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.Presidência
.

:'o_n:vocaçáo de sessões conjuntas para apreciaÇão de vetos

rLfas Aduaneiras e Comércio e a constituicão da uor.,.anizaçáo de C'oopc.raça<> comerciaL" Observa(;ão: veto parcial ll Hem/'
'
'
projeto· n° CD-3 697,8··61 - SF-102-62 - Ement.'a· ;uref<t .., t•enaç.ào
d? nn. 2° da Lm n" 541, de 15 de dezembro de 1948 Hi'l<' ~n~u ~'\ comlS ..
sao cto V~üe do S. FrnaciSeo> e dà outras provtàênc1a.s. Ut>.:.t-rvnçao· veto
~arc1al •3 r~en.'>,l •
•
DIA 14:
Projeto n° CD-3·'E-55 -- SF-144-61 - Ementa: Rf';t,.tda a repressã-o ao
abmo do poder F.COnômico Observaçao: veto parcial U',l: lter,..s).

pre~

stdeJtc4a!s.

. ,q_ Presic ente do Setlado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3°, da Cons;htmçao e do art. 19, nu IV. do Regimento Comum, convoca as duas c::asas
:do Congres.-so Nacional para, em sessões conjunt.as a realizarem-se nos· dias
13 - 14 - 20 - 21 - 27 -- 28 e 29 do próximo mês de novembro- à.::;
'21,3~ hcr~s. 10 P~enáno da Câmara dos Deputados, conhecerem dos ve~os
PresideN'Ials referentes as proposiões legislativas abaixo menciOnadas:
DIA 13:
Projjeto n<? CD-3 825-58 - SF-102-61 - Ementa: Dil"pôe 'lô'1:·e os cursos de fc.rmação em _psicologia e regulamenta a profissão de psicologo, Observação; veto parcral 14, Itens>.
•
Projeto u·· CD-2 387tB-61J - SF~71-62. - Ementa: Federaliza e incorpot·a à. UnivErsidade do Ceará a Fo.culdade de Ciências E.conômtcas. OttServação: Veto parcial <1 item).
Projeto r 9 CD-3 40.6tD-53 - SF-206~57 - Ementa· Deflne os casos de
$ervação: Veto parcial 12 itens).
·
Projeto tJ° CD-594/B-55 - S.F-197-61 - l!:mentr:: Alttori:m o Poder .sxecutivo a assinar os protceolos relativos a aceitação do Acõrdo oeral de Ta-

DIAS 20 E 21:
Projeto .nu C:D-2. 189tB-60
SF-66-62 - g,neuta: 'úrn~forma o Departamento Nacional de &tradu.s de Ferro em c·Harqu,a. cna o 1<'una0 Nacional de Inevstlmento Ferroviário e dé. outras provwênt...J.JS, Obsen•açt\0:
Veto parcial (20 iten.s).
DIAS 2~. 27, 29, 29:
Projeto n° CD-3.54'9,-D-57 - SF-313-53 - l!'lH'nl~: ln"!.Jtui o ('ôct::o
Brasileiro de Tt>lécomunlca~·ões. Observação: V~10 pn.t,3! •·10 l"f:run .)
senado Feder(ll, 29 de outubro de 1962, - A1ro ,.Ju;;ru ..;wJr<~Ql"',

Proc-edida a. vo:aç:io. o.p'.l'·n-,<::e o se- nadar Jélarmim Pnrente que. na qua- en:'l. Psicolo 'ia e . r·~~ lnn1ent.a .a proM
1llidade de R.Platol', tece considerações, fis.:.ão de Psiro.o~:~ltt.
guinte resultado:
consub.stancKtdas em Re:atório, cirO projeto ~ôbre o qual incidiu o
PARA PRESlD!'~:..ITE:
cun<::tanciado a origem e tramitaÇão veto presidencial, t•!YI' a su;:;. orl:~;em
Com;ssé 0 ?r::'i." la. encarregada !le Senador JeficT.son de A::::-:.liar 5 votos da. matt>ria nas Casas do Cong:resso na Mensa;?",~m n9 ·li<iS do P:'E ...-i.drnie
apreciar 0
Veto Parei fiZ do Sr. Scnf!.dor Joaqllim Paren~e .. 1 voto Nacional, ben1 Cümo as razões na.s 1 d Repúblic.!! 3.0 Crn;.:·T~:<n Nvcional,
Presidente da RepúbliCa, ao Proquai,._ se fundamE'ntou o Sr. Prtsidén- a1:ompanhJ.ndo ;1 K ')O·lcão d~ Mojeto de Lo!i da camara n9 102. de
PARA VICE-PRESIDENTE:·
te cb. RepúbliCa P<tl'a apôr ~;E'U Veto tivos n'? l:2·5B de Sr. M;nistrQ da
19ill <3.825-C-58 na Casa de Ori~ senador Mt>nez- Pimentel . . 5 votos Pat·cial !J-O pr?ce~s~do ~m tel~.
Educaç~o e cultur:J. nropo•1do examE!
5 Parente , . , 1 voto
gem), QU1! dispõe sôbre os t~.Lrsos Senador Joaquim
E';l d1scu.;;s.10. mngupm mms dE>:S~- de ProJeto de V L ~;-·1re o a~·Nnto.
de tonna(tio de Psico1::>rria e reuuO Sr. Pr€sidrnt~ após n.J:!;rade.~el' a, .HHlO<> ~azel· U'"~? da p~lavr:J.. "':cnflTí!HI!i,.a 5o
la-mc-nta I profissão de Psicoloseus pare.:; a sua e1Piçáo. inici:-ndo os! ca-~e nao. exJstlu•m dls_cOl'dúnctas, .e
gista.
trabalhos désigna
sr _ senttdoi: Joa~ 1 o Sr. flresld•:?t.f\ dctermm.a seja &.s.slO P!'oje~o foi lido I~!l Càm:1ra do;;
0 c1:1 :nfltérb pre- nado o Relat9-r10.
.~ RIL'UN1Ã0, E'J!: f\ DE NOVE.)(lBRO quim parente, R.elator
Depl<.tado:;, em r.es.-:,1o de 11 de abrL
'
DP: 1962
cípua. à Comissão :\!i;:ta.
E nad·:l ma1s !?-~vendo a tratar. en- de 1958, manc;ado a imprimir e en.~
Nada mais havll'l.do u. tr 1 tar eilcer- c~rra-.se a Reumao. lavr?-ndo eu. Eu· c~tminhado às Comi~:-.l:es d..: con.stt·
A~ 17.30 ho ·as. na Sala das comis- ra-se a reUJ'l.ifto. lavrando eu' ltnrico nco Jacy .<\.uler..~kcretáno, a presente tuição e JtMtica c cie ?ducação e Cul,ões do Sena(!O Federal. presentes os Jacy Aulel'. Secretár:o, a pre~ellt.e At.a. ll:t~. que. uma. vez. aprovada, será. as~ tura, daquEla. C:•.-a. do Con;tresso.
;:rs. Senador~ Jefferson de Aguiar, que, um_a vez ap;·Macta, será assinar"la sma-da pelo St. PHstdente,
A COmissão de Crmstit.uiçfto e Jus~
r(laq•lim Pa•·e1te e MeneJ;e.s Piment"l, pelo Sr. Presid.nte.
tiça. da Câmara, em 22 df' outubto
, os. Srs. De~ut~d)s Joaquim Duwll,
R ,. 0
de 1958, aprovou por unanimidade, o
\dauto CardH<x) e r.a.uro Cruz, reúcfator! O n· 22, de '1962
parecer .do RPlator, pPla constltuciOM
J"ct
A scnur.
· f ul· a propo.~Jçao
1e-se a Comi~são ·w;:t.a. encarregada 2~ REUNIAO, EM.
D-E 9 nE. XOVE:\IBRO
Da Comissão Mi'>ta in('Umbida na 1 ade,
1962
te apreciar
veto Parcial do Sr. Predé relatar 0 t•eto parcial do Se- el}caminllada_ à Comi·-~.lo de E~ura0
·!d~nte da RepUhhca. 2.0 Projeto de As 17,30 hm·üs, na S<t~a d'~.s Comisnh~r Presidente da Rl'pública ao çad f! Cultma <m 5 d~ nuvcmiJIO do
~ei da Càmara n" 102., de 1961 · · · · · · sões do Senado f'ej:ral, :wb a pre<>iM
Projeto de Lei da Câmara n9 102 mesmo ano.
3.325~0-58 lll Casa de Origem). que dência do Sr. Sen:dor Jefier'íon de
de 196"1 (N° ~; 325-C-58, na
O Relator ne.'.s-1 ('r,m:<:;:"'io, conclui-u
Uspõe sôbre os ct,rso~'> de fo:-macão Aguiar, Pres.:dent.e., utc.sen~es os Srs.
mara dm Deputados). qu·~ d~spõe 1pm· um st<b.-sti~:.'i'.o_ ro~~rrio.·0.101te
•m Psicologin. e re~ulamenta. a pro- Senadores Joaquim Parn1te e lVenes/'Jhre os cur.'VJS de jormc<:ão t:m pubUcado e f'pro•.•:-:dn c:om re.-.;salY:tS,
is.s-ão de Psi<ologi.sta.
zes Pimentel, e 05; srs. úepui.ado.~
P;;.7coloçria e Pqulamenta a pro-) sendo submetido n diseu~são Unicn,
Em obecliênda no preceito re~imen- Joaquim Duvrr1, Adallto Cardoso e
Jis~ão de Ps.icologisla.
~n~ gual rece-oe-u t.ês cmc.ndas de PlcM
ai, al'sume a Pr~sidênei.a 0 Sr. Se- Lauro Cmz, reúne-se a
Coml.ss.ão
Relai ~r. J 'anui 1n Pa 1·en! e
nano.
t4.do:· Mene7,tS Pimentd que, decla- r..nsta. encarTeg::td{'t dE' apreelar o Veto
·' _u · u '"l
A Comissfto dr c~.,.: 1t1.1içfo e Jusw
Q.ndo in~talnda a Comis"ão Mista, de- Parmal do Sr, Pre.~Lrlente da R"púO Sl'. Pt·e.Jidente da RE-pública, , tiça da Cãr1Jr.l. pc:o narct:rr do seu
Nmírul. seja procedida a cleiç-1p pa.r·a blica ao Projeto de Lei da Câmá."l\ \usando õn atribu:~il.o que lhe c.onfp.: Rf'l-::.tor, c0ncl:rill em :;4 Oe r.bfil de
~'i caNas de :?re<;ldente e Vice-P~·esi- n'? 102, de 1961 (3 ll25-C-53 da. casa, tem o.<; Rrts. '"/0. pa"tá~rnfo 1"' e 37, I1 ~ 19\H, peb con~:it,1\'.'ot'na\idRd?. do
l~nt-e. re..<;pect vamentf", conforme es~ de Orip;el'tll. que cti~.:põé sóbl·e os cnrsos da Con.stituh;üo Federal., resolveu ve-; substihttivo da ;:-r>m'>.'"JO de Educarutinio secreto em cédula.<> uninon~- de fonnacão em Psicologia e regula- ~m· p~rcialmPlltt" o Proieio de Lef ção e Cultura. brm cC\mO d~.s ementais, disposto no art. 31 do Regtmen- m<>ntà n. P.!'ofis.<>."ío de Psicolo?;iF-t(1.
da Câmara- n" 102 de 1962 (n~ 3.825~ 1das de P!:>nário.
rl Internó. d' ~rgnando esct utinador o l
Inich1ndo o.s t;ra.balhO:<; do Sr. Pré- l C-5R na Câmara d::ts Deputados), que 1 ~E:t-ta última Cr.:ni~~i'ln, . ç!unnada
;r. Senador Joaquim Pa-rente.
si.dcnte concede a palavr:l. ao Sr. Se- Jispôe sõbrc os c·.1l'sos de formação nov:1mente a e>p!11nr, mamí!:'st.ou-se

ATAS DAS

cor.~ISS5ES

I.

ca-l

I

23.40 .

i êrça-feira 13

'frav~ràvelmente
~~0$

aO Projeto. nos

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

têr~

de um segundo substitutivo. O
em sessão de 3 de julho de
~961, houve por bem aprovar o se~
f~undo substitutivo da comissão • de
· -~duhação e Cultura.
·
~ O Senado Federal, recebendo o Projéto aprovado pela Câmara, após au·
~iência ·das suas comissões de Edu' ;taçã~ e Cultura e de Serviço Públl~
co Civil, aprovou o seu texto éom 4
; emendas oferecidas pela comissão de
i Educação e Cultura.
l Voltando à Câmara para apreciatão final, aquela Casa do Congresso
· aprovou apenas uma desl)as emendas,
rejeitando as outras três.
)•_ O Sr. Pr~sidente da República, recebendo o Projeto, apôs veto aos seus
arts. 29, 3(1, 49 e 14, bem como a exPl'essões contidas nos arts. 13 e 23.

Novembro ·ri e 1962

EXPEDIENTE

f"~rlenário,

.

(Seção 11)
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Os Dispositivos Vetados

Fi O veto apôsto pelo Sr. Presidente
da. República incide sôbre as 1 seguintes disposições:
Art. 29, ''O curso de bacharelado
se fará. em três séries anuais e obe·
decerá ao seguinte currículo:

.A S S I N A T U R A S
REPARTIÇõES E PARTICULARES

FUNCIONAmos

Capital e Interior

Capital e Interior

...........
................

