega qu~ éle soube ser e sente data, as respectivas subvenções
eXtraOrc.ljll_à_t:laS?
- · do Sr. Primeiro Ministro Doutor T::n
10 povo de nossa terra e sua família
:Senhor Presidente:
credo Neves. um documento pelo qu;:;
lUC rrantefa;n a sua perda a solida2<?) Quais os motivos que determi·
Requeiro, na forma reg_imrntal, S. Ex~ possa na primeira teunião d"
·iedude no rude golpe que acabam de naram, em cada caso o não paga.
que seja enviada ao Exmo. Se- Conselho, tratar com objetividade r:
:ofrer mns co11victos de que a sua vlda. mento pelo Tesouro Nacional das subnhor Dr. Tancredo Neves, PJ:"i.. profundidade de um problema que n'lr:
crvirá de Exemplo à.9 gerações vin~ venções extraordinárias a que se remeiro Mlnish·o. o seguinte tele- é só do Amazonas e do Pará mas, ~c
io11ras tl'io necessitada.:; de estimulo feJ;e o item anterior?
bretudo, do Brasil, desde que já !óo·
grama urgente:
tnando f.l.S prazeres fáce:!s e a cupidez
Sala das Sessões. em 10 de abril de
'llOS aut.o-snfíciente~ em p!·oduçJ.o d·
:oncorrem p:.ra o coroimento do cerne 1962. -~o Jli.arJ!Hio.
"Apelando para urgente solução juta.
le r\_o-sm n:".cl:malidade. (llfuito bem.)
na crise que atinge cerca de cento e cinqüenta mil juticultores da
Este, o apêlo que desejava encamiO 'sR. PRESIDENTE_:
Bacia Amazônica, dos quais cal- nhar ao Gabinete de Minh;tros, e tam~
Continua. a. hora do Expediente. O Requerimento n.9 113, de 19~2
culadamente noventa mil perten- bém à Presidência do Senado, pam.
~r. 1? Secretário procederá à leitura
Sr. Pr~idente;
centes ao E[:-f:ado do Amazonas, que remeta ao Sr. 10 Ministro o teo..:lo Requerimento.
apelamos. preocupados com a dêst0 c'!scurso.
Requeiro, ná forma regimental. §cia
ameaça que paira sôbre o nosso
of.i_ciado___§Q§ Ministérios l'e~ectivos,
E' lido o seguínte:
Era o q11e tm.hro. a dizer.
irmão caboclo ribt il"inho, que o
_ 11-eítera.nao .resposta.c; p~na os -.seguln~
Conselho de Ministros, patríl:ôc;~ b.rml)
~eqU!l!'ÍrJ1j_nto n9 _11_0. de, 195~ tes requerimentos:
mente-- presidido por V. Ex~. ex !lJ\llipjctéU<LÓA.Jlhtão_ c Qorao ~a
_Q._§!;_. _l'!'_~:,mENTE:
Pelo lalecio:lentn do. Dr.. José-Quin~
mine urgentemente, 11a defe;:::a
lllica!í:
.ela Cava.lcant!. que em vários pootos
dê.stes bmsile1ros abandonados à
A Mesa nád tem bn3e reglm~ntJ.t
Jrestou ao pais e a AlagoM apreciáN' ~2 6 7, 9 12J;!...33, ;H_
suro, própria sorti". à margem da
reis se-rviços, tendo exercido, com brimaior Bucia. Hldrogiáfica da ter- para submeter à apreciação ·do PL:Mjnjstérín
dn
Sa1jde:
nário o requerimento que V.- Exn.
ho e dignidade, a representação do
ra, as seguintes providências:
formula, de dirigir um a pêlo ao Sr.
Estado na Câmara dos Deputados e,
~~_l4l_1~17_J_oo..
Vencida a parte literál'ia, que na Primeiro MiniRtro. Fará, no entanln,
~omo sJplente
na Senado Federsl,
M.inJlit.f.rio_ JJQ...J.1ahalto__e_.P.rêtl~ Amaz~nia é normal entre aquêles que uma sinb:'s~· do tti,scurso de V. EXR.
·equerero-1_: r.s_ segllintes..hDmeM...1-ens.
§ência soei!!!:
)Offi f!~nd,l:i'.t'C'ntn no art. 214 do Re~
se dedicnm a Pl'Oblemas desta natu .. parn levá--la ao couhecimento õe S.
)mer'.to Intt'rno:
reza, \'OU entrm" na realidade das pro- Exa .. a fim d.e {JU!! t.omc as dt•libc·
Nº 1~.-n~ 6J_._ üG . .
raçS.:fi no ret,ucdmento ~ugcridas.
l',i\_tlisi.éL·io.J.llt...E,.illlGll cão e C'1!l_l 11ra.: vidências necessárüt3, e e<:>tas consU1) imerç;1o _Ç!!! ata de nm voto de
tuem exatamente o t.;::or, ó âmag,o d·~'TPm a pulrtvrn. o nobre Senru:'kn·
Jrofund~ pe:~ar;
N" .2Q ''l..Jll 'i'
qullo que dG.s~jo seja enviqdo ao Ex- Gilberto Marinha, orudvl' im:c:·ito a
· :n __ apr~.s('~iltas:ão _Q_e___ç_q!_1d.,9~êpciJ.s â .. :MlniSt1~ri.Q d~ _. ÂgrkqJ.tura_:
<:elentís.s;imo
Sr._
Prüueil'O
Ministro
se~;nlir.
~ami)ht_e ~o E?t!'l.ao Ue_ ,f\1ago.'1s.
, !iJ .24..___,1f1.__®.,_._3].._j,L_4_1._4.8.•
(Lé o seguinte àiscnr5o) -

