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PROJETOS :DE LEI ENCAl'lIFfHA:DOS AO CONGRESSO NACIONAL PARA TRAl'HTAÇAO EU CONJUNTO" :DE ACOTI:DO cm~ 52 ART. 
4º (CAPUT) :00 ATO INSTITUCIONAL 

PROJETOS DE INICIAT·IVA DO SENI-IOR PReSIDENTE :DA REFOBLICA 

Ementa 

Incorpora os Cur~os da 
CaLmanha de Formacao de 
Geólogos à Univer~idades 
Federais,'e dá outras I'r~ 
vidências. 

Cria o HFundo do E~:érci -
toH c dá outras :providên-
cias. 

Dispõe sôbre subsídios, 
vencimentos, sa12rios e 
J,1roventosi e dá outras pro 
vidências. -

Modifica a redaçao do 
art. 14 do Decreto-lei n. 
3 199, de 14 de abril de 
1 9Ln (que cstabelQce as 
bases de organizaçao dos 
desportos em todo o pais. 

Mensagem 

2/65 

3/65 

5/65 

4/65 

Leitura 
Data 

16.3.65 17.3. 1965 

17.3.65 17.3.65 

7.4.65 7.4.65 

6.5.65 6.5.65 

Resultado L(ü resultante 

Aprovado o 4;618, de 15.4.65 
substitutivo. D.O. 20.t; .• 65 

Aprovado o· 4.617 de 15;4;65 
substi·tutivo. D.O. de 20.4·.65 

Aprovado o 4.621 de 30;4.65 
substitutivo. D.O. de 30.4.65 

Aprovado o '1·; 638 de 26.5; 65 
substitutivo. D.O. de 28.5.65 



5/65 

6/65 

7/65 

8/65 

Elnenta 

Modifica, em l)arte, as 7/65 
Leis ns. 2 308, de 31 de 
ag5sto de 1 954, 2 944, de 
8 de novembro de 1 956, 
4 156, de 28 de novembro de 
1 ,962 e 4 364, de 22 dQ ju
nho de 1 96~r, (~,ue di'slJoe sô 
bre o Fundo Feder2.1 ece Ele= 
trif;i,caçao e sSbre a distri
buiçao e a:"llicaçao do Im)iôs 
to único sôbre Energia Elé= 
trica e dá outras ~rovidôn
cias. 

AI tera a l,ei n. Lf L~48, de 9/65 
29 de out1Jbro de 1 964 (Ioei 
de Promocoes de Oficiais do 
Exercito) . 

Estabelece nOrI!lBS com fun 11/65 
damento no art. 123, § 2º , 
da Constituiçao, para o jul 
g~llento dos ªissídios cole=' 
t;i,vos, revisoes ou homologa 
çoes de acôrdos coletivos c 
dá outras nrovidôncias. . 

DisP~e sabre a assist~n - 12/65 
cia financeira do Govêrno 
Federal a Estados e Hunicí-
lJios e dá outras lJrovid~n -
cias. 

Mensagem Leitura 

Data 

13.5.65 13.5.65 

1. 6.65 2.6.65 

10.6.65 10.6.65 

10.8.65 . 10.8.65 

Resul tado 

Aprovado 

Ane:~o XXXI - 2 --

Lei resultante 

4 676 de 16.6.65 
D.O. de 21.6.65 

Aprovado L~ 720 de' 3.7.65 
D.O. 9.7;65 

Aprovado o 4 725 de 13.7.65 
suhstitutivo. D.O. 13.7.65 

Aprovado o 4 770 de 15.9.65 
substi tuti···· D. O. 16.9.65 
vo. 



9/65 

10/65 

11/65 

12/65 

13/65 

lLv65 

15/65 

_____ Ement a 

Dispõe sqbre a suspensão dê di 
reitos polHicos 

Mensa~em 

NQ Data 

13/65 13.10.65 

Aprova o Plano Diretor do De- 15/65 14.10.65 
senvo1vimento do Nordeste par~ os 
anos de 196Q, 1967 e 1968 e da C!d 
tras providencias. 

~ ~ -Dispoe sobre a produçao açU~a- 16/65 29.10.65 
r~ira do LA.A. ~ sua aplicaçao e 
da outras providencias. 

Autoriza o Poder Executivo a.s 17/65 29.10.65 
brlr, pela Com.issao Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN) o crécHto 
espeMa1 de Cr.$ 3 170 703 600, 
para atender ao pagamentg das d~ 
pesas com a desapropriaçao dp a-
cervo dos,bens pert~ncentes a ~ 
QUIHA lndustrias Quim1eas Reuni-
das S.A., situadas na Capital do 
{-stado de Sao Pa~lo, destlnadas 
a industr1alizaçao da monazlta, 
ambljoEenita e zlrconita. 

Reajusta os venc:i.mentos dos ser. 18/65 3.11.65 
vldor~s clvis e militares, altera 
as aliquotas_dos impostos d~ ren-
da, lmportaçao, CO~St~o e selo e 
da quota de previ~encia social,u-
n*fica contri~u1çoes 9aseadas nas 
fol:Qas de sh1ario e da outras pro 
vldenc:las. 

,Autorlza a ~bertura, pe],o l1inil!, 22./65 10.11.65 
terio,da.Viaçao e Obras Publ:!cas, 
do credito especial de •••••••••• 
Cr.$ 20 500 000 000 para o f:lm qm 
menc1.ona. 

Dispõe sôbro a 1natlvidade dos 23/65 
militares 

19.11.65 

L('!jtura 

14.10.65 

19.10.65 

3.11.65 

3.11.E5 

4.11.65 

Ú.H.1S5 

22.11.65 

Resultado 

Arquivado 

Aprovado 
substHutivo 

Aprovado 
subst Hut1vo 

Aprovado 

Aprovado 
subst:ttutivc 

Aprovado 

Aprovado 
subst:ttuHvo 

Anexo XXXI/3 

Lei resultante 

Lei n. 4869,de 1.12.65 

Le1 n. 4870,de 1.12.65 

Lei n. 4857,de 25.11.65 

lei n. 486:: ;de 23.12.65 

Lei n. 4865,de 30.11.65 

Lei n. 4 902,de 16.12.65 
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PROJETOS DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO . 

De Iniciativa do Presidente da República 



ANEXO N Q XXX Ir 

PROJETOS DE E1l.rENDA ~ CONSTITUIÇÃO ENCMI.fINHADOS PELO 

SENHOR PRESIDENTE DA REPtlBLICA 

, ' 

~;-=~=aI ,1 - LISTA 

Nl1MERO E M E N T A 
S.F. 

1/65 

2/65 

3/65 

4/65 

5/65 

6/65 

7/65 

8/65 

9/65 

ORIGEM 

28/65 

89/65 

275/65 

839/65 

809/65 

902/65 

903/65 

901/65 

992/65 

Agrescenta parágrafo ao artigo 157 da Cons
tituiçao, (Despesas nos Institutos de Previdên
cia sem a cobertura) 

Dispõe sôbre eleição de Governadores, Vice
Governadores dos Estado,s, Prefeitos e Vice-B:'efei 
tos Municiuais, limites de mandatos e dá outras 
providênciãs. ' 

Acres~enta parágrafo ao artigo 140 e modif~ 
Cª, a redaçao do artigo 124, nº IX, da Constitui
çao Federal. (incompatibilidades) 

Torri13. necessária"a declaração de bens para 
candidatos a cargos eletivos, veda e consideram 
los, de pleno direito, os atos praticaªos nos nQ 
venta dias anteriores ~ data das eleiçoes fede
rais, estaduais e municipais, e o término do man 

'dato'do'Presidente da Repúblicª" dos Governado=
res e dos Prefeitos, de nomeaçao ou_admissao de 
pessoal, contrato de obras, asuisiçao de equipa
mentos e máquinas, distribuiçao de fUndos ou veE 
bas globais'e, au);orizaçao de empréstimo. 

A) Acrescenta itens e parágrafo único ao art 
7º; 

B) Modifi~a o § 1º do art, 108; 
C) Exclue da al)recj_açao' judicial 00S a tos IJtá 

ticados pelo Comando Supremo da Revoluçao e,pelõ 
Govêrno Federal~ 

Altera dispositivo$ constihlcionais referen 
tes ao Poder Judiciário, 

Altera dispositivos constitucionais referen 
tes ao Congre'sso Nacional. 

Dispõo sôbro os1stcma tribu-G2rio nncionnl. 

Dispõe sôbre a si tuação do funcionário i)Ú -
blico no desempenho de wGndato eletivo e~do mili 
tar om 2"Gividade Cl,UO acei tal' cargo civil. 
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PBOJET05 DE EJIi?HDl\ A CON3TITUIÇÃO E1jCA}/[JJnIADº-~ PELO 

8ENHOl1. 'pHZS IQBNTE DA REPÚB pCA 

XXXII.2 - TEXTOS INTEGRAIS 

TEX'I' O 

Acrescenta parágrafo ao arti~o 157 da Constituição. 

As Mesas daC~mara 
promulgam j nos têrmos 
do art. 217, § 4º, da 
texto constitucional: 

dos Deputados 
do art. 3º do 
Constituição j 

e do Senado Federal 
Ato Institucional e 
a seguinte Emenda ao 

Art. Único. Ao art. 157 ê.a Const ituição e a
crescentado um pa~ágrafo~ com a redação seguinte,pa~ 
sando o atual para grafo unico a § lº: 

§ 2º Nenhuma prestação de s8rviço de cará t e r 
assistencial ou de benefIcio compreendido na previ
dência social poderá ser criada, majorada ou estendj 
da sem a correspondente fonte de custeio total. 

Dispõe sôbre eleição de Governadores, Vice-Governadores dos 
Estados j Prefeitos e Vice-Prefeitos Hunici"Jais J limites de 
mandatos e dá outras providências. ~ 

As )<Iesas da Câmara do~ Deputados e do 8el}ado Federa~ 
nos termos do art. 217, 9 4º, da Constituiçao Federal, 
promulGam a seguinte bmenda Constituiconal: 

Art. lº Os governa~ores e vice~governadore~ , 
nos Estados em que os perlodos de governo, nos ter
mos das Constituições Estaduais ~igent6s em 31 de mal: 
ço de 1964., venham a terminar ate 31 de janeiro de 
1966, ser~o elei~os em 3 de outubro de 1965 (rut.134~ 

Paragrafo unico. Nos demais 2stados, a elei
ção para governadores e vice-governadores far-se-á s1 
multanoamento com a de Presidente da Rep~blica. 

Art, 2º Os mandatos de todos os governado r e s 
e vice-governadores eleitos nas datas fixad~,s no ar
tig6 anterior e seu parágrafo tsrminarão em 31 de jª 
neiro de 1970, 

Art. 3º Na mesma data de 31 de janeiro elo 1970 
terminarão os mandatos elos Deputados das Assembléias 
Legislativas que forem e1ei~0~ em 1966. _ 

Art. 4º Observar-se-a, para a eleiçao de go-. 
vernadores e viçe-governadores, de prefeitos e vice-·· 
premtos muniçipais, no que couber~ o _dispo~to no art. 
81 e seus paragrafos ~ .segundo a reC1açao da ;:.,menda ' 
Consti~ional nº 9, de ~2 do julho de 1964. 

Art. 5º As cleiçoGs municipais em caca 2stado 
:reqlizar-se-ãoem dc.!8fixada pela respectiva Assem
tléia Legislativa, nao podendo coincidir com a das ~ 
leições estaduais G federais. 

Acrescenta par~grafo ao art. 140 e modifica a redação ~ art. 
124, n Q IX, da Constituição Fed.eral. (Incompatibilidades). 
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T2XTO --_ .. -----_._---_.-..... _-----------
As Mesds da C~mara dos Deputados e do Senado Federal 

promulgam, nos tôrmos do art. 217, § 4º da Constituiçã~ 
a seguinte Emenda Constitucional: 

Art. lQ Acrescente-se ao art. 140 da Constitui 
ção o seguinte parágrafo: . 

!;Par~grafo único. Além d.as inelegibilidades ~ 
vistas neste artigo e nos artigos anterioros, a lei 
poderá ostabelecer incompatibilidades eleitorais, nQ 
tadamente as fundadQs: 

I - na preservação da ordem democrática institu 
ida (art. 141, §13) 1, _. 

11 - na defesa do patrimonio publico e da probi
dade na administr",ção (art. 89, nº V); 

111 - na repressão do apuso do poder econômico ( 
(art. 148), especific2mente no curso do prQ 
cosso olei!or~l; A 

IV - na PEevençao contra a influencia do cargo ou 
funçao, capaz de comprometer a lisura e a 
normo.lidade dos pleitos eleitorais';. 

Art. 2º O artigo 124, nº L'{,ca Constituição pa.§. 
sa a viGorar com a redaçao seguinte: 

"IX - é da competência privativa do Tribunal de 
Justiça processar e julgar os juizes de inferior in.§. 
tância nos crimes c~muns e nos de responsabilidades, 
ressalvada a competencia da Justiça Eleitoral quando 
Se tratar de crimes alei tor,üs (art. 119, nº VIII). li 

Torna necessária a declaração de bens para ca~didatos a ~ 
gos eletivos, veda ~ considera nulos, de ple~o direito, os 
qt~s ~i'_ticados nos noventa dias anteriores ~ data das e~j 
~oes federais, ostaduais ~ municipais, e o termino do man
dato do Prcsidcnts da Republis~, dos Governadores e dos fro 
feitos, de no~eaçao ou admi~s~o de ~essoal, contrato de o
bras, aquisiçao de equipamentos e maguinas, dis.tribuição de 
fundos ou verbas globais e autorizaçao de emprostimo. 

As )'íesas dQ Câmara dos Deputados e do Sen~do Federa~ 
nos termos do Artigo 217, § 4º da Constituiçao Federal, 
promulgam a seguinte Emenda Constitucional: 

Art. lº O pedido de registro de candidato a 
qualqu~r cargo eletivo sorá sompro acompanhado de dQ 
claraçao do bons do que constem 8. origem e as muta
çõos patrimoniais. 

Art. 2Q Verificada, medianto processo,estabel~ 
cido em lei, a falsidade da geclaraçao, sera nogab o 
rogistro, ou cancelado, se ja tiver sido feito. 

§. l~ Oc<;:rrends a apuraç50 do falsidado depo,i s 
da eleiças, nao.~era ex~odido o diploma, que tambem 
so cassara, So J8. OXyedldo~ , 

§ 2Q A lei assegurara sompre a eficacia do jul 
gado da Justiça Eleitoral para tod~s os seus efoito~ 
inclusive a por~D do mandato, se for o caso. 

Art. 3º Sao vodados e considerados nulos de rue 
no diroito, não gorando obrigação de espécie alguma
para a pessoa jurldicq interessada, nem qualquer di
reito para o beneficiario, os atos quo, no ~eriabm~ 
proendido entre os noventa dias anteriores a datafus 
eleições federélis, ostaduüis o nHll}icipais e o térmi
no do mandato do Presidento da Reublica, do Governa
dor do ':::stadó e de Prefeito ilunicipal, importem: 

a) nomear ou admitir pessoal a qualquortitulo, 
no sv'rviço ccntrülizado -:'.u autárqUiCO, 3. nQo ser pTI'a 
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Ti~XTO 

AI'm:;;:o N. X:;;JCII!3 

cargos em comissão ou fu.pçõcs gr2tificadas j cQrgos de. 
magistr2turo. a aindn ~ql.'.eles po.ra cujo provimento te
nha havido concurso de provas; . , 

b) contratar obras ou Q~qvirir e~uipamontos 8 mQ 
quinas selvo mediante concorrencia publica; 

_ c) distribuir e apl~co.r fundos ou verbQs globais, 
a nno ser dentro do critc:rio fi:Jl..o.do om lei 2nterior; 

d) eutoriza~ ompr~stimos por bancos ofi2iais, ou 
em qL~e o podar publico tonh: ... m:·.ioria de aç;oes,,2 El>. 
tc.do ou Hunic:Lpio, salvo em caso de calQmidade publi
ca. 

Acrescenta itens o parágrafo único ao art. 7ºc modifica o 
§ lº do art. 108 da ConstituiçQo, 0xcluo da apreciaçEo Judl. 
cial os ~tos praticados pelo Comando Supremo do. Revoluçao e 
pelo Governo Federal. 

As Mesas da C5mra dos DGputados e do Sanado Federal 
promulgJ.m, nos têrmos do o.rt. 217, § ~.º, da Constituiçâ\ 
'.cl seguinte emenda 0.0 texto constitucional: 

Art. lº - Acrescentem-se ao art. 7º os sagl.'.intes 
itens o parQgrafo único: 

IIVIII - 3,ssegurar a execução das JDis federais; li 
II IX - provonir ou reprimir como(;no intestina gra 

ve: II , ~, .... 
;iPclragrJfo uniso - A intervCi1çao nos caS9S dos 

i~cns VIII e IX sera dücrutada pelo Ptosidcnto do. Re
publica, observando, no que couber, o disposto nos 0.1: 
tigos 10~ 11 o 14, e ~inda, quanto 0.0 item VIII, o p~ 
rógr.:::fo unico do art. 8º.11 

h, 8 Art. 2º - Do-se ao parQgrafo lº do art. 10 a se 
guinte rodaçQo: -

il§ lº Êsse fôro especial poder;} c:.tondor-sG 
aos civis, nos casos Gxprossos em lei, pnra a repres
são <;lu crimes contr~: c~ SoglrrUl1ça lTo.cional ou o.s instl. 
tv.içoos militares. II 

Art. 3º - Fico.m oxcluldos d2 apreciaçno judiciql 
os atos DrdticQdos Dolo COEo.ndo 8upromo da RevoluçJo 
c polo G~vorno FGdo~al, com b~sc nos par6gr~fos lº o 
2º do artigo 7º do Ato Institucional de 9. de o.bril do 
1964, bOMhcomo QS resoluções das Assomb15ias Logisla
tivos G Camaras do Vero2dorcs quo hnj2m cCissCcdo meitld.; 
tos eletivos ou decl;~r,_~do o imuodimonto de Govornado
ros, Deputados, Profoi~os ou V~readorGs, 3 partir do 
31 de março de 1964 oto u promulgaçio desta Emenda. 

Altera dispositivos constitucionais referentes ao 
Judiciário. 

Poder 

Art. '1 9 - Ao art. 95 acrescente-·se o seguinte , . 
llaragra o: 

"§ 4Q -'- Ocorrendo motivo de interêsse pú.blico 
voderá o tribunal comllet~nte, pelo voto de dois têr 
ços dos Eler,lbros efetivos:' . 

. ; a) remover jui z de inptância inferi or; OU 
b) colocá-lo em~dis~10nibilidade, assegurada _~ 

neste caso, a defesa. 11 . •• .. ..-

Art~ 2 Q - As letras c, ft i e k do_artigo 101, 
inciso I, J?assam a ter a segÜln"Ge redaçao I 
. . c) os Ministros de Estado, os juízes dos tribu 
nais sUJ,1ériores. federais, dos Tribunais Regionàis cD 
Trabalho, dos Tribunais de Justiça: dos Estados, dõ 
Distrito Federal e dos Terri t6rios, osJlinistros do 
Tribunal de Contas e os Chefes de missao dilüomáti-
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TEXTO 

ca de caráter yermanente, assim:nos crimes comuns como nos 
de résj)onsabilidade, ressalvado, 'quanto aos Ministros de ~ 
tado, o disposto no final do art;_92;" ' 

- f) os cohflitos de jurisdiçao entre juízes ou tribu
nais federaIs de justiças diversas, entre quaisquer juí 
zes ou tribunais federais:e os dos Estados entre juízes 
federais e os dos Estados, entre juízes federais subor
dinados a tribunal'diferente, entre juízes ou tribunais 
de Estados diversos, inclusive os do Distrito Federal e 
Os dos Territórios;" " 

i) os mandatos de segurança contra ato do Presidente 
da República, do Senado e da C~-nara dos Depütados' ou dãS 
respectivas riesas, do pró::?rio SUl)rerhO Tribunal Federal, 
de suas Turmas ou do seu Presidente, do Tri bemal Fede -
ral de Recursos, do Tribunal de Contas e :dos Tribunais:, 
Federais de última instância (artigo 106, art. 109, I , 
e art 122, I );" '_ -', " 

k) a reyresentaçao de inconstitucionalidade de lei m 
ato de natureza normativa, federal ou estadual, encami
rulada pelo Procurador~Geral da República; 

Art. 3º -'Ao art. 101, inciso I, acrescente-se a se-
guinte letrª: '_' 

_ 1) as açoes rescisórios de seus acórdaos e dos ac6r-
daos ,das Turmas. ': ' 

Art. 4º - A letra_.E~do art. 101, inciso 11, passa a 
ter a seg1.linte redaçao; 

b) as causas em que forem partes um estado estrange! 
ro e pessoa domiciliada no país. 

Art~ 5º - Ao art. 101 acrescentar os seguintes pará-
grafos: , 

§ lº - Incumbe ao Tribunal Pleno o julgaElento das cru 
sas de competência origin~ria ( inciso I), das prejudi= 
ciais de inconstitucionalidade suªci tadas 1)e1as Turmas 
dos recursos interpostos de_decisoes delas, se diverg2~ 
rem entre si na interpretaçao do direito federal, bem~ 
mo:dós recursos orginários nos crimes políticos (inciso 
11, c) e das revisoes criminais (inciso IV)." 

§ 2º' - Incumbe às Turmas o julgamento'definitivo das 
matérias enruneradas nos incisos 11, ~ e b, e 111 dêste 

artigo. ., , , 
~ 3º - As disposições de lei nu ato de natu~eza nor

mativa, consideradas inconstitucionais em decisao defini 
tiva, perdera o eficácia, a yartir da declaraçao do_PresI 
dente do SUDrémo Tribunal Federal yublicada no órgao Ofl 
cial da 'Uniao. ' _ '-: 

Art; 6º - O art. 103 passa a ter a seguj,nte redaçao: 
, "Art. 103 -- O Tribunal :ji1ederal de Recursos, com sede 
na calJÍ tal Federal, compor:':se-á de treze juízes,' nomea -
dos 11elo Présidente da Re~)ú,blica, de)ois de ayrovada a 
escolha pelo Senado Federal, oi to entre magistrados e cm 
co entre advogadOS e membros'do Y1inistério F-.1blico, to= 
dos com os reguisitos do art. 99. 

§ lº - O Tribunal poderá di vidir,-se em Câmaras ou 
Turmas. 

§ 2º - A lei poderá criar, em diferentes regi~~s~ dó 
País, outros Tribunais Federais de Recursos, mediantepro 
posta do Presj,dente da República, ouvidos o pr6prio Tri~ 
bunal e' Q • Supremo Tri buanl Fe deral, fixando-lhes se de e 
jurisdiçaO,territorial e observagos os preceitos dos arts 
103 e 104." ," 

Art. 7º - As letras a e b 'do art. 104, inciso I , 
passam a ter a seguinte redação: 
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"a): os -mandatos de regurança contra ato de TIinistro CE 
Estado, do Presidente e das Câmaras ou Turmas do pró-
1Jri o Tribunal ou de jui z f e deral. " -

"b) os habeas corpus, quando a autoridade coatora f"ar 
juiz federal." . . 