Semestre
sêrie
Introdução à Filosofia.
2) Biologia.
8) Estatística.
4) Fisiologia.
5) Psicologia Geral e Experimental.
6) Psicologia do Desenvolvimento.
~ •
2a série
'1) Fisiologia.
2) Estatistica.
á) Sociologia.
4) Psicopata agia.
5> Psicologia Experimental
6 Psicologia Diferencial.
a~ sêrte
1) Psicologia social.
2) Psicologia da Aprendizagem.
. 3) Psicologia da Personalidade,
4) Antropologia.
. i 19 "A 3a série incluirá duas ou. tras disciplinas obrigatórias, escolhi·
das pela Faculdade''.
§ 29 "Durante o curso, obrigatoriamente, os alunos se submeterão a
técnicas psicológicas e ps.rticiparão
de trab_alho.s práticos de observasão
e pesqmsas".
Art. 39 "0 curso de licenciado com.
preenderá, além das três séries do
curso de Bacharelado, mais uma série, em que será observado o seguin. 00. curriculo:
1) : ·eurologla. ·
2) Psicopedagogia.
3) Psicologia Profunda.
4) Técnicas do Exame PsrcolOgtco.
5) Adtninistnlção escolar.
6) Didática Geral.
7:· Didática especial.
Parágrafo- único. "O curso compreenderá, obrigatàl'iamente trabalho~
Pl'áticos, em que os alui1os realiZ'i·
l'ão estágios,. sob supervisão, Perfaz-endo um mmimo de 200 (duzentas}
horas".
Art. 49 " O curso <le Psicólogo ~e
fará er-. três séries e cômpreenderá a~
seguintes modalidades:
a) Psicologia aplicada ao trabalho·
b') Psicologia clínica:
c> Psicologia aplicada. à Educação''.
§ 11,) "As duas primeiras séries se·
rão comuns às .trê.s m<Jdalidades e a
terceira série, diferenciada".
'
~ 29 •· .1\s séries comuns obedecerão
e.o seguinte curríctÜo:
1~· série
1) NeUl'olo<Tia
·2) Psicopedag.ógica.
3) Psicologia Profunda,
4) Técnica do Exame Psicológico.
-2'!- série
1) Psiquia tri:=l..
2l Psicologia do Excepcional.
31 Relações Humanas.
oi) Pedagogia Terapêutica.
$) Técnicas Pro}etivaa .

· '" '
1)

111-

Ano

50,00 Seinestre

Cr$

96,00 Ano

Exterior

Ano

..........
.....
•
'

...........
................

Cr$

Cr$

I

Cr$

39,00

Cr$

76,00

Cr$

!08,00

Exterior

136,00 Ano.

................

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

- A fim de possibilitar a reiRessa de valores acompanhados de
esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos dêem pref?>'ência
à ren1essa por meio de cheque ou vale postal, emitidos a favor do
Tfsoureiro do Departamento de·ImPJ'ensa Nacional.
- Os suplementes às edições dos órgãos oficia-is serão fornecidos
aos assinantes sOmente mediante ~olicitação.
- O custo do número atraJ;ado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por
exercício_ decorrido, cobrar.. se·ão mais Cr$ 0,50.

§ 39 A terceira série da modalidade ;'Psicologia Aplicada ao Trabalho''
terá as' seguintes dhiciolinas:
1) Economia Política
2) FisioloJia e Higiene do Trabalho
3) Seleção e Orientação Profissio~
nal
4) Anãlise das Profi~sõ~s e Me1·ca~
do do Trabalho no Brasil
5) Teoria e Prática de Aconselhamento P.sicológico.
§ 49 A terceira série da modalida~
de '·Psicologia Olinica, terâ as seguintes dísclplinas:
1) Teoria e Técnicas Psicoterá.picas
2) Clínica Psicológica para Crianças
·
3) Clínica Psico1ó2ica para Adolescentes e Adultos
4) Teoria e Prática do l?sicodiagnóstico Clinico.
5) Teoria e Prática do Aconselhamento Psicológico.
§ 5º A terceira série da modalidade "Psicologia Aplicadn. à Educação'' terá as seguintes disciplinas:
1-) Sociologla Educacional
2) Higien{' mental Escolar
3) Teoria e Prática da Orientação
Educacional
4) Teoria e Prática das Medidas
Escolares
5) Teoria e Prática do Aconselhamento Psicológico
~ 69 Em trabalhos práticos. obri~
gatórios, os aluno.:; realização, durante o curso. estágios sob supe•·v:siio,
perfazendo no mínimo de 200 (duzenlts) horas em cada. série e 1·ece·
berão por parte da Escola, as_sis~ência
psicoló~ica individual ou em grupo.
§ 79 Em caráter facultativo. serã.
pennitldo às escolas tncluir no
(!l'l'denlo de e:ada série. nma disciplina de sua livre escolha··.
At't. 14. "São mant-idos os dl,·eitos no exercício do ma~istério dos
profe.<-sô1·es que. n(l data da promulco:a.ção de~ta lei, est!verem ocupnndo
cargos de ensino devidamente autori..

. , .. ·
,
zados pelo MlnJ.Steno ~a Edctcaçao e
Cultura.
Além dos artigos aci~a. f.rrtrt~.Cl'h~"·
o veto atingiu as segumt.e.s cllspOEl~
ções: ,; . . , .
_
.·
.1)
~~~v~t.lVa . m~ertn no pa.J a-1
g1afo plHni'?:Jo do art1go 13, r:omo s~
segue.~('>'.
. .
"
't .
~

falta de elasticidade contrária à bo
técnica educacional. A orientação ll
beral que seria mais conveniente, en
contra~se explícita no artigo 70 da V
n<:~ 4.024, de 20 de dezembro de 196
(Lei de Diretrizes e Bases dà Educa
ção Nacional), quando diz que ''
currículo mínimo e a duração
d(
cm·sos que habilitem a obtenção d
diploma capaz de assegmar privm
gíos para o exercício da profis:-ão 1'
beral serãO fixado.~ pelo Conselho FE
deral de Educação··.
Sabendo-se que o Co~coclho poder
disciplinar' a matéria de forma qr
atenda com maior profundidade ac
interêsse
nacionais o veto pre.sen·
os modernos Conceitos de edueacã
sem invalidar os p:·tncipios que dete1
minaram a elaboração do Projeto.
O veto à expressão "privativa'• cor
tida no parágrafo primeho do arti!!
13, impõe-se pelo fato de que e. utn·
zação dos métOdos e técnicas psicc
lógicas. com os objetivos indicado
pertence também a. out~os setôr~
profissionais, como medicina e assl1
tência social cujos dinlomados verim
os seus direitos injuStamente mutil~
dcs .
O artigo 14 recebeu o Veto pm·qu
~ssegul'ando como p1'etende, o direi:
::w' exercício do magistério, de forrr.
ampla e indiscriminada. abran~er:
:2té mesmo aquele!: que gozam de at
torização prec4ria para lecionar,
oue certamente • não cm·responde
,·eal intenção do legislador.
O veto à parte final do artig·o 2
tem a sua razão de ser. no prc-nósi1
de permitir ao Govêrno a rScôll
mais ampla dos inte~rantes da c<
missão nrevi.<;tn, caht a ('G!lSlllt.a 8 Gt
'.'·Ht; €.'.1'.\-1:;.de~ ou o'"gani~a<:õe:• atua

nv que de futuro se venham a corr
vnr. no âmbito eF.pecializado de q1
;·e cc:·cu ~ Projeto .
Conclusão
.th.n le do exi)osto, crrmos est~re1
os H~nhoreo; Congre~südas em cond
qões de bem ajuizar do veto pa !'Ci:
<;'!Jô.sto pelo 81". Presidente rta Repj
b'.<~cn. ao p 1o,eto
'
de Lei dfl. Câma1
n~ 102 de 1961 (n9 3 825-C -58 na Cf
~?ra. dn:, .?eputaclo:;). Ql~!' dispõe .s<
~ne o~ cu,sos de formaçao em PslCl
!ogh e regulamenta, a profissão c

., I

~~~'P.o~o~ista

Sala- das Comissões, em 9 de n1
~aul;"tafo um~o;
Const1~~11 f~nçao vembro de 1962. _ Jefferson Aguia
pt:JVattva do .Psl~ologo ~ u~l~.~za,çao df' Presidente . ..:... Joaquim Pm·e11te: R1
metodos. e tecf?.lC~s ps:cologJcos com lato:-. - Menez:es Pimentel. - J 01
os segm_ntes O~JetJVt?s: • .

a)
b)

c)
d)

dmgnóshc psrcolog1co

orientação e .seleção rro!Jssio-

na.l

orientação p$icopedagógica.
soloução de proble:tpas de ajus·
tamentO''.

2) "escolhidos êstes entre listas triplices que, em tempo oportuno. !lerão
solicitadas à Associacáo Brasileira de
Psicologia. Assoâiacãà Brasilr.irtt c!e
Psicológicos e à ASsociacão Bhtsi-leira
de Psicologia Aplicada'' .constante do

4.rtigo 23. como se segue:
Art. 23. "A fim de opinar .~ôbre
os pedidos de registro. o Mínistéri0
da. Educac;ão e Cultura deBígnará
uma comissão de cinco membros,
constituída de dois pro!essôres universitários de Psicologia ou Psicologia
) ducacional e três espçcialist.as em
Psicologia Aplicada. r~colhidos êstes,

auim Du1:al. ·- Adauto Cardoso.
Lauro Cr1t"'
1~'

"''

·

--

~ Comissão IJ.!i.<~ta, encarregada 1
1' cvreciar
o Ve+o Parcial do Seu1u
·• PrPs 1 àe1~te da R.emtblica ao Pn
·-..~· jcfo de Lei da· Câmara n'? 14 1
1962 <2.389-B-60 na Casa de 'or
yem), que federali:'..a e incorpo:
â Universidade do Ceará a F1
culdade de Ciências Econômica

1'!• ATAS DAS COMISSõES

1.' REUNIAO. E 2 DE NOVEMBRC
DE 1962
As 17,00 horas, na Sala' das Comt
sões do Senado Federal, presente •
Srs. Senadores Menezes Piment1
Fernandes Távora e Fausto Cabral,
os Srs. Deputadas Antonio Carlc
entre listas tríplices qre, em tempo Antonio Feliciano e Lauro Cruz re1
ne-se a Comissão Mista, encarr'egrH
oportuno, serão solicitadas lt Associação Brasileira de Psic,.,!oaia. à Asso- de apreciar o Veto Parcial do Senh
ciação Brastletra de PPicóloans e à Pt·esidente da República. ao Projeto 1
Associarão Brasileira de Psicologia Lei da CAmara nrJ 14, de 1962 ....
(2.3S9·B-60 ·na Casa de Orlgf'm).
Aplicada''.
Iniciando os trabalhos. em obediêJ
Razões do veto
cia ao preceito regimental a.ssume
o Senhor Presidente da RepúbliCa presidência o Sr. Senador Fernand
ju:::tificou o seu veto, com as seguintes ,Távora que, declarando instalada
razões:
Comissão Mista, determina seja pr
1) No tocante ao dü:posto nos ar- cedida a eleição· para 0s cargos 1
tigos 2!1, 3º e 49 pela fixação que êles Presidente e Vice-Presidente, respe
impõem à duração dos curso.=> de ba .. tivamente, em escrutínio secreto e e
cha.re]ado, licenciado ~ psicólogo, com) dulas uninominais, desi~rnnndo pa
indicação dos respectivos currfculo.s, t' 1"--Scrut.inador o Sr. Deputado Anton
introduzindo assim, na matéria, uma, Carlos ..
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votação, anura-se o se .. i pelas COf!~-!ssôes de Educação e Culturara YlCe-Presidente:
Nação à t.eu trabal_ho, o qual _se ç
' ra, Con.stitu!ção e Justiça, Servlço Pú-

Procedida a
guinte resu:.tado:
Pa.ra P..·esidente:
l.fenezes Pimente-l .. , .•• , •••
Lauro Crtl<: , ........•.•...•
Para V:ce·Presidente:
Antonio Carlos •••..••••....

l.