Se11hor

j

l

l

o1:.

~

~

(Seçãó 11)'autoridade no Estado. A própria Constituicão Federal, quando g-arante o direito~ de propriedade, condicionando~
Sr. Presidrnie, peço a palavra. ao !11terêssc socia.l, está sendo desrespeitt.da pnr elementqs inspirados no
Govêmo do Estado.
O SR PHESIDEXTE:
Reiltero, Sr. Presidente, minha in~
- Tem a palavra o nobre Sel!:J.do:- . ~eu·a sohdariedade a1s têri?os do d~s.
pacho telegiáflCO em apreço. (MuUo
Joaquim Parente.
Não há mais oradores inscritos.

O SR. JOAOUII\I PARENTE:

);oril de.196I

art. 40 do Regimento, para partici
par da Deteg-açâo do Brasil às sole
nidades cC>rr:emorativas do 10\l aniver
sário da Rtvolução Boliviana.

!

O SR. PRESIDENTE:

Vot:tção, em discussão única, do Re
querim€lltc n':l 10-1, de 1962, em que
1j}JeJnl)
Sôbre a mesa requerimento que
Senhor Sm~'o\~;::< JeL:eTson de Ag-uiB
solicita Ule!Lclsilc em Ordem do Di;
vni ser li~o pelo Sr: 1<:> Secre!ário.
SR. JO:\QUJl\1 PAREXTE·
0
E' hdo e defendu o segumte:
• •
·
noo térmo~ do aJ.'t. 171, nQ I, do Re
g-iinenw Interno, -do Projeto de De
O SR. PRESIDENTE:
. ,·
j
.
(/)em
revisã-o
do
omdor)
~
Sr.
PreJreto · Leg·u.lativo n"' 2, de 1959, qu
RegUeJ unento n.0 114. de 1962. S!de>Ite. acabo de reczbCJ" de Teresiou, - Nada mais havendo que tratar, aprova
o convênio Constitutivo d
·
Capital do meu Estaüo, telegrama qnc cou l'ncerrar a sessão .
Organizc:eão Internacional do Ca(
.Requeiro, com fundamento no art.· me foi dirigido pelas Federações d.:.;:...
firmado pelo Brasil e outros paise
212 do Regimento Inte1·no, deste Se- Associações Ruruis Piauienses, AssoDedgno para a de amanhã a se.- em 27 .. 1~1958.
'
nado Federal, ee&mJoliçij_ªdas ao_Sr. ciação dos C1iadores do Piauí e Fe- guinte:
·6
:>1mi§tl~_ _çig_ Trabalho.._ ~ls......s..e_g_umtcs ln-~ <leracáo Rlllal de T'Cresma.