Art, 8º - Ao art. 104, inciso I, acrescentcmm-se as 
seguintes letras: -_ 

"c) os conflitos de jurisdi<::ao entre juízes federais 
subordinados_ao mesmo TribunaL II 

"g) as açoes rescisórias do'S seus ac6rdãos e dos a
córdao$ de suas Câmaras ou Trumas." 

Art. 9º ~_O'inciso 11 do art. 104 passa a ter a se
guinte redaçao: 

11 - julgar em grau de recurso as causas decididas~ 
los juízes federais em materia:eivil·ou criminal, res -
salvada. ahilJ6tese do art. 101, 11; e." 

Art. 10 - A let:ca_b:.do art. 110, inciso I, lJassa a 
ter a se~linte redaçao: . 

b) de dois juízes escolhido~~entre os seus membros,E 
lo Tribunal Federal de Recursos." 

Art. 11 - As letras ~ e b_dO inciso I do art. 112 
pasr' a ter a seguinte ródaçao: 
. na) de dois juízes escol~1idos pelo Tribunal de Justi 
ça dent:çe seus membros." 

"b) de'um juiz escolb.ido pelo Tribunal de Alçada, 0E 
de houver." . 

Art. 12 -'Ao art. 112, inciso l, acrescente-se a se-
~einte letra: ' 

"c) de um juiz escol:h.idb pelo Tri btenal ge Justiça deu 
tre os Juízes de Direito, ou .de dois onde nao houver TrI 
bunal de Alcada." " - -

Art. 13 ~_O'inciso 11, do art. 112 passa'a ter a se
guinte redaçao, suprimido o parágrafo único, . 

11 - do juiz federal, e havendo mais de um, d.o que 
f8r escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos. 

Art. 14 - Ao art. 112 acrescente-se o seguinte inc!":' 
so e j)arágrafo: _ . 

"111 - por nomeaçao_do P:cesident6 da Re;)ública, de 
dois dentre seis cidadao§ de notável saber jurídico é 
relJutaçao i'libada, <lue nao sejam"incompatíveis por lei, 
indicados :pelo Tribunal de Just1g3.." 

Parágrafo -gnico. O Tribunal Hegional Eleitoral ele
gerá para seu Pl~esidente U3il dos dois desembargadores do 
Tribunal de Justiça, cabendo ao outro a vice--Presidên _. 
cia " , 

Ãrt~ 15 - O art. 120 paEsa a ter a scgu1nte redação: 
" Art. 120 - Sao irrecorríveis as dicisoes do Tribu";' 

nal Su]?erj_or Eleitoral, salva as que contrariarem a Cona 
tituiçao Federal, as denegatórias de habeas corpus e as 
proferj.das em mandado de se,g;u_rança, das qua.is càberá r~ 
curso para'o Su:;?remo Tribunal Federal (art, 101, 11, ~ 
e b e III). \I 

-Art. 16 -_O~inciso 111 do art. 121 paBsa a ter a ;30-
guinte redaçao: _ 

111 - versarem_sôbre inelegibilidade ou expediçao de 
di1Jloma nas eleiçoes federais e: e stnduais; " 

Art. 17 - Os incisos 11, III; IV, V e XI do art. 124 
passam a ter a seguinte redaçao: 
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11 - poderão ser criados Tribunais de Alçada, com a 
competência que Jhes fôr atribvída na lei estadual; 

. 111 _. ° ingresso na magistratura vitalícia" de;.)enderá 
de concurso' de 1l;rovas, realizado pelo Tri buanl de Justiça 
com a participaçao do Conselho Secional da Ordem dos AdvQ 
gados do Brasil, e far-se-á a indicação dos candidatos ; 
sempre clue fôr pos~ível, em lista trí-plice; 

IV - a promoçao dos juízes far-se-á de entrância pa
ra entrânc:.ta, 1)or antiGuidade e por merecimento, al terna
demente, e, no segundo caso, del)enderá de lista tr;!\Jlice 
organizada pelo Tribunal de Justiça, Igual -proporçaosé 
observará noacessó ao Tribunal, ressalvado o disposto no 
nº V d&ste artigo. Para isso, nos casOs de merecimento, ~ 
lista tríplice se com].:orá de'nomes escolhidos dentre dois 
juízes de qualquer entrância. Tratando-se de antigvidade, 
que se a~)urará na última' enti~áncia,. ou, se fôr o casei, na 
imediatamente inferior, o TribunaJ. resolverá preliminar -
mente se deve ser ,indicado o juiz mais antigo, e se êste 
fôr l~ecusago por três_cluar-cos dos desembargadores, repet! 
rá a votaçao em relaçªo'ao imediato, e assim por diante,~ 
té se fi~éãr 8. indidaçao. Semente após dois anos de efeti':' 
vo e:éercício na respectiva entrância lioderá o juiz serp~ 
movldo. 

V - na composiçao de qualquer tribunal, um quinto· 
dos lugares será -preenchido J?01~ advogados que esti veren Em 
efetivo 8::ercício da nrofissao e membros do l\linistério 'PU 
blico, de notório merecimento e reputação ilibada, COTa a.ez 
~nos, pelo ~ehos,_de prática forence. Para cada vaga, o 
Tribunal; em sessao e escrutínio s8cretos, votará lista 
tríplice. Escolhido um membro do Einistério Público,a va-
ga seguinte será pl~eenchida por advogado. . 
.. XI - poderao ser criados cargos de juízes togados 
com investidura limi -Cada ou não a certo tCCT!PO, e COE11JetêE 
cia pal~a julgoiilento das causas de pecl,uer.o valor. E.3ses j~ 
ízes l)odorão substi tuiros juízes vitalícios. 

Art. 18 - Ao art. 124 acrescentem-se o seguinte inci 
so e parágrafos: .-

"XIII - a lei poderá estabelecer processo, de COE!pg
tência originário do Tribunal de Justiça, paradeclaraçao 
de inconstitucionalidade de lei ou' ato de Iilv.nicílJio em con 
fli to com. a Const;j, tuição do Estado. _ -

§ lº - a Uniao 'prestará a cooporaçao financeira c1,1..1e 
fôr necessária a asse(;urar aos juízes dos E::::tados remune-· 
ração corresyondente a_relevância de sua funções. 

§ 2º - A cOO'Qeraçªo será solicitada justificadamCl':lte~ 
1)el0 G-ovôl'no do Estado através de clualquer dros seus ~odê 
res e não será deferida, se os juízes da entrância mai~ 
graduada estiverem percebendo vencimontos iguais ou' su;,)e
riores aos do juiz federal que nôle tiver e~:ercício. _. 

§ 3º - A vantagem decorrente do subsídio federal nao 
se incorporará aos voncimentos dos maGistrEl,dos l)ara o e -
fei to do artigo 95, 111, nem c::cederá um (luarto dos ven2.~ 
mentos c1'\.".e os maGistrados estiverem yercebendo na ocasiêQ 

Art; 19 - O art. 125, passa a ter a següinte redaçao 
Art. 125 - A lei orGanizara o ~ünist6rieJ Público ela 

União junto aos órgãos judiciários federais (art. 94, I a 
V) 11 • • 

Art. 20 ~_O'parágrBfo 1º do art. 201 passa a ter a 
seguinte redaçao: . 

§ lº - As causas propostas perante outros juízes, se 
a_Uniao nelas intervir como assistente o'\? ojJoente, passa
rao a ser da conrpetência do juiz federal. 
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Art; 21 - O art. 64 passo. a ter a seguinte redação: 
Art. 64 - Incun"be ao P:cesidento do Senado Federo.l , 

r.crdida a elicácia de lei ou ato de no.tureza normativa 
1art<lOl, § 3º), fazor Imb1icar no Diário Oficial~ena 
ColeC]ao do.s leis, a conclusao do jul:;Qdo (lue lhe for co
Elunicéldo. " 

Altera dis~ositivos ~onstitucionais roferentes ao Poder 1e
.. gislativo. 

Art. lº ~ O'art. 39 da Constituiçao passa a ter a 
seguinte'redação: 

"Art., 39 - O Congresso Nacional reunir-sc-á, anual·· 
mente, na Capital da ::;'OlJública, do lº do'março a 30 de 
junho o de lº do agôsto a lº de dezcnbro. 

Art. 2º - Acrescente-se ao art. 41 da Constituição o 
seguinte inciso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VI -- cltende:i.' a ;;,at6rio. rclev2.l1te ou u:i.'gente, a juí
zo da Iúosa de Q.'LJ.o.1Ciuer das Casas do Congresso Nacional, 
ou do Poder B::ecutivo nos "O:i.'ojetos de sua iniciativa. 

Art. 3º - O art. 58 d; Constituição, mant~dos os a
tuais parágrafos, passa 2 ter a segL'.inte redaçao: 

"A:i.'t •. 28 .- O n1f.mero do De~)1.Lto.dos será fL:ad o, por lei, 
em prollorç.ao que nao e:cceda de lJ.H 1,ar2. cada trezontos Inil. 

ho.bij:mntes até vil1te o cinco Do-::mto.dos e, a16m dôsse li-
mite, Wl1'p8.:i.'2 co.da quinhentos mil'h:::bitantes. ~ 

"Art. 4º - Acrescente--re30 o.:i.'t. 65 da Consti tuiçao o 
seguinte parágrafo; 

. Parágrafo 1.1 11 i c o • A J.oi re51'.lo.1'n o l)1'ocesso do fisca 
lizaC]ão pola Câl:121'Q dos DO;J1.'.tados o -pelo Songdo Foderal-; 
dos Qtos do Poder E}:ecntivo e del Adnünistraçao descentr~ 
lizadn. 

Art. 5 º .- Acr88cente-se QO 2rt. 67 c1n Constituição 
os p::ungr::t:,:o8' seguintes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

§ 5º - A Câmara dos DeDutac10s c o Senado Federal p~ 
dorão deferir 2 cOffiissões eS~)eCiélis, orgC'.l1iZ2C~ns eom ob
servQl1cig do c1isyostQ no ~)ar2GrQ:':0 ,úlico do nrtigo 40, a 
elqbornçno e a voto.çao de l).;.'ojetos cl.o?ini tivos de lei.Pu 
blicndo o llrojeto_c1c~finitivo, é :,:ncultado à li12ioria dos 
membros do. Comiss8.o ou 2 um c~ua.i:'to do. rospecJci v9 Camara, 
:no prazo de cinco di2§ soJ.icj. tor que a pro-posiço.o sejo 
submetido Q deliber8.ço.o do plen6.rio. 

§ 6R -N50 poderá SOl' objeto da autoriza~;o previs
ta no pnrdGr2fo anterior os projetos sSbre: 

I - :::"Gos do. coro.petêncio. e:~clusi vo. do Congresso Naci 
on0.1, assim como 00 de com~)etôncia lJri vati VCt do Senado Ri' 
doral e da C2mara' gos De p1.1.to.dos ; -

11 - org,miznç20 dos juízes e tribunais e gnr2ntias 
da magistratura; 

111 - nacionalidade, cidado.nia e direito eleitorali 
IV - matéria orço.Elentárin; 

V - minas, riCJ..lJ-ezas: do sub-solo e Cluedo.s d' nGUa i 
VI estado de sítio. 

_ §,7º - Os projetos de~loi sBbfe o ~istrito Federal 
serao exnmj.no.dos em comiss8.o rús-co. do. Cam2r2 dos Deputa
dos e do Senado Fec1eral e voto.dos se;)clradamente nas duns 
Cnso.s, observo.dos os pro.zos est2Deleêidos nos §§ 3º 9 4º 

.. . ~."'..1_ .l- . 
. ; 18S ue nrulgo. 
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§-§º - Os projetos de lois complementares da Cons
ti tuiçao o os de Códigos ou do roform.a de Códigc8 ou 
de reformo. do Códigos :ceceborêío ei:1endas uerantc ClS co
missões, e sua tr2uito.çno obedecera ClOS )r2Zos_que fo
rem eiStabe1ecidos nos regimentos ou em resoluçoes eSi).'? 
ciQis. 

§ 9º - O 1)1'0 j eto de lei (lU e , nCl CQi:laro. de o~igem ~ 
ver DClrecer contrQrio, quanto ao mórito, de todas as 
Comissoes Cl c:ue fôr distribuído, sera tido 'como rejei
tado. 

§§ 10_- Os pzos estQbelocidos neste artigo para a 
,elClborClçClo legislativa nao Correm nos períodos de re -
cesso do Oongrosso Nacional~ -_' 

Art, 6º - O § lº d,g nrt, 70 da Constituiçao, passa 
Cl ter a segl'.inte red:::tçao: ' 

" lº - Se' o Prosidente da RelJl-~blica julgar o proje 
to, no todo ou eEl parte, inconstitucional ou contróriõ 
ao interôsse púb1ico, veta-la-á, toto.l ou po.rcialTJente, 
dentro de dez diEs úteis, conto.dos clClquôlo em qv.e rec.'? 
ber, e c omunicClrá, no mesmo prazo,' ClO Presid2nte,. do 
Senado Fec1oln o.l, os nativos do ve::!;o. Se :::t so.n<]ao for n.'? 
g:::tda quaRdo estiver finda :::t sesso.o legisl:::ttivo., o Pre
sidente do. Re?ública plubicara o veto • O veto parcial 
deve o.bro.ngoro te~to'de artigo, po.rdcrClfo, ~nciso, i-
tem, m5.mero ou alíhea, " .-

Dispõe sôbre o sisteTJa t1'i butário nacionQl. 

As Meses do Senado Federal e·do. C§mera dos Deputados 
pror:mlgam, nos tônlOs do art, 217, § 4º da Constitui 
çao, a seguinte Emenda Constitucional: 

CA:j?:LTUlO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

-Art, lº .- O sistema tribut2rio nO.ciono.l compoe-se 
de'im?ostos, taxas e contribuições de r.lelhorio., e é re 
gido pelo disl)O§to nesta Emendo., em leis c::mrplomenta -
res, om resoluçoes do Sonado Federal, e, nos limitesà:s 
resp6cti v::\s cOE!petêncies, em lei federal, esto.dual ou 
municipnl. _ 

Art. 2Q - E vedadó à. Unieto, 8.0S Estados, eto DistX'Í 
'!lo Federal e nos Hunicí!>ios: 

I .;;. instituir ou majorar tributo sem que a lei o e~ 
tabeleço., resso.lv2dos' os casos l)revistos nesta Emendo.-; 

11 - cobrar impôsto sôbre o patrimônio e a rendo.,am 
base em lei posterior à dota inicial do e:ccrc;lício fi :-
nancoiro a que córrespondo;_ ' 

111 - esj:rabeleccr limi taç oes ao t1'afego, no terri t6...:. 
rio nacional, do pessoas oumorcadorias, por meio do 

tri butos interesto.duais ou intcnnunicipais; 
IV - cobrar impostos sôbre: 

n) o po.trimônio, o. rendo. ou os serviços uns dos ou 
tros i ' '--

õ) tomplos do qHal~ucr cuItoi 
c),o patrimônio, a r2nda ou sorviços de Partidos 

~olíticos e do instituiçoes de eduea~ao ou de assistôn 
cio. soeial, observados os requisi tos fi~~ados em 1el: 
complementar. 
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'§ 1º - O disI?osto no. letra "a" do nº IV é extensivo 
às autarquias, to.o sômeiJ.te no que se refere ,- 0.0 patrimô
nio, à rendo. ou aos serviços vtneulo.dos às IiJUo.s fino..li
do.des essenciais, ou delas decorrentes. 

, § 2º :- O disnosto na letra "o" do nº IV nno ó exten 
sigo aos serviços públicos concedidos, cujo tro.to..mentõ 
tributório é regulado pelo poder concedente no que se 
refere nos tributos de'suo. com~etêncio.. 

Art. 3º - ~ vedo.de: ~ 
I - Q Unino, instruir triguto que nno seja uniforme 

em todo o territóric nacional, ou que importe em distin 
ÇQb ou ]?re:êerêncio. eT,l favor de determ:Lno.do Esto.do ou f,fú 
nicípio; 

11 - aos Estados, ao Distrito Feder:Jl e o..os Municí -
pios, esto.belecer diferença tributério.entre bons de 
Clu3lquer natureza" em razo.o do. suo. ]?rocedêncio. ou do seu 
destino. " 

Art. 4º - Somente o. Uniõ.o, em casos e~cepcionais d~ 
finidos em lei complementar, poderQ instituir emprésti
mos com]?ulsórios. 

CAPrTULO II 
DOS nIPOSTOS 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇOES GEF~IS 

Art. 5º - Os~im]?ostos componentes do sistema tribu
tório no.c:i_onal So.o eJ:clusi vamsnte, salvo o dislJOsto no 
art. 17, os referidos nas seçoes'§esuintes dêste Co.pít~ 
lo, com'as com]?etêncio.s e limito.çoes nelas previstas. 

Art. 6º - Competem: ~ 
I - 0.0 Distrito Federal e aos Esto.dos no.o divididos 

em HunicílJios , cumulativamente, os impostos atribuídos 
ecos Estados e aos EuniC:D1JÍos ; 

11 - Õ. Uni20, nos Terri tóri os, Fedel'sis, os impostos 
atribuídos o.os Est2dos, e se o.quôles nClO forer,1 dividi -
dos'em Hunicípios, cumulCltivo.mente os Cltribuídos o. ôs-
tes. 

SEÇAO II 
nIiPO~TOS SOBPcE O Cmli~RCIO E~~TEHIOR 
Art. 7º - Compete Q União: 
I - o im]?ôsto sôbre a importo.ç20 de produtos estra~ 

geiros; ~ 
11 - O imlJÔsto sôbre o. e:cporto.ço.o, paro. o estro.ngei-

ro, de lJrodutos, nacionais ou no.cionalizo.dos.~ , 
§ 1º - O Poder EJ:ecutivo node nas condicoes e nos li 

mites est2belecidos em lei, alterar as alíCl~oto.S ou as 
bases de c:ilc:ulo dos iill1Jostos o.. que se refere êste o.rti 
go, o. fim de o.just~-los·o.os objetivos do. político co.mbI 
0.1 e de comércio exterior. 

§ 2º - A receito. líquido. do 
o nº 11 dêste artigo destina-se 
monet6tio.s, conforme dislJUser o. 

SEÇÃO III 

imposto-g q,ue 
, .o d o. 1. o.rr;mço.o ,e 
lei. 

HilPOS'1'OS SOBRE O PATRU,'[ONIO E A RENDA 
Art. 8º - Comnctem Q Unino:' 

se refere 
rosorv8.S 

I - o im]?ôsto-sôbrc o. propriedo.de territorio.l ruro.~ 
11 - o impôsto sôbre o. rendo. e 'proventos de quo.lc;,uer 

natureza. 
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, Art, 9Q - COElj}ote elOS Est:::-,dos O im')ôsto sôbre a tro.ns

missno,' a c~uo.lqc'-er títul.O, de bens imóveis por no.tureza ou 
por ncess2a fJ~sico., cama definidas nn lei civil, e de di . .: 
reitos sabre imóveis, exceto os direitos_reais de garanti~ 

§ lQ - O impô§to incide sôbre a cessa0 de direitos re
lativos Q nquisi2ao dOê bens referidos neste artiga. 

§ 2Q - O imposto nno ineide sôbre a transmissao dos 
ben§ ou direitos referidos neste artigo, porasua incorpó
raçao ao co.])i tc1.l de pessons jurídico.s, so.lvo o' daquelns c~ 
jo. ntivido.de preponderemte, -s;:omo definido. em lei compleme~ 
to.r, seja_a venda ou a locaçao da uropriedade imobilidrin 
ou o. cessa0 de direitos relo.tivos n sun o.quisiçaQ. 

§ 3Q - O impôsto eompete_no Estndo dn situaçao do imó
vel sôbre que ver§ar n muto.ço.o patrimonio.l, mesmo que estn 
decorrn de sucessao aberta no estrangeiro. ' 

§ 4 Q - A alíquQto. do impôsto nQo e::cederd os limi tes 
fi::ados em resoluçao do Sent,do ]!'edercl.l, nos tôrmos do dis
posto em lei e oTI).plemento.r , à o DOU montC'.nte serd dedutível 
do dc;vido ~ Uni~o, :::-. titulo do impôsto de <lue tro.tn o art. 
8 g, ~ n Q 11, G ôbre o ;'Jl'ove.:nto docorrente da mesma transmis -
sao. 

Art. 10 - Compete aos Municípios o im-oôsto sôbre 2 pro 
priedade predial e territorial urbana. 

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÂO E A CIRCULAÇAO 

A ~ ll'~ t ~ U·~ . A ~ Ab d t . rv. ~ vompe e ~ nlao o lmposvo so re pro li os ln-
dustrializailos. ' 

'Parágro.fo único - O Í"tilDôStO é seletivo eril função dn es 
sencialidade dQs produtos,·e nãQ-cUDlulativos,. nbatendo-se~ 
em cada'operaçno, o montante eobrado nos anteriores. _ 

Art, 12 - CÓlxoete aos EstC1.dos o im~oôsto sôbrG oi)eraça::s 
relativas Q circuiaçno de mercadorias,-reo.lizfidns p~r co
mercinntGs~ industrinis e produtores, salvo as destinadas 
à e::1JOrtaço.o, 

§ lQ - li o)..íquotn do impôsto é un;hforme lJo.ro. tôdns as 
merc;adorias, nno excedendo,nas 0lJeraçoes_Clue QS destinem a 
outro EstQ~o, o 'lüJ.ite fixado em re80luçno do Semndo Fede-
ral, nos termos do dispo§to em lei complGmento.:!:'. ' 

§ 2Q';:; O impôsto ó nao-cuillulntivo, ::tbo.tGndo-so, eE1 cn·· 
da operaçao, nos tôrmos do disposto em lei conplGli1entnl', o 
montante co~r2do nas nntoriores, pelo menos ou por outro 
Estado, o nao incidirá sôbre o. vendo. o. V2rGjo, dirotarüente 
ao consumidor, de gôneros de primeira necessidndc, defini
dos como tais por ato do Poder Executivo Federal, 

Art, 13 - Corüpete nos Municípios cobrar o_impôsto ref_~ 
rido no artigo anterior, com klSf; no. legislcço.o es"co.dual 
n êle relativa, e por nlí~uotQ nno supo~or o. 201> (vinte 
por cento) dn instituído. pelo Esto.do • 

. Parqgro.fo únicQ - A eobrança previsfo. nestoo.rtigo 6 
liij.i tc.da os operaç oes ocorridas no território do Municíl)Ío, 
mas independente dn efetiva nr~eccdnçao, pelo Estc.do, do 
impôsto'a que se refere o 2rtigo o.nterior. 

Art. 14 - C OT!li)eto à Unio.o o iTirDÔO to: 
I - sô~re operações de crédito: enmbio e seguro, e sô

bre opcrQ2oes relo.tivn8 a títulos evo.loras mobil~drios; 
11 - sobre sOl~iços de transportes e comunicaçoes, sc.l-

vo os de natureza estritamente municipo.l._ ' 
§ lQ;" O Poder E::eeutivo pode, no.s condiçoes e nos liEl.?: 

tos' estnbelecidos em' lei, alterar ns' nlíc~uotCls ou as bnses 
do cálculo do impôsto, nos casos do nQ I dôste artigo,o.fLm 
do ajustá-lo aos objetivos da político. monetnria. 
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§ 2Q - A 11ccei to. líclUido. do impôsto nos CClSOS do n Q :r 

d8ste ertigo, destino.·-se Q formnç20 ce 11eservCls Donetcirio.::> 
Art. 15 - Compete 80S II1J.nicí~}ios o impôsto sôbre ~erv~ 

ços de qUCllqucr ngtureza, n80 compreendidos n8 eompetencia 
tributnrio. do. Unio.o e dos Estados. 