4

punha de um texto ar~icUlado •
Sen~dor I. 'no de Matos -· 5 votos;
blico Civil e de Finanças ..
respe<:tiva justificação •
l..f'
A proposição foram apresentadas
Depnbao. Rairnundv c!e :Brito - 1 Ao Projeto, foram apresentada., líJ.:
5 votos 10 <dez) emendas, sendo duas da Co- voto.
Cã.ma.ra, numerosas emendas.
'!j!
I voto missão de Educação e Cultura. e oito O Sr. Presidente, após agTadecer a
Na Comissão d& Const.itulção e :ll.fli,
de Plenário.
·
seus pa.tes para a sua eleição, inician- tiça, foi at:Jrovad 0 o 3t*stitutivo ap~a··~
Nenhuma das referidas emendas. do os trabalhos designa o S:·. Ser f\ dor sentado no projeto pelo. deputad: •
5 votas ~orém, logrou aprovação, sendo o pro- ~Toaqu.m Parente, Relator da matéria Nestor Duarte, exceto quanto ê.9 l' ·
trlções constantes do parecer do l'<t;::
Fausto Cal:: ral •....••.••.• , . l vot-o Jeto aprovado nos têrmos em que foi pr~i;-ua à .Comissão Mista.
enviado pela Câmara Federal.
Núda ma1s ~-avendo a t!atar, encer~ lator referente à. exportação de i1eria
O Sr. Presidente, após agradecer a
O veto e suas razões
ra-sE a Rt:tm;ao, Jr,V1·and:J eu. Eurico móveis.
ll'
~;eus pares a sua eleição, designa. o
.
Jacy Autec. SeCl'etãrio, a p.,.1'.sente Ata
" .
~
.....
S,·. Senador Fernandes Távora, Rela- . ~ .sr. Pre.<;Idepte da Repúb:ica fêz q11e, t•ma \ ez aprovada seril a.ssinad~
P~.s~do a. 2 · õ~cus:oao, f!caraa
t{)r da. ma .él'ia precípua. à Comissão mcJcta: o veto _sobre as EXpressões "e 1pelo !':ir. }"~·l·sicll::.te
p:·eJudrcados o SI:Zhstltuhvo da COOlf'f
Mista.
•
3 ttrEs) funçoes gratificadas, sêndo j
_ --~sao 4~ Economia-, as emendas da. cq.. ·
Nada ma.. s havendo a tratar, encer~ um,a de Dh·etor FG-1, uma de Secre- 2~ REUNIÃO, E:~ 9 DE NOVEMBRO ~i..o;são de Justiça e o projeto prinlJt.,.
ra-se a Pe:.mião, lavrando eu, Eurico tár:o FG-3 e uma de chefe de Por
DE 1962
tivo.
...t
Em sua 2• discussão foram ofereci•
Jacy Auler, Secretário, a presente Ata, tana FG-5", ín fine do nrt. 4çr,
que uma V·;z aprovada, será assinada
As expressões ve'.adas já constavam _As 18.15 horas, na Sala das Comis- das 12 emendas ao projeto.
~.
do texto da proposta do Execu·~ivo.
s~es .do Senado Federal, f>Ob a presiExaminadas pela Comissão de Cons ...
pelo Sr. P ·esidente.
Vetou-as. entretanto, 0 sr. Pre.:;1~ dencm tl.o Senhor Senador H ui Carnei~ tituição e Justiça, êste órgão técnico
2." R-EU~IAO, E''vf 3 DE NOVE1\.1'BRO dente ~a Reptiblica por Considerá-las ~o, Presrdente, p•:esente::: O•> Senhores considerou prejudiead::ts as de núme~
DE 1962
cont::á.rtas aos interê.sses nacionais e .::::-na.dores Lopet da Costa e Lino de r.os 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
pelos mesmos fundamentos invocados Mattt"l~>, e o.s Sr.::. DePutados Raimun-1- 9 - lO e 12 e se manifestou pela
As 18.30 no-:as. na sala das Comis- quan~o <Ios v~.tos apostos aos proje~oõ (in de B_rito, Roudon Pacheco e Sérgio rejeição das de númer~ 1 e 11.
.~ôe3 do Se 1ado Federal, sob a Presique d1spoem sobl'e o funcionam:nto d:!- Ma<J,alhaes, reune-se a Comissão Mista,
Na Comissão de F,conomia, foram.
dência do Sr. Senador Menezes Pí~ Escola
de Enge:tharia Industrial da encn.r•ezada de upt·eciar o Veto Parcial amovad93 as emendas de p}enárlo
mentel, Pnsidente, oresente.s os Senhores Femand8s Távora e Fausto cidade do R.io Grande, e sôbre ~in- ~n s·-. l?resident2 da P.qJ·,bliea ao Pro~ nfuneros 3 - 5 - 9 - 10 e 12 &;
Cabral, e t'S Srs Deputados Antonio corporação elos bens da Faculdade de Jeto ''t' 'Lei da Câmara n· 2:JG, de 1957 com sube-mendas s·~'lstitutiVM, as
ie nú.me::m 2 - 6 e '7.
Carlo.-;;, Am onio Feliciano e Lauro Direito de Se.~·gipe, ou seja., por enten~ (3 ..40:i·D-53 na Casa de orig.?m), que emend[lo;
Na vo~a,.,§o em 2ll n;scu~são, o pie ...
Cruz, reunE·~se a Comissão Mista, en- dn· que a .cnaçao de funções gratifi- ?et:.r ~ os ca~os ::.e c::• f'Propria<."l1o por
carre~ada de apreciar o veto Parcial cada.s prev~ta, em lei, além de dis- !nt~:·r!s;,e soC1:1l E diq;õe ~:õbre sua a:pli- nârio rejeitou o 2:rt1't)0 de emendas
com pareceres ccn~drios, de núme•
do Sr. Pmsidência da República ao crepar da sistemática adotado:t tra::li- c:::.:.;ao.
lnlf iando os t· al:fllhos. e Sr. Presi- ros 1 - 4 8 e 11.
\
Projeto de Lei da Câmara nl? 14, de cionalmente, subtrairia tôda a flexi•
•
·
1962 {2. 389 ·B-60 na casa de origem). biHdade, o:asionando futuras difi- dente ~ oncede P p.9:Jan[l· Df' Sr. SPna~
culdades
à
administração.
dor
~--Pês
da
:-.,sta
que.
na
qu:::.lidade
.
Ern
20
;e
~!2PJto
... d.~ ~957, a Carn~Iniciando os trabalhos, o Sr. Presi~
Esciarece, ainda. o Sr. Pl'esidente da de Relator, tel:e considerações con- 1~ dr,s o_.,mt •.dos .__p.~'I.OU a r:edaçao
dente conc1~e a palaV1·a ao Sr. Sena- Repú,)lica
QUe a nomenclatura !Ul.ota- substanciadas eru Relatóri::> cil:
F'nal do ?:Ol!'to. ~ ple lncmpora,n ..
dor Fernar des Távora que, na quali- da peJo projeto ara os símbolos atri- bmzJa.ncto a origem e traJ~itacà~ 1~a d()-:"' as emendas f1_Ue lograram apr~:
dade de :E~eiato:, tece conside::ações,
12
:
consubstandadas em Relatório. cir- bt~íàcs ~ fttn-Goes. que se r:l!'etend" 1?atena nas_ Cao,as do Congresso, bem 1 vaçco.
o Projeto n'1 Senado
"!.
cunstanciando a origem e tramitação cn~r e.s+a desatualizada, em face da ~omo as rar.ces em que se funàam~n,.
,.,
"' .
,
. r
da maté~·if. nas Casa do Congresso, Lei n? 3. 780 d~ .12 9-e .iulho de 19ô0 cül!_ o Sr. P~·e"idente ~a Hepública paJ:a ;
apor seu Veto ParCial ao p!'Oce~::;ado
.No Se. a do F.:.detal .. ~ ptcposlçao
bem como a.s rlf.zóes em que se fun- (P!·:mo de Cln.;mf1caçao de cargos).
·
fOI nnrovada.. n 8 C:>:n·~ao de Cons.
damentou o Sr. Presidente da Repúem tela.
tituicão e .Tm:t;ra nurnto ao seu as~
Conclusão
blica para. apôr seu Veto parcial ao
Em ~iscus3ão, ningué-m ~ais dese- · uect-o. ccn~tituc' anal, a qual, no exa-.
processa.do el!l tel~.
.
O veto fol apôsto em tempo útil e j~ndo f.az:r uso da palavra. verifica-se me do seu mé"ik'. R!J:}ntou certas
Em dlSCl\Ssao, nmg;uém ma1s dese- com fundamento em razlo prevista nB nao enst1~em discordância~. e o se- omissões, "ooi·~ nüo ~"-..'h do proble ..
jando faze~ uso da palavra, verifica- ConsUtuícEo Federal e"'tando 0 con~ nhor PJ:es1àente determina seja a.s<:i- :"'la como deveria n ~::r.c•ê-lo" .
.se não e::istirem discordância, e o gresso Nacional, pel~ exposto. habili- nado o Rslatório.
·N'?'l oferPceu. r·Aé·P. êste órgão
Sr. P:·esid(·nte determina seja assina- ta do a sôbre êle manifestar-se
t~rnico oualoue" e"Y'·""'~da ao projeto.
do o Relal.ório.
Sala
das.
Comissõ~s.
em
3
de
'nov~mE
nada
mais
havenao
a
tratar
en1
Pa~<>ando à<:: C'l··~'e~l'i=~ de L~isJa ..
E nada mais havendo a tratar, en-j bro de 1962. Meueze<~ Pimentel c~rra-5e a Reunião, lavrando eu' EuSocial e D" p-..,::1'1"'1~, foi, igualcerra-se a Reunião, lavrandô eu. Eu- Presidente - Fernande'! Távora ne: n~o Jacy Aule:·. Sec:,~tário, a pre:::ente cão
vnente,
S'll'OV21•), 1V'!<:: •:;n,,_o_q em qu~
rico Jacy Jouíer, Se<:retário, a presente !ator, - Fausto Cabra7. _ Aritônio ~ta, ,Que uma Ycz a,prcvRda, será as- fni ":>lU<:>:ic1'1
p2~:1. ('~"'1n.ra dos DerwAta. que uma vez aprovada, será as·· f!arlos. ~Antônio Feliciano. --Lauro smaaa Dela Sr. Preside-nte.
~ad.cs.
sinada peJ,J Sr. P1'esidente.
Cruz.
<
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Relató ·i o
Da

n9

ComiS3li.O

23, de 1962
~fi:'lta

incumhida

de apr•!ciar o veto parcial a.o

Pro~

jeto de Lei dn Câ1nara n\l 2.389-B,
de 1960 cno Senado 14-62). que
je:leraliza e incorpora à Universidade do Ceara a Faculdade de
Ciêncfc:s Econômicas.

I

O

Relatório n9 26, de 1962

ATAS DAS COMISSõES

veto r

a,.., "-:l"'~lonq't' o
Da Comi1~são Mista incumbida cl1, Rr·;n'1'Jlirn f"'z

Con.lissão Mista, encarregada de
apreczar o Veto Pwna.l do Senhor
Preside1; f e da Repú!Jlica ao Projf!t(t
de I.el ria Câmara n9 206, de 1957
13.406-0-53 na Casa. de Origem).
que define os casos de tlesapropriacão por interêsse socitll e dispõe sôbre a sua aplicação.

~:: ctprec!ar o ceto parcial ao ProJeto d~ Lei cfa Câmara n? 3 403D-5.3 fno Sénado 1l 0 20G-57,· que
detm.e os_ casos ~e dcsapmpriacão
por ·ntere~se :ocwl e dis,võe sôbr-:
a sua aphcaçao.

"~.,, •., •• '1.10 em lei fe.
i·1serta n!) '·~~'.,.::~ II do Art.i0'0 ~W. b~ro r..,,...., ~n-. .. ., o Parágrafo
1ínico do .;rt ::p rl-~..,..,~·~it·n<:: que j111,.r:,1 ccnLró.rics ao~ in•p1·P.ssrs nacio-

lo:·r>

n e,..,, ...,~_e'>')