1Qnn~~q_es:

O tclcguun,1 d1z o

1

- S_e__~-- ''V!vi:;\l_o d~_J::!i.gten~ e Segll.rnnça _do Tr_abnlliõ'',_dRquê1e 1-1Jnl§tério__,_ t..~m- _ÇQ!}]].e_qii_ll,_c>nto da_:-; J C'OnriiçPes _de higie_ne_ .e _:=.;_eg~urança em que
tunçio_n~m. . .Já 11ª-.lq.!}go tempo._ no subsolo cto_ a&roporto "Sai} tos DnmQrit",
~.sriado na_ Praça Salg:1.do
F'ill1o, no
Hio_ de _Jrmej.r._oJ Q.§.... G_'?..Çl:itóJ'iQ&,. r, depór--.\toR. ti~ mll__teripis _das_ Q_ompanhiás de
A}j;J.diL..flli...e._d_Jnp_fu>:n cte . Qqx&:ç· .Pitta
wnàn de Dnssa~·ens no mag·r3to.so sa...
gâ.p daquêle ---ª~l'QPOfj,O oo~_<:ibilihJnrlo
Dita "Divisao. .med!ante o conhecimEnto q_ne po:ó~\.\a das aludidas cunctiçõcs, a informar se: t!l.is condi~ôes
~2 cnquf:dram, deviclaJrtente.
nas di.:>. r-GFic}Õ?S C exigências pl'eSCl'it:J.S pel:~
"Ccn,:,olld;t~_:-àr: das Leis do Tra.b:llho''
[!, que se
rdere -- Decreto ·lei n(l .•
5. 452 de 1 ele maio de 1.943.

º

•

I!

- No 'llipót-ese afirm'ltivR, enviar a 1
r-:,a cc1sa do Congresso Nacional rclai:'l m'mucioso das referidRS cowliçllf.s.
e:oclarec:endo aind:-: se os funcionários
. e b·ab:tlhadores de qm:lquer categoria ~lli em exercício. indusiv·c no De~
p~rL:--;mento de
''_t:.eronáutica Civü''
f~lmnxariladOI e no .,Serviço de Ahmcmação e Previdência Social" (S
.t~. P. S. restaurante) também no
m ::snYt .s~lbsolo instalados, rstJo em
!<·&::o, além d:.:;s re.spedivos vencimentos, de gratificaçi'io especiais.
III

ORDEM DO DIA

::.~'~u:nte:

(LeiUlOJ ·

de 11 de abril de 1962

·~.Tentos a ~úbida hon'.·a de

co-

treresl~

na. atntvés ch;; FcrieraçJ.o das Assouiações R1lril.is, A ::; s o c i ação
Fiouhm:;c dofi Cliadorcs e A;:soci'3r.ãD Rural de Ter~•sü1u. reu-nidOs em l1i':>el11bléia gen:tl extl'~~
ordinüria, onLcm, dia trinta,· deliberamm fn<'eJ" tkcl.:raçüo de aC!tud12s, t.ornandu publi('o '·Manl~
festarem-St! ú:..vorá\·cLs à r€fonna
a~rária··, dando in~eiro ·apõio e
ac:ltameni.o ~1s norma~ a~segura
df!:> na no:~'o:-1 Constiru.iç'ão. Entretanto, cli.c;corclmH da :":J.gitação
levado no meio rural do· Município de Tere~ina, propu_;;nando o
clt:-srespeito i pmpriednde e colonizofção de t~n;1.s Apoiando a
Al'QUidioc2sC de Teresina ·sua.
obra de elevuc;ão rnrícola, melhor
padrflo :le vida, apebm a Voss<-~
Excelência c:>lnborar dentro da.--;
leis
normativas.
"Organização
Vida Rural .Brasileiro'' e demais
imtituiçócs nacionais proporciunamento meios de e.!etivacão da
cmzada Justiça Social, irtÍpedindo luta de clas:ses.·Grave momento hit.t.órico e sentido perfeita~
mente compreendido proprietá~
rios ru!·ai.s do Piauí. Atenciosa-s
sm1dações. Paulo Carneiro da
Cnnha, Presidcnt'f'. R.1\REPI. Mariano Gm·o:;o Ca~telo Branco
Presidente· APT e -Manoel Felícm Ca1·valho, Presidente AR de
Teresina··.