ParngrClfo único - Lei complemento.r esto.beleceró critó
rios pClre distinguir ns ativiclo.des 2 que se refere ôste 0.1" 
tigo das yl'evistas no o.rt. 12" 

SEÇÃO V 

ll1POSTOS ESPECIAIS 

Art. 16 -·Comnete o União o imnôsto sôbre: 
I - produção,-importo.ção, circülo.ção, distribuição ou 

consumo de combustíveis e lubrifico.ntes lí~uidos ou go.so-
sos de qunlquc,r origem ou·nnturezCl; _ 

11 - produço.o, importaço.o, distribuiçClO ou consumo de e 
nergio. elótricQ; _ 

111 - produço.o, circulo.ço.o ou consumo de minero.is do Po. 
ís. 

Parngro.fo único_- O impôsto incide, uma só vez, sôbreu 
ma dentre 2S opero.çoes nrevisto.s em co.do. inciso dôste arti 
gl e c::clui quaisquer oütros tributos, se~nm qubis forem 
sua_no.ture~o. ou competêncio., incidentes sobre 2quelo.s ope-
rQçocs. I . 

Art. 17 -.Compete 2 União, no. imin8ncio. ou no co.so de 
querro. externa, instituir, tOTI)pororio.mente ?_imlJOstos e:::trE; 
ordinnrios comi1rcendidos ou no.o no. enumero.ço.o constante dos 
o.rtigoé 8Q e 16, supriElidos, grado.tiv:tm-ente, no'prazo liln:::i 
mo de cinco anos, cont2dos do. ce1ebro.ço.o do. Po.z. 

CAPíTULO III 

DAS TAXAS 

Art. 18 - Coupete o UniGo, o.os E·stedos, ao Distrito Fs:. 
dcra1 e aos 1,íunicílJios no nmbi to dC_SUClS resl)ecttv8s 2tribu 
içoes, cobrar, c6bro.rto.::Cls em funço.o_do e:::ercício regulo.r 
do poder de po1ício., ou pelo. utilizo.ço.o, efetivCl ou poten
cial, de serviços públicos específicos e divis~vcis, pres
to.dos ao contribuinte ou postos 9 sua ªisposiço.o.-

Pttré.grc:fo único - As to.::c:s n20 :tero.o bo.se de 0110lJ.10 i 
dêntieo. Q que oorrespondc: o. impôsto referido nestCl Emendo.: 

CAPíTULO IV -------
DAS CONSTRIBUIÇOES DE ~:iELHORIA 

Art. 19 - Compete Q UniQo, 20S Esto.dos, 20 Distrito Fe 
dern],. e aos Municípios, no_nmbito de suas respeetivClS o.tri 
buiçoes, cobrar contribuiço.o de melhoria pClr~ fo.zer_ fo.cÕ 
20 custo Ce obro.s público.s do que decorro. veloriZo.çClO im6-
bi1inrio., tendo como limite tot0.1 o. despeso. reCllizCldo. e c.2. 
mo limite individual o o.créscimo de 've10r que do. obra ro·· 
sul ter paro. CO.dCl imóvel benoficio.do. 

CAPíTULO V 

DAS DISTRIBUIÇÕBS DE P~CBITAS TRIBUT~RIAS 

Art. 20 - Serão distribuídos nelo. União: 
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I - eos Uunicípios de 10calizaçQo dos im6vcis, o ~rodu 
to de arreced:J.çQo do impôsto Cl que se refere o c.rtigo 8'[ 
nº I; 

11-- aos Estedos e aos liunicípios, o produto de·c.rrecn
dc.çQo, na fonte~ do impôsto e ~Qe se refere o art. 8º, nº 
lI, incidente sobre a rende das obrigaçoes de sue dívide 
públice e sôbró'os proventos dos seus servidores e dos de 
sues au tarcmias • . 

Art. 21-':- Do produto do. o.rreco.c1o.ç~o dosi~llostos o. c::.uC 
se reierem o o.rt. 8º, nº 11, e o~art. 11, 807~ (oi tento. por 
cento) consti tllOm receite da Uniao e o restcmte distribui 
se ô. ro.zno de 10- (dez lJOr conto) ao Fundo de Perticiipe:: 
çno dos Estados e do Distr;hto Feder0.1, e 107~ (dez por cen 
to) ao Fundo de Perj;ici;?aço.o dos LIunicípios. 

§ 1º - A o.plicc.çe6 dos Fundos previstos neste artigo ~ 
ró. regulo.de -por 1(;1 2oillplementar, Clue cor,'.eterQ QO Tribu -
nal de Contas dó Uniao o cálculo e :J. Qutorizc.ço.o do p:J.ga
mento d:J.s c::.uoto.s a cSd:J. entidade participante, indepenc1e~ 
temente de autorizc.çao orçeementnrio. ou de (~.-\)_c.lc;.uer outrii 
fOI'Llalidade, 'e:.Cetuando-se n entrega, T.lenscümente, o.tro.vós 
dos estabelecimentos oficiais de cródito. 

§ 2º - Do total re_cebido nos tôrmos do 11arngrctio ante
rior, cada entidade pafticipante destinnrn obrigetõrio.mb~ 
to 50%- (cinc;.ucnto. llor cento), pelo menos, ao seu orç:J.men
to de caui tal. 

§ 3º :. P:etra os efeitos de-2n1eulo da percento.gem desti 
nada -aos ;tUndos de ~articipaçao exclui-se, do' 11roduto dO: 
ctrreco.dcçc.o do imposto a c::.ue se refere' o ert. 8º,'nº 11, 
:J. po.rcclo. distribuídc.-nos têrmos do art. 20, nº 11. 

Art. 22 - Sem prejaízo do disposto no_o.rt. 21, os Es
tc.dos e r~unicí1)ios (lue celebrem com o. Unio.o convônios des 
tinados a· asseguro.r aElllla e eficiente coordcnaçQo dos' rc.E2. 
~lectivos programas de investimentos e flerviços públ;hcos, 
especialmente no' qaE1po da -polítiea tributnria, -Doderao p<-":!.: 
ticipar de o.tó 10~ (dez por cento) do. Qrreco.dQQ~0 ~fetu:J.
da, nos respectivosterrit6rios, proveniente do impôstol!:. 
ferido no órt. 8º, nº 11,' ineidente sôbre o rendimentõ das 
POSSOo.s fíSico.s, o no órt ~ 11, eJ:cluído o incidente sôbre 
fumo e'bebidas alc061ico.s. . -

Art. 23 - Do·produto_dao.rrec:J.daçno do impôsto:J. que 
se rofere o art. 16 sero.o distribuídos o.os Esto.dos, aoD~ 
trito Federal e aos Munifí;?ios 60~; (sessemta por cento)dõ 
que incidir sôbro 0l)oro.çoos rolo.tivo.s o. combustívois, lu
brificantcs e energia elótr~cQ, o 90;;' (novonta lJor conto) 
do'quo incidir sôbro OlJoracoes rolativc:s o. minerc:is do Pa 
ís. • ~ 

Pnrdgrc:fo único - A d~stribuiç50 prevista neste ~rti~o 
serd regul2.dn em resoluç2.o do Senndo FedereI, nos termos 
do disposto ei~l loi - f01n;)lementccr, proporcionalmente C. su
lJorfício e a populccçao dccs entidc.des beneficiadas e Ct pr9-
duçao o ao c o nm;un o , nos res')ectivos territ6rios, dos pro
dutos n que se refere o imp6sto.· 

Art. 24 - A lei federal )ode cometer aos Estados, c.o 
Distrito Federal, ou aos Municípios o sncargo de arreca ~ 
dar os impostos, de competôncia da Uniao, cujo produtollEs 
seja distfibuido no todo ou em narte. 

Po.rQgr~fo único - O disposto-neste artigo nplicn-sc 2 
nrrecndo.xo.o dos impostos de competêncicc dos Esto.dos, cujo 
produto estes venham n~distribuir, no todo ou em parte,ms 
resllecti vos MUl1icípi os. 
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CAP1TULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITdRIAS 
I 

Art. 25 ~ Rosso.lvo.do o disposto no o.rtigo 26 e seus 
pgrdgrnfos, ficOJn revogo.dos ou substituídos pelo.s'disposi 
çocs'desto. EmondQ o o.rtigo 15 o seus po.r2grnfos, o o.rtigo 
16, o o.rtigo17, o o.rtigo 19 e seuspo.rágro.fos, o o.rtigo 
21, o § 4º do'o.rtigo 26, o nrtigo 27, o o.rtigo 29 e seu 
pnrngro.fo único, os nºs I o 11 do o.rtigo 30 o seu po.rágro. 
fo único, o o.rtigo 32, o § 31 do o.rtigo 141, o o.rtigo 20~ 
e o c.rtigo 20J do. Consti tuiço.o, o o.rtigo 5º do. Emendo. Cons 
ti tucioTml nº 3, 0.' Emendo. Consti túciono.l n 2 5 e os o.rti:: 
gos 2º e 3º ün Emendo. Constituciono.l nº 10. 

Art. 26 - Os tributos de competêncio. do. Uni20, 'dos 
Esto.dos, do Distrito Fcdero.l e dos Hunicipios vigentes n 
do.to. dg promulggç20 desto. Emendo., so.lvo o.impôsto de ex -
portnço.o, poderno conti:ClUnr o. ser cobro.dos o.té 31 de de
zembro de 1966, devendo nesso prnzo, ser rovogo.dos, o.lte
ro.dos, ou substituídos por outros, no. conformidnde do dis
posto nesto. Emendn. 

§'1º - O o.rtigo 20 do. Constituição ficnrá rcvogndo, 
em relnçno o. co.do. Esto.do, no. do.te. do. entro.dn cm vigor do. 
lei que nôle ~ insti tuir o ir.lpôstO previsto no o.rtigo 12 
destn Emendn. 

§ 2º - Entro.ré. qm vigor o. lº de jo.neiro do 
guinte 0.0 do. promulgo.ço.o deEto. E~endn o disposto 
go 8º, nº I~, no seu po.rágrnfo 2º, e, quo.nto no 
de exporto.ço.o9 o provisto no seu po.rngrnfo lº. 

o.no se
no o.rti

impôsto 

As Mesa da CâL1ara dos DeyutEl(~OS e dQ Senado Federal, nos tê.!: 
mos de art, 217~ § 4º, da Constituiçao Federal, promulgou a 
seguinte Emenda Consti -Q,wional. 

Art, lº .!. Reãija .. se o art. 50 da Constituição pela 
seguinte f9rma~ 
'~ "Art~ 50 ,- Enquanto durar o mandato , o funcionário 
publico ficará afastado do exercício do cargo e s6 por an 
tiguidadepoderá ser promovido, contando-se-lhe o temp~ 
de serviçQ apenas para essa promoçaO,e para aposentadori~' 

Art. 2º - Acrescerite,~se ao art, 185 da Constituição 
Federo.l o parác:rafo único seguinte2 . 

"Pal1 ágrafo único _. Aos funci onári os públicos civis, 
quer na atividade, apos~ntados ou em disponibilidade,é v~ 
dadó aCULlular remuneraçao dos 'seus cargos comêubsídios 
de cargo s . eletivos, ,asseguraào o direi to de opçao." ' ~ 

~rt. 3º - Os §§ 4º e 5º dQ art. 182 da Constituiçao 
passarao a ter a seguinte redaçao: 
, ,,§ 4º' - O militar em ativigade C1.ue aceitar C1.ualClUer 
cargo público civil teml)orário nao eletivo será agregado 
ao respectivo C1.uadro e somente poderá ser promovido 'por 
antiguidade,cóntãndo~se-lhe o tempo de se~Tiço apenas pa 
ra aquela. promoção ~ transferência para a reserva ou re-= 
fQrma. J)epois de dois anos de afastanento, contínuos' ou 
nao, será,transferido, na forma da lei, para a reserva,ou 
reformado," 

,,§ 5º .. Enquanto perceber rePluneração do cargo per'": 
mane~t~ou temporário, compreendidos aí os mandatos ele~i.· 
vos, nao terá direj, to o militar aos vencimentos ou prove.!! 
tos.de seu pôsto, quer esteja em ativiªàde, na reserva ou 
reformado, assegurado o direito de opçao o 
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Regula o. situaçao (10 funcionnrio publico civil no exerclcio 
d~ mandato eletivo e do militar em atividade que aceitar cargo 
publico civil. 

Art. la. ~odija-se o art. 50 d~ Constituiç~o pela seguinte 
forma , , 

;; Art. 50 - ,Enquanto ourar o m~no.ato, o funcioné}rio pu
blico ficara afç sta(lo 00 exerc}.cio elo c."rgo e so por élQ 
tiguidade podera ser procovido, cogtando-se-lhe o tempo 
de serviço apenas pora essa promoçao e para aposenta~o
r ia 11 • 

A;t. 2º., Acrescente-se ao art. 185 fa Constituiçio Federal 
o paragrafo unico seguinte 

" Parágrafo único. Aos. funcionários públicos civis, 
guer na atividade, aposenta~os ou em disponibilic1aoe, 
e vedado acumular remuneraçao dos seus cargos com sub
s!dios de cargos eletivos 7 'assegurado o direito de op
çao;; • 

Art._3º. Os parágrafos 4º e ~Q do art. 182 da Constituiç~o 
passarao a ter a seguinte redaçao : 

" § 4º., O militar em at:ivjJd".de g,ue ace;tnr qU0l quer 
c.-,rgo publico civll temporar:i.o nao elettvo sera agrega
do ao respectj.vo quadro e somente p00era ser promovi0o 
por antiguidade, contagdo-solhe o tempo ele serviço apQ 
naS para aquela promoçao, transferencia pera a reserv? 
ou reform~. Dep9is de dois anos de afastamento, contl
nuos ou nao, sera transferj.do, na forma d8 lei, par8 a 
reserva, ou reforLlado" . 

11 § 50. Enquan~o perceber remuncraç~o (;0 cargo perma
nente ou temuorario, compreencliCl.os ,sl os manoatos ele
tivos, não t~rá (lj.1:eito o Llilitar aos vencimentos ou 
proventos de seu posto, quer esteja em ativiepde,_ na 
reserva ou reformado, asseguraCl.o o dire5.to (1 e opçao. 

Art. 4Q '
M 

Na aplicação do disposto no § 4º do art. 18;; da 
Constituiçao, os militares que, na data desta f0cnda, ja se 
el)contrn Jm afastndos, no dssempenho de c2.rgo publico_civil, 
ha dois anos ou mais, poderao permanecer gessB ~ituaçao mais 
seis meses. Os (ue est~.verem a:Çastados na menos ,oe dois a
nos poderam assim permanecer ate completarem o maximo ele 00is 
anos e seis meses de afastamento. 
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mmNDAS COrIS':!' ITUC TONAIS PROllflJIGADAS 

AUTOR -------
Presidente da 
República 

Dep. Epitácio 
Cafeteira 

Presidente da 
República 

Presidente da 
República 

Presidente da 
Repltblica 

Pro9idonto da 
Republica 

Pre~idcnto de. 
Ropublica 

:X:::XIII.I - I,ISTA 

EMENTA ---------------
-Acrescenta parágrafo-ao 

art. 157 da Constituiçao. 

Dá -nova redação ao § :tº, 
do art. 28, da Constituiçao 
Federal. 

Dispõe sôbre eleição de 
Governadores, Vice-Governa
dores dos Estados, Prefei
tos e Vice-Prefeitos Munici 
pais, limites de mandatos e 
dá outras providências. 

-Acrescenta parágrafo ao 
art. 140 e-modifica a reda
çao do art~ 124, nº IX, da 
Constituiçao Federal. 

Torna necessária a doc1a 
ração de bens para candida= 
tos a cargos eletivos, veda 
e considera nulos, de pleno 
direito, os atos praticados 
nos noventa dias anteriores 
à data das eleições fede
rais, estaduais e municip3is, 
e o término do mandato do 
Presidente da República, dos 
Governadores e dos Pr,êfeiios, 
de nomeaçao ou admissao de 
pessoal& contrato de obras, 
aquisiçao de equipamgntos e 
máquinas, distribuiçao de 
fundos ou verbas globais -e 
autorizaçao de empréstimo. 

Altora dispositivos con.§. 
titucionais rolativos ao Po-, 
der Judiciario. 

Altera dispositivos cons 
titucionais relativos aO COB 
grosso Nacional. 

PROMULGAGÃO PUBLICAÇAO 
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8.4.65 10. 4.65 
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3. 6.65 4.6.65 
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26.11.65 27.11.65 

26.11.65 21.11.65 
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XXXIII.l - LISTA 

EMenta í'I'úmulgação Publicação 

Acrescenta parágrafo ~o art. 31. 3.65 1. 4.65 
157 da Constituiçao 

Dá nova redação ao ~ l~ do 8. 4.65 10. 4.65 
art. 28 da Constituiçao F~~e-
ralo 

Disp6e s~bre a ele1çio de 
Governadores, Vice-Governado
res dos Estados, Prefe1.tos e 
Vice-Prefeitos Municipals ,11-
mites ~e mandatos e da outras 
providencias. , 

Acrescenta paragrafo ao art. 
140 e modifica a redacão do 
a:;:t. 12.4, n. IX, da Const:!.tui 
çao Federal. . , 

Torna necessaria a declara
ção de bens para cafididatos a 
cargos eletivos, veda e cons! 
dera nulos, de pleno direito, 
os atos praticados ros noven-
ta dias anteriores a data das 
eleições federajs, ~staduais 
e municipais, e o termino d9 
mandato do Presidente da Repu 
blica, dos Governadotes e dos 
Pref~itos, de nomeaçao ou ad-
miasao de pessgal, contrato ~ 
obras, ~qu:\.siçao de equipa.!llen 
tos e maquinas, distribu:l.çao 
de fundos ou verbas globais e 
autorização de empréstimo. 

Altera dispositivosconstl
tucion~is relativos ao Poder 
Judiciario. 

Altera dispositivos consti
tucionais relativos ao Con -
gresso Nacional. - ,. 
D~spoe sobre o sistema tri-

butar10 nac:!.onal. . 
Disp6~ sôbr~ a situação do 

funcionario publico no desem
perulo de mandato eletivo e do 
militar em atividade Que acei 
tar cargo civil. • -
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27.11.65 
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:;88~III.2 - TK~TOS INTEGRAIS 

TEXTO 
Artigo único - Ao art. 157'da Constituição'é 

acrescentado um parágrafo com 
a redaçao seguinte, passando,' o 
atual parágrafo único a § :J.º:, 

"§ 2º- Nenhuma prestação de serviço de 
caráter assistencial ou de be
nefício compreendido na pre~i
dência social poderá ser cr~a
da, majorad~ ou estendida 'sem 
a corres~bndente fonte de cus
teio totãl." 

XXXIII.2/1 

PUJ3LICAÇAO 
lJ~ PAr 
T.4.65 

I - I. 

Artigo único - o § lº do art. 28 da Constitui 10.4.65 
çã o Federal'TIassa a ter a se~ 

757 

guinte redaçao: 
"§ lº- Poderão ,ser nomeados pelos Go

vernadores dos Territórios os 
Prefeitos das res~ectivas ca'Oi 
tais, bem como pelos Governadõ 
res dos Estados e Territórios 
os Prefeitos dos Municíuios on 
de houver estâncias hidromine~ 
rais naturais, quando benefi9~ 
adas pelo Estado ou pela Uniad' 

Art. lº - As eleições para Governadores e Vi- 10.4.65 757 
ce-Governadores de, Estado, assim como para De 
putados estaduais, far-se-ão simultâneamente-
em todo o País, na mesma data em ~ue se reali 
zarem as do Presidente e do Vice.-Presidente m 
República, ressalvada a'disyosição transitó-
ria estabelecida no art.4º desta'Emenda Cons 
tituciona1 (Constituição, art. 134). -
Parágrafo único - Os mandatos de Govern§dor, 
Vice-Governador e DelJUtado estadual serao de 
~uatro anos, 'ressalvãda a disposição transitá 
ria,estabelecida nO,parágrafo único do art.~. 
Art. 2º - Paraaeleição de Governador e Více:~ 
Governador será e}~igida maioria absoluta <b -vo 
tos, obsel~ando-se, em tudo ~uanto fôr aplic~ 
vel, as nOfi:1as e o l)rocesso estabelecidos pa-
ra a eleiçao do Presidente e Vice-Presid'ente 
da Repúbliea pela Emenda Constitucional nº 9, 
de ç2 de julho de 1964. 

Art. 3º - Caberá às As§emblóias Legislativas 
dispor, nas Constituiçoes Estaduais, sôbre as 
eleiçoes municipais; para tornar obrigatórias 
as seguintes normas: 

a) os mandatos de_Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereadores serao de ~uatro anosj 
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TE~~TO 

b) as eleições de todos os Prefeitos, Vice
Prefeitos e VereadQres, dentro do Besmo Es 
tado, realizar-se-ao simultâneamentoj em 
düi e môs do penúltimo ano do término '"". do 
mandato do"Governador. 

Parágrafo único - l facultado às Assgmbléiasfu 
gislatiVas, ao dispor sôbro as eleiçoes municI 
pais Que se realizarem para preenchimento das 
vagas de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereado
ros, decorrentes do término do mandato Que" s~ 
verificar até 1967, estabelecer regras de cará 
t2r transitório, de modo a ~ormitir a aplica~ 
çao definitiva, até o ano de 1971, do disposto 
nos itens";)." e "1J" dêste artigo. 

Art. 4º -As eleições para preeenchimento das 
vagas decorrentes do término do mandato dos a
tuais Governadores e Vice-Governadores dosEs
tados da Alagoas, Goiás, Guanabara, Maranhão, 
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Par~ 
ná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina serao 
realiz~das, por voto universal e direto (Con$
tituiçao, art. 134), em 3 de outubro de 1965. 
Parágrafo úfiico"- Os mandatos de todos bs Go -
vernadores e Vice-Governadores eleitos nás da:": 
~as fixadas heste c'no art. 1º terminarão em 
15 ~c março de 1971. 