gw!r; ra:õ~s
P"·~·~•0. o P:·p<:::dt:•"'te
~.,.• 4 '~ ~~u veto FÕ-

dPl'~l\",

n3;c:.
O citadn )n"'"'" TT

<~•·t

.4"1

2o. ro.om

Re-lator.:· Senador Lopes da Cesta
Relator: Sr. Fernandes Tá_vora.
a-; ""'1r'êssõ:'!s ve~~:h~. ~s~á assim re1' RE:UNIAO, E11 9 DE NOVEMBRO
O Pr~sli~I!_te da Repúbl:ca, usando di~id:):
No uso c.as atribuições que lhe ~011 ..
DE 1962
da~ atnbmqoe.s que lhe canfezem 0
ferem o art. 70, ~ 1.Q, da Constituição
artigo 70, § 1Q, Ca ConsLtuiçâo pe ..
ConsLd~··a-:~e de interes:,e
" _A ··t. 2()
Federal P ) art. 3o. itens IH e IV, do _As 18.DO horas, na Sala das Comis- deral e. ? art. 39,. i.tens IU e IV do .~oc:at:
Ato Adicional, o Sr. Presidente da soes do Senrtdo Federal, presentes os ato AdlCI')nal. decJdiu vetar, pai·cialRepúbllc:t t·esolveu vetar. parclalmeh-/Srs. ?enadores Lino de Matos, Rui mente, o Projelio de Lei da Câmara
te. o P:·oieto de Lei da ~ãmara ...... Carneu·o e Lopes c~a Costa, e os Se- n 9 3.406;-D-53 (u senado n<? 2~J-57J
.,.! - r ;!"~''11~(;" "'':
intõ'>;:~iflca
0
nl? 2. 389-B de 1000 mo ~~na-do 71-82), nl1ores Deoutados Raimundo (le Brito q~te defw:e os casos
de de::::anrol)rin- ,.,!i., Õ'J~ "'lllt'lrf'~ "1.~<:. "'"""'..~ em c.•Jia.
que fedel'a.iza e inco:·pora à Universi~ Rondon Pacheco e Sérgio lVWgalhães. çao por interêsse .;ocial e d '.~põe iõb;,·e ,.,:o:o,..,,.f' ... ,:::o e-- ~~-.~-'.,".::'~. a nlono
dade do Ceará a, Faculdade de Ciên- reunP-se :1 C'om1::-~·ão Mista, encarrega- a sua aplica.ção.
·
rlr 7"'''"!1.,.."-nto U.2"ic'CI'a, aprov'l::lo en~
ci"s Fconômicas.
d t de ~Pl'f.''i~lr c Veto Pare: a/ do Se'ei ft1P-r'l1 . .,
Origem do Proí2to e surt tramiO Projeto na Cdm:-tra do'!· 1Jeputados nhor Pr~ ... ':l"r:'c da Rer;ub1i('C. ao Pro~
tação na. Câmaru
Q ~nt.r•-'tl'Oie-to
,.-w:"l.dO nt>Jo P1~
O projet) ve~ado é originário do P.:>- ieto de Lei da CSmara .1::> 2l~. de 1957
det Executivo. t:nca.minhcdo que fol (3.406;-D·::.~; TI'1 Cr1<::a i~ OiiO'f'Jnl, que . Pela Mensagem n? 239, de :ll de r'!Fõ" Ex.,rut'••o ::1.0 ... ,...,., ....,~s..., !'Pf2ria-.<;e
ao pxame io Cngretso pela M-:nsagem define '>" C"'<:.r,r de desapJ·•Jpri:'ção po:· JUnho de 1953, o -ex-Presidente Getü- 2'1"'Df!'> a n'qn,_ 0" -.,!"amer.to S.:fl'f~
n° 4C3-60. ncomprmhada. de Exno~k§.o interê'l.~e ~Ol;<t! e dispõe .:;.Jbre a sua ho Varga.s submeteu à c·:msiàer:lr:ã{) cnL1 • (''.""'m.llo P-m ~"'~
,
'! ·
A, , intrnrln,~o ~·, "''r:re~s§.n •·(;~~
{de
de Motivo.' do então Ministro da Edu- r.plica.ç~....
do . Con
• ,re.3s,o
l uc:ono:t1 () .Projeto
cac"'o e Ct:Itura..
L •.. 1 ora pal'clalmcr,t.e vetado pelo atual ilP.t~l .
rl"t:nltou r1" a•:n·cvar:2(.. ch
Mereceu a propot:ição pal':>ceres faEm ob 2 li~nch no Pr ~ !"'ÜO re.~imen .. Pre'iidente da. R pübÚca, dçfillindo ":'le\"\,.;'1 '~Q 1 , o :'·) ~·.~.,~-i'í.-, d·~ auto~
2
vm·ávpis, na Cfmara dos n~nutado" rai, a-; ;·n"Yle a pre~ídé 1d11 o :3;·. Se- os _casos ~e d·2~a.propriaçiio por in- r•9 {1 ') d<>...,l1'"~" ~-1 -"~" C'3.rdo~o e
de tôd:ls as Comissões tendo sido ~ado;· Fqi ',hrnet~o qJ~. au!o1ando teresse dO{!:al P di.5pondo sôbre !l sur~ S'.!l:}s""':-'1 f"fl1'" 1 7 ~ ""''"' "'~. <> rme tiapfovada com um 8 •menda da Co- m:;ta.a~a a .comiSS<'O. ~11sta. de~ermmP efetivação.
"!"~·., "'"""'""'" [R·r,"'".<; .. .,, rh r;-m~;<:s~·:>
miesiio de consti+ 11 icãn e Jus~i~a ao seja moced1~a a ele1çao para os carPara a Ieit- rn d?ste P:·oje~o. ,. 0m rlo. '!<'".'l'lr·.,.,:,., "' "'"···' '""''1 rh d~ Co:ls~1
111
art. 3\l con n ob1et.ivo de da':' cumpr1-lgos de. P1 e.s1d~nte e Vice-Presiden~c.
'1;,..~') e .r•r"' ;,.,8.
menta a di,c:po.sitlvo con.'!.Ütucional respectJVamen~e. conforme e.:::crutínio o objetivo do co\a'J0rar com 0 Co'!~
~~.resso Nac:onal. onde o asso:;unto jt
A, v~'~~ t;,-1,.,
,., ".,.'1":-~são •·nnl'o•
1
an!'lnto ao nrovimento pfetivo dos car~ S~creto em ced.ulns unillominals. d"gos de prnfe.~so;· c''li-e_:irát.lcc. e com ~15~:~ndo c~c:·11!;nndor o Sr. D2putado to:1l:Ja sido ob,jzto de co~il,_r:ão atra· va.tlo em 1-;i f'"'iO>··~T·. ~'rl:J;'€Ce o Pre
v:;s de V1"ios lJ!'Ojet-O'> d·e le!, o P!·rsi- ~:d.,.,J."! 1" n"~ ;:.. •·A., rr•ln o 70n",1uma outra da Cmnf.ssao tie F'inanAa.:; ...,e1g10 Mn:g:llhaes.
0·2~te d~ rz;~púOHca. e~n maio do. 1[!33 lm"nt,... a"'"Í~"l ... c~"1~'"·11n"lerac:io e!'>•
dandn !_19Va rednção ao art. 6Q na oarProc::>ài1a a vota.:;ão. a:mra-Ee o s::-ld::s:~nou J.nn ~:o:-rli.'isão in 1·.:;·u·aC:a d"-' <:"n"'"'T!Y'~.,to t~r:-""'ror; " "x'o-'.,-::o pre.S·
t!:' referem-e ao Cl'édito ab~rto no Pro- gt;in~e resultado:
s::n'f)"~e<> Ca•·l ....,· ~.'.fP.:le:ro<: S!1va. Mi- 1~"Z::t f' rp"l ... ,..~1"lrl..-, ,.,~.,.,.:aç;;o real à.
jeto ..
;nJr·l S:=ab~·a Fa:nndes e Thccdcro A!'- :Da"~ n.., f!<>"~""
~ .. ...,,.-"'t"~ a. fatõ:·r!l
F<}ra P:·~~~dente:
O Pmiet:J no SenaM Federal
th<JU ·
e~-"l:á...,.'<'"<: ~ p~~n ~ .... ' "'""'.
4 CO!:li'.?Jl! ~
S~~'lndor R.ui Ca::!1ei!'O 5 votes·
En~ 2~ d2 .iu11:1o do m<;$!Yto arn. e<::+1 ,...,+., -e ,.,.,,.~,.,..,.. ;n" ... ~- .... ,~ ...H._,,, Õu"! fi()
011""'", fln '>'1" anreci»~ão pdo Se1
f:('lJ;~dor Lino de ~l'latos - 1 votÓ. Com.s~dO_ ap~·escntcu no Ch'2'fc d::1.. pc;c]n... F-... ,,.,.;""'· ··:roT, .. ·l'a.!llcnt-e, seja.
nado Fed~ r ai. 1o1 o o:·ojeto aprovado
1
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ton campos_. Relator da. matéria pre·
"
i'Q'!l§ayl&Jlkl. agrícola.
.DE 1002
No Senado, o pro.iel:.o l'Bt."ebeu pa. ci-pua. à. Comissão Mis-ta.
Nada mais havendO- a tratâ.r ,en•
! o. Parágrafo '11nkfo dO f.J'L 5?, tam- As 17 00 hol'ns na sala das Conüs- r~'cer favoráVel, do ponto de vista. "ju .. cer-ra-se
Reuniãb, lavrando ·eu, Eu...
béfn -vetado, _te~n 1.L .segu~nt~ i'edaç,áo: Sões ctó' Senado' Federal, presemes os t ridlco, constitucionrrl, da Comissão de rico .Jacya Auler
S~cretário _a pi-esen~e
f':N.:IL caso ·de u~iliz~;~.-çâo temporária o !3rs. senadores .. Vivaldo LL'11R, Ary, Co~1stit1lição e .lustiça., beudo ~sido, Ata que, uma vez~
_?.provada será ·lis.;,
!?~-~M\:& ·prazq.,·ns.G s.eí'§.. in~eh.Qr '!- 'Vianna e Fernanàe.s Tá-vora, e o.-; Srs. ~tl'.mbém, u:provadn p~las coroS-'loes de si nada pelo Sf. -l'resiqentc: (t}1s) _Êrllos; ql:randn superior a 1_0 peputados' Da,niel FaÚwo, Óscat Cor .. ] R<:laçõrs E<\:teri<n'e:;, e Economia e dt:
2a REUNIAO~ EM 8_ DE NOVEMBRO
(âe'Zl JlpÕi;, _o I?T<?Pl'i,etãrio ~derá re.- rea e Jawb F'rant.z, reune-se a Co- · Fmanças.
. .DE.l962
C~a.r~ -~ c,ies.ªp!·Çlpl·iaç.~o do dotm- j:llíssão :Mista, encaT:·eg:lda. de apre-- r
'
veto e sulzs razões
0
nw" --::
'
Ci<IT o Veto ParCi8.l dt.) E:r. PresidE'n· .
As
17 ,OÓ 'hür!fs: ~na- Sala das" Coniis..
1,'...; ·.. •·
·
te da Repúb!icá- ao pl'Qi"tc de Lei M
O Pre:;identc da Repú_blica féz indo ·senado F'eJieYa.l. Sób a l)resi-~ O texto vetado iá constava do_nnte- Câmara n"' 197 '·de JStn' !594-B-•55 na cidir ~eu \Teto: sôiJ!'e a e~p!·e:5!:>;-"":o '·com sõe1>
p_q1'JtÍ·Qc.do E.-.'{'fcut:~\!:o. como .§ _2? ct.o· 'c
d
·
'
t 01 ·
"
d
bt ·
·es inct·cadas
no· dêr~cià o St· senador Jefferli)Qn de
1
•
•
.crnu;lo art •• ~q ~ ,fOI mantfdo i_ntegr,al- · ·<j:>oa · e ongemJ · que .?.': 'lZh. 0 •O- !'l..,_:::.erva a.s 0 'lgaç.o '_
Aguiar Pt'"f!..-:!dent('-: )::lr~simte.s. os Srs.
C
-der Execmtivo a a~.sin.n· prot--oc-:-J_o.<> reM. ar·-. \Tf.II, do Acõrdo G~?r~~ .~e T-ar-i .. ~nadcr~, tn:run 'csmp.OO e M2.th:as
.~-~~ -~elQ un~rc-s.s.o. ·
- '!.ativos. à aceitaç~o. do Acõrdo G~·~~~ _f;ls l).dua.nelrM _e Co~:l~lClO ., cons .. _ Olfrnpio,. e G§ s·rs, jJeputnUos ,Souza
~· ~otaÜdoM,se-, ~eclara o President-e ·da q,e Tnnfas Ad•;anen~:J.s tle Coopel'itt:~-0 tant-e do art .. lQ do _P10Jr-_t_o, P?r J~ll- ei'iiti'ro. Ct.rló.s Go'rh:·s ·e Cle}n.tms SamRe_púbUca que ele não se entro.sa e_o1n Comercial.
gá~Ia contráno_ i'..<f.i mter.cs..<:es nflyw~· P,a:,io reún"e-.S:e a conu-:ssãiY Mi_sta, enOfl.:~denl&i.s ~dist5nstivos db proj-eto, de
:ttm-obf<diência ao prr.ce~to re~iilwn- nais.
•
càrre.gR.'da ·de apl"eCiar 0 Veto ·?ar~iâl
V-ez que fixa
·c:ritérioo rel-ativos. Ro u~p ta i. a~<>Sllme- a Presidtmeig ó Sr _- peea
,Justifi_c:muo o veto,
e.s<;l__arece o do .sr.. Pfésidént'e ·ctn Re-pública ao
1
téi11t1õtá1 io' da prOpriedade, como, St dorfFetnandes·'távora .que, declaril-ndo Pr~iQ.ente qtJ.e, à é:poca, da p_::opo~trt- Projeto de L€1 da cà.mnra ·no- 102-GZ
irós~aftigós ·arrfeCeclen'te~ de fizesse
do EXecuthro, .:. re.s-et·va as obngay"Oe-S (3.697-B-61 nfl -e~t!'1a de m·ige:n).
refe1;êltchi a eS-15 forma parciál 4e úlstalada a -Comis.sª-o !\·l"r t..a. dt>terh'li... indicadas no c.it.aào artigo· V1~I tinha
iiúcii.ndo oS- t.r~tbalftos ó ·Sr. 'Pre ...
M
·
....
.,
t
i!
na ·seja procedida a eleição para bs
b.
• _....I.
\l!W!lP1'01)l'iR~-fi·O, t. que, .a irm-a, n 9 c-fi rios de Pre~id€nte e Vice~Pre~ide'l- c.a lmento.
sidente concede a. vulavra ao Sr. SeiíM!-TeiTii Se--iôsse malltido 6 -~ 2\'1-do tê, respectiVf'!mente. confcrme e.~cruCom o àdYehto.po.·ém ,{la Lêi n9 nador Milt:pn G_ampos- que r:a qu~Jí
~nte·~prriJeto O.o E~êutiVo que e_sta.- tíniO secreto em cédn!a.'3 unmommaJ<;. 3.2-44, de 14 de agõst-o Ç.e :~37 a po- dade. ~e R.~1a.t.or. t~ce çon~~~raço_e.s
. bel&cfã' norma~ ~·n1àdo1·as 'da der::a.· designan.çto paró3- effcrutinactor o Sr. siçâo do_J?i·a_sn, .3ss.4~ida ,-por _sua d~~ C.?~'mo~t.~ncladac::; _C:~
R~la,tó_uo!•.ci;~~
pi·Oj>rfaçã:o por ii1~1'?.s..~ socia1 Iün5~ Q~pntado JacQb Fnmtz.,
\egaçã~>. ~ro 19 5-õ, -~\c_ ou s_np_ er;t~da uma cu...lStap.~-~nd.o _"" o~lger;n e t_ra"t!l~~~çao
Wdl'"~l!- ~P;_e-rd::t dó uso tcmJiDrârlo- <dn
.
lve:t Que_ a nova t.a.:-·lfa a_duaneü·a pas- d--a mate. 1s nas__ C!a.s.as do Con.gte_:s_so,
pi-$iêdlf.de, tuaS seut áfet.r.r 6 domíProcedida· a votação, annra~;:~ n .::e- ~oU a enqua.ãràr-se cxat.am_ent.e_ no _9-;-m c~:nno _as razoe,<;. em que se .·fu?~
nio. - ~- ...·
guint.e' resultado;:;:
e..:pirito -daquê!e d!spol)itivo âo GA'ri ,· d~n_1ent-ou o Sr. Pr~::adente d~ Repu:~·
1 '"'
···..:.
·
· . - ·
·
bllca para apôr .s_e!l Veto ao ç:-oces ..
f'·
Conclusão
P_~r.a Pr_!!sidente:
.
· Conciusão
sado em tela.
O veto pre.,ddendal wi npô.=;to em senado!' Ary ·vüuma . . . • . . . 5 ~\'o!_os [ 0 ve-to pre.stdenclal to: a,Pfuto · dpl- ~Em" di:;clt.ssão. n 1P,guem mais desetempo útil c com 1undamento em ~_,. Deplilado Oscài- Correa. . . 1 1 vo_LO !~-!'O do pi-azo
consiitucw_nal ~e .co!ll j!lndo fH~er- l~.Sii da palavra, veliftcazão p-revista na C01l3~ituic:]o f.'edfral.
- ,
l tundam 2!ltO 1!•1 dlSJH.J.<:to no § 19 d_o {i f! l'lá.O : êx>isi.fi_:_cm -}:li"scórd.âl].cia,s, e ~
-·Em faOê do pre:en - Relat{lr-io e-st(l
-Para Vfçe-Presidente:
lart. '10 da Co'!ls:ttlnc;"áo F_eçteral.
-ST. P!'_E'Sidf~1_t-e~ dg·t~nnina seja. a_q.~i0 €ong1:C..."-S-O Nacw.naJ hefll iHH'o Jl ·se. senador Vivaldo Luna . . . . . 2 votos l
' •
nado-·.9 Relfdprio.
t>1onundiir .c:óbre <' veto <.i o Pre.si,Pe-n- Dénutado Daniel Faraco . . . . 3 votos J Em face do :;posto ne-ste~ !t~ latb!S~ : E nadá iuals· h~\rerid ·.a t"atar en~
te da Repúbli~a-.
··
•
no. o congresso NaNonal e~~a lll 1.
. _ ~: - ·o __ · ··- -, · -,
. _
·o Sr. PrE'..Sidente, apos r-gra9ecer
llltaóo a- se nnmfe!iWl' ..Sôbre o pre .. c_eq_a-;:-e :n ·~.elln~'L9~ !_8>~ a,nçfo ~eu. ~u~
Sala das c.0m1s;.:oes._ en:.c ~.de ~o- \S~us pares a 5 ~ 0 eleição, iniciando os ~énUl vet-o..
·_
·
_
•- rico Jacy e-uter .~.r~r~h-t_io a·pt;c.S,envem.~ro de H![2;- Rm
1nerro. P,f"- trabalhos dE>;;:it•na 0 Sr. SPn;:~por Fer~
. _
. ·,te A.t@.•.<;J.H~ t1l)la._vf>? }Wroya(i_1'J- ser;]
· Sld~n!:é :- ?_;o-t!es i1-{t, Co?~!!, R·<>la!-o. r· n_anjes Ti.vO~a. p.elatof da matéria
Sala Q,a~ Cmm_s..'nfs .. ~m 5 d,e .n~:v~m: _a,&m!:l}Ul P.elo $r;._ :e_resrçiente.
Lma de .JY'ftJfOs -- Wgr-m·1tn-1n r1P. precípua à ComiSsão· Mi.'-íta.
br-o de 19o2. - AJJI_ Vwnna, ~re.~wen
.-..
Brito - "'Roniton -Pachf!c6· -· Sê,gin
.
.
t.e - Ferrw.nde~.: TaNf'tas. Re 1 ator ·· ·fJe\süér\o nq 28 de 1962
Mà{falh;í'es.
:Nada mJ?,Is havendo a trat~'1r, ~nc~r- vf.t·.:Jldo Lima D_a_niel F{y_aco _;;.
•
'·
. · . '- ~
.: , .
ra---5e "a ReUnido, l~vran_do eu. I•:uru·o Q,scar Corrêa - ,J(u:ob .Fra'ntz.
Pa; Co11_zis$.(io _llfi.:da. incu-mbid1
Jacy Auler ..Se-_cr.etário_.-a pre:<;Cnt€~ Atn..
• ~- de ppreC_tar~p _r,rto' p_arcial ao pro
·!.TAS D~'\S C0l\11S2óE':S
que, l!nl:l vez a.pnn:ana, será assl!1ada
· . ··
je~o 'd'e [l?i_ da C,âuia.ra _dos Depu
·c~misst~o Ml.~fa. cwarreoada de pelo Sr. Pres-..dente.
·\.
AT~S .DAS COMlSSõEs _ - · : !0d~~ ~ 1; ) ;: ~J;B;l%rarng ;~~~~~
apreciw o Ve1o Pmciat do Sr.
----Comissão -~dista, .en~·an:ega~:r ·
do prt.rgo 2!.' da Lf!l n_f! 54(, it_e 1
1
de aprec:zar o Veto Parc·wl ào Sr •
7clo de Let da Camata n" 19 1 ae
. '
-l?JeSldJ:nté àa RcpulJlica ·ao P,roprovtdéncw,~.
7-961 C_.5.94-•B.:.55 ua Casa de on_Da Comissão MtMa inC!Jn!bid(~
jef;o de Lei da Cilinata no HJ2,
- '
1
yem) ,'que an'ori.za o Poder E::rede relatar 0 veto parcial ao Pro~
de 1962 C::l 69l':..B-õl na CaJa de..
RelákJ.r_:_ sr: Milt:on Campo.'i
f'
i
t
l
l
c~
594
B
ongem)
Q!le
altera
a
Jedacâo
do
cu .n:o a a.~:;; ni-Jr pro.oco o~ I'C.fljeto de Lei da
amara n'-'
arttgo 20 da f~ei n 9 Ml. de· 15 de
o S~\ Ple.5JdeJJ~C da REp ública, n
tivo~ a_ ateltacmo tto Acrifdo G<:!rrtl
55 {no Senado 11° 19';-61), qve aud , br dé lMB
dti o-ufras pro- ,uso d.~~ ~tr1bu.ç9Ps que 1Lh(! ~ot:-I~
de Tarifris Ad1J(.!1Leinrs. .de Co:ype-- 1
torha o Pode1· Executivo a assiezt:drn. c~as
' t!
rem o arttgo 7Q. _§ J.\l .. dH Con0t 1tmça
1·0ç-ão Comcrcitzl.
t
nar proto~olot? relatil;os á aceita- · · tJI en
•
,Federal e o artigo 3'?, Jteru III .e rv. d
-.:c-:1 REUNIA O. EM ~j DE NOVE!-.'rERO
ç_ão do _Acórdo Gerc:z de TarUas ~ 1s RE!UNÍAO, Ei\·1 7 DE NO'-:E:MBRO_ -AtO Adicion-:d. rtsoh'f'1J Yetar,"" pnrcia·
•
·nr:. 1902
A!lun_netras de CooiJeraçao CoDE 19'62.
- _~
m€nte, o PI:ojeto de L~i da Cãma1
•
_mercwl.
r
Ã.s l'i~OO hora~, na Sala das Comis- n9 3-00'i~B-61 Cno· Senado .n9 102-62
As 17;oo horas. 11:1 Sala dM~ ComisR~'.at-O•"_ Fe•··,andes Távora.
alteta ~- rectaçã() d.o a,rtigo :
1 p:·esentes ~ ·que
·sõe.,; do Senndo F~de-rnJ, sob a P:·e;:;i"
~
u
snes do Senado Fe_dera.
rda· Lei n° 54 L de 15. ·d·e: -dézémbl
dencill"'·_do Sr. Senador Arll VlalUH\,
No 'l"O dos at.r 1·h_t1ic_o-Ps que lhe são c:-,rs
Senadôrec: Mat.hlas -olímpio, d 19 8
"
t"
.•
'...
"
., .. il.ton Cá-mpos
Jefferson de Aguiar, e.· 4 , e vtl ou •J"3S- prOVl{le!lC1D.S,
Presidente, presentes os Srs..; Sen::~do- Cünferid~s
pe:o
art. 70. - § }9, dn c_'mS- -_,~V-'re.s Fernnnde-'> Tárora e Vivaldo L;mtt, tihüção Fed-eral, e 0 &rt. 3°, 1tens e os Srs. peputad!];'>· ~DUZ!i- Cjlr~~o. OrL(J1!rn e tra.mifa_ção do projeto 1
e os Srs. DeptJtÍldÓ.=;- Daniel -Fars.co. Ill e IV, do Ato Adicional. 0 J?re-.si~ Carlos aome.s e Cleme.t:'J.5 .Sa.r.-upau);
CfonargOscar Corrc_a e Ju-cob FTantz, reune~ dent-e da Renúblic_a resolveu
votsr i'eúne-.se a Comissão Mista, enca.rr.eD?-pUi:ulo Edg_ard péreim. apr•
0
'se a Ooni~ssão ~:lista; ençarrega{,lrl de pardalmente: o Projeto de L~i
da gada de a-preciar 0 Veto~ parcial dO .sei\totf à 'Com~.<;.'\:;à('} Especial da Bac
aprécHw o Veto Parcial do Sl·. ~"e.3i.. Càmara -·nv -59-l-.S-~H {no Senado n9 Sr • Pl'esidel"'te da- RepUbtica, ao Pro- 'do, São 'FrRliCil'.:có. ·proJeto 'de Lei, 'll
_ãrnte da Repu511cn ao Projeto r'le Lei 197-61), que · .1A.>ri:r.r- o POder Exe- jcto de Lei da Çâma.ra. ·H'' 102 • de sahdo n · modlfi'car 0 artigo 2" da L
ela Câmara nº 197. de 1961. (591-'B-55 cutivo a. a~inar protocolos re-lativos l962 (3.6 9i-B-Bl na c,a.s.a de origem). ,n9 54-1, de 1 -dP dez-t;)mbro de 1948, q:
N9 Senado Fede:al