Na ·hlnótes·.:: neg::!livr~, se o Mlni~t~rio. po!- c11t2ncier de sua alr,adu,
pede dct-ermiEsr que H "Divi~:'í.o de
I--Ii:~·~:;.ne c Seguran~a do 'frabali1o" se
cliri_ja, com a f.l:;..<;sfvel brC'VÜiP.de, ao
Sr. PresidentE'. como se verifica da
menci-onado sui:Jsolo do neroporio leitura de teleº'rama, as classes pro•·srmtos Dumont" parn const-atar r1s dutoras do .P:üui não são· contrárias
coJHliçf,e.s que êste requcrim2nto toe à reforma agrária. Não se pode, en~
cali:-'<J., a fim de iniormar. hce das tretanto, de modo algum, concordar
condições constaladas. tmnbém .se os com r. maneira po1· que est,á se con~ervidores ali em atividade têm ou cluzindo t:mwnha agitação no Esta~
n::í.o direito à remuneração especial · do, e&pecialmente nas proximid~des
que ::ts leis em vig.·or pre.-:;crevem para c~u Crlpltal com o.s chmnactas L1gas
CJ~wnto.s tmbalham expostos l~ rlsc;Js Campone::;as.
<1:> ::;uúde c de segunnça físic:::..
1
B:á cêrca. áe 15 dias tive oportunlS:th1 das Sessões. em 10 de abril ct" 1 dade de ...y_isitar Teresina e, na ocasião,
· _1932. :lfotqdo y1cira.
- veriiiquei a r:çitflçào que alguns elementos lignQos ao Govêrno do Estado estão levanAo aos subúrbios da- Nào liá m::lis orado!·es iJJSCl'itOS. (!'H'-!~ sap\ial.
Pn.ss::~-se à
Tive oportunidade de tomar conhe·
cimento de fatos que foram levados
OH.DEJ\1 I>Ol>IA
~o Secretário de Segnrança_ Este deT_9ç!::cs_a~ m8.!-(:das çom.t[\ntes da da!ou não poder tomar qnalqueT proQ:·dcm dó D~a estilo- com à dLscl!ss3.o i vidência no que se relacionasse com
CllÇ,~,!]'p._drl.._.e._____em_.fl}:;e_cl_e_ votação.
a Cl'iação dessas ligas. porque era êsse
Nt_o hn.v_endQ__q__u_or 1wJ. reginu:_ntal, o pensamento do Govêmo Estadual.
itC..'l.ill_afu~das_pa!Jt a _pr_ó?-;-im~ sessão.
Lamentei profttmlmnente que o Gor~D.-<li~§fut__o __R-eg_n~f:l'il]:).e11_19 __Co ven!é!dot· ,do meu
Estado e·stivessc
n.o!:n:e_,_s_e.~.::.ruiv.r....J'.!I.f:.m_d...E:_Sá. lido n3 dando uma. orientacão tão errada a
ho:::l, elo Expediente, pedindÕ a tr3D3- problema de tão gránde importância.
cl:Jçf!cÇ),_no_s_A,nfJJs do Senodü;da
C:mi~H1Üt_ dos ..Presidf:nte Oa Rer)úblir.a
N~Si_:lS COl~diçoes, Sr.
Pl'CSldente,
...._do_ BnJsil e dos EsfadÕs- U1lidás_ da.1 aqm ~1ca_ regJstrn;do. o pensnmento das
Anl~!·ica ..do N'm:te_. <Pausa). . ·
,.A.sso~utçoes ~lo ~1aU1, e com o qu~l me
·
mnmfesto mte1ramente de acordo.
1
i'~;~;1hum Sr. Se:l:!dor desejando f a- 1N'cio somo.~ absolutamente contn\rios
7.€!.' ns0 da palavra. d~çl~rm_ ~.nc.ern;.da 1 ~t R r forma AgT~_ria. Disconhmos. ena Ql~JJSsâo_~--~J.f.dª=----!:.....-YOtaX:_~P...Q.I:\ tr~nto. da orienta~;ão. rl.o desP2S)Jclto
!~r;_ quorum.
com que estão se con_d~1zíndo certas
-

I

Notai

•.