Art. lº - O inciso IX do art. 124 e o àrt. 139 4.6.65 1597 
dê Constituição passam a ter a seguinte reda -
ça o; I I , , I ; I I I I I I I I I I ~ 

Art. 124 - . . . . ... . . . . . . • "... . . . . 
n::-- Compete ~rivativaDente ao Tribuna.l de Jus 
tiça processar e julgar os Juízes de inferior 
instâneia, nos crimes comuns e nos de res~onsa 
bilidade, ressalvada a competência da Justiiça 
Eleitoral, Quando se tratar de cfimes eleito
:ra:j..s, (~rt.,ll9, I;lº,V:j:I)., , 

.. , .......... - ........ , ..... . 
Art. 139 - são ta.~bém ineleg~veisi 

I - P~ra ~residente e Vice-Presidente da Repú 
bIti.ca: - "-
a) o Presidente que tenha e;:crcido o car

go, por QualQuer tempo, no período ime 
diatamente anterior, c bem assim o Vi:: 
co-Presidente que lhe tonha sucedidoru 
Quom,dontrodos sois mesos antorio
ros ao pleito, o haja s~bstituídoi 

b) até seis meses de~ois-de afa~tados de
finitivamente das~funções, os Governa
dores,os intervent6ros federais nomea
dos(b-acôrdo comoart.12, os Ministros de 
Estado, o Prefeito do Distrito Federal 
e os ~residento, superintendentes e d~ 
re~oros dos bancos de cujo capital a U 
niao soja acionista majoritáriai 
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c) até três meses -de')ois de cessadas defini ti 
vaElente as funções, os comandantes de E::6E 
cito, os chefos de Estado-maior c os Presi 
dentes e diretores das er.l)rêsas de 'econo:: 
mia mista e das autarquias fedcrais~ 

11 - Para Governador e Vice-Governador: 
a) em cada Estado, o governador quo haja exer 

cido o cargo, 1Jor qualquer tGl:lpO-~ no 1Jerí:Q 
do iElediatamente anterior ou quem The haja 
sucedido ou, dentro dos seis meses anteri~ 
res ao pleito, o tenha substituído; e o in 
terventor federal, nomeado na·;forma do art 
12, que tenha e:;~ercido as funçoes por qual 
'luer teTnlJO, no período governaI!lental imedI 
atamente anterior; 

b) ató um ano deDois de afastados definitiva
mente das funções, o PreSidente, o Vice 
Presidente da Rei)úb}.ica e os substi tutos 
'lue hajam assumido a presidência; 

e) até três m6ses-de~ois de cessadas definiti 
vamente as funções, os c~ue fOl".em inelegí :: 
veis para Presidente da República,salvo os 
mend.onados nas alíneas "a" e "b" dêste tlú 
mero; e, ainda, os chefes dos gabinetes c,;i;. 
vil e milital~ da Presidência da Re'Jública 
e os governadores de outros Estados; 

d) em cada Estado, até três meses d2pois de 
cessadas definitiyamente as funçoes, os cQ 
mandantes de r2giao, zona aérea, distrito 
naval, quarniço.o militare polícia mili tal:; 
o vice-governador, os secretários de Esta
do, o chefe de políCia, os prefeitos muni':' 
cip~is, magistrados federais e estaduais,o 
chefe do Ministério Público, os presiden-
tes, superintendentes e diretores de ban
cos do Bstado, sociedades do economia bis
ta e autarquio.s_ estaduais, -assim comQ a3 d,;i;. 
rigentcs de 6rgaos e serviços da Uniao··edo 
Estado, Cluo.lquerque·::§e ja a natureza jurí
dica de suo. orgsnizaçao, que e:-:ecutem o
bras. ou a-pliquem reC\lrsos públicos;. 

e) quem,'à data da eleição, não contar, pelo 
menos, qU::l tro anos de d omi cíli o e lei to ra 1 
no Estado. 

IIL- Para.PrcfeitO.e Vice..,.PrefeitOf 
a) o quo houver exercido o cargo de Profei to , 

por Clualquer tempo, no 'período imediateme.!! 
te anterior; e bem o.ssim o c~ue lhe tenha 
sucedido ou, dentro dos seis meses anteri~ 
res ao pleito, o haja substituído; 

b) ate três lÍleses-denois de cessadas definiti 
vamente as funções, as pessoas de que tra:: 
ta o item 11 e as o.utofidades ~olieio.is e 
militares com jurisdiço.o no Município; 

c) Quem,' il data da eleição,' não contClr, pelo 
menos, dois anos de domicílio eleitoral no 
T,lunicípio. 
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TEXTO -_._--------------
§ lº - Na hinótese de renúncia, a declaraçãooo 
rá feita nos~dez dias seguintes ao em ~ue estã 
se vorificar. 
§ 2º - A declaraçõo de bens de que trata ôste 
artigo será apresentada à Justiça Eleitoralc~ 
petente, na forma da lei. 
§ 3º - A fol ta de c1ecla.raçno importara crime 00 
responsabilidade, nos têrmos da lei, e bem as
sim suspensão do pagamento do subsídio ou qual 
~uer outra vantagem pecuniária decorrente do ~ 
xerçicio do cargo eletivo. . 

Art. 222 - são vedados c considerados nulos de 
pleno direito, nõo gerando obrigação de espé~ 
cie alguma para a pessoa jurídica interessada, 
nem qualquer direito para o beneficiário, os~ 
tos que, no período compreendido entro~os no
venta dias anteriores à data das eleiçoes fede 
rais, . estaduais e municiiJais o o término, reis:: 
pectivamonto, do mandato do Pl"osidonto da Repy: 
blica, do Governa~or do Estado o do Profeito~ 
nicipal, importom: 
a) nomear, údmitir ou contratar pessoal a qual 

quer titulo, no serviço centralizado, autáF 
quico ou nas sociedades de economia mistadã 
que'o Poger Público tenha o contrôlo~ncion~ 
rio;~a nao sor para cargos em comissao ou 
funçoos gratificadas, cargos de magistratli
ra, e ninda para quôles para cujo provimen
to tenha havido concurso de provasi 

b) controtnr obras ou adquirir equillomento e 
maquinns, salvo mediante concorrencia públ~ 
ca; 

c) distri bu;hr ou alJlicar fundos ou vorbas glo
õUis,a .nao sor dontro do critério fi~w.do om 
lei anterior; 

d) autoriznr empréstiTüos por bancos oficiais (ll 
por entidades decródito em que o Poder Pú
blicó detenha õ'contrôle dó capital, a Est~ 
do out1uiliciplk:o, salVá cm caso"de calamida
de pública ou qu~ndo o contrnto obodecer a 
normns uniformes. 

PU13LICAÇAO 
DCN ---:e~1a:-- ~ 
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IV - ParO. a Câmara dos Doputados o Sonado Fodo 
rals 

a) as autoridades mónciOngdo.s nos itons I, 110 
III~ nas mesmas condiçoos n610s estabeleci
das, e bom assim os govornadores dos Terri':' 
tórios, salvo se doLw.rom defini tivamonto os 
funções até três mosçs antes do ploitoi ' 

b) quem, à da ta da oloiçno, nno conto.r, pelo-tm 
nos, cuatro anos do domicílio oloitoral' nÕ 
Estado. 

" 

V - Para as Assomblóias Logislativas: 

a) as autoridados reforidas nos itons I, 11 e 
111, até dois mosos_dopois do cossado.s dof.:!:. 
nitivamento as funçoos; 

b) quom'nao contar, polo monos, quatro o.nos de 
domicílio oloitoral no ESLado. 

§ lº - Os 'lJrocoi tos dêsto aí't.igo aplicam';'so 8d3 
ti tularTI'S-, 'assim ofoti vos como intorinos, dos 
cargos mencionados. 

§ 2º - Não so 'fará a o~~igência do domicílio 0-
loi toral a quom haja desom:ponhado mand2to elc:'" 
tivo do Estado ou Município, bom ct:3sim pa.ra 
plo:i, tos no Distri to Fodoral. 

Art. 2º- Além dos casos :Jrovistos nos arts.-
138, 139 o 140 dn Consti tüig8o, loi OS1Jecinl"é 
dorá ostabolocer novas inelogibilidados,_dÕsdo 
quo fundadas no. nocossidado do l)rosoryo.ç:;).o: " 

I - do rogimo dOli1ocrá~ico (art. 141,§13) 

11 - da exação o i)robitc.do adE1Ínistrl!ti
vasi 

111 - dg lisura o norma:',idado das oloi
çoos contra o abuso do lJodor oconô':': 
mico o uso indovidr da inflyêncincc 
o]~orcício do C21'gOS Ol1. funçoos pú -
blic2s. 

Parnc;rafo único - Projoto quo disl)Onha sôbro 
a matéria dês to artigo, 'Pêra t;"-'2nsformar-so om 
loi, 'depondorn do a]?rovaçao, -'por mnioria abso; 
luta, polo sistoma nominal,~o~ cada uma das Co. 
maras do Congrosso Naciono.l. 

PUBLICAÇÃO 
DcN '"15Ar 

.. I _. 1._.' . 

Art. 219 - O podido do rogistf-o do c2ndid2to o. 7.7.65 2269 
qualquor carGo oletivo sorn SOi;~l)l'O o.comllanho.do 
do doclo.raçao do bons do C},ue consto a sua ori-
gem, 

Art. 220 - Vorificada, modianib nrocosso osta
bolocido om 10i, a falsidado da aoclaraçno,nno 
sorá o::)cdido di'üüla, C},uo so cassará, so já 
0:~l}9did o. 

Art. 221 -Noventa dias antos 0.0 tÓrrüno cb mo.n 
dato oletivo, o titulCtr elo ca:~go do Poder E:;:o:: 
o)a.tivo ou Legislativo a;?rosontr.'rn nova doclar2 
çgo de bens do (~ue constom a ~:r'igOE1 C eis muta"
çoos patrimoniais ocorridas no curso 00 mandato. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 16 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal promulgam, nos têrmos do art. 217, 
§ 4.°; da Constituição Federal, à seguinte emenda 
ao texto constitucional: 

Ari. I.· - Ao artigo 95 é acre'scido o seguinte 
parágrafo: 

"§ 4.' '- Ocorrendo motivo de Interêsse 
público, poderá o Tribú.'1al competente, pelo 
voto de dois terços de seus membros efe
tivos, propo~ à remoção ou a disponi1'ii", 
lidade do juiz de Instáncia Inferior, asse
gurada, no último C~OI a defesa." 

Art. 2.· - As alineas c, f, i e k dó ·art. 101. 
Inciso I, passam a ter a seguinte redação: 

"c) os Ministros de Estado, os Juízes dos 
Tribunais Superiores Federais, dos Tri
bunais Regionais do Trabalho, dos 
Tribunais de Justiça dos' Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios, os 
Ministros do Tribunal de Contas e os 
Chefes de missão diplomática de cará-' 
ter permanente,. assim nos crimes co
muns como nos' de responsabilidade, 
ressalvado,quanto aos Ministros de Es
tado, o disposto no final do art. 92; 
.......................... ~ ........... . 

f) . os conflitos de jurisdição' entre J.uízes 
ou -tribunais federais de. justiças diver
sas, entre quaisquer juízes ou tribunais 
federais e os dos Estados, entre juízes 

, federais subordinados a tribunal dife
rente, entre juizes ou tribunais de Es
tados diversos, inclusive os do Distrito 
Federa~ ~ 'os dos Terr.itórios; 

ij os mandados de segurança contra. ato 
do Presidente da República. do Senado 
e da Câmara dos Deputados ou das 
respectivas Mesas. do próprio Supremo 
Tribunal Federal, de suas Turmas ou 
de seu Presidente, 'do Tribunal Fe
deral de Recursos, do' Tribunal de Con
tas e dos Tribunais Federais de última 
Instância (art. '106, art. 109, I; e art. 
122, 1) ; 

k) a representação contra inconstitucio
nalidade de lei ou ato de natureza nor
mativa, federal ou estadual, encami-

• 

nhada pelo Procurador-Geral da Re
pública;" 

Art. 3.' -' Ao art. 101, inciso I, é acrescida a 
seguinte aHnea: 

"1) as ações rescisórias de seus acórdãos e 
dos acórdãos das Turmas." 

Art. 4.' - A alinea b do art. 101," inciso n, 
passa a ter a seguinte redação: . 

"b) as· causas- em que' forem partes um 
Estado estrangeiro e pessoa do,!,iciliada 
no Pais." 

"-
Ari. 5.· -' Ao art. 101·são acrescidos' os seguin-

tes parágrafos: 

'''§ I.·. - Incumbe ao Tribunal Pleno o jul
gamento: 
a) das causas de cómpetência originária 

de que' trata o Inciso ~, com exceção das 
previstas na alinea h, a menos que se 
trate de medida requerida contra ato 
do Presidente da República, dos Minis
tros de Estado, da Câmara dÔs Depu
tados, do Senado Federal e do próprio 
Supremo Tribunal Federal; 

b) das prejudiCiais dé inconstitucionalida
de suscitadas pelas Turmas; 

c) dos recursos In terpostos de decisões das 
Turmas, se divergirem entre si na in
terpretação do direito federal; 

d) dos recursos ordinários' nos crimes po
llticos (inciso n, c); 

e) das revisões criminais (inciso IV); . 
f) dos recursos que as Turmas decidirem 

submeter ao Plenário d~ Tribunal. 
§ 2.' - Incumbe às Turmas o julgamento 
definitivo das matérias enumeradas nos in
cisos I, h (com a ressalva prevista na aH
nea a/do parágrafo anterior)" n, a e b, e 
In, 6êste artigo, e dlstribuidas na .forma 
da leI." 

Art. 6.' - O art. 103 passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 103 - O Tribunal Federal de Re
cursos, com sede na Capital Federal, com
por-se-á de treze juízes, nomeados pelo 
Presidente da República, depois de apro
vada' a escolha pelO Senado Federal, sendo 
oito entre magistrados e cinco· entre advo
gados e membros do Ministério Público, to
'dos com os requisitos do art. 99. 
§ 1.' - O Tribunal poderá dividir-se em 
Câmaras ou Turmas . 
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§ 2.· - A lei poderá criar, em diferentes 
regiões do Pais, outros Tribunais Federais 
de Recursos, mediante proposta do Presi
dente da República, ouvidos o ,próprio Tri
bunal e o Supremo Tribunal l"ederal, fixan

, do-lhes sede e, jurisdição territorial e obser-
vados os preceitos dos arts. 103 e 104,:" 

Art. 7.· - As alineas a e b do art. 104, inciso I, 
passam ,a ter a seguinte redação: 

"a) os mandados de segurança contra ato 
de Ministro de Estado, do Presidente 
e das Câmaras ou Turmas do próprio 
Tribunal ou de juiz federal; 

b) os habeas corpus, quando a autorid.ade 
coatora fOr juiz federal;" 

Art. 8.· - Ao art. 104, inciso I, são acrescidas 
as seguintes alineas: 

, . 
"c) os conflitos de jurisdição entre juizes 

federais subordinados ao mesmo Tri
bunal; 

, d) as ações rescisórias, dos seus acórdãos' 
e dos acórdãos de suas Câmaras ou 
Turmas." 

Art. 9.~' - O inciso II do art. 104 passa a ter 
a seguinte redação: 

, 

,"lI - julgar, em grau de recurso, as cau
S!!S decididas pelos juízes federais 
em matéria civil ou criminal, ressal

, vada a hipótese do art. 101, lI, c;" 

Art. 10 - A alinea b do art. 110, inciso I, passa 
a ter a seguinte redação: 

"b) de dois juizes escolhidos, entre os seus 
membros, pelo Tribunal Federal d'e' 
Recursos;" 

Art. 11 -, As alineas a e b do inciso I do art, 
112 passam a ter a seguinte redação: 

"a) de dois juizes escolhidos pélo Tribunal 
I de, Justiça, dentre seus membros; 

'_b) de um juiz escolhido pelo Tribunal de 
Alçada, onde houver;" 

Art. 12 - Ao art. 112, inciso l, ,é acrescida a 
seguinte alinea: 

"c1 ,de um juiz escolhido pelo' Tribunal de, 
Justiça, dentre os Juízes de Direito, ou' 
de dois onde não houver Tribunal de 
Alçada," 

Art. 13 "- O inciso II do art. 112 passá a, ter 
a seguinte redação, suprimido o parágrafo único: 

"lI - do juiz federal, e, havendo mais de 
um, 'do que fOr escolhido pelo Tri
bunal Federal' de Recursos;" 

Art. 14 - Ao artigo 112 são acrescidos os se
guintes inciso e parágrafo: 

,"111 - por nomeação do Presidente <la Re
pública, de dois deritr~ seis cida
dãos de notavel saber Jurídico e re
putação ilibada, que não sejam in-' 
compatíveis por lei, indicados ,pelo 
Tribunal de Justiça, 

Parágrafo único - O Tribunal Regional 
Eleitoral elegerá para seu Presidente' um 
dos dois,desembargadores do Tribunal de 
Justiça, cabendo ao outro a' Vice-Presidên
cia." 

Art. 15, - O artigo 120 passa a ter a' seguinte 
redação: 

"Art. 120 - São irrecorríveis as decisões 
do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as 

-

que contrariarem a Constituição Federal, 
as denegatórias de habeas corpus e as pro

, feridas em mandado de segurança, das 
quais cábera recurso para o Supremo Tri
bun,ii' Federa!." 

Art. 16 - O ínciso' III do artigo 121 passa a 
ter a' seguinte redação: 

"111 - versarem sObre inelegibilidade ou 
expedição de diploma nas eleições 
federais e estaduais;" 

Art. 17 - O § 1.0 do artigo 122 da Constitui
ção passa' a ter a seguinte redação: 

"§ 1.. ,..,- As decisões do TribUnal Superior 

do Trabalho, com sede na Capital da Re-

, pública, são irrecorríveis, salvo se contra

riarem a 'Constituição, quando cabera r~

curso para o Supremo Tribunal Federa!." , 

Art. '18 -' Os incisos lI, IIl, IV, V e XI do 

artigo 124 passam a ter a seguinte redação: 

"lI -' poderão sei criados Tribunais (\e 
Alçada, com. a competência que lhes 
fOr atribuída na lei estadual; 

',lU - o ingresso na magistratura vitalicia 
dependerá de' concurso de provas, 
realizado pelo Tribunal de Justiça,' 
com 11 participação do Conselho 
Seccional da Ordem dos Advogados 

\, do Br",sil, e far-se-á, a indicação dos 
candidatos, sempre que, fór possivel, 
em lista triplice; 

ry - a promoção dos juízes far-se-á de 
'e!'trância para e~trância, por anti
guídade e por merecimento, alter
nad~mente, 'e, no segu'ndo caso, de
penderá de lista triplice organizada 
pelo Tribunal de Justiça. Igual 'pro
porção se ,observará no· 'acesso ao 
Tribunal, ,ressalvado o .disposto no 
n,O V dêste artigo; p'ara isso, nos 
casos de' merecimento, a lista tri
plice se comporá ,de nomes escolhi
dos dentre os dos; juizes de qual
quer entrância. Tratando-se de an
tiguidade, que se apurará na últi-

, ma entrância, ou, se fór o caso, na 
imediatamente inferior, o Tribunal 
resolver~, preliminarmente: se deve 
ser ,indicado o juiz mais antigo, e,. 
se êste fôr. recusado por' três quar
tos dos votos dos desembargadores, 
repetirá a votação relativamente 
ao ,imed,iato. e a~~im por diante, 
até se fixar a indicação, Somente 
após dois anos de efetivo exercício 
na respectiva entrância poderá o 
juiz ser, promovido. 

V - na co~posição de quaiquer tribu
nal, um qUinto dos lugares s~rá pre
enchido' por advogados que estive
rem ,em efetivo exercicio da profis
são e membros do Ministério Pú
blico, de notório merecimento e re
putação ilibada, com dez anos, pelo 
menos, de Bl'átlca forense, para ca
da vaga, o' Tribunal, em sessão e 
escrutínio secretos, votará lista tri~ 

, . 

,m 
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plice. Escolhido um membro do Mi
nistério Público, a vaga seguinte se
rá preenchida por advogado; 

XI - poderão ser criados cargos de jui
zes togados com investidura liinita
da ou não a certo tempo, e compe
téncia para Julgamento das causas 
de pequeno valor. :esses juizes po
derão substituir os juizes vitall
cios;" 

Art. 19 - Ao artigo 124 são acrescidos os se
guintes incisô e parágrafos: 

"XIII - a lei poderã estabelecer processo, 
de competência originaria do Tri
bunal de Justiça, para declaração 
de inconstitucionalidade de lei ou 
ato de Municlpio, em conflito com 
a Constituição do Estado. 

§ I.· - A tJ~ão prestará a cooperação fi

nanceirá que fôr necessária a aS$egurar 
) 

aos juizes dos Estados remuneração cor-
respondente à. relevância de suas funções. 
§"2.· - A cooperação será soliéitada, jus-

A MESA DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

BILAC PINTO 

Presidente 

Batista Ramos 
1,0. Vice-Presidente 

Mario Gomes 
2.°. Vlce-Presldc'nte 

Nilo Coelho 
l.o·Secretário 

H enriq'ue La Rocque 
2.o ·Secretário 

Emilio Gomes 
3.0 ·Secretárl0 

'Nogueira de Rezende 
4.0 -Secretário em éxerc[clo 

... 

tificadamente, pelo Govêrno do Estado, 
através de qualquer dos seus podêres, e 
não será deferi<ia se os juizes da entrân
cia mais graduada estiverem. percebendo 
vencimentos iguais, ou superiores aos do 
juiz federal que nêle tiver exercício. 
§ 3.· - A vantagem decorrente do subsidio 
federal não se incorporará aos vencimentos 
dos magistrados para o efeito do artigo 95, 
IH, nem excederá um quarto dos venci
mentos que os magistrados estiverem per
cebendo na ocasião." 

Art. 20 - O artigo 125 passa a ter a seguinte 
redação: 

. "Art. 125 - A lei organizará o Ministério 
Público da União junto aps órgãos judiciá
rios federaiS (art. 94, I a V)." 

Art. 21 ""7 O parágrafo L· do artigo 201 passa 
a ter a seguinte redação: 

\ 

""§ I.· ...:.. As . ca';'as propostas perante ou
tros juizes,lse a União nelas intervier" como 
assistente ou oponente, passarão a: ser da 
competência do juiz federal." 

Brasilla, em 26 de novembro de 1965. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 17' 

As Mesas da Câmara dos' Deputados e do 
Senado Federal promulgam, nos, têrmos do art. 217, 
§ 4.°, da Constituição Federal, a seguinte' emenda 
ao texto constitucional: 

Art. I,· - O art. 39 da Constituição passa a 
ter a seguinte redação: 

"Art. 39 - O Congresso Nacional reunir
se-á, anualmente, na Capital da República, 
de 1." de março a 30 de j~o e de 1.~ de 
agôsto a 1.0 de dezembro." 

Art. 2.·, - São acrescidos ao art. 41 da Cons-, 
tituição os seguintes incisos: _ 

. , 
" .' •••••••••••••••••••••••• 0.0 • •••••••••••• 

VI - atender a matêria relevante ou ur
gente, a juiZo da Mesa de qual
quer das Casas do Congresso Naé. 
cional; 

VII - apreciar, por "olicitação do Pre-' 
sidente da República, .projetos de 
lei de sua iniciativa." 

Art. 3.· - O art. 54 da Constituição, acrescido 
de um parágrafo, passa'a ter a seguinte redação: 

"Art. 54 - Os Ministros de Estado são , 
obrigados a comparecer perante a Câmara 
dos Deputados, o Senado Federal ou qual
quer das suas comlssõJ~, quando uma ou 
outra Câmara os convocar para, pessoal
mente, prestar informações' acêrca de as
sunto prêviamente determinado .. 

fi 1.° - A falta de comparecimento, sem 
justificação, importa crime de responsa
bilidade. 

§ 2.· - Os Ministros de Estado, a seu pe
dido, _pOderão compar,ecer perante às co
missões' ou o Plenário de qualquer das 
Casas do Congresso' 'Naclonal e discutir 
projetos relacionados com o Mintstério Sob 
sua díreção." 

Art. 4.· ....: O art. 58 da Constituição, mantidos 
os atuais parágrafos, passa a ter a seguinte re
dação: 

"Art. 58 O número de Deputados será 
fixado, por lei, em proporção que não ex
ceda de um para cada trezentos mil habi
,tantes, até vinte e cinco' Deputados, e, além 
'dêsse limite, um para cada quinhentos mil 
habitantes." 