I

1

2 2

'

1

I'

I __·.

e

·ml Casa de ori~_Em·l. QHe autoriZll o à ac-eitação à o -Arôrdo Oers.l de Til·
Em obediência aõ preceito refflmen.
Poder ltxecutivó a assinar os .nroto-· :rifas Adwane\ras de C~Y.Ypcraçi\1) Co~ tal, assumé a .presióéricia o Sr. senncolos de aceitação do A{'ôrdo Geral.de mercia.I. ·
dor l\-Iathiàs ·oumpio que, dcdaran~
~Tarifas Aduaneir<i.s de CoOI)el·a~·.lõ'CoM
·
do ill.stalàda- a· comissão Mista, deterOrigem do Projeta ,e sua Trann·
·merciat.
, minil seja p,_·oceclida
ã' eleição.
~ação na C àmara
,
.~ para
·p a;s
.

Ini-ciandÓ· os t.raba,lhos, o Sr .. · Pt·esi dent-e concede ·a pa1àvra· ao !3r, seno.dor Fernanjes 'rftvora que. na qua!_idade de Relãtor. _ tece. con1;i(,l~raç6es.
consub.st.anciRdns em· Rélatório, cir_,
cunsbneianclo a orig-em e tram~ação
da matéria- na.<; Cit.~as do Cóngfêsso,
}}em como a.) razõe.'; en~ ·que se fl}t~~
damentou o Sr Presidente da Rt>ru)Jl-1". po, ro '.tpo·1•. s•.u "elo p·a1.•1--_a_l ao
·-· •• " em te!n.
''
'
ptoce.ssAdo

A

5

criou a comi!'isão dtl Vale dó Sftó Fr~1
.cisCD. O ~itaàó di~po.sith:<). ·assim di
põe: •:A c. v .. s.-F.. teY2.. um Dii"et
Snperinten'ctent-e e· n1-ais dOi"',,., Dh·et
r_es, todos
dfr
do presicte-n
_
, l'lome,\çârO
.
Carit(, de_ Presrde_n1~ . e. v LCe- _re..>U- da Repúbhcn, t'.&cõHüdos -entte :p~
dente respectivlüt'l.ente. confotme es- sORS de re'coilhedt"la: idolwidnde. ted·
crutiiÍio secrt!to eiri ééPulas uninomi.· ca,_ rnOrai e' ad1tlh'Jistrativn: e demisl
nai~ design~u~do Ptl.ra escrutíhàdór o \'eis ad nutu"hz ". As !!"ecisões- sêrão t
51'. 'Deputado clemens Sampaio. .
·madas. 1sor ni.aioria de votos".
Procedida n votaçii,o, apura-se o
Objetivou o nútór da f)I'dpa-.siçqo e
seguinte r"esultado:
It.re~ar a diieçã? da C. V .3. F. n l
-61'gão Colegiado. arterando a estrutt1
Pa.ra Presidente:
-Yfgerltc' que e:ra_a de Diretoria E;t;
.
vo-lc'ut.ÍYa.
· _
Sen"dor
Jefferson de Agmar ·~ 4 -.
- - ·~·peci'al·
t<Js
•.,. · co1mssao
~,
· da c 0·,,,...
·
voac-olllerido_ c pt·oleto. ti·ansformou-o ~
De-:-•tttado_
Clemens
Sa:upa.in
2:
t
ta:. 1-'
·müt.éria da pr'op1·ia Cqmissão.
1
Na n.p-recincl..âl? 'feita pel~. ç_qmi~
Para Vice-Prf.'sidente:
de Co-,n:::tituieao e- Justiça. o pr-oJI
foi julgado_-. ~.n.-;tit.:lc(o_ilal- e _dê p
Senadm· .Mathi~ Olfmpio - 5 vo- na jmidicidaàe. <~lém dé convenie1
t~nador MiH.-'-on Campo_00 :.... 1 ~ot:o. nos interês.·•;,es n~ciona1s.