(Quarta-feira)

nnmicar a Voss::t Excelência que

a Classe Ru:.'<tl do Piauí,

.·

.-

.

Votação ,em cti..scus.sâo única, _ do
Projeto de Lei da Câmara n'-' l1;1, C!-O
1001 w !:13, de 1959, na casa d~. O.t:_l ..
2 eml qu.e cria Jl.mta:.. de_conmha.çao
(; Julgamento na 6'.1 Regmo· da Ju~ ..
n~a do Tr~balho e ctá outras _provtjl:!nr.:jas _ em reg1me de urgência. n<;>s
tênno.s do art. 330, letra c, do Regi ...
mento Interno. Ç~{n virtude do Reqlle~
~·imento _nl' 77. de 1961, aprovado na
-,essâo de 2l de março - tendo

Vot .. ção. em discussão única, do Rl:
quet·imellto nv 105, de 1962, ·em que
Sr. Senado! Jefferson de A-guiar Só.:
licita inCI"!ISão em Ordem do Dia, nc
t.êrmG& tio art. 171. número I, do Rf
gimenw Interno, do Projeto de Lei d
Câmara. núrr.ero 23, de 1953, que am
para a Pf'quena proprieda-de- e- io
men~a a produção po rmeio de crédit1

7

Vor.a.ção, em discussão ünll'a, d
nQ· lOõ, de 1962. em qu
o Sen"l•)l' Senador Jefferso-n de Agui-3
solici+.a i!:lc)usão em Ordem do Di:
nos ~t'll~lf: do art. 171, n9 I, do Re
gimemo Int-erno, do Projeto de De
::reto "L-egislativo n9 35, de 1950, q'.i
aprova o acôrdo sôbre Prtvilêgios d
Pareceres
Jmunhlf:l,::tt!~- da Qrganizal~áo dos El:
da comissão cte -const.ituiçfln e· Jus- tados A:nr.ricanos, finritu'IO oeto Bra
sil
a &2 9-)949.
tiça (uQ 57, de 1962), faVorável:
8
LegisJac;ão Social
da com-.'>são de
tn° 53 de 19-ü'2) - f0.VOtâvel.~
Vot.ação, em discussão umca. do Re
da OJmJssáo de Servi~·o Públiéo;
querimt'!Jto n~ 107, de 1962, em qu
to _ oral (proferida na_ sessão ~e o Senho•· Senador Afrânio Lages so
licita q'~f' o Projeto de Lei do Senad
~-i'. de ma-rço) pel~ audiência do Tnnúmej·:; :n de 1952, que modifica o
'..mnal Superior do TrH.balho~
_
artigo." 378. 379. 381. 842, xvn do có
2" _ m\l €4. de 1962). favoráve.L cem dlgo rte Pl·ocesso Civil, que se achav;
em
;JVf.tN da extinta Comissão Espe
as emendas que oferece, sob numeras
cial de Revisão do Código de Pmces
L a 3 CSPC;
so Civil seja encaminhado à Comio;
da Con--..<>são de Finanças:
são je C f'-h~.tituj.çào e Justiça, senrl
1o _ 01 aJ (pl ofendo na se.s.são de feit-a. se r,ecessária. a restatll'r.ção d·
27 de março), pela Jmposslbilidade de processe:; respectivo.
se pronuncmr a Comissão anies da
9
1.-U!i~ê:r..cia snlieitada
pela C-emissão
de SerVlÇO público Civll;
VotR.çàr.. em discussão única, do Re
2º _ oral (proferido na ses.são de
uerüner:.~o n9 108. de 1962, em que 1
projeto
e
31 de março'l, favorável ao
Senhor Swador Afhl.nio Lages soli
cita que ? Projeto de Lei do Senad<
às emendas.
nY 3<l, d\~ 1952. que mojifica o artig1
830, ,iG Ct . (,i9,o de Pt'CC!esso Civil, qu,
2
se ac1ava em p-oder da extinta Co
Volaçâo, em discussão .única: do Re- miss3.o 1'3veclal de Rel-'isão do Cód1
t.jUel'imentc 11úmero 18. de 1_962 .. ~e ur- go dr f.'ro~esso Civil seja en~jln:;i.n.hc"..
géncta nos tênnos do arttgo 330, le- do à Com~.~são de Constituiçãp e ,Jus
'ra c do Reo·imento Interno para o ~iça, ~enà0 feita, se necessária. a !''"'
f--'rojeto de Lel da Câmara ntf 12i, de taurr1ção do processo respectivo.
1?61. que diFpô·e .sôble o Esta~ut(\ da
lO
Ordem ctos Aavogactos do BrasJl r. re-:
;;ula 0 pvPrcido da profissão de advoVotac§.o, em discu.s.sãn nmca, do Re
~ado,
querim:~nt-o nQ 109, de 1962. em quc
o Senrwr SenadOr 1\frânio Lage:-: ::r•
3
licita qne o Projet.o de Lei d.a Câ•
mara !1° 39, de 1955. que altera disVotado em discmsáo única,
do posh:i:-.t-::: rlu Decreto-lei n\l l.€08. d1
Req1· 1lmento numera 98' de 1952. de 18 de s~ LPu:bro de 1939 <Código de
mge..nc1a, nos têrmos de p.rbgo 330. Processo Civil), que se achava err
letra
do Hegunento Interr:o para fjoder d'.J.. extinto. Comissão E.~psci~
o Proieto de Lei da Câmara mlme- de RevisflO do Códígo de PrO'"!e3::c' Ciro 1'73, · cte lSül. nu.: isenta do impôs- vil :oe_i~, e11C'an>inhado à Comissfto U1
to de consumo cs fertlli:--:!lr.!E.'-- s:·nplo.s Cons:tituidio e Justiça, sendo feita ..'H
destinados à aplicação nece&.';'-trit, (I t·est.auração do proct~S.sl.
c com. ostos
'::'m atividade agrícola.
resnectJ'/O
Requ~·imt:nto