Art, 5,· - J;: acrescido ao art. 65 da Consti
tuição'o seguinte parágrafo: 

"Parágrafo único - A lei regulará o pro-
, cesso de ftscalização, pela Câmara dos 

Deputados e pelo Senado Federal, dos atos 
do Poder Executivo e da administração des
centralizada."· 

Art, '6,· - Os pará~afos do art. 67 da Cons-
tl,tUição passam a ter a seguinte redação: 

"§ I,· - Cabe à Càm!,ra dos Deputados e 
ao Presidente da RepÚblica a iniciativa 
dos projetos de lei sôbre matériá'finan
ceira. 
§ 2,° - Ressalvada a competência da Câ
mara dos Dep~t,!do.s, do Senado e dos 
Tribunais Federais, no que conceme aos 
respectivos serviços administrativos, com
pete exclusivamente ao Presidente da Re
pública a iniciativa das leis que criem car
gos, funções ou empregos públicos, au~ 

mentem vencimentos ou .a despesa pública 
e . disponham sóbre a 'fixação das Fôrças 
Armadas. Aos projetos oriundos dessa 
competênCia exclusiva do Presidente da 
República não serâo admitidas emendas 
que aumentem a despesa prevista. 
§ 3.· - A discussão dos projetos de lei' 

. de iniciativa do Presidente da RepÚblica 
começará na Câmara dos Deputados e sua 
votação deve~á estar co~cluida dentro de 45 
(quarenta e cinco)' dias, a contar do, seu 
recebimento. Findo êste prazo, sem deli~ 
beração, ô projeto passará ao Senado Fe
deral com a redação 'originária, e a revisão, 
discutida e votada num só turno, deverá 
ser concluida dentro de 45 (quarenta e 
cinco) dias.' Esgotado b 'prazo; sem deli
beração, considerar-se-á aprovado o texto 
como proveio da Câmara' dos Deputados. 
§ 4.· - A apreciação !ias emendas do Se
nado Federill pela Câmara dos Deputados 
se processará no prazo de 10 (dez) dias, 
decorrido o q'1al serão tidas como apro
vadas. 

• § 5.· - A, Câmara dos Deputados e o Se
nado Federal poderão delegar podêres a 
coII"iissôes especiais l organizadas com ob
servância do disposto no parágrafo único 
do art. 40, para discussão e votação de 
projetos de lei. O texto do projeto 'apro
vado será publicado, e considerado como 
adotado pela Câmara respectiva, salvo se, 
no prazo de 5 (cinco) dias, a maioria dos 
membros da Comissão ou 1/5 (um quinto) 
da Câmara dos Deputados ou do Se~ado 
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Federal requerer a sua apreciação pelo 
PlenariÇl. 

§ 6.° - Não poderão ser objeto' da auto
rizaçãoprevista no § 5.° os projetos sObre: 

I - ·atos da competência exclusiva do 
Congresso Nacional, assim como os 
de competência privativa do Sena
do Federal e da Câmara dos Depu
tados; 

U - organização dos Juizos e tribunais e 
garantias da magistratura; 

lU - nacionalidade, cidadania e direito 
eleitoral; . 

IV - matéria orçamentária; 

V - minas, riquezas do subsolo e· que
das-d'água; 

VI - estado de sítio. . . 
. I 

§ 7.° - Os proj~tos de lei ~Obre o Distrito' 
Federal serão examinados' em comissão 
mista da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal e votados separadamente nas 
duas Casas, observados os prazos estabe
lecidos nos §§ 3.° e 4.° dêste artigo. 
§ 8.° - Os projetos de leis complementa
res da Constituição e os de Código ou de 

... reforma de Código receberão emendas pe

. rante as comissões, e sua tramitação obe-
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decerá aos prazos que forem estabelecidos 
nos regimentos internos ou em resoluções 
especiais. 

§ 9.° - O projeto de lei, que, na Câmara 
de origem, receber parecer contrârio, quanto 
ao mérito, de tOdas as comissões a que 
fôr distribuído, será tido como rejeitado. 
§ 10 -' Os prazos estabelecidos neste artigo. 
para a elaboração legislativa não correm 
nos períodos de recesso do Congresso Na
cional." 

Art. 7.° - O § 1.0 do art. 70 da Constituição 
passa a ter a seguinte redação: 

':§ 1.° - Se o President~ da República 'jul
gar o projeto, no todo ou em parte, incons
titucional ou contrário' ao interêsse público, 
vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de 
dez dias úteis, contados daquele em que o 
receber, e comunicará, no mesmo prazo, ao 
Presidente do Senado Federal, os motivos 
do veto. Se a sanção fôr negada quando 
estiver finda a sessão legislativa, o Presi
dente da' República publicará o veto. O 
veto parcial deve abranger o texto de 
artigo, .parágrafo, inciso, item, número ou 
alinea . 

Brasília, em 26 de novembro de 1965. 
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EMENDA CONSTiTUCIÓNAL N.o· 18 

As Mesas da Câmarú'dos Deputados e ·do Senado Federal promUlgam, nos' 
têrmosdo art; 217, § 4.0 , da Constituiçã~, a seguinte Emenda ConstituCional: 

CAPíTULO· I 

Disposições Gerais 

Art. 1.· - O sistema' tributário nacional com
põe-se de impostos, taxas e contribuições de melho
ria, e é regido. pelo disposto nesta Emenda, em leis 
complementares, em resoluções do' Senado Federal,' 
e, nos limites' das respectivas competências, em lei' 
federal, estadual ou municipal. 

Art. 2.· - Il: vedado à União, aos' Estados, ao 
Distrito Federal e aos Munic'ipiós: 

I - instituir ou majorar tributo sem que 
a lei o estabeleça, ressalvados os casos 
previstos nesta Emenda; 

11 ~ cobrar impôsto sôbre' Ó· patrimônio e 
a renda, com' base em lei posterior à' 
data inielál do· exercício financeiro 'a 
que corresponda; 

111 - estabelecer Úmitações ao· tráfego, no 
território' nacional, de pessoas ou mer
cadorias, por meio de tributos interes
taduais ou internlunicipais; 

IV - cobrar impostos sObre: 
a) o patrimônio, a renda ou os serviços 

uns dos outros;' . 

.' b) templos' de qualquer cuito;' 
c) o patrimônio, a renda' ou serviços 

de J'artidos políticos e de institui
ções de educação ou de assistênCia 
social, observados os requisitos fixa
dos em lei complem,entar; . 

. d) o papel destinado exclusivamente à 
impressão de jornais, periódicos e' 
livros. . 

§ 1.· - O disposto na letra a do n.O IV é 
extensivo às autarquias, tão-somente no que. se re
fere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vin
culados 'às suas finalidades essenciais, ou delas 
decorrentes. 

§ 2.· - O '. disposto na letra a, do ·n.o IV, 
não, é. extensivo aos serviços. publicos- concedidos, 
cujo tratamento tributário é . estabelecido pelo 
poder concedente no- que se refere aos tributo's de 
sua competência, ressalvados os serviços públicos . 
federais concedidos, cuja isenção geral de tributos 
pode ser institulda pela União, por meio de lei es_ 
pecial e tendo em vista o interêsse comum.' 

Art: 3.· ...:. Il: vedado: . 
i - à União, instituir tribüto que não seja 

uruforme em todo (, território nacio~ 
nal, ou' que importe distinção ou pre
ferência e'm favor de determinado 'Es~ 

. tado ou Municlpio; . 

11 - aos Estados,. a~' Distrito Federal e aos 
. . Municípios, estab'elecer diferença tri

butái-ia entre 'bens de 'qualquer natu
reza, 'em razão da sua procedência óu 
do seu destino. 

Art .. 4.· - Somente a União, em casos excepcio
nais definidos em lei complementar, poderá insti" 
tuir empréstimos compulsórios. I 

CAPiTULO 11 

Dos Impostos 

SEÇAO I ' 

. nisp'osiç~es Gerais 

Art .. 5.· - Os impostos. componentes do sistema 
tributário nacional são exclusivamente os que 
constam desta Emenda, com as competências e li-
mitações nela ,previstas. . . 

Art. 6.· -: Competem: 
. I '-,ao Distrito Federal e aos Estados não 

divididos em Municípios, cumulativa
mente, os impostos atribuldos aos Es
tados e aos Municípios.; 

ri .~ à. União, nos. Territórios Federais, 'os 
. . impostos atribuídos aos Estados, e, se 

aquêles não forem divididos em' Mu~ 
nicípios, cum)Jlativamente os atribui~ 

dos a êst~s. 

SEÇAO II 
I 

Impostos sôbre o Co~ércio Exterior" 

Art. 7.·.·-; Compete à União': 
'. I - o impôsto sôbre a irrÍpoitação de pro

. dutos estrangeiros; . 
" 11 - o impOsto sôbre a .exportação, para o 

estrangeiro, de produto& nacionais ou 
nacionalizados .. 

§ 1.· -.0 Poder Executivo· pode, nas condi
ções e nos limites "estabelecldos em lei, alterar as 
alíquotas ou as. bases de cálculo 'dos impostos a 

. que se· refere êste .artigo,·a fim de ajustá-los aos 
objetivos da polltica cami:lial e. de comércio ex
.terior. 

§ 2.· -., A receita liquida do impôsto a que se 
refere '0 n.o II dêste ar,tigo destina-se à formação 
de reservas monetárias, na forma da lei. 

SEÇAO 111 

Impostos sôbre o Patrimônio e a ~enda. 
, . 

Art. 8.· - Competem à União: 
I -'- o impôsto sôbre a· propriedade terri

torial rural; 
11 -:- o impôsto sôbre 'a renda· e proventos 

de qualquer natureza. 

Art, 9.· - Compete aos Estados o impôsto sObre 
.: tran'smissãó, a qualquer título, . de bens imóveis 
por natureza ou por acessão física, como" "definidos 
em lei, e de direitos reais sôbre imóveis, exceto os 
direitos reais de garantia. 

§ 1.· - O impôsto incide sôbre a cessão de 
direitos relativos à aquisição dos bens referidos 
neste artigo. 

§ 2.· -"0 impôsto :não incide' sôbre a trans
missão dos bens ou direitos réferidos neste artigo, . 
para sua incorporação ao capital de pessoas jurí
dicas; salvo o daquelas cuja 'atividade preponde
rante, como defÚlida em lei complementar, seja a 
venda ou·.a locação da' propriedade imobiliária ou 
a cessão' de direitos relativos à sua aquisição. 



/ 

§ 3.· - O impOsto compete ao Estado da si
tuação do imóvel sôbre que versar a m'utação pa
trimonial, mesmo que esta decorra de sucessão 
aberta no estrangeiro. '. 

§ 4.· - A alíquota do impOsto não excederá 
os limites fixados em resolução do Senado Fede-

, ral, nos -têrmos ,do disposto em lei complementar, 
e o seu montante será dedutivel do deviau a União, 
a titulo do impôsto de que, trata o art. H.o, n.· ,n, 
sôbre o provento decorrente da, mesma transmissão. 

Art. lO' - Compete aos Municlpios o impôsto 
sObre, a propriedade predial e territorial lirbana. 

SEÇAO IV 

Impostos sôbre a P-rodução e a Cir~ulação 

Art. 11 - Compete à União o impOsto sôbre pro-
dutos industrializados. . 

Parágrafo único - O 'impôsto é seletivo em fun
ção da essencialidade dos produtos, e não-cumula
tivo, 'abatendo-se, em cada operação, o montante 
cobrado, ;nos anteriores. 

Art. 1Z - Compete aos, Estados o impôsto sObre 
operações relativas !\ circulação de mercadorias, 
realizadas por comerciantes, industriais e· produ-
tores. ' 

§ 1.· - A alíquota, do impõsto é uniforme 
para tõdas as mercadorias, não excedendo, nas· 
operações que as destinem a outro Estado, o limite 
fixado em resolução ,do Senado Federal, nos têrmos 
do disposto em lei complementar. 

,§ Z.· - O impôsto é não-cumulativo, abaten-' 
do-se, em cada operação, nos têrmos do disposto 
em lei complerrientar, o montante cobrado nas an
teriores, peio mesmo ou por outro Estado, e nao 
incidirá sôbre a venda a, varejo, diretamente ao 

. conswnidor, de gêneros de primeira necessidade, 
definidos como tais por ato do Pdder Executivo 
Estadual. 

Art. 13 - Compete aos Municipios cobrar o im
põsto referido no artigo anterior, com ,base na le
gislação estadual a êle relativa, 'e por alíquota não 
superior a 30% <trinta por cento) da instituída 
pelo Estado. ' 

. Parágrafo único '- A cobrança prevista neste' 
artigo é limitada às operações ocorridas' no terri
tório do Município, mas independente da efetiva ar
recadação, pelo Estado, do impõsto a que se' refere 
o artigo anterior. 

Art. 14 - Compete à União o impôsto: ' 

I - sôbre operações de crédito, câmbio ~' 
seguro, e' sôbrê operações relativas a 
tltulos e y"IOres mobiliários; 

11 - sôbre serviços de transpc;>rtes e comu
nicações, salvo os de natureza estri

, tamente municipal. 

§ 1.· - O Poder Executivo pode, nas condi
ções e nos limites' estabelecidos em lei, alterar as 
alíquotas ou as bases do cálculo do impOsto, nos 
casos do n.o I dêste artigo, a fim de ajustá-lo aos 
objetivos da política monetária. 

§ Z.· - A receita' líquida do impOsto, nos 
casos do n.· I dêste artigo, destina-se à formação 
de, reservas monetárias. 

Art. 15 - Compete aos Municlpios o impOsto 
sObre ,serviços de qualquer natureza, não com
preendidos na corripetência tributária da União e 
dos Estados., ' 

Parágrafo único - Lei complementar estabele
cerá critérios, para dist~nguir as atividades a que 
se refere êste, artigo das previstas no art. 12. 

SEÇAO V 

Imp.ostos Especiais 

Art. 16 -' Compete à União o impõsto sObre: 
I - produção, importação, circulação, dis

tribuição ou consumo de combustíveis 
e lubrificantes líqUidos ou gasosos de 
qualquer origem' ou natureza; 

11 - produção, importação, distribuição ou 
consumo de energia elétrica; 

111 - produção, circulação QU consumo de 
minerais do' País. . 

Parágrafo único - O impõsto incide, uma só vez, 
sôbre uma dentre as operações previstas em cada 
inciso dêste artigo e eX,clui quaisquer outros .tri
butos. sejam quais forem sua natureza ou compe
tência; incidentes sôbre aquelas operações. 

Art. 17 - Compete à União, na iminência ou no . 
caso de guerra externa, instituir, tel1!poràriamente, 

, impostos extraordinârios. compreendidos ou não na 
enumeração constante dos arts. 8.° e 16, suprimi
dos, gradativamente. no prazo máximo de cinco 
anos, contados da celebráção da paz. 

CAPiTULO 111 

Das Taxas 

Art. 18 - Compete à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municlpios; no âmbito de 
suas respectivas atribuições, cobrar taxas em fun
ção do exercício regular do poder de polícia, ou 
pela utilização, efetiva ou ,potencial, de serviços 
públicos especificos e divisíveis, prestados ao con-
tribuinte ou postos à sua disposição. ' 

Parágrafo único -" As taxas. não terão base de 
cálcuio idêntica à que corresponda a impõsto refe
rido nesta Emenda. 

CAPíTULO IV 

Das Contribuições de Mel~oria 

Ar,t. 19 -, Compete à União, aos Estados, ao Dis
trito Federal e aos Municípios, no ámbito de suas 
respectivas atribuições, cobrar contribuição de me-

',lhoria para fazer face ao custo de obras públicas 
de que decorra valorização imobiliária, tendo como 
limite total a despesa realizada e como limite in
dividuai o acréscimo de valor que da obra resuitar 
para 'cada imóvel beneficiado. 

CAPíTULO 'V 

Das Distribuições de Receitas Tributárias 

Art. 20 - Serão distribuídos pela União: 

I - aos Municípios da localização dos im'ó
. veis, o produto da arrecadação do im

pôsto a que se referer o art. 8.0, n.o I; 

li: - aos Estados e aos Municipios, o pro
duto da arrecadação, na fonte, do im
põsto a que se refere o art. 8.0, n.o II, 
incidente sôbre a renda das obriga
ções de sua dívida pública e sôbre os 
proventos ·dos seus servidores. e dos 
de suas autarquias. 

Parágrafo úniéo - As autoridades arrecadadoras 
dos tributos a, que se refere êste artigo farão en
trega aos Estados e Municipios das importâncias 
recebidas correspondentes a êstes impostos, à me
dida em que forem sendo arrecadadas, indepen
dentemente de ordem das autoridades superiores, 
em prazo não maior de trinta dias, a ecn tar da 
data, do recolhimento' dos mesmos. tributos, sob 
pena de demissão. 

Art. Zl ~ Do produto da arrecadação dos im
postos a que se referem o art. 8.0, n,o II, e, o art. lI, 
80%' (oitenta por cento) constituem receita da 
União e o restante distribuir-se-á' à razão de 10% 
<dez por cento) ao FUndo de PartiCipação dos Es-

. tados e do Distrito Federal, e 10% (dez por cento) 
ao ,Fundo de Participação dos Municlpios. 

§ 1.0 - A aplicação' dos Fundos previstos 
neste' artigo será regulada por lei complementar, 
que cometerá ao Tribunal de Contas da União o 
cálculo e a autorização do pagamento' das quotas 
a cada entidade participante, independentemente 
de autorização orçamentária ou de qualquer outra 
formalidade, efetuando-se a entrega, mensalmente, 
'através dos estabelecimentos oficiais de crédito. 

I' 



§ 2.· - Do total recebido nos têrmos do pa
rágrafo anterior, cada entidade participante des
tinará obrigatoriamente 50% (cinqüenta por centol, 
pelo menos, ao ~eu or~amento de capital. 

§ 3.· - Pa;a os efeitos de cálculo da pércen
tagem destinada aos Fundos de Participação ex
clui-se, do' produto da arrecadação do Impôsto a 
que se refere o art. 8.°, n.o II, a parcela distribuída 
nos têrmos do art. 20, n.o II. 

Art. 22 - Sem prejuízo do disposto no art. 21, 
os Estados e Municípios que celebrem com a União 
convênios destinados a assegurar ampla e eficiente 
coordenação dos respectivos programas de investi
mentos e serviços públicos, especialmente no campo 
da política tributária, poderão participar de até 
10% (dez por centol da arrecadaç'ào efetuada, nos 
respectivos territórios, proven\ente do impOsto re-. 
ferido no art.' 8.°, n.o II, incidente sôbre o rendi
mento. das pessoas físicas, e no art.· 11, excluído o 
incidOO'lte sôbre 'fumo e bebidas alcoólicas. 

Art. 23 .:.. Do próduto da arrecadação do im
'pOsto a que se refere o art. 16 serão distribuldos 
aos Estados, ,ao Distrito Federal e' aos Municípios 
60% (sessenta por centol do que incidir sôbre ope
rações relativas a combustíveis, lubrificantes e 
energia elétrica, e 90% (noventa po.r centol do que 
incidli- sôbre operações relativas a minerais do 
País.' . 

Parágrafo único -.: A distribuição prevista neste 
artigo será regulada em resolução do Senado Fe
deral, nos têrmos do disposto. em lei complemen
tar, proporcionalmente à superfície e à população 
das entidades beneficiadas, e à produção e ao con
sumo, nos respectivos territórios, .dos produtos-a 
que ~e refere o Impôsto. 

Art. 24 - A lei federal' pode cometer aos Esta
dós, ao Distrito Federal, ou aos Municípios o en
cargo de arrecadar os impostos, de competência da 
União, cujo produto lhes seja 'distribuído no todo 
ou em parte. . .' 

Parágrafo único - O disposto neste artigo apli
ca-se à arrecadação dos impostos de competência 
dos Estados, cujo .produto êstes venham a distri-

.' . 
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buir, no todo ou em parte, aos respectivos Muni
cipios. 

CAPíTULO VI 

Disposições Finais," e Transitqrias 

Art. 25 - ResSalvado o disposto no art. 26 e seus 
parágrafos, ficam revogados ou substituídos pelas 

. disposições desta Emenda o' art. 15 e seus pará
grafos, o art. 16, o art. 17, o art. 19 e seus pará-

. grafos, o art. 21, o'i 4.° do art. 26, o art. 27, o art. 29 
e seu parágrafo único, os n.os I e li do art. '30 
e seu parágrafo único,.o art. 32, o i 34 do art. 141, 
o art .. 202' e o art. 203 da: Constituição, o art. 5." 
da Emenda Constitucional n.O 3, a Emenda Cons
titucional il." 5 e os arts. 2." e 3." da Emenda Cons-
titucional n." 10. . 

Art. 26 - Os tributos de competência da União, 
dos EstadOs, do Distrito Federal e dos Municípios, 
vigentes à data da promulgação' desta Emenda, 
salvo ·0 impôsto de exportação, poderão continuar 
a ser cobrados até 31 de dezembro de 1966, deven
do, nesse prazo, ser revogados, alterados ou subs
tituldos por outros, na conformidade do disposto 
nesta Emenda.' 

§ 1.· - A lei complementar poderá estabele
cer que as alterações e substituições tributárias, na 
conformidade do disposto nesta Emenda, entrem 
gradualmente em vigor nos exercícios de 1967, 
1968 e 1969. 

§ 2." - O art. 20 da Constituição ficará re
vogado, em relação a cada Estado, na data da en
trada em vigor da lei que nêle instituir o Impôsto 
previsto no !lrtigo 12 desta Emenda. 

§ 3.· - Entrará em vigor a 1.0 de janeiro do 
ano seguinte ao da promulgação desta Emenda o 
disposto no art. 7.", n." II, no. seu § 2.°, e, quanto 
ao impôsto de exportação, o previsto no seu § 1.°._ 

. Art. 27 -São extensivos à Região Amazônica 
todos os incentivos fiscais, favores creditícios e de
mais vantagens concedidas pela legislação à 'Re
gião Nordeste' ~o BrajjL •.. ~L n ' 

Brasllia, .)- de~1965. , 
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2.0 -Secretárlo em exerclCl0 

Joaquim Parente 

3.0 -Secretárlo em exerc1cio 

Guido M ondin 
4. 0 -Secretárl0 em exercicio 



• 
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,EMENDA CONSTITUCIONAL' N.019 ' 

As Mesas da CâIYIara do,s Depútados e do Senado Federal promulgam, nos, 
têrrrios dó' art, 217, § 4,°, da Constituição,' a seguinte Emenda ao texto 
constitucional: 

Art. 1.0 - O art.. 50 da Constituição passará a ter a seguinte redação: 

'''Art. 50 - Enquanto durar o mandato, o funcionário público ficará 
afastado do exercício do cargo e s6 por antigüidade poderá ser promo
vido, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para essa promoção 

, e para aposentadoria," " ' 

Art. 2.° - O § 4.° dÓ art. 182' da Constituição passará ~ ter a seguinte 
redação: 

"§ 4.° O militar em atividade que aceitar qualquer cargo público 
civil temporário não-eletivo será agregado ao respectivo quadro e 
somente poderá ser promovido por antigüidade, contando·se-lhe o 
tempo de serviço apenas para aquela promoção, transferência' para a 
reserva ou reforma, Depois de dois anos de afastamento, contínuos ou 
não, 'será transferido, ná forma da lei, para a reserva, ou reformado." 