O :p~ojct-o C de iniciativa do Podet
Execut-ivo e foi encaminhad-o a-o Con";;;res·so }l"'iJ.cional pe.Ia Mensagem n~
399-55. a.cmpanp.o.do <las e_xposiçõ-es
de motiV0.'5 dos- Minlst.ros da.s Re1a.~
ções Exteriores e da FaZr>.l:da. ,iustificando a conv.enj.êncía da a:pl·ovaçffo
dos Protocolos de Modjfie?..('./ÍO
do
Ac(,rdÓ G~tal de TS.Tifas Aduaneh""&-S
e· Coinérc,·o <GATTl assinado pelo
Bra.sí! e-m Genebra a ~ d-e outuhro
~
·
'
•
rl
..1
Em discn}'sao,
nmg·uem
n1a::s
..,ese~ ' de ·194.!i, e a..prm·a~·a
pe 1n 1.Je1 n o..31"'·
j:mào fazer uso da Pa.!avr_a, verifica-- de .30 de julho Çle 1MB. e da adt>.::fío
_se 1\1.0 "exístlrem discoràãncia. e o Sr. do Brasil à nova "0rgani2-flC.ii:o <\ê
Pre.sldentc deterrnir1a seja asslnado o CooiPeração .Joma'Cial", que deverá
r" -Relatório.
·
a.dmlriistrar o r-eferido acôrdo.
E n'àd; maiE ll.1.vendc- a tratar enNa. Câm.ars. de:: DeputadO-S, .a pro-'
ccrrà...zc a ·Reunião. lavrando eu, Eu- posição foi despacha_da às Co-mi!'sóe~
No senado Federal
rico Jacy Anler-. Secretário, a prcsen- de :OipJônmcia e de E-conomia. Na
O Sr. Presidente, apó.s agrAdecer-at
te Ata, que--. Um!l vez apto'.'"aàa, será. jprini.iü1·a d·e.ü.as Coms~õ-e.s o ~::ojeto seus pares a Slia eleiÇão ,fuiclruldo os! Enramínhada. Unicamente à Com
assinada· pelo Sr. Pre.sidenre..
f.oi nprov.alio ·com eluc..nda.
trabo-.llioo tll!.si_>.enJI o fil·. sena-dor D-1ll~\sã"o de .consutuic;:lo & JWiti-~.S. d<> l

TérÇà.-feira

~
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~~

~

do,· a propOsição mereceu parecer
v.od.vel do ponto de vist.a constiucio:1al e juridico, de vez que adota
t)rocef?So pe1·feitamente legitimo de
à.tua~ áo de mn órgão autárqutco du
a.dmtnistração pública".
.- 1
o veto e ~uas razões
Por julgli.-l~s contrárias aos interêsses r.acionais. à Presidente da Re·Pú'í)Uca: fez incidir o veto sôbre as expres..,5es por um ConsE:'lho, presidid<l'',
Urtegrado de'' e •·J\.s decisões serâQ tothadEIS pol' maioria de \'Ot9S", const-unt-es da redação dada à lei n'? 541
acima. mencionada e que fóra apro-

Vada pela Commão Especial da Baoia <lo São Franci~c<>.

aquela

,,.l

Projeto que-federaliza e incorpora à Universtdact~ 4?
Cear" a Faculdade de Ciém:.i{1s Económicas.

da

P:osseguil1do, observa o Presidente
da República que, por l:!l, a Superintendóncia <la Comis.">áo c..o Vale ..::o São
Franci~co pns.-;ou a ser mt:m:.:rro nato
do Conselho Deliber,ativo dr. S 11 perintendência do DesenvolYJJ11Clltn do NO!'·
deste t.SUDENEJ, ór~ão incumlúlo de
coordenar·~ controlar 3 clabora.~·ão e
execuçáo doo projetos a c.ugo dos
órgã::.s federais n.s re-giã.o sob sua jurisdição, não se coactw1ílncto, poü~. com
ru:; bOas normas de centralizflção add
1·
•
minist.ratint e P-Scentta 1zaçao execuLva tôda qllebra de harmonia que
evPnt.ualmente po.':0S. entorpecer os t.rabalhü>'i da C.V.S.F .. como com,eqüên-:
eia m.lmal das .ddibeuçóe.s. colegia- 1
dRs

.

veto n 3
l'rOiMo q1w define o.~ caso~ de desap1opnaç:áo po1 tn•

t;e1 c~..,·e

·ca1·to~.

Gomes -

19()~,

da

às 21 hor.as c

;t"
:~.0

\e_g·islalura

minutos

C do inciso II do art. z?, a expressão·

-· J.Ul.rágrafo único do ar~. 3CJ.

''.,. aprovado em lei federal",

•

veto n" 4
Projeto q1le autori:w o
P6de1 Executivo a a:ssinnr o::
protocolos relatiVos à acettacâo do Aeowo Gewt ae r~rt
nja::; Arluaneira.; e Conwrcto,

do art. 1°, as palavras:
''
co'n reserva <ias O!Jt'igaçõe:: indicndas no art. VIJ(
do Acür{!O Geral de Tartfas Adunneira.s e oomt=tc;o".

B

veto

n 5

P1"0J!:fo que altera a redac.âo cto art. 2') da ].('' n· 511,
de 15 de (ie:em'Jro de 194(: !(]Ue crwu a Conus~(IO ao va.1l
:ia S(lo Frnnciseo) :

-

9

ord,inári<~.

dispôe suor e sua apliCac:ao.

7

C/emens

SnmJ.w.io.

e

-

Sala d:ls Comi:<!<õ~s. em B de novembro de 1S:ti2. - Je)jcr~on de Aguial
~ PI'Nõidente Mil/em. Campos. Rel.ator. - JHaihias 01'!J1'1-PW .:.._ Souza
Carmo -

sccia.l

6

Conclusfiu

o velo presidencial foi Rpôsto dentro do prazo fí:t.;1do pela Con.'i.tnuição Federal e sob rund;tmen1o nela
pr{'vi~;to ,estando o Conp·es.so árJcional
através cte~te Relatório, hab.ili.taa·:. a se
pronunci~.r sôbre o rett:ri1lo veto.

do art. 4° as palavrllf,:
c. H (trés) funÇ'õe<:. gratificadas, sendo uma de Dl~
l'f'~Ol' FG-1. un_;,a--tlt S~cre1ário F0-3, e uma de For·
taria, FG-5;

-

·

se~sfw lf"~·is!aliva

Ji:m 13 de .novembro de

admlnist1·~.tiva

rlatureza

C. V. S. F, 1ôsse desfeito pe:o Í)Bcreto
·no 37 .3f)1, de 12 de ouf,ubro a e 1949,
que lhe repôs a estrutura original.

. Al·;ga C• Presid~nt.e da República
Nue, maln1ado a louvável iniciativa da
o:f.
t:~
Çom.ssão da _ç~m.nra dQ$ Deputados, a
(JL$te:nãtica adm.in.i.strativa, COI"l.<;ub.stanc.ada na prqpo.siçf;.o, não se afigura -indicada para mn órg~o. da nature:~ e com as caractensucas da'
Coinis.são do- V:1_Le do São Francisco.
Deelara. ainda. que, de p.côrdo com
o primeü·é> reg:ü;u·o, baixado pelo De01'-ctu n9 26.476," de 17 de ma.n~o de
l:Pá9 f?i insOtmdo um sistema cole~
giacto para as decisões da Superintendên<lia da referida ComlsMi.O. oiz mais
que "A experiénC.:a administratiVa. porém veio demonstrar, no particlilRr.
que um Con~e-iho Delibet•a tivo de ápenas três men1:b1'0~, toctos êles de JIVl'e
escolha do presidente da Repúbhca e
dem!ssh•eis (].d. 111:tmn. tal como se
mar .tém na p1·ovo~i;;:ão. não alc·anyou,

(5 3 sessão cnnjunta da

Vet:o n? 2

na prática, as v:.rtudes inerentes às
decisões colegíadas, prec;.:,ihiCO que

do a;-t. 1? ns expreo;;:í1es:
•·... por um Conselho,

pre~tdido ...

"i

do nrt. 1° as expres:<ii"E:s:

10

" ... integrado de ... ";
-

11

do art. 1" as cxpre.%ôes:
'"As dotaçõm;; scrfto tomuclfls vor

maiorir~.

de vetes·•.

Q;RJ)J<:M DO DIA
Vc'·o.">

p~·csidenciais

(parda.i.c;l ·:

19 - ao P1·ojC'~o de Lei n· 3 825-58 na C:\mnrn e 1Q2-62, no Senado, que
dispóe sôb1e o, curS<").~ àe formaç.iio em psicohnpa c tegulnmenla a
prellsfâo {k p~I~·<'lo~v ltcndo Rctatôl'lo, sob n." .... -6::!, da êomi::,sào
Mist.a,;
2o -

ao Projtto de Lei !1° 2 389-D-60, na Cãmnra e 11" 71-ti2. no Senado,
que fede:alua c inr.:orpOl'a à unn·rr"ddade do ceara a .Fac:Jldaoe de
Ciência.'> Económica.-:. ctclldv H.ti<ltúno sob n? , , .... -6~, da Combsão
Mista\;

Em H de novembto de 1962, às 21

197-dl, nc· Senado,
Qlle autoriza o Poder Execut-iYo a a.~inar os protocolos relanvos à
ácelt<:~.ça~~ do Acôntr Gera, de Tatifas·Adu~nenas e Comércio e a con:::tihução da Onnmizaçfw de Cooperar.;flo Comercii!l· ltel~do Relatórlo, f:Ob nº
. , . ~62, da Cumis.são Especial) ;

41,1 -

!)0

-

I'! O

Projeto de r.lei n' 594-B-55 na CâmJ.Ia e n·

ao Prv,ieto de Lei n" 3 697-B-61 na Câm:Jra e 11. 0 102~62. no Senado,
qt.e ~lttm a red~çio do art. 2'' da Lei n9 541, de 15 ele de?e_mbro de

UH8 rq11e criem a Comh.l.são do Vale do S.FrancJSCO"I e dá outl'as provi·
dtnciv.l:. ttt·udo RC'latório. sob nc ...... -64, da Comisr;ito 1-fisLo\
ORIEN'TAÇAO PAHA VOTAÇAO

veto pre!'i<lencinl (pilr{'ini) ao Proie·o de Lei no 3-E-5:i, na Oãma~a €'
n? 144-6l, no .sen~1do, qne re<4ula a i{'p!e-:,~-.ao ao abu:-o do poner ec ItJ~
mico.

Veto n(.: 1

3

~9

-:- arL.'i. 2·· 3° e

diJ § 1\1 do art. 13. a palavra: "

-

ort. 14

-

.pn·,..ativa. , . '·.

(i~1tegralmente);

do art. 2S as palavras:
P"0
de

-

2

-

opori.l1~1o,
P~ir:olcgia,

art. 4? tlDU'3-raJmente);
(lnico elo art- 8°

pc:.~~1afo

(itlte~lil.!T.f'ntr);

3

do art. 9" as pa1av1·ns:

4

"... apruvnda ptlo Sen~do f'r•dcrul ..• ",
§ 3·:~ do art. 9Q, (mtegralnwntcJ;

5

•

do f 4'? do art. 9°, as pala\'ras:
" ... devendo exrrcc1 a funçfio em re·:!mc de ti:'Ln]Jo :ntcJ•·al'';
§ 1· do art. l:l fintegralmcnte);
de § ::!'-' cto ar~. 16. a:' palavms:
"· .. fic;Jrão impedidos do excrc!l.·io da advocacl!.
í1mcwnarao en1 n~gitnt..' de lempo intqpn! '.

de

3" do o.rt. Hl, as palavras:
seus veuCllllt'lllf.~ m~·n.'>Hl!'
rr{~ri:tbt 0:,' da CADE" ..
e os

t:P;";io

9

àa l\l"inea .1 do art. 1 !, as pz.hvw.. ;-~

1J

..... e juàiclflis'·:
.alíiwa 1 do art. 17 {imegril!mt?nte);

11
1.2

do:-

~

3° do nrt. 37 íÍn 1 eé'."raJmenU•);
~•rts

4H.

fl{l

e 61. a::

.. pe•o CADE ... " e
.,

13

•

~

•·

ê~tc;.;

ent.re listu..s tríplices que, em tem.serão sunc:tuoa:, à A!>:wr:;açãc B!'l1.!>llezra
à A~FOC'Jação Braslleü·a de p.;;lcó!ogos e
à As.socbç&o Brasileira ele Psicologin .,..,.plicada ";

" _ .e:.colhidos

I

ps-i-

tinte!;nllmente);

-

Cédulc~

R

!:'rojeto que cli.spóe súbre os cursos à e to1 mM:do em
COiOftla e regulamenta a wo{tssáo de ps1cOlO[H'

1

ORIE:--l'TAÇAO PAnA VOTACAO

'

Di..""posifiros u que se _rejúern

::;~dula.

e 30 minutos

QRDE:\l DO DIA

3'?- no pr,·Jet.c de Lei n- 3.4(]5-D-53. na Câmara e nc 2.06-57, no Senado,
que dE-ftne os ca.-,os tl8 cle."<~proptmçao por imerê:>:;;e :>ocw; c dl;,põe
sôbrc ~na aplicação vtendo Relatôl'lo, ;:,ob n° ...... -62, aa Comissão Mioi.a);
·

·~oras

dO CA.DE . . ".

do aot. 61 a..o::

paJaYt~t..S:

pal<\\':~.IS~

i

~ua:s

a');,

t'
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MESA
Presidente -

MOura

PSU.
Vice-Presidente UUN:'

SENADO FEDERAL

Andrade

RUi Palmeira

Pnmelro-Secretário Figuetredo -

PTB.