y.

11
Vot.1·. o. em ·discussão única.
do
vo::.at;áo ém dü;cussáo única do ReReqLH~:·únetJtO n'? 103, de 1962, em que querim~:r.:o n" 110, de 1962, --em qu~
o Senhor Senadcr Eu~Cn~o Barro.:= so- o Sen11o. Senador Afrânio Lages .soEc:ih!
.nt~a:.·Jznçüo, nos têrmos
cia licit-a f! L'!; o Projeto de. Lei ãa. Cãm.ll'H
art-igo 49-, dl'. ConstitUição e do nl? 258, de J 954, que modififa o im.is;

Quarta-feira 11
IV do ~.rngc 842 do Decreto~lei nú:~
mero J. 6(\fi. de 18 de setembro de 1939
(.Código cú: Processo Ci~il), que _se
acha\'a em poder ct_a extmta. Comlssão EspecJ:l.l de ReVIsão do çodigo •le
Proccs:;o Civil seja encaminhado. à
Com:i::;...;ão d~ Constitui~ão e Just1ç.a.,

UIAH!ll DO t:ONGHESSO

(Seção

ACIONAL

n·,

~--==---=---

investidur.a em cargo inicial de carreira e p:-oibicão de nomeacões lnte~
rinasl

13
Votação ,em dLscussão única, do Re-
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,
DE
~
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..P-l:J~_tQr:Pel'al,

no uso

de su:~1·

POR'I'ARlA N9 43 DE 9 DE ABRIL. a_tnt~u.~çoes, r.esolv_e __dgstg_ç.,;;n:_~ __ _.!tm•
---DEHtS'
Cl.P_lla_IJOs _Jose Pinto Cm:neiro d 2 Ln-•
~

ceqta.

Assess~r

Legts1abvo. Pl-3,

~

.
ller__'-q__E~r..Danue_&,_A]!e.s, Oficial Legis·
quei·imento n\' 111, de 1962, em que o
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