Art. 3.° - Na aplicação do disposto no § 4,° do art. 182 da Constituição, 
os militares que, na data de publicação desta Emenda, já se encontrarem 
afastados, no desempenho de cargo público civil, há dois anos ou mais, poderão 
permanecer nessa 'situação por mais seis meses. Os que estiverem afastados há 
menos de dois, anos poderão assim permanecer até completarem o máximo de 
dois anos e seis meses de afastamento, ' 

, ' 

Brasília, 7 de dezembro de 1965, 

A Mesa da Câm~ra dos Depu,tados 

BILAC PINTO 
Presidente 

Batista Ramos 
1,°-V1t:?e-Presldente 

Mario Gomes, 
2. o _Vice_President.e 

Nilo Coelho 
1.0 -Secretf!,rlO 

Henrique La Rocque 
2·f-secretário 

Emilio Gomes 
3.O -SecretArlo 

Nogueira de Rezende 
4. o-Secreté.rio em exercicio 

A Mesa do Senado Federal 

AURO MOURA ANDRADE 
Presidente 

Canlillo Nogueim da Gama 
Vlce-Preside~te . 

Dinarte Mariz 
l."-Secretário 

Adalberto Sena 
2. o-Secretário em exercício 

Joaquim Parente 
3.o ·Secretárlo em exercício 

Guido Mondin 
4.o -Secretárlo 

.. 
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ANEXO XXXV 
PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Com Tramitação em Separado 



AtfFX:J IHl XXXV 

, 

PRO.TFTOS DE .&D. ~1HrnADOS ~ CONGHESSO NACIONA.L ~ "'RAlnTAÇÃO ~ S"fl'ARAT.:c ~ J2.llif. CASAS DE ACÔnDO COM 

In 
~ PARÁGRAFO ÚNICO, .QQ ATO INSn'l.'0"CIONi\L 

P,roja tos ~ .i.!liciatl va ~ Sr. Presidente da. Hepúb1ica 

NÚMERO 
EM.KN'rA MENSAG:XM ,L~I'rURA HE3ULTADO LEI OB8I1:-lVAÇO:n:S r> D ~ Nº Um fi i') S.r. C.D, S"F. RESULT AN'l'E ~ ~ - , -

2' 592-B/65 23/65 Dispõe sôbre ()S recu,rEooe 23 15.3.65 16.3.65 29.4.65 aprovo aprovo Lei nl1 4 629 
de t"lIitro e regulament s. as subst. 11.5.65 de 2'7.5. 65 
catfleor:ias prof! sstonais 9.4.65 ,(not) 
correspondGntes. 

2: 593-B/65 2h/65 Incorpora ao ·!!Fundo" de 31 15.3.65 16.3.65 29.4.65 ·aprov. aprovo Lei nº 4 679 
que trata o Decreto-lei n Q c/emenda subst o de 16.6.65 
2 063, de 7.3.~.0, de liA E- 9.4.65 25.50 65 
quitativa dOE Estados Uni-
cios do Bras:ll"~ a importâ.!2 
eia dos S 01.:5 debitol3 fls-, 

providên-cais e da outras 
elas. 

-:> 59h-B/65 33/65 Complementa a Lei n 2 25 13.3.65 16.3.65 5.5.65 aprov. aprovo Lei n 2 4 669 Veto - • • • 
3 917, de 14.7.61, ,que re- subst. c/emendas de 8.6 0 65 parcial 
organizou o Ministerio das 22.4.65 18 o 5.65 
Relaçõe3 Cl:xterioros. 

::> 6)0-B!65 25/'65 Autoriza o Poder Executi 30 15.3.65 18.3.65 29.4 .• 65 aprovo upro'l. Lei n 2 4 ' 3:l: o .1..) 

'170 a abrir,pelo.Minlst~ri~ 9.4.65 .11.5. 6 5 o.e 18.5.65 
0n Guerra$ o credito espe- (not) 
eial de D. 2 750 000 para 
o fim que espe clf:tca. 



-
xxx.v/2:. 

NÚ11~RO EMENTA HE1i"SAGEM LEITURA RESULTADO LEI OB3ERVAÇ(j~S T-]) S.F. N2 DATA C.D. ~ C.D.!" S.F. RESULTANTE ~ -
: b31-B/65 26/65 Concede isenção dos im- 22 15.3.65 18.3.65 29.4.65 aprov. aproy. Lei n!l 4 642 

pos toe' de lmport3.ção e de 9-.4.65 19.5.65 de 31.5.65 
consumo, bem como de taxa 
de despacho aduaneiro, pa-
ra os rnaquinl smos e mater! 
ais importaSios pela C;;:~,AT-

Centrais Eletri CEiS Matogr~ , 
aensa S.A "' e da. outras uro 
vidênclas. 

. -
632-B/65 60/65 Revoga o art. 2º da LeI 24 15e3 q 65 12.3.65 14 r-; óC:; aproY. aprovo Lei nº 4 708 o J. .I 

nº 1 o24-A, de 29.l2.4.9,p~ 4.50 65 8.6.65 de,28.6 0 65 
ra o fim de possibilitar, o 
aprovei tame~to, pelo pro-
p.d9 M.ini'3ter1,Q il.a t-tari nha, 
da area de terreno onde se 
lucaliza a Escola de Apren 
dizes Marinhelros do. Bahiã 
e duas depe ndéin cl&s , "'1'1 Sal 
vador. 

633-13/65 27/65 Determina a inclusão da 26 15.3.65 18.3.65 29 .l.~o6 5 apro·v. aprov. Lei n Q 4 6~.3 
espp-ciaUzação de Engenbei 9.lt.b5 1905.65 de 31.5.65 

Florestal -ro na enumeraçao 
-:10 art. 16 do Decreto-lei 
n Q 8 620; de 10.1.46. 

636-IJ/65 31.+/65 Concede 
~ 

b8ne- 41 , o ~ 6c:; 13.3.65 5·5.65 Lei nº 4 656 Veto pensa0 aos _ .. .1,,). ./ ap"!'ov. .aprpv. , , 
ficiari os do s'3r'viço publ,!. subst o 19.5.65 de 2.6.65 . parcial 
co e~ vi 1, riemHié10 em d9- 20.4.6.5 (not) 
correnoia do Ato Instituei 
onal, 

, 
o'Jtras pl"ovidê!.! e da 

elas. 

b37-B/65 28/65 Altera o art~ 42 da Lei 37 15.3~65 22.3.65 29.4.65 aprovo aprovo Lei n 2 4 653 
n Q 2 391, de 7~1.55,g,ue fi 9 .1.:.~65 c/emenda de 31 050 65 -xa os efetivos' das Forças 11. 5.65 (not) 
Ã.rmadas tempo de paz. :,..:l. em 



-
NÚHKRO EMENTA MENSAGEM 

2 638-B/65 29/65 

2: 639-B/65 30/65 

Dispõe sobre a elevaç ão do 
capital da Fabrica Nacional 
de Motores e da outras 'Oro vi 
dênc1as. 

35 

Autoriza o Poder Executivo 34 
a abrir, pelo Ministério da 
Educação, o crédito especial 
de D$ 180 ÓOO 000 para cus
tear as desp~sas co~ obras 
de recupernçao do imovel si
tuado no Estado da Guanabara, 
à. praia do Flamenr,o nº 132. 

Dispõe sôbre o seguro de 39 
crédito à exportação e dá ou 
tras providências. . 

Considera morto em defese: 27 
da ordem das Instituições e 
do regime o Major-Aviador Ru 
bens Florentino V8!z. -. 

2 643:-B/65 41/65 Autoriza o Poder E~acutlvo 47 
~ abrir, paIo Minist9rl0 da 
Viação e Obras Públicas, o 
crédito e spe c1al de Cr$ ••••• 

2' 6!~-B/b5 36/65 

25 100 078 para o fim que e3 
pecifica. -

Autoriza o Poder Executivo r . 
a abr~r, pelo Minfsterio da 
Aeronautiea, o credito aspe .. 
daI de C:$ 103 !806000, para 
o fitr. que e ape.ci fic a. 

: "" 

-

L.,G;ITURA RESULTADO 

29 .L~.65 aprov. 
Cf emenda 
9.'.+.65 

aprovo 
11.5.65 

(not) 

ap.!'ov. 
1l.5.65 

(not) 

YY:YvJ!-z.' 
- -~.,. J 

LEI "" RBSULTANTE OBSERVAGvE: 

Lei n l1 4 634 
de 18.5.65 

Lei nº.4 635 
de 18.5.65, 

5.5.65 aprovo aprovo Lei n2 4 678 
c/eDl'3ndas c/emendas de 16.6 0 65 

, 20..4.65 19 ~~ .65 

Veto 
'parcial 

7.5.65 aprovo 
c/emenda 
27 .Ih 65 

aprovo 
1.6.65 

505.65 a!)rov. . aprovo 
c/emendas 19.5.65 
20 0 4.65 .'. . 

Lei n2 4 664 
de 8.6.65 

Lei nsi 4 649 
de 3105 0 65 



----------------------------------------------~-----------------------------------I 

K.XXv/4 

NÚMERO 
EHENTA mNSAGEM unTURA RESULTAOO LlLI OBSFRV AÇ(5t:: C.D 1.. S ,"l L IrQ-- DATA C.D, . s.fi , . C.D • S,F, MSULTÂNTE - - -

2 645-B/65 37/65 Autoriza o Pod er :rt:xecllti vo 52 25.3.65 2:5.3.65 5.5.65 Q"rcv. aprovo TIêi .!l~'4,644 
a abrlr, pelo ml}j.stério da c/9mende 19.5. 65 de 31.5.65 
Aeronautica o credito especl 20.4.65 
aI de Cr~ 500 000 000, para õ 
fim que especif'i ca. 

.., 646-B/65 38/65 A~re crédito especial, no 58 24.3.65 25.3.65 5.5.65 aprovo apro,," • Lei n Q 4 650 >. 
de 31.5.65 valor de Cr$ 15 480 000 OOO,rg c/emend« 19.5.65 

ra cobrir diferença nas aqur- 20.4.65 
slç§es cambiais para a j:rnpo,;: 
ta.çao de roatwrial aeronallti-
co, destina.do ao aparelhamen 
to da Fôrça Aérea Brasilel.rã. 

2 647-5/65 3'9/65 Auto;, :tZl:l a abert~ra, pelo 59 2h.3.6 5 25.3.65 5.5 0 65 aprov. aprovo Lei n 2 4 651 
Ministerio da Vlaçao e Obras subst. 19.5~65 de 31.5.65 , , 

2o.I~.65 Publicas, do credi to especi-
al 1e Cr$ 2 300 000 000 para 
o fim que menciona. 

614-9-B/65 52/65 
. 

24.3.65 29.3.65 1105.65 '+ 652 2 Autoriza a abertura de c~e 51 aprov. aprov. Lei n Q 

ditos especiais no montante c/emenda. 19.5065 de 31.5065 
de cl$ 1 019 4?q. 1{.8:l,4o a di- 21.4.65 (not) 
vsrsos Ministerios. 

2 650-B/ 65 42/65 Autoriza a a~ertura, lio Ml 48 2403.65 2903.65 1.5.65 apr ov. aprovo Lei n 2 4645 
nist~rl o da. Ju.s ti ça ~ Negoc! c/emenda 19.5. 65 dA ~1.5065 
os Inte~iores~ do credito es 27.4.65 
pecial de.C$ 8 000 000 parã 
o fim·que 8specif'.ca •. 

2 651-B/65· 43/65 Autoriza a abertura, aO,Ml 53 21+.3.65 29.3.65 7:.5.65 a.prov •. aprOT! • Lei nQ 4 646 
nisterio da Justiça 9 Negoc!' c 7emenda 19.5.65 de 31.5.65 
os Int~riores, do credito es 27.4.65 
pacial de Q$ 68 ooá ·000 pa.~ã 
o fim que espe,c ifi os.. .". 

..' 



XXXV/5 

NÚMERO 
m-!SNTA HENSAGEM LEITURA RESULTADO Ll':I SQ... S,F. OBSERVAÇõES . 

C.D. S,F. S.1?a. S.F t RRSULTAN'rE NQ DATA 

2 652-&'65 77/65 Autoriza a abertura de 55 24.3 065 29,3.65 21.5.65 aprovo aprov • !Jei n9 4 702 , 
creditos eSK9clais num mon c/emendas 16,6.65 de 28.6.65 
tante de Cr$ 7 033 4·54 68r 28.4.65 (mat) 
a óx,:gãos subord~nados à p~ 
sidencia da Rep~blicae a 
diversos Ministerios. 

2: 653: .. B/65 1+4/65 Prorroga a vigência dos 60 24.3.65 29.3.65 7.5.65 aprovo aprovo Lei nº 4 646 
art:gos 78, é9 e 80 da Lei 27.40 65 25.5 0 65 de 31.5.65 
n Q ~98"de 2 .11.48, ret~ (not) 
agindo a data de 28.11,64. 

2' 654-8/65 49/65 Autoriza o Poder li:xecuti 62: 25.3.65 29 .• 3.65 7.5. 65 aprov. aprovo LeI nQ' 4 . 6!..~8 
vo a abrir ao Ministério dã subst. 19.5.65 de 31.5.65 ' , 

27 .L~.65 Aeronautlca o credito espe (not) 
cla1 de Cr$ 950 000 000, pa 
os fins que especifica. 

2: 655-8/65 50/65 Isenta dos impostos deim 56 24.3. 65 30.3. 65 7.5. 65 aprov. aprov • Lei n Q 4 658 
nortação e de consu~o equr 27.4,,65 25~5.65 de 2.6.65 
pamenpo 99 televisão destr 
nado a Radio Difusora sãõ 
Paulo S,A. 

d: 656-B/65 59/65 Autoriza o Poder Executi 57 24.3.65 30.3.65 11.)..5 .. 65 anrov .. aprov .. Lei nl! 4 666 
vo Q. abrir, pelo MinistérIõ c{emenda 25.5.65 de 8.6.65 
da Fazenda - Cvnselho Naci ~ 5.65 (not) 
onalde 'l'elecomunicações ';. , , crtt o credi to especial o.e \; •• 
t 500 000 000, para atender 
a~ despesas com aparticip~ - . çao do Brasil no Jistema 
Mundial d9 Telecoman1ca~ãs 
por Sat~lltes~ .'. 

.. '" 



------------------------------------~ .. ~------------------------------------------------~------------------------------------, 

NÚMERO 
C.D, S,F. 

? 657-B/65 45/65 

2 659-B/65 58/65 

2 660-B/65 46/65 

EMENTA N2 
MENSAGEM 

DATA -
Autoriza o Poder Executi_ 59 

vo a,ab~ir, pelo Mi~i9tério 
da Viaçao e Obras Publicas, 
o crédito especial de ~ ••• 
10 298 000 000, destinado 00 
reforço do Fundo da Marinha 
Mercante. 

Autoriza o Poder Executl- 61 
vo a abri~, pelo Prealdên _ 
cia da Reoublica - Estado 
Maio;, das -Fôrças Armadas-
o credito e~peclal de Q$ '" 
4 362 416, para atender a 
despesas decorrentes d.o en
quadramento dos serv!Qores 
civis e da Escola Superior 
de Guerra. 

Autoriza o Pod~r Fxecutiw 49 , 
vo a abri~J pelo Minlsteri9 
da Educacao e Cultura,o cre 
dito espécial de C!$ 00'.'::; 
877 852 800, para atender as 
despesas relativas ao enquG 
dl,air.ent o do pe S 90al da Uni::' 
versidade da Bahia •. 

Isenta de impontos de im
port~çio e outras contribui 
ções fiscais os bens adqui~ 
ridos, median!e doação, pe
las inlStltuiçoes que se de·· 
d1cam, sem finalidade lucra 
t!va, à pres~'ação de assis~ 
tenciamedic~-hospitalaro 

?6'.2;· 65' - _..,)0 

:.:-

LEITURA RESULTADO 

aprovo aprovo 
c/emenda 25.5.65 
27.4.65 

a'Orov. aprovo. 
c/emenda. 19.5.65 
28.4.65 (not) 

aorov. aprovo 
c(emenda 2(05.65 

• c:; 6c::. not) .:"..1 ' 

LEI 
RESULTANTE 

Lel n 2 4 657 
de 2.6.65 

Lei n Q 4 661 
de 2.6.65 

aprov •. aprovo Lei nºh 677'·' 
c:/emendas c/emenda de 16.6.65 
28./i.65 , 20.5.65 

xxxv/6, 

CBSERVAÇOES 

Veto 
parcial 



xxxvl1 

NÚMERO EMENTA 
MENSAGlm LEITURA RESULTADO LEI OBSERVAÇOES 

C.D, S.F! NQ DATA C,D, S.r, C,D, S,r. ~suI1i' ANTE - -
2' 661-E/65 96/65 Dispõe aôbre os ~ervi ços 64 26.306 5 1.4.65 26.5.65 aprovo aprovo Le1 n2·~ 701 

de registro do comerçio e subst. c/emendas de 28 •.• 65 
atividades afins e da ou- 4.5.65 
tras providências. 

2 662-B/65 61/65 AUtoriz~ a aberturl}~ pe- 65 26 0 3.65 1.4.65 14.5.65 aprovo Lo· nº 4 667 ~ ... 
lo Ni~isteri o da tndustri a 2505. 65 de 8.6.65 
e Comercio. do credito es- (not) 
pecia1 de ~il.OOO 000_000, 
desq.nado a recuperara.o do 
edificio da Praça Maua nº 
7, na cidade do Rio de Ja-
neiro, Estado da Guanabar~ 

2: 663-B/65 53/65 Altera dispositivos da 90 28,3.65 11.5.65 aprovo aprQv. Lei n!! ~ 670 Veto 
Lei nº 3 244. de 14.8.57, subst. c/emendas de 12 ... 65 parcial 
autoriza abertt~a de credL 4.5. 65 2:5050 65 
to e special e da outras pro (not) 
vidências. -

2: 700-B/65 76/65 Altera a Le1 nº 2 743,de 102 30.3065 21.5 .. ó5 aprovo aprovo Lei n 2 4 709 
6 de março de 1956 e cria s'.lbs·t o c/emendas de 28 .• 6.65 
a Camp~nha de Erradicação 11.5.65 3. 6 ,61 da Malaria. (not) (not 

2. 701-B/65 57/65 ~stende aos femanescent~ 106 31.3 0 65 1405.65 aprovo apl'CV. Lei n!!)' rll Veto 
da extinta P91 eia !-1il1 tar substo 3.6 .. 65 de 29.6. 5 parcial 
do ex~Terri tor! o do . Acr~ 4.5.65 
os beneficios do atual Co-
digo de Vencimentos e Van-
tagens dos Militares ~ 

c 



~----------------------------------~ .. ~------------------------------------------------~'-------------------------------------. 

NÚMERO 
ceD, S,F 9 

2 702-B/65 56/65 

MENSAGEM E1-iENTA NS! DATA -
Isenta de impostos de im- 99 

portação e outras contribui 
ções fiscais os gêneros,mar 
cadorias e equipamentos doa 
dos ou importados para a Cõ 
missão Nacional de Ali:roentã 
ção, quer por organizações
internacionais, quer por go 
vêrnos estrangeiros. -

2; 703-B/65 62/65 Dispõe sôbre isenção do 100 
pagamentç de emolumentos,t~ 

2; 705-B/65 64/65 

2 706-13/65 55/65 

xas, pedagios,quotas e ou-
tras despesas que recaiam 
sobre mercadorias ou ~quip~' 
mentos, importados ou doa-
dos, mediante acôrdo ou eon 
vênio c9m o Govêrno doABra= 
s11 e da outras providenci-
as. 

Dispõe sôbre a organiza -
ç~o, funcionamento e exe9u
çao dos registros $enealoah 
cos de animais domesticca-no 
Pais. 

Desdobr} em duas unidades 
unlversitarias distinta~ a 
atual Faculdade de Farmacla 
e Odbntolo~a daUntvers1d,! 
de do Ceara. 

Autoriza o Poder E~ec~ti-
vo a ab~lr, pelo'Mi91sterio 
da V}açao e ObrasPubl1oas. 
o credito especial de a$.o. 
1 300 000 000, destinado ao 
pagamento de insá.1tibrldade 
aos assoçlado,a do Sindioato 
dos Operarlos-Navals do Rio 

98 

97 

•· .. t· 

LEITURA 
C,Do S.F .. 

RESULTADO ~~I OBSERVAÇOES 
RE~ TANTE 

aprov. 
4.5.65 

aprovo 
subst. 
6.5. 65 

17.5.65 aprovo 
c/emendas 

6.5.65 

aprov. 
5 .. 5.65 

~ ;' . . 

aprov, 
25.5.65 

(not) 

aprovo 
25.5.65 

(not) 

Lei nS! 4 660 
de 2.6,65 

Lei nS! 4 671 
de 12.6.65 

aprovo Lei nS! 4 716 
c/emendas de 20.6.65 
3.6.65 

aprovo 
2:5.5.65 

{not) 

Lei nº 4 662: 
de 2.6,65 

aprov..·· ap rov .' 
4.5.65 . 25.5.65 

, (not) 

.... 

Veto 
parcial 
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NÚMERO 
EMll!NTA: MENSAGEM IEITURA Ri:SULTADO LEI OBSERVAÇÕES: C,D. S,F, N2 DATI C,D, S;;'9\ C,D, S,"P, mlminrA~~ - -

de Janeiro a de serviços re 
alizados, em navios do Lo1'= 
de Brasileiro, por estalei-
ros naci onais. 

2~ 707-B/65 73/65 Dá nova redação ao § 22 e 101 30.3.6) 6,4.65 20.5.65 aprovo aprovo Lei n9 4 697 Veto. 
acresoenta reais 

, 
c/emenda 9.6,65 22.6.65 um paragra- de parCial 

fo ao art. 16 da Le~nS! ••• 11.5.65 4 328, de 30.4.64{Codlgo de 
Vencimentos dos Militares). 

2' 709-B/65 65/65 Cria estímulos ao aumento 132 6,4.65 6.4.65 17.5.65 aprov, aprovo Lei nS! t 6635 
d~ produtividade ~ à cgnteE, subst. c/emendas . de 3. .65 
çao de preços e da outras 6.5. 65 19.5.65 
providências. ( not) 

2 711-8/65 92/65 Dispõe sôbre o eXercici o 148 8.q,.65 9.4.65 25.5.65 aprove aprovo Lei ng 4 701 
da ativlda~e hernoterapica~no nubst. 9.6.65 de 28.6.65 
Brasil e da outras provide~ 13.5.65 
cias, 

2 720-B/65 91/65 • l42 8,!-I-. 65 20.3.65 25.5.65 nS! ~ 699 Revigora o credito autori aprovo aprov. Lei 
zado pela Lei nS! 4 271, de 11 •. 5.65 .9.6,65 de 28.,65 
24.10.93·,para abertura,polo (not) 
Mi~isterio da Fazend~ do 
credito especial de ., ••• 
400 000 000, destinado a in 
te'grali~ação da <Juota & paE 
ticipaçao d~ Uniao na Sacie 
dada de Economia Mista"Aços , 
Finos Piratlni~r"" cot'respon .. 
dente a() e.xerclcio de 1962. 