Segundo-Secretário

REPRESENl AÇÀO PAR11DARIA

COMISSôES PERMANENTES

PARl"IDO SOCIAL OEMOI:RaTU..<.>

Comissão Diretora

I
Argem!ro de 1 Paulo Coelho
- 'Amazonas.
2 Lobão da Silveira - fJara.

Gilbo.to Ma·

Moura Andrade - Presidente
argenuro de Ftgunredo
GUbel'to Marinho
Mourão Vieira
Novaes Filho
Mathias ülympio
Guido Moncun
Joaquim Parentt3 !9)
Ru1 Palmeira

3
4
Terceiro-secretário
Mourão Viei- 5
ra - UUN.
6
Quarto-Secretâriõ ~_;- Novaes Filho 7
- PL.
8
Primeiro-Suplente - Mathlas Olym- 9
pio - PTB.
ltl
Segundo-Suplente
Guido Mondin 11
- PSD.
12
Terceiro-Suplente
Joaquim Pa- 13
rente - UUN.
14
•
t5
t·inho -

PSlJ. ·

LIDERES E VICE-LIDERES
DA MAIOKlA
L!ozm
Flllnto Müller fPSD).
VlCE-líDERES

Lima retxetra fPTBL
NogueJra da Gama tPTB)
·Lobão da Silveira tPSD).
Victonno Freire tPSUi.
Jefferr;on de Agmar tP8D).
Guldo Mondin 'PSD).
Jorge Maynard tPSP).

Saulo Ramos tP'fB).
DA .\llNORlA
J0ão Vill<~sbõa~ ; UUi\: 1

DOS PARTIDOS
OU t'A.U'I'IUO SlJtlAl
01!:.\lUt'KAI'IlO
LtOER

BenE>dlto Valladares.
VlCE-l.IllEFES

GilSI)ru Vetoso

Victorino F're1re.
OA

Victorino1. Freue - Maranhão.
Sebastiãal Archer - Maranhão.
Eugênio !Ban-as - Maranhâo.
Menezes jPilnenteJ - Ceará..
Ruy Car~e1ro - Paratba.
Jarbas Maranhão - Pern:J.mt.uco
Silvestre :Pérlc.Ies - Alagoas.
Ary Viatina ~ E.sptriLo Sant-o.
Jefferson1 f\gmar - Esptnto 8antc
Comissão de Constituição e
Gilberto !Mannhó - Guanabara
Paulo Feilina.ndes - Rio oe Janeuo
Justiça
Moura A drade - Sâo Paulo.
Gasp:.u . eloso - Paraná.
PSD ·~ Jefterson de Aguiar - Pre·
!ó Alb GuiiDaràes -· Paraná
iidente
l7 Guido M~nctin - fl.Io Urande de
Vice
lJU.N - Milton Campos
Sul.
I
~·reSidente
18 Bemdito IValladares - Minar: GePS!J - Sylvestre Péricles
rai$.
!
Pl::iD - Ruy Carneiro
19 Filmto Müller - Mate Grosso.
PSD - Lobão da Silveira
1
<!O Juscelino K.ubit.sehek 1LlCenciado
OUN - HeribaJao Vieira
Em exerc~c10 o Sr. José I''elictanoJ
UlJN _, Afonso A.rtnos
- Goiá:s{
UlJN - Afrânio Lages
t!l Pedro l.t~dovtco - GoiáS.
PTH - Lour1vaJ Fontes
PTH - Nogueira tla Gama
UNIAO OEl\tOL;ttA'I"U..:A NACiONAl
PL - Aloysio de Carvalho
1 Mourão
teua- Amazonas.
SUPU:~TES
2 zacanas e Assunçao ~· Pará
3 Juaqmm !Parente - Pwu:.
PSD - I Ary Vianna
'4 f'ernandÜ; l'ávorn - Cearà.
PSU - 2 Benedicto Valladareã
5 RegmaJdO F'ernauCies - Rio.
PSU - 3 Gaspal Velloso
6 Sergio Mfinnho - Rio Urande uc.
PS:D - 4 Menezes Pimentel
Norte
j
UUN - 1 João ViiJnsboas
·7 João ArrUda - Paralba.
UUN - 2 PanieJ Klieger
8 Aírànio ifages - Alagoas.
UUN - 3 Sergio Marinho
f)
Rm PaHJletra - Alagoas.
UUN - 4 Lopes da Costa
to Heribald9 Vieu·a - Sergipe.
PTB - 1 Barros Carvalho
n Ovtdio l eixeua - Bahia.
PTB - 2 Lima I:elxeira
l.2 · Uel Caro 1- Espírito Santo.
PL -1 Mém deSà
13 A. fomo Armas - 1Ltcenctado Em
Reuniões·
Quat1as-teira.s à.s 16 hora~
exerciCio O suplente Venâncio lgre·
Secretário: Jose Soares de OIIVeU'a
1as' - Guanabara
t"ilho.
!4 Padre caiJazans - São Paulo.
1~
lrineu ~~rnhau.sen - Santa Catanna.
Comissão de Economia

U.\IL\0 UI<:MtH 'RA l'IÇA
NA('ION.'\L

r6

VICE-LÍDERES

Afn'lso Arinos.
Afrrlni< Laces
Parire nalnan.s.

PARTI~O

LÍDER

Garvr!lho.
· VWE- LÍD ~ES

P<ll!Sfo Cabral

Arlmdc Rodria·llf!S.
Nr>IS.rm MrJr•u!nn.
LIHEHTADOil

t.ÍDER

S{l
VlCE-!Jnr.R

f>.lo;;sin rle

ca~·valho.

UO ('•\H

nuo

SO('IAL
A

~'1:01. HES~IS'I

Jor~e

'

LÍDER

:".laynrord.
VICE-LÍDER

1\"!i<:rtlel Couto.
IJU Pc\1{ I"IUO

l'Hi\tB.LIIISTft.

~ACIUSAL

Lino cü' \latto!>.
OU JIO\ 1.\H::\1·10 fRARAI.HlS1A

Pt\H'l'IÍJO l"lLlH.\I.llJS'[ A

~·
l

•LlDER

LÍDUt

Menrlonçf:l Clark.

AlO Guunarâes

PSD -

Senador Menezes Pimentel """
Presidente.
SenadOr Mem de Sá - Vice· ·

PL -

Pn~sidente.

SENADO~ES

PSD -

Jarbas Mamnhão
Saulo Ramos
Arlindo Rodrigue!; .
Reginaldo Fernande~
Padre Calazans

PTB -

PTB IJDN UDN -

SUPLENTES
.senadores

PSD - Lobão da Sílveira

""

Alô Gtmnêj.r5.es

PSD -

Lino àe Matos (PTN)
PTB - Caiado de CastrO
PTB - Lima 'leixeira
PL - Aloysio de Carvalho

UDN -

Reuniões às quarta-feiras às 16.00
Secretál'ío: Cià Brügger.

horas. -

Comissãc oe ·finanças
UDN
PSD
:lente
PSD
P:::SJJ
PSU
PSD
PSD
UUN
UUN
PTN
UDN

PT:B
PTB
PTB

- URniel Krleger - PresJdente
Arll v •anna - Vice·Prest•
- Eugênio Barros
- PauJo coemo
- Gaspru venoso
- Lobão da SUVeirl
- Vtctorino Freire
- lrtneu Bornhausen
- Fernandes Távora
- Llno de Mattos
- Lopes da Costa
- Nuguetra da Gama
- Bnrros Carvalho
- !3'auJo Ramoa
-

PL

Ulx- Huit Rosado
Mem de Sâ tl'l)
SUPLENTI:S

,PSD

Silvestre Péricle.

P~D

Ruy Carneiro
Jarbas Maranhão

PSll
PSD
PSD

Menezes Pimentel
Pedro Ludov1co

PSD

Filtmu MU11er'

UDN

OJJN

Coimbra Bueno
Zacnarla.s de Assumocão \
Joáo ru·ruda
Milton Campoa_
João VillasbOaJ

UUN -

Del

UDN
UUN

UUN

caro

Fausto Cabral
PTB - Vlvalrto Lima
PTB - Arlindo Rodrigues
PTB - Caiado de Castro
PTB - Lima retxetra
PL - Aloysio de· Carvalho
PTD -

I

p;; ~I lo Per. der.
l"IUO lU<:PIJUUt:A:-.JU

SUPLENTES

Comissão de Educaplló (
Cultura
~ ·~\
.~'....

i

U.E~OVAUOR

l'~U

fltABALUIS'll

PSU - Gaspar Velloso - Presldentt
PTH - fi·austo Cabral - Vtce~Pre·
;tdente.
UDN ..: Sérgio Marinho.
UDN - f.<'"'ernandes l'ávora
UUN - Uel caro.
ULJN - João Anuda
PSD - AIO Guimarães
PTB - Nogueira da Gama (~J
PSD - Paulo Fender

Novem.bro de 196~ ·

PSD - 1 Eugênio Bairoe
PSU - :.l Sebastião Arcbe:
Reuniões: Quintas~felras, às 15 ho-o
5 Barros Cfl,rvalho - Pernambuco.
PSU - 3 AJO Guimarâe.3
ras.
6 Lourival ~antes - Sergipe.
UDN - 2 Ovldio feixeira
Secretário - Renato · de Almeida
7 Lima re1r·eira - Bahia.
VDN - 1 J:rlneu Bornrm usen
Chermont.
8 Catado d Castro - u~:umabara.
UUN - 3 Zacartas Assumpcàr
9 Arlindo , .odrigues - Rto. UUN - 4 Sérglo Marinho
tú Miguel qmto - Rio de Janeiro:
PTB - 1 Lima reixeua
.ATA DA 16P SESSÃO, EM l2
11 Nelson Maculao - Paranà.
P'I'B - 2 Saulo Ramos
1
12 Sauto Rninos - Santa Catarina.
Reuniões: Quintas-feiras. à.s 16 ~o~A.~
DE NOVEMBRO DE 1962 '13 Nogueira jda Gama - Min?s Ge·
secretário: Ja.se Sr::ares de 011veue
4" SESSííO LEGISLATIVA,
rais
;
Filho. _
! Licenciado ,o Sr. LeOnidas Mello DA 4" LEGISLATURA
.·
I Pwuii. Em !exercíciO o Suplente, Sr.
Comissão
de
Agricultura
'\Iendonca Cl!'Irk (PR).
PRESIDllNCIA 110 SR. MATillAS
Presi
PTB - Nelson Maculan
OLYMPIO
I'.~RTI'DO LlllE!lTAllOR
i ente
1 Novae::: Fitho - Pernafnbuco.
As
14
horas
e 30 minutos acham-se
vtce·
PSD - Eugênio Barros
• :J. Alotsio de Carvalho Bahia.
presentes os Srs. Senadores:
t>resictente
,3 Melll de S~ - Rio Grande- do Sul
PSD - AIO Gutmarães·
Paulo Coelho Vivaldo Ltma 1
PSD - Paulo Fernandes
PAft l'IUO SOl'lAl
Zacharias de Assumpção Seõas ..
UDN - Lopes da Costa
['~OOIUi:S.SHn A
titio Archer - LeOnidas Mello - MaUUN - Ovldio rei!iteira
thias Olympio Fernanrles Tãvora
1 José :\rlayriafd - ::;erglpe,
PTB
Fausto QabraJ t7)
- Menezes Pimentel _ Jarbàs Ma-

L' DER

UO

Rio Grande do

1 Vivaldo Uima - Am.azonas. ~
2 Matbtas )Olimplo - Ptaut.3 Fausto C~bral - Ceara.
4 Argenüro de Figueiredo - Parai·
ba.
_,

Ult,\SII.EIUO

r-.!em cte

-

~RASII..ElRO

uo 1-',\.H I"IU() I'R."R:\f.IllSTA

('\HI"IUO

•

n · Mllton ctmpus - Minas Gerais.
18 Joáo Vtlas!Joas - Mato Grosso.
w Lopes da icosta - Mato Grosso.
w Coimbra jsuenc - Goiás.

Dflni?l Kriec.e1.

00

9

·~eger

Daniel
Sui

l.IDEn

.tS:Jrro~

(Seção IIY

. l

SUPLENTES

;~i\.t"IONAL
Lino de Matos -· São Paulo.

PSD PSU -

'

:\10Vl.:UE)'fi"O

l'ltAU,\LHl.S'CA
RENO\' t\UUlt

Paulo Fendct - Para.
' REPUBI.If" A~U
P!\ltTIUO
~·lendonçal C1ark - Pia ui.

sft:u

I

ranhão - Ruy palmeira - Silvestre
Pe1"icles Jorge Maynarà - Heribaldo Vieira ovidio Teixetra Aloysio de Carvalho - Del Caro Arlin.do Rodrigues - Nogueira da Gama - Lin.o de Mattos - Lopes 1%4
Costa - Guido M odin (21) •

O SR. PRESIDENTE:
A lista. de presença acusa o

com~

parecimento de 21 Srs. Senadores. Ha..
Rio Grande uo
secretário: José Ar1stl1des de Mora e:: vendo número legal, declaro aberta 81
sessão.
·
,
Fllho.

I,EGENUA

Dis-Huit Rosado I
:\lcrte.

Pedro Ludovico
Jefferson cte Aguiar
fl::lV - Sebastião Archer
UUN - oeJ caro
UUN - Irineu Bornhausen
P'l"'B _ Caiado de Castro.
PTB - Uma Teixeira
Reuniões: Quintas~felras, às 16 ho-

·ra~
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Vai se-r lida a ata.

EXI'ImiENTE

O Sr. 2Ç1 Secretário procede à

leitura da ata da sessão anterior,
que é aprovada sem debates.

r

Ccmsigna~;"ã-o

O Sr. 1" secretário lê o se· caminham à revii'.ão do Senado o:s,
guinte
seguintes projetos.

.6.2::!

---

"-

n9 153, de 1962

(No 4.685-A, DE J;oz, NA CAMARA DOS DEPUTADOS)
Autori.m o Poder b'xeculivo a abrir ao Poder Legislativo - Câmaro. do.<: Dvputa_dos e Senado Federal - os créditos suplementares
nu tola~ de Cr$ 1.004.494.000,00 (um bilhão, qualro milhões, qual~occnto~ e no_ve,nta e quatro mil cruzei?·os), como rejôrço de dataçoea orçame~1tanas 1-ara a exercício de 19G2.

O Congre.;.o;o Na:::ional dcc.reta:

Art 19 E' aberto ao Pode1 Legislativo o crédito suplementar de Cr$ ....

do Orçamento Geral da União para o exer-

,..

CrS

!80.000.000
280.000.0CO
20.000. ooo
9.0QO.OOO
100.DOO.OOO
7.000.000
40.000.000

O Con?;resso ·~~H:jrnal decreta:
ArG. I'! - Fka o POdF>.i' Execut.ivo autorizado a abrir, prlo J:.,I:~,·~•,>··:o
da Aeronãut.Ica. os scg:lintn.. créditos suplementares, nece.s~ário:: ao re:q:~
relhamcn! o dfl Fôrça A(-r~.1 Bm.-;ilcirn:
Verb!l 1.0 .00 ___ cu.-:teio
Con.sig naç&o. 1. e .~J - Encargos Di >"el'.'~os

Sltbcom;ign-;çPo:
(

1. 6. 19 11 -

636.000.000
e de

Despesas Gcrrd.s cun) a Ocfesr. Nncional
Aquísiç§,) de mater>1.ü neronáutico de Hnportrrc;ão,
destinado ao aparc;JtJamento e segurança da Fôrc.·n
Aérea Bra.sildra .......................... .

..•'

"

452

an. r.i77 30

zc-o

eco. f.':Ju.na

Verba 4. O. DO -- Invest.mentos
Consignação 4.2.00- Equipamentos e ins_talaçêes

SubcOIJsignações.
1.3 .02 -· Artigos de í.'Xpedie~d.e. desenho, ensino e educaçá&
1.3.04- Combu.stíveis e hibrificantes ....................•
l.L05 --Materiais e aces..~é-rio.s de máquinas, de viaturas e
de aparelhos . . . . ...............................•
1.~ .08 Gênens de ~limt'ntação; artigos para fumantes ..
1.2.ll- Prodntos químicos, biológicos. "farmacêuticos e
odc.mlolôgico,.;, artigor: cirúrgicos e outros de uso nos
laboratórios ............... , ...............••••.••
Serviços de Terceiros

RepanJs, a?apt.açõf'.:,. ~-ecuperaçâo e conservação de
bens nlóVeJ,<: . . . . . • . •...•.•......•........... _...•
1. 5.11 - Telefo·:tr, telefonemas, telegramas, radiogramas,
porl'e-poA•ll e nss:r.~aturn de caixas postai.<s ...... .
1. 5.14 - Outros .:,('rvi~o.s contJ"atuais ....... : . .••.•. o •• , •••

C r~

8 000 000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.000.000

19.000.000
Cr$

2.000.000
25.000 C-00
I. 500.000
•>R "M O{)O

Encargos Diversos

Subr-O!l.Si~naç<:io:

4.2.rf7- Aeronave.s

o··~

652.378.(;77,30

Art. 2° E..sta. Lei entrará em. vig·or na data de sua publicaçflo,

rero~;achs

as disposiçOes em .-;ontrôrio
A Comifi3ão de Plnanças. depois de cumpi:ido o d:spo.sto no nrt.
252-C, du H~!.dmento Interno.
O SR. PRESIDENTE:

. 5. 06 -

Consignação l 6.00 -

55.000.000

•

centos c CiíiQiW11ta c dois milhões, trezentos e setenta ~~oito m,'l, ::.e:<;centos e seteítla e sete cru<;eiros e trinta cnlavosJ, destinaclo~ ao
1·ca.pardlwme.uto da Fón~a. Aén~a Bras;le!ra.

··········o

Consignação 1. 5 00 Subconsignações:

·~

Al:fon;:;a o Poc:•'r Executivo a abrir pelo Ministério da Aerc"ri 11-

1.: .. 01 -- Vencüne11tos ....•..••.•.•.....•.......
1.1.08- Diárias ..........••.••........................•.•
1. 1.12 - Salário- f:uní~ia .....••...•...•••.............•••• ,
1.1.13 - Gratificaçã,, de fur.r,:iio .......................... .
1. l .15 - Gra:ificação de Serviço extraordinário
1 - Secretaria
.....•.....................•••••
2 ~- Diretoc;n On;:<lmento ....•.•........•....•...•••••
1.1.21- Gra~ifieaÇã(l l1didonal .......................... .
Con~umo

J

coo .000

42

tica. créditos ~Ti]Jlementares no valor total de Crs 652 378.677.3CÍ (.'it' 1 ~

Verba 1.0.00- Custeio
Co11sígnação 1.1. 00 - Pessoal Civil
Subeonsigna çõe.s:

de

etc. . ........................ , •........•

(N"' ~ 29n-A. DE 190~. NA CAMARA DOS DEfUTADOS'l

Dc5pesas Ordinarias

l\~at.erial

De.spes~~

!3.000.000

Projeto de Lei da Câmara n9 154, de 1962

Anexo 2 - Poder Legi.';latnro
Subanexo 2.01- Càmar~ -dos Deputados

Con.signac·ã·) 1 3.00
tran3formaç:5.o

Cr'$

Exposiçôes. congr•~N;Of e conferências:
Grupo Bra~ileiro d!:! União Jnterpur.iamentar
DlversOf::

302.994.0{1()
Total da vt::rba 1 O. OC\ .........••••••••••••...••••
302.994.000
Total das Oe;:;re:,os Ordinl'mas ................. .
302 994.0!10
To~al O·eral ................ - .....•............ · ..
Art. 3 ~> O crcdHo aberto pela prer;ente lei será autÓmàtic:'lmeute rc,\i·"·
trado no Tribunal de ComD.s e dist-ribuído ao Te~ourp Nltcional.
Art. 4'-' ~:Sta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re·,•ogadns
as di~posições e.n contràrio.
A Comi.ss:lo de Fimmças.

70:.500.000.00 (setecentos e um milhões e quinhentos mil r.ruzeiros) em refÔI'CO às seguim12-s dotações ào Anexo 2 -'Poder Legislativo, Snbanexo 2.01

Câmara dos Deput-ajos cício de 1962.

Ellcargo.s ~ D:versos

Subcon:::ignJçôe.s:

Oficios do Sr. Primeiro· Secretário
da Câmara dos oepul-ad<ls ns. 1.638 ej 1.6 H 1.639, de 9 -do mês em curso - EnI

Projeto de Lei da Câmara

:t .6. OI)

E~tá

t'inda a ;eitma do C>xpediente.
O Sr. Senador J:ubas Maranhão enviou à 1Vle~n d:scurso a fim de ser publicado, na form-a él.o di.spcsto no artigo_zol. § :t'. do Regimento Interno
S. Exí' .serâ atendtdo,
E O SEGUINTE O DISCURSO
DO SR. ,JARBAS MARANHAO:

•pronuncia Nitti, a eoexi'<'tênri·J da d{'mocracia econômica C<HJ1 a !Jbe:·ctw:te

e

dos mais sérios problemn.~ a ~erem
resolvidos . •
Ist.o quer dizer que. pata ~un realinção efetira, a demo-uwcw nf'('f'~.:-i
ta renovar-~e.
Seu pl'imeuo -p:ts-.o
nesse caminho serà o de d:.~! 10-.; mr
claramente o conceito de hbr>rctnctp do
de anarquismo individunlist.a.
Urge
que concilie a liberdade e a igJalc-:1de. Dessa forma é que 'l'homa,<; Munn
se exprime: "Se a Democracia bã de
conservar-se, tem que ft~?ê-Jo recor"'
rendo à instauracâo de uma liberdade
s-:.cial, que liberfe os valores individuais mediante opot'tuna~ conr.E"-~.r.õrs
voluntárias de igualdade, por umn economia Justa que umrn. estrelta•nl'nlc fl
todo.s os filhos da demof'racia. -- Há
tendências "tirânicas'' na i!)."t.KI!í!adP,
e há tendências "anárquicos'• na li~
octdade. - O ajuste humano entre a
liberdade e a i~ualdade. a ('Dnrilinç~o
dm; exigênf!Kl..'i individ11Si~ r 50('Üli:o; é
o I!Ue se chama demo,~nH'ia. - A clt'mccracia sc,cial está, agora. nn m (H'lll
rlo dia".
Muitos acl'editantm que ::~ <:!'l:('rt'n
~·e.su!tnsse em uma advertf>nelfl inP~
qnPcive · c:ontra os erros e rici"':; do
liberalismo E ainda há e•uPn1I-:r:1 de
QlW umn civiliz:Jçâo sem ju.~1irn nflo
cncontl'e eco no r.ora(_•fto de ho:-~:f'm.
E profunda é a ünsin p:.rt 11111 f'.~tilo
ele vida qne ron.~iderr a.~ necr--~H'h 11':4
e {lS d1reito.<: rl<' homPm r0'1111ll1 · ·1ttf>

Não ba.st2 a uma con.stituiçilo democrática, em nC\'isos dias, declarar,
apenas, as liberdades civis e politica.s,
cong:·t'.'-'Sú~- e conferências. mPdiante re·
assegurar g:u--:mtias, estabelecer a f:)rgulamentaç~l'. ~traYéS de resolução:
ma de govêrno reprc.srnt-ativo e-. con·
)3.000.000 seqüeniemente, a b~mporariedade do
1 - Grupo Bra.sileiro da União Tnterparlamentar ...•
3 - Divers,l.s,. mclu.sive comiS.'iôes Especiais, exclusivamandato dos governantes, sua responme.ntc à entro do Pais ..........•.......••.....•..
5.000.000 sabilidade pf'rante o púlJtico. Naturatmente que isto é essencml ao re~une
)8.000.000 e outl'a coisa não se pode esperar
de uma Constitm~~ào democrática.
Total rb Vrrba- LO.OO .......................... ..
701.500.000 Mas. requer ainda. tnmbPm como quesTotal das De.spe:os Ordinárias .......... , •.•••.•..
701.500.000 tão básica. fi'<('at· as diretrizes dt> uma
Total Geral .................•. , ..•.....•.....•...
701.500.000 ordem s<Jcia! verdarteirn mente ü1sta
Art. 29 - E' aberto. igualmente, ao poder Legislativo, o erédito suple- fundada na ig-unldmle de ~por.tnnidu
me:ltar tie CrS :302.99':1,000,00, em refôrço às seguintes dotnções do Anexo de.s, na .<:eg-uranç.a eeonômica do hO2 -·Poder Legislativu- Subnnexo 2.02 ~ Senado Federal do Orçamento mem comtml.
Getal da União. pa:·a o ext>rcicio de 1962:
Por isso, é que Emmc-r .John Hm?:he.!
re.s.sa.lta a ncce.s.sidade de •·distin<2;Uil
Suba.nexo 2. 02 - Senado Federal
nitidamer:te
n fé àemo<~rátlca dn maVerbn 1.0.00- Cu.'3teio
quinarin polfticn do •rovêrno rep1'f'.senCon.signaçãn l.l.óO - Pe~oal Civil
tativo, criado pat·a t:-!'1' em prM1cr.
Sabconsignaç:é('S:
aquela fé·'.
C1·S
E não p sem ra7ão que ent.re :u; qua~
77.99-:1 000 tro liberdade do prrsidente Ro0sevrlt
1.1.01 - Vencilnentos ..•••••••••••..•••••• o., •••••••••••••
110 000 ,{l{}G SI' encontnl a da llb~t·tnção du penú1.1.03- Diária!>
.......••••.•••..•...••..........•.•••.
15.000.000 rin.
oc>·.su promovcr a r~'>rc:n.~! 1 ·1·din -.o1.1.12- Salári0-fttlllília ................................... .
18.000.000
A dPmo;-r.::tcb não l' lnl' e:,tnc1r:: tran- cial nns ba.sc>.s dr um pnt"n>iJwl'q•o
1.1.15 - Gratificf!çflo ~e1·\•Jços extraordinários ........... .
25.500.0{;0 quilo de co;S:l." re~dt7nda~. Exi-,:o:e ntPn~ mai: intimo ent.re 0s ho•lJr>n.<:· Ollf' ~~
1.1.~1 Gratificat;ão A~licionn.J ........................ ..
1.500.000 ção e esfórc;~:) constantes OlHa !:E' nfn·-~timule a expansão clf' at!'ib .. tr·.c: <'R
1.1.26- Gratificação e.sperlal de Nível Univer!:iiHtrio .... ..
mnr. E' uma conqllistfl de tõchs a.<: bO- ues<::a humana no Qlwdro df' t:m:!
24'1 .994..00{} l'as. Em nos5o t.empo. Otlnforme se sociedade fundada, realmente. n-3. ju.s-

Subconsign J çõPS:
.6 14- Ex:;nsições.

!
2346
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'tlça e na. liberd.adt>, consubsta-nciando·
·-uma democracia que negue privilégios
de clas.:;es, para afirmar o primado do
povo.
O SR.

PRESIDEN~E:

Projeto de· Lei.do.Senàdo
nq 56, de 1962 2.

I DO· CON0RESSO NACIONAL

DIARI~

(Seção 11)

·Novembro d"e 1962