2 721-B/65 72/65 Autoriza o Poder F.x~cutl .. 143 8.4.65 20.40 65 20".5,'65 aprovo. aprov. Lei n Q 46'91 
vo a abrir,p~lo ~in1stério . subst o 9.6.65 de 21.6.65 
da~ Relações:'E.xterlores, o '. 11.5. 65 
credito espeCial de ~ •• ~. .. ". (riot) 
80 000 000, para atender as 

-'" 



NÚH'::RO 

2 722'-8/65 71/65 

2' 723-8/65 70/65 

? 724-B/65 78/65 

2 725-B/65 90/65 

2' 726-A/65 89/65 

2: 727-8/65 88/65 

EMSN'rA MU1SAGEH 
Nr! DATA 

despe3as 1eccrr3ntes da vi
slta, ao Brasil, do Xainxá 
do Irã. 

Autoriza o Poder Executl- 137 
vo a abrir o credito especi 
aI de C$ 36 221 047,a favor 
do Serviço Nacional dos Mu
nicípios - SENAM - subordi-
nado ao Ministro de Estado 
Extraordinário para a Coor
denação dos Organismos Regi 
onals. -

Isenta do imposto de im- 139 
portaçãodez mil toneladas 
de aço (.slabs) imP9rtadas ~ 
la Companhia Siclerurgica: Pe.,:: 
lista (COSIPA). 

Isenta da taxa de despacho 141 
aduaneiro '1m conjunto ele
trônico impo!'tat'l.o pelo Go
vêrno do Estado do Para.ná. 

Isenta dos impostos de im 146 
portação e de consumo, bem 
como da taxa de de)'pacho a
duan/3iro, um autor.lovel "Che 
vrolet Impala", de p~oprie= 
dada de Ieda Maria Vargas. 

Regula a ação popular. 

Isenta dos iMposteis de 1m 
portação e de ;conSQ~O equl
oamento telefônico destlna-. 
do à Telefônica Pinhal S.N. 

144 

135 8.4.65 

LF:I'rURA. 
C.D. S,F. 

-

~SUI!J'ADO 

aprovo 
c/emenda 
1l.5.65 

(not) 

aprovo 
1l.5.65 

(not) 

aprovo 
9.6.65 

aprovo aprovo 
e/emenda 9.6.65 
12.5.65 

25.5.65 aprovo 
c/emendas 
6.5.65 ..... 

aprov .. 
i6.6.65 
. (mat) 

aprovo 
13.5 .. 65 

XXXV/lO 

LEI ORSlOR'I· çl'tl'S Ri>:SULTANTE: _.E:. 11i. v.~ 

Lei nº 4 690 
de 21.6.65 

Le1 nº 4 689 
de 21.6.65 

Lei n 2 ti. 682:: 
de 21.6.65 

Lei n 2 4. 692 
de 21.6.65 

Lei n 2 4 717 
de 29.6.65 

Lei nº 4 684 
de 21.6.65 



NÚMERO :B.'Mi:NTA I-fii:N S A mIM 
Ifll- flATÃ - -

2:' 728-8/65 87/65 Isen~a elos impostos de im- 136 

2 729-B/65 69/65 

2é 730-B/65 97/65 

2 734-B/65 86/65 

porta.çao e de consumo equipa . " ... 
mento te1efonico d9stinado a 
Emprêsa Telefônica de Ubera
ba S.A. 

Isenta de licença prévia, 138 
dos impostos de importação e 
de ccnsumo, bem como da taxa 
de despacho aduaneiro, , dona
tivos fornecidos atraves do 
Prop:rama "Alime nto s para a 
Paz~ . 

Altera o art o 52 -da Lei De 140 
lep:ada nQ 6, de 26 0 9 0 62, que 
autoriza a constituição da 
Companhia Brasileira de Ali
mentos e dá outras providên
cias o 

Concede isenção das taxas 134 
de despacho aduaneiro e de me 
lhoramento dos portos para um 
a.~are Ih o de ~ai o X ~ doado ao 
Circulo Opt"t'ario Porto Ale
grense,de Pôrto Alegre, Rio 
Grande do Sul. 

Disciplina o mercado de ca 226 
pitaia e estabelece medidas 
para o seu d.esenvolvimento o 

Autoriza o cancelamento do 167 
débito do espólio de Codrato 
de Vilhena, antigo Diretor Ga 
rente da Companhia Nacionaf 
de Navegação C_osteira. 

r..,3:ITURA RfSULTADO 

aprovo 
11.5.65 

( not) 

aprovo 
18.5.65 

aprov. 
11.50 65 

(not) 

aprov; 
subst~ 

18.5.65 

aurov. Lei nQ 4 683 
9~6.65 de 21.6 0 65 

aprov. Lei n 2 u688 
9.6.65 de 21.6.65 

aprovo Lei n 2 4 732 
c/emenda de 14.7.65 
16.6.65 

aprovo Lei n 2 -u705 
90 6.65 de 28 0 6.65 

aprovo Lei n 2 4 728 
c/ emem as de 14.7.65 
10.6.65 

Lel n2·u675 
de 15 0 60 65 

XXXV/I: 

Veto 
parcial 



EMENTA-

2 735-B/65 85/65 Dispõe ~ôbre transferên- 166 
cia deproprio nacionala? 
Estado de Minas Gerais e a 
Prefeitura de Belo Horizon 
te. -

2, 73:6-n/65 '103/65 Exclui do regime de pré- 164 
vio licenciamento e de vis 

2 737-B/65 

2', 738-B/65 

2 739/65 

2 740-3/65 

2 741-B/65 101/65 

to consular importações rã 
alizadas pelos Ministérios 
Militares. 

Modifica legislacão ante 165 
rior sôbre o uso dá mnrcã 
da fogo no gado ,bovino. 

Cria o Quadro de Práticos 
da Armada; e dá outras pr~ 
vidências. 

Dispõe sôbre a forma de 
cálc1}lO das dotações prça

, mantarias 'vinculadas a Re
ceIta da União. 

Dispõe sôbre a série de 
classes de Pesqu1sador e 
da outras providencias. 

168 

225 

159 

Isenta dos impostos ~ im 162 
portação e de consurao bem 
como da taxa de, despacho a 
duaneiro, materiaisdestl= 
nedos a Liga de Amadores 
Brasileiros'de Rádio Emis-
são (LABRE)., 

, .: 

MENSAGEM LEITURA' 
C.D. §.F. - -

, RE SULTADO 
e.D. S.F. - -

aprov. 
12.5.65 

aprovo aprovo 
c/emenda 24.6.65 
13.5.65 

LEI 
RESUL'I'ANTE 

Lei n Q lJ. '707 
de 28.6.65 

Lei n Q '4 731 
de 14.7.65 

25.5.65 aprovo 
c/emendas 
13.5.65 

aprovo 
9.6 .. 65 

Lei n Q 'lJ. 714 
de 29 0 6.65 

aprovo 
c/emenda 
12.50 65, 
rejeite 
21.5.65 

aprovo 
c/emenda 
11.5.65 

(not) , 

aprovo 
16 .. 6.65 

(mat) 

Lel nQ'lJ. 713 
de 29.6.65 

.. 

aprovo Lei n 2 1+ 723 
e/emenda de 9.7.65 
10.6.65 

aprovo Lei n g 'lJ.'700. 
9.6.65 de 28.6.65 ' 

OBSERVA( 

Vete 
parcj 

Vete 
parc.1 

Veto 
Parei 



---------------------------------,.,&r--------------------------------------------~----------------------------------. 

NÚMERO 

744-B/65 80/65 

745-P/65 120/65 , 

746-B/65 116/65 

EMli:NTA 

Disciplina o recolhimen- 166 
to, pelo Depa:r~amento - d~os 
Correios a Telegrafo~, de 
s9uS saldos orçame~tariosp 
ja empenhados, e da outras 
providências. - __ 

MENSAGEM 

Dispõe sôbre a aplicaçãó 147 
do art.-7Q da Lei n2 3 421, 
de 10.7.58, que trata do 
aforamento; pelo Poder Exe 
eutivo, dos acrescidos de 
marinha r~sultantes de~-
bras; e da outrasrproviden 
eias. -

, 
Autoriza- o Poder Execvti 

vo a abrir, pelo#Minister,w 
da Fazenda, o creditoespe 
eial de Cr$ 3:9 412,700, de! 
tinado a atender as despe
sas com o prosseguimento e 
e~nclusão das o~ras da Al
fandega de ItajM,Santa Ca 
ta:ri~. -

Institui o Código Eleit~ 227 
ralo 

!nstl tui a Lei # OrgániOll'':. 228 
dos l'a!!t1doà' Poli tlcOa o ~.- • 

LEITURA-

XXXV/l~ 

RESULTADO LEI /'( 
RÊSULTAN'TE OBSERVACvES 

aprov. 
Bubst. 

11.50 65 
(not) 

aprovo 
c/emendas 
1105.65 

(not) 

aprove 
snbst. 

2705.65 
(npt) 

aprovo Lei n 2 -k-704 
9.6.65 de 28.6.65 

aprov:. 
8.6.65 

Lei n g -4-681 
de 21.6.65 

aprovo Lei n2 -4-737 
c/emendas de 15.7065 
30.6.65 

aprov ó àproV. Lei 4 740 
snbst. c/~mendas de 15.7.65 

20.5.65" 30.6.65 . 
(mat) 

Promulgada 
p/Sr.Presl
d9nte da -~ 
pupl1ea( Pr!. 
zo uI trapas: 
sado). ~ 

Veto 
parcial 



... -
xxxv/14 

-NfumRO EMENTA MENSAGEM LEITlIRA" , 'RESULTADO IBI OBSERVAQOES C ,D. S',F, Na DATA C.D. S.F, C.D, S.r. RESULTANTE, - -
2 74B-B/65 100/65 Define o crime de - lBl 2.3.4.65 27.4.65 26.5 .. 65 Lei n Q 4 ~29 , sonega~S) aprove aprove 

fiscal, e da ,outras provide~ subst. subst. de 14.7. 5 
eias, 18.5.65 16.6.65 

(mat >. 
2 749-B/65 98/65 Autoriza o Poder Executivo 178 13.4.65 28.4.65 26.5.65 aprovo aprov. LeI n Q t 693 

aabr!'r, pelo Estado' :f.1~ior c/emenda 9.6.65 de 21 •• 65 
das:, Forças Armadas;' o' credl- lB.5.65 
to esBeeial de ~ •••••••• ,. 
650 1 9,50 para atender as 
despesas com o enquadramento 
do seu pesaoa1 civil. 

') 750-Bj65 115/65 Dispõe sôbre o exercteio da 229 22.4.65 ,28.1Ji0 65 1.6.65 aprovo aprov. Lei nQ 4'739 '- - , , 
clemendas c/emendas profissao de estatlstico e da de 15.7.65 

outras providências. 26.5.65 2.4 q 6.65 
2 751 .. B/65 99/65 Isenta a Fábrica Nacional 161 9.4.65 28.4.65 26',5. 65 aprovo, aprov. Lei n 2 'i 694 

de Motores S,A. de impostos' 18.5.65 9.60 65 de 21 •• 65, 
federais e da outras provi-
dências. 

2' 752-B/65 111/ 65 Autoriza o Poder Executivo 158 8.4.65 28.4 .. 65 31.5.65 aprove rejei t. .. 
a alterar, por decreto,a par 25 • .5065 ,23.6.65 
te fixa da remuneração doã 
Corretores de Navios. 

2, 753-B/65 108/65 Transferma a Escola de Me- 160 9.4.65 28.4.65 31.5.65 aprovo aprove Lei IiQ '4'po Veto 
dicl~ae CirUrgia_do Ri9 de 20.5.65 c/emenda de 14.70 5 parcial 
Ja~eiro em Fhndaçao ,e da ou-
tras prOVidênCias. .. / 

'J. ?55-B/65 107/65 Dispõe sôbre a fisca1iza-- 232 2.6~4.65 31.5.65 aprovo' aprov.' ,Lei "nQ
, 4, Z27 - , .' 

c/ emend~ c/ emenda. çao ao comercio de, se!llent~Si ' de 13.7 .. 5 
e mudas e da outras provlden : ... 21.5 .. 65 23.6.65 :: , 

cias o - ,{ma~J, : '. 
:;.; 756-B!6!j~105/65 Aut ori za o l'odel'; Exe cu ti vo 2.3?, 29.4.~5 31"5~65 i!tov• aprovo Lei n2°tolO3 ' , 

c emenda 90 6
J 

.. 65 280 • 5 111 abr!r, pe1o;'Min1sterio ~as ," de 
Re1açoes ExteIliores, o cred1 " 2l~5 .. 65 
to especial de ~370 000 OO~ ~ (mat) 



~----------------------------------~-------------------------------------------------~'-------------------------------------. 

2' 793-B/65 117/65 

ps.):'!.''' atender às d.espesas de 
eOl'renteEl da realização dã 
Sê-tT,..m.ciaConferêncie. Intera ... 
lilê~tcê.r,..$ !!!xtraordlnárlao.-

UENSAGEM· 
NQ DATA 

Autorisa o Poder :li:xec)1ti- s/n 
vo a abrir, pelo Ministerio 
das Relaç5es ExterloreSi" "O 

crédito e~peclal de ~ •••• 
70 058 304; pa.ra atender as; 
despesas com O pagamento da 
cOllt~ibu1ção do Brasil rela 
tiva ao financiamento· .. dos' 
e~tudos preliminares neees
earlos à. construção do "Tam 

. pón deI Darlen"', treobo clã 
Estrada Pan-Amerlcana. 

Transfere a Seção de Irr1 s/ri - ... ,-gaçao da Divisa0 de Aguas 
do Departamento Nacional da 
Produção Mineral, do Minis
tério das Minas e Energla~ 
para o S~rviço de Produçao 
Agropecutpl1a

N 
do Depart8.!Jlen

ty da Pro~oçao Agropacuarl~ 
do M1n1~ter10 da Agrlc~ltu
ra; ~. da outras providenc1-
as. 

. Isenta da taxa de despa - 246 
obo aduaneiro a,·que' se re .. 
fere o art. 6~í da Lei n 2 •• 

4 244, de 14.8.57, material 
doado a"estabelecimento bos 
pltalar. .; -
Diàpõe sÔbre;- a inspeção e 247' 

e fiscalização de ingred1e~ 
tes, alimentos e produtosdsé 

LEITURA RESUI1l'ADO 

a'pr ov " aprov. 
c/emenda 30.6.65 
~.6.65 

aprovo 
25.5065 

" ap.rov • 
2505.65 

(not) 

aprov .. 
16,,6.65 

(mat) 

. aprovo 
. 16 0 6.65 
- (ma t) 

aprovo 
cle~l)da 

.... 2.b.ó5 

XXXV/15" 

LEI 1( RESULTA:tM OBSERVAÇvES 

Lei n 9 4 724 
de 9.7.65 

Lei n Q 4" 706 
de 28,,6 0 65 

Lei'nQ 4 736 
15.7.65 

Veto 
parcial 





2 899-B/65 131/65 

2 900-B/65 132/65 

2. 902/65 

EMENTA MENSAGEM. 
NÓ 1YA'fA 

Insti tul o novo Código Flo 385 
restal. 

Concede a pensa0 eSl=l6ci9-1· 337 
de Cr$ 33 000 mensais a viu-
va e filhos de Manoel Gomes 
da Silva. 

Dispõe sôbre a denomina - 333 
ção a qualificação das,Uni
versidades e"Escolas Tecnl-
cas Federais. 

Retifica vá.rios disposlti 391 
vos da Lei nQ 4 375, de 0.7 
17.8.64 (Lei do Sez.vi ço Mi
litar. 

Dispõe sôbre a forma de fi. 392:' 
xação do impôsto sindical c!: 
vido pelos estabelecimentos , ~ 

rurais e da outras provlden 
cias. ' -

Dispõe sôbre convenção e 3,99 
acordos coletivos de traba-, ~ 

lho e da outras providencl-
as.., 

-
LEITURA, 

~.D.. S.P. 

10.6.65 

# 

Autor! za a abertur ti' do C1't'J 
ci toespeei9.l de Clt ,., •• ~-; 
200 000 000, ao ~iniste1'io 
da Justiça e Negocios, Inte .... 
r10res, pare. etend9I' as de,! 
pesas com o Territorio Fede 

401 9.6.65' 15.6.65 

. reI d9 Amapá~~refér'entesã 
exercicios 8n;teriores. : ',:. 

xxxv/i7' 

'RESULTAOO 
C.D:,. S.r, 

LEI 
RESUVr'AlM OBSERVAÇ~l§' 

aprov;. 
subet. 
6.7.65 

aprCN. Lei n 9 '·4" 771 
c/ emendaI!: da 15.9.65 

5.8.65 

Veto 
parcial 

(not) " 

aprov. a:rrov. 
30.6.65 15.7.65 

aprov • apr ov • 
30.6.65 5.8.65 

aprovó aprovo 
subst. 5.8.65 
7.7.65 
(mat). 

aprov" aprov·. 
c/emenda: 5.8.65 
7.7,..65 

aprov. ,: aprov. 
c/emenda' 5 8 6~ . . , 
T•7•65 mat) 

LeI n f2 ' U' 747 
de 11.8.65 

Lei n ll ' L.. 759 
de 20 0 8.65 

Le 1 n 12 ' U " 754 
de 18.8.65 

Lei n Q ' L." 755 
de 18.8.65 

Retirado. pe .. 
lo Pres~RepU:il.dc 
ca(Mens 0 509/6Sí 



2' 939-B/65 147/65 

2 940-B/65 148/65 

2. 941-B/65 149/65 

w 

EMENTA N2 DATÃ - -
Altera dispositivo da Lei 408 

rtº 4 5391 de lOo12.64.,que a
provou o Orçamento,Geral da 
União papa o Exerciclo de 00 

1965. 
Aplica disposições das Loo:s !~22 

ns. 2 370, de'9.12.54. B . ••• 
3 765, de 4.5.60, aos Onel 
ais Engenheiros da ~eservã 
de 2~ Classe de Aeronautica 
convocados para o serviço a-
tivo. . 

Revi~ora o art~ 40 da Lei 423 
n Q 4 220, de 1 0 6.63, qUA au
toriza o Poder Executivo a a 
brir, pelo !U~isté:rio da Vfa 
çao e Obras PubllcBSi o cre~ 
di to especial de Cr$ o ••••••• 

100 000 000 para o fim que 
menciona. 

Autoriza o Poder .E.:;:ecutivo 407 
a abr!r, pelo Ministeri.() ~,BS 
Relaçoes Exteriores, o creQt 
to 9special d~ c~60 000 000; 
para atender &s despesas com 
o re~lizaçio'da VIII Bienal 
de são Paulo. 

2' 956-c/65 144/65 Estabelece novos casos de 432 

2; 975-B/65 146/65 

inelegibilidade, 'com funda
mento no art. 2Q da Emenda 
Constitucional n 2 14. 

Autoriza o Poder Executivo 484 
a"sbrirao E.E1tado Maior da~ ' ... 
Forças Armada) e ao~ Minlst~. 
rios Militares o credito es-

-

IE Il'uRA' RESULTADO 
C.Da S.r. 

16.6.65 aprov. 
7.7.65 

aprov. 
5-.8.65 

aprovo 
13.7.65 

aprov. 
11.8.65 

aprov. 
5.8 .• 65 

aprovo 
5.8.65 

, . 

13.7.65 aprovo,' a'prov. 
. c/emendas, lho7.65 

" ·8e 907065 (not) 

aprovo 
c/emende. 

aprovo 
5.8.65 

xxx VIl 8 

LEI 
RESULTANTE OBsERVAÇaE~ 

Lei n Q ' L,V 758 
de 19.8.6, 

Lei n Q h .. 765 
de 30.8.65 

Lei n!1' h.. 752 
de 13.8.65 

Lei n 12 ·h.'753 
de 13.8.65 

Lei n,2 ~ 4- 738 
'de 15.7.65 

Lei n 2 ' h.. 761 
de 23.8.65 

Veto 
parclàJ. 



,---~--------------------------~,--------------------------------------------~--------------------------------I 

XXXV/19' 

. NÚMERO 
EMl\NTA Mll:NSAGEM LEITURA: . m; s ur.:f ADO LEI OBSERV AÇÕE. C.D. S.F. Nli DA'fÁ C.D. a Y.f C.D. S,P. RESULTAlfr.E ~ - -pecial de ~6 400 000 OOO,p..!! 

~a atende~ a despesas com o 
Destacamento Brasileiro da' 

A , 

Força Interamer icana -F liBRAS. 
2' 999-B/65 173/65 Isenta de impostos para im 598 13.8.65 16.8.65 8.9.65 aprovo aprovo Lei n 2 4 ~86 portação de bens destina90s 31.8.65 1?9.65 de 6.10. 5 ao desenvolvimento da indus- not) trla mecânica de precisão. 
3 02:6-B/65 163/65 Dispõe sôbre a fiscaliza - 482 2.7.65 3.8.65 27.8.65 aprovo aprovo Lei n2 4~85 ção do comércIo 5l uso de pr.2. c/emendas ~.9.65 de 6.10. 5 dutos fltossanltario3 e da 24.8.65 not) outras providências. 
• 027-B/65 160/65 Dispõe sôbre a transferên- 481 2.7.65 3.8.65 23.8.65 aprov ó aprovo Lei n24 -F2 
) 

cia de cargos à dosresp~cti subst. 1.9.65 de 15.9 o 5 v9s servidores do Esc~itori9 17.8.65 Tecnlco da. Cidade Universita 
ria, da Universidade do Bra= 
sil, para o Quadro do Pesso-
al-Parte Permanente - do De~ 
partament9 Administ~ativo do 
Seryiço Publico e ~ice-vérs~ 
e dR outras providencias. .. 

028-A/65 171/65. Autoriza a abertura do cré 421 18.6.65 3.8.65 31.8.65 ap~ov. aprov. Lei n 2 4'Z87 dito suplementar, pelo Minis subst o 15.9.65 de 6.10. 5 tério.da Fazenda, de W$ ••• ; 214-.8 •65 (not) 
292' '468 000 e torna inaplica 

, . vel igual montante no Orça = 
mentovigente,'em dotações 
que especifica. 

029-&,65 164/65 Prorroga prazo estabelecl- 483 30.6.65 4.8.65 27 .8~65 ' aprovo aprovo Lei n 2 4 775 do na Lei n2 2: 341, de 22.n.5lt, 24.8.65 1.4.9.65 de 22.9.65 que concede~ fl·nanoiam~nto 
para 9peraçoes :imobiliarias, , :t' 

atreves da Car~eira Hipotec..!! 
ria e' Imobil1aria do Clube .... Naval. 



--,.. 

-NÚ118R0 
ErF,C;NTA 

3 030-B/65 165/65 f.bre, paIS' Hinistério da 
Saude, o credito especial 00 
C~ 2 500 009 000, destinado 

3 031-A/65 170/65 

3 032-B/65 161/65 

3 033-B/65 166/65 

3 037-B/65 168/65 

ao combate a malaria. 

Retifica, sem aumento de 
despesa a Lei n ü 4 539, de 
10.12.64, que e sti ma a re
ceita e fixa a despesa para 
o exercício financeiro de 
1965. 

Concede pensa0 especial a 
Paulo ~oares, ex-servidor fu 
Ministerio da Guerra. 

Torna obrigat~r10, pelas 
errl1:rt',êsas ccncessionarias de 
se~viços públicos. o emprê
go de madeiras preservadas 

, A • 

e da outras providenc~as. 
Dlspoo sôbre a obrigatori 

edade de serem ouvidas as 
autoridades florestais na a 
provaçao de planos de lotea 
mento para ·.renda de terp8 -
nos em prestações. 

Concede, relo prazo 00 dois 
anos, isençao dos impostos 
de importação e de consumo, 
bem como das taxas de despa 
cho aduaneiro, de melhora ~ 
mentos dos portos e do reno 
vação da Harinha Mercante 
a·os ma teriai s importados pe 
los Bapcos E.staduais, para~ 
uso proprio. 

l"JE:NSAGEM 

547 

549 4.8.65 

550 4.8.65 

551 

553 4.8.65 

LEIT'"t.JRA . 
?lC-.'i":D':;;.;::;;' !:; .l . 

4.8.65 

4.8.65 

4.8.65 

6.8.65 

R.b:SUL'l'ADO 
C.v. ::;.11:" 

aprov. aprov. 
c/emenda 1~l-.9.65 
24.8.65 (not) 

aprov. 
2~.o 8.65 

a-orov. 
1'(.8.65 

aprovó 
sabst. 

24.8.65 

aprov. 
15.9.65 

(not) 

aprov. 
1-.9.65 

aprovo aprovo 
c/emenda 14.9.65 
214-.8.65 . (not) 

Lei n 2 '4776 
de 22.9.65 

Lei 
de 

Lei n Q
' 4 797 

de 20.10.65 

Lei n 2 1+ 778 
de 22.9.65 

aprovo 
c/emenda 
24.8.65 

aprovo Lei 
c/ emendas: de 
15.9.65 

(not) 

XXY.V!20. 



,-------------------- - - ----,.,- --------- - - ---- -------------------.. ..... ------------------

El-lENTA MENSAGEM LEITURA· 
f.& S.F, 

3 038-B/65 172/65 Define a competência dos 
Estado~ para a cobrança dó 
impôsto sôbre vendas e con
signações. 

580 

3 055-B/65 175/65 Autoriza o Poder Execlfti- 556 
vo a abrir, pelo Ministeri o 
da~ Relações Exteriores;· o 
credito especial de ~ •• ~. 
100 000 000 para atender as 
despesas decorrentes do rea 
justamento da contribulçãõ 
brasl1eira ao Fundo Especi-
al de Assistência para o De 
senvolvimento o -

3 056-B/65 176/65 Concede isensãode licen- 581 
-.-----------_ .. _-----_.--- ---·ça -deimportaçao, .. tri butos . 

3 057-B/65 177/65 

3 058-B/65 178/65 

e emolumentos consulares. p!! 
ra donativos destinados as 
obras de assistência socia~ 
mantidas pela Sociedade das 
obras Sociais e Educativas 
do Estado da Bahia. 

Estende à Comarca de são 
Vicente a jurisdição da Jun 
ta deConcil1ação e Julga = 
mento de Santos, no Estado 
de são Paulo. 

Dá nova redação ao' art.3 2 

da Lei n 2 4 563 de 11 de 
dezembro de 19b4,Que insti-
tui o Conselho Nacional de 
Tra;:sportes, 'e dá outras}:!'() 
videncias. -

582 

: :.; 

6.8.65 6.8.65 

12.8.65 

9.8.65 12.8.65 

12.8.65 

9.8.65 12.8.65 

. XXXV/21 

R1i~SULTADO LEI 
RESULTAN'fE OBSERVAÇOES 

aprov ~ 
subst. 

26.8,65 

aprov. 
c/emendas 
14.9.65 

(not). 
aprovo aprovo 

c/emenda 15-.9.65 
31.8065 (not) 

aprov·. 
31.9.65 

aprov. 
15.9.65 

(m&t) 

apr ovo aprov. 
31.8.65 15.9.65 

(not) 

Lei n 2 4-784 
de 28.9.65 

Lei n2 4-780 
de 28.9.65 

Lei n 2 4 781 
de 28.9.65 

Lei nQ -4-777 
de 22.9.65 

aprove aprove Lei nl! 4 808 
c/emendas 12.10 0 65 de 25.10.65 
31.8.65 .. 

. ..,j;.. 

Veto 
parcial 



----------------------------------------------~----------------------------------~ 

xxx.v/22:. 

- NÚMERO EMENTA r1ENSAGEM LEITURA PtESULTADO LEI 
~ S.F; NQ DATA C.D. S.F. C.D. S.F. RESULTANTe OBSERVAÇOES 

059-B/65 179/65 • 584 9.8.65 12.8.65 8.9.65 Lei nº· h. 782 3 Autoriza a abertura doere aprov. aprovo 
dito especial de C~ •••• , •• : 31.8.65 15.9.65 de 28.9.65 
283 990 500, ao Ministerio (not) 
ds. Agricultura, para o fim 
que especifica. 

3: 060-B/65 180/65 Autoriza a abertura, ao.lU 585 9.8.65 12.8.65 8.9.65 aprovo aprov • Lei nl!·4 Z8 3 nistario da Justiça ~ Negoci 1.9.65 15.9.65 de 28.9. 5 
os Interiores, de credito es (not) 
Pecial para o custeio de ven 
cime·ntos e vantagens dos se r 
vidores -da Funda.ção Brasil' 
Central. 

061-B/65 181/65 Autcriza a abertura de • 586 10.8.65 16.8.65 8.9.65 Lei n 2 4 788 3 cre aprov. aprovo 
ditos especiais, no montante 31.8.65 15090 65 de 13.10 0 65 
de c4 .4 2-69 970 880, a di veE. (not) 
sos Ministerios, ao Poder Ju 
diciário e ao TrIbunal c5 Cori 
tas da União. 

3 066-A/65 202/65 Inclui, no Quadro de Pesso 599 13.8.65 23.8.65 23.90 65 aprov Lei· n Q 
- ~813 Não aprecia,... 

aI da PolÍcia do Distr1 to Fe )-3.10.65 25.10. 5 CIo na câmara. 
dera1, criada pela Lei nQ .: Prazo esp:ota:-
4 483, de 16.11.64, o Grupo do. (Art. -q.2do 
Ocupacional PM-400 -.Po1ica- Ato Insti tuc1 
mento Ostensivo, e da outras onal) • 
providências. 

3 067-B/65 183/65- Modifica, sem aumento de 603 16.8.65 17.8.65 15.9.65 apr·ov .. aprov. Lei n 2 ·4 705 
·des~esas. distribuição de do. . a"Ubst.: 6.10.65 de 20.10.65; 
taçoes consignadas· na Lei n~ 2."9.65 
4 539, de 10.12.64. 

3 072-B/65 195/65 Autoriza o Poder Executivo 615 18.8.65 19.8.65 17~9.65 aprovo . aprov. Lei nl! 4 e09 
a abrir, pelo Ministério das c/eme.ndá 12.10.65 de 25.10.65 .- - , 

14.9.65 Re1~çoes Exte·riores, o credi 
to especial de Cr$191 364·'2.tj;n' 
para atender.a despesa com o. 
comparecimento do Episcopado .... 



-NÚMERO l€NSAGE:t-1: EMENTA N2 DA'h - -
brasileiro ~ Quarta Sessio ~ . 
ConcÍlio Ecumênico llatiCL'<no II. 

3 073/65 182/65 Autoriza o Po-.:"er Ef.ecuti vo 614 

3 o74-B/65 188/65 

) 075-B/65 189/65 

) 077-B(65 190/65 

a 9-bri r, pelo ~!inisteri o da 
Saude" o credito suo1ementar 
de Cr$,:; 700 000 000 ô catego-
ria econômica 3.2.0 0 0-Trens
ferênc:I.as Correntes,' do Ane-
xo 4.21.00 -Ministério dn Sa 
úde-06 -Departamento de Adml 
nistração-Lei 4 559, de ••• : 
10 0 12 .64. . 

Autoriza a abertura' do cré 594 
di to especial de cz$ ••••••• : 
200 000 000 à Superintendên
cia do Plano de Va1orizaçio 
Econômica da Amazônia, para 
atender a despesas que espe
oi fica. 

Altera dispositivo do' De~ 622 
ereto-lei n2 1 995, de ••••• 
1.2.40, qua fixa a tarifa ge 
ral para oS,serviços dos Cor 
reios e Telegrafos. 

Dispõe sôbre demolições e 591 
reconstruções de benfeltorl~ 
as, em propr12 nacional, e da 
outras providencias. 

Autoriza o Poder Execu};ivo 620 
a abrir, ao ?oder Judiciario 
-Tribunal Superior Eleitoral
o crédi to e spe eial· de Ct.ll> o •• o 

519 550 para atender a despe 
sas efetuadas ;com a rea11za= 
ção de eleiçõe"s ,em 1963 e ••. 
1964 .. 

1l.8.65 

18.8.65 

11.8.65 

18.8.65 

, LEITURA' -
C.D.' S.F. 

25.8.65 17.9065 

• 
25.8.65 17.9.65 

XXXV/~3 

Rlj; SUL'r.t\DO LEI RESULTANTE OBSERVAÇOES 

çr~. çrmo ~lnQ4800 
2.9.65 12.10 0 65 de 20.10.65 

aprovo aprov. ,Le 1 n Q 4 792 
c/emenda 12.10.65 de 20.10.65 
14.9.65 

aprovo 
1)-\..9.65 

ap,rov. 
]4.9.65 

aprm. 
. c/emendas 

14.9.65 

aprov. LeI n Q ' 4 801 
l2.10.65 de 20.10.65 

aprovo Lei n 2 4 804 
12.10.65 de 20.10.65 

' aprov Lei n 2 -4807 
12.10.~5 de 21.10 0 65 



'·NÚMERO 

3 078-B/65 

3 079/65 

3 o80-A/65 

3 082-B/65 

3 125-B/65 

HCNSAGf1:M 
NG' DATA 

199/65 .. li!~tabe16ce ~rinc!PtOs, con- 618 
diçoes e c.t'lterios basicospa 
ra· as promoções dos Oficiais 

200/65 

da It,arinh<1 do Bl'asil o 

Détermina a sede e o fôro 
da Administração do Pôrto do 
Rio de Janeirô, e dá outras 
pro,ri dênclRs. 

Autoriza o POder Executivo 619 , 
a abrir.ao Poder Judiciario~ 
Justiça E1el toral - Tribupal 
Superior Ele1. toral - o' eredi 
to suplementar de ~ .. Ot •• : 

456 950 000, em reforço a do 
tação do Orçamento vigente: 
(Lei n Q 4 539, de 10.12 0 64). 

206/65 Autoriza o Poder fxec~ltivo 62l 
a abrir ao Poder Jud!.cio.r'io
Justiça Eleitoral - Tribun~s 
Regionais Eleitorais - o'er~ 
dito suplementar de ~ oO.Ot 

6 438 130 186, em reforço a 
dotaçio do Orçamento'v1~ente 
(Lei nº 4 539, de 10.12~64). 

198/65 Altera, sem ônus, a. Lei n 2 617 
4 539, de 10.12.64. que e.stl 
roa a Receita e fixa a Despe~ 
sa da União para o'exercício 
financeiro de 19650 

201/65 Instltucional:i.za o crédito 637 
rural. 

18.8.65 

18.8.65 

20.8.65 

xx.xv/24 

C.D. S.F. 
LEITURA' ·RESUT.TADO 

C.D o S.F. 
LEI 

RESULTANT~ OBSERVAÇOES 

23. 9.65 apro v. apl' oV'. Lei nº 4 822 
c/emendas 12.10 0 65 de 29.10.65 
14.9 0 65 

2 - o "5 ).~ .• 0 

aprov .. 
14.9.65 

aprov. Lei nº' 4 802 
12:10~65 je 20.10.65 

aprovo apro,\&. Lei n Q '4 805 
c/emenda 12.10.65 de 20.10.65· 
14.9.65 

anrov. 
14-.9 .. 65 

aprov, Lei n Q 1+ 799 
li.10 o b5 de 20.10.65 

aprovo Lei nº 4 796 
12.10.65 de 20.10.65 

23.9 .. 65 aprov~ 
substo 

aprov. Lei n9. 4 829 
c/ emendas de 5011 o b; 
13.10.65 1~(.9.65 

ma t) 

Veto 
parcial 



. NÚMERO 
f"fn aiat 

3 126-B/65 192/65 

;J: 127/65 193/65 ..J 

3 128,-B/65 197/65 

3 129-B/65 194/65 

3 l30-B/65 187/65 

3 132-B/65 201-1-/ 65 

------~--- ----
---------------------------------~-------------------------------------

mffiNTA MENSAGEM 

Autoriza o Poder E:xecutivo 552 
a abrir, pe10,Ministério da 
Marinha, o credi to especial 
de ~ 400 000 000, para aten 
de~ a despesas com reparo de 
navios. 

Autoriza a abertura, pe19 
MinistÉ:ri o da F azunda. de cre 
dito especial de Cr$ •••••• ~:-
820 000 000 para ocorrer as 
despesas com a mudança da De 
1eg~cia Fisia1 de sio PBul~ 
para o Edlf cio CIBRAÇO. 

Concede pensão especial ao 
cidadio inp;lê s Hen.ry Phllip 
Brotherton Due, servidor da 
Delegacia do Tesouro Braellei 
ro no Exterior. 

Concede,pensão especial • 
'a 

Dona Herminia Furtado Reis. 

Conceda pensão mensal 
. 
e. Do , 
RuI na Maria Luiza Vltoria 

Barbosa Guerra. 
Autoriza o Poder Executivo , 

a abrir, ao Poder JUd5.c:l.a.rio 
- Justiça Eleitoral - Tribu-
a:t~ Regionais Eleitorais ';"0 

credi te sup1ement ar de Cr$ ••• 
6 438 130 186, em refôrço a 

633 

636 

646 

645 

(.;.).7 

dotações do Orçamento vi p:en- . 
te (Lei n Q 4 539,de 10.12.65). 

20.8.65 

20 0 8.65 

24.8.65 

24.8.65 

25.8.65 

26.8.65 17.9.65 

26.8.65 17.9.65 

26.8.65 17.9.65 

26.8.65 17.9.65 

27.8.65 23.9 0 65 

. RESUL'I'ADO 
C .D. s=:r. 

XXXV/25 

LEI OB3ERVAÇCES RE S U LT ANTE -'---""~=,,--...;;.;;;,;;;, 

aprov. aprov. Lei nº 4 793 
c/emenda 12~lOo65 de 20.10.65 

aprovo aprov. Lei n 2 ' 4 803 
c/emenda 12.10.65 de 20.10.65 
15.9.65 

(mat) 

aprovo aprov. Lei n~ 4 82:7 
c/ emenda c/ srnenda de 5.11.65 
15.9.65 13~lO.65 

(rnat) 

Lei 4 cl~2 aprovo aprov ~ n2 

c/emende 13.1J.l)) d.e 25.10.65 
15.9.65 

{mutL 

n Q ·4 811 aprovo apr ovo T .. 
... e}. 

15.9.65 12.10.65 25.10.65 de 
(mat) 

aprov. apr'ov o Lei ,;Q 4 794 
c/emenda 12.10.65 ~'.o.~o.65 de 
1(.9 0 65 

not) 



----------------------------------~~.,-------------------------------------------------~-------------------------------------. 

3 133-B/65 203/65 

208/65 

3 141-B/65 221/65 

3 16o-B/65 220/65 

EMENTA E.~NSAGEM 

Extingue a Divisão de Coo 648 
pera ti vismo e . Organização 
Rural do Depart~m9nto de Pro 
moçã9 Agro-Pecuaria do Mi-
nisterio da Agrlcultura,tran~ 
fere atribuiçoes, e da outras 
providências. 

Acrescenta par~grafo oo·ar~660 
33-da-Lei n 2 3 820, de ••••• 
11.11.60, que cria o Conse -
lho Federal e os Conselhos Re , , 
gionais de Farmacia, e da ou 
tras providências. 

Autori ze o Departamer;to Na 659 
cional de Obras·· Contra as sê 
cas 9. utilizar parte dos seus - , recursos em operaçoes ce cre 
dito rotativo para ~s finalT 
dadas indicadas e da outras 
providências. 

Altera, sem aQ~ento de des 686 
pesas, o Orçamento Geral dã 
U!1iRO para 1965. 

Dá novas a tri bulç ões à Co- 681.j. 
missão de Harinha Mercante e 
ao Conse1?o Superior do Tra
balho Mar! timo. 

. ProrrÇ!f',8, até 31.12.67, a 696 
suspensao da ~obrança das ta .. 
~Sg aeroportuarias ap!icadas 
as aeronaves das empresas bra 
311e1ra3 n~ execução de suaS-
1iIh~as domesticas. 

1.9 0 65 

1.9.65 

9~65 

9.65 

9.65 

LEITURA 
C .D. -S- .-r. 

2.9.65 6.10.65 

2.9.65 6.10.65 

6~9.65 13.10.65 

6 0 9.65 13.10.65 

6.9.65 13.10.65 

RESULTADO 

aprovo 
15.9.65 

(mat) 

ap:·cv o 
c/emendas 
7.10.65 

(mst) 
aprovo 

c/emendas 
7.10.65 

aprovo 
7.10.65 

(mat) 

a.prov o 
12.10.65 

aprov 
20.10.65 

aprovo 
20.10.65 

upr·ov .. 
2:0.10.65 

aprovo 
c/emenda 
26.10.65 

aprov ó 
2:6.10.65 

Lei n 2 · 4 806 
de 20.10.65 

Lei n 2 · L~ 817 
de 29.10.630 

Lei n Q ·4 821 
de 2:9.10.65 

Lei n 2 ·4814, 
;.9 25.10.65 

Lei n P 4 88.8 
de 2~yll.b5 

Lei n"· 4 830 
de 5011ob5 

Não apreci 
ado na câ::· 
mara.Prazo 
es~otado -
(Art .42 du 
Ato Insti'"' 
tuciona1l o 

Não aprecl 
ado na câ-= 
fJara. Praz.;c 
eSF;otado -
( ,I.rt .4~ dCJ 
Ato Insti-
tucional) • 

Voto 
parcial 



-NÚMERO 

3 161-B/65 215/65 

3 162-A/65 209/65 

3 164-B/65 2~8/65 

:.> 179-B/65 219/65 

3 IS0-E/65 223/65 

EMENTA MENSAGEM 

Concede pensão mensal espe 699 
cial a Dona Ade1ina Fernan ~ 
das. 

Revoga a Lei n 2 4 127, de 698 
27.8.62, que dispõe sôbre a 
criação de taxa destinada a 
remuneração dos vigias port~ 
arios. 

. Autoriza a abertura, pela 697 
Secretaria de Finanças da Pre 
feitura do Distrito Feder9.~ 
do crédito aspecial de ~ ••• 
619 790 191, destinado a co
bertura de d~spesas ef~tua -
das em exercicios anteriores. 

Autoriza o Poder Executivo 695 
a abrJr, pelo MinIstério da 
Aeronautica, o credito espe
cial d.e Cr$ 508 500 000, des
tinado a atender a despesas 
com a restauração e adapta -
ção de vários aeroportos. 

Autoriza a abertura, pela 709 
Sp'cretaria de Financas da Pre 
feitura do Distrito'Federal; 
do credl to especial <}e crt ... o· 

200 000 000 rara auxilio. a8 
obras do Estadia _de B.!'s,silia. 

Proíbe a safda para o exte 703 
rio!' de obras de arte , ofi; 
cios, produz1do8 no ~ais,ate 
o fim do perlodo monarquico o 

LEI'l'URA 
C.D. S.F. - -

13.10.65 

12.10.65 

X.:V.V/27 

RESUL'l' ADO 

aprov. 
c/emenda 
7.10.65 
. (mat) 

aprov Lê! 0 2 4 833 
26.10.65 de 8.11.b5 

aprov. 
c/emenda 
26.10.65 

aprovo aprov. 
c/emenda 26-.10.65 
7.10.65 

(mat) 

aprovo aprovo 
c/emendo. 26.10.6::-
7.10.65 

(mat) 

Lo1 nR 4 859 Rio aprecia 
ti,· 2:6.lJ..65do na bâmal'ã. 

Prazo es~ot~ 
do (Art.42 OO 
Ato Institu
«ional) • 

Lei nSo? 4 83;5 
de 9.11 ob5 

aprov. 
c/emenda 
7.10 .. 65 

(mat) 

aprov, Lei n g 4 834 
26.10.ó5 de 9~1l.ó5 

14.10.65 aprovo 
12.10.65 

anrov. Lei n Q 4 845 
c/ÊH~enda3 de 19011.65 
26.10.65 



3' 182-B/65 226/65 

3 183-B/65 224/65 

3 187-A/65 236/65 

3 188-B/65 228/65 

3 . 189/B/ 65 227/65 

EM~NTA 
MENSAGEM 

NQ DATA - -
Modifica, sem aumento de 7c9 

des:;:;esas, distribuição de do 
taçoes consignadas na Lei nº 
)+ 539, de lO~12 .64. na parte 
que se refere ao subanexo do 
Conselho Nacional de Teleco
mw1i ca çõe s. 

Autoriza o Poder Executivo 728 
a abrir, pelo.Minist~rio da 
?azenda, o credito especial 
de Cr~ 20 000 000 para ocor-
rer as despesas com a aqulsi 
ção de imóvel situado em Re~ 
sende, Estado do Rio de Ja
neiro, destinado à instação 
qa Exatoria Federal naquela 
cidade. 

Dlspõe sôbre o regime de 732 
t.ra.balho dos' portos or~aniz!! 
dos e dá outras providencias. 

Dis~õe sôbre as novas deno 731 
minaçoes das Univers:l.dades ~ 
dereis das cidades do Rio de 
Janeiro e de Niterol. 

Altera a redaçio da Lei nº 735 
4 740, de 15.7 0 65 (Lei Orgâ-' 
nica dos Partidos POllticos). 

Cria, no Ministério da Ae- 742 
ronautica, o Quadro de Ofiei 
ais Aviadores da Reserva de 
2& Classe e dá outras provi
dências. 

Autoriza a abertura, pela 741 
Secr'etaria de ~ducação e Cul 
tura da Prefeitura do Distrf 

14,,9.65 

1409065 

15.9.65 

1509.65 

LEITURA 

14.9.65 15.10.65 

14.9.65 14.10.65 

1509.65 19.10.65 

15.9.65 15.10.65 

RESULTADO 

aprov. aprov. Lei n!! 4 B2b 
12.10.65.26.10.65' de 5.11 .. 65 

aprov .. aprovo 
c/emendas c/ eTn€lnd.a8 
13.10.65 28.]( .• 6) 

ap rov • apr ov 
12.10.65 26.10.~5 

. aprov. rejeito 
c/emendas 28.11.65 
14.10.65 

aprovo 
12.10.65 

aprov" 
26.10.65 

Lo! n Q 4 8bO 
~.rJ 2b.ll.bj 

Lei n 2 4 831 
de 5.11.65 

... 

Lei n~ 4 838 
de 10.11,,65 

Lei n 2 4 836 
de 9.11.65 

XXXV/2f1 

Veto 
parcial 

ArCJlUlvado 



,------------------------ --,...--------------------------------------------, 

. NÚMERO 

3 195-3/65 254/65 

3 197-8/65 258/65 

EMENTA 
, 

to Federal, do credito espe
cial de Q$ 1 750 000 000, pa· 
ra auxilio à Fundação Educa= 
cional do Distrito Federal .. 

MENSAGEl4 

Acresce de um parágrafo"n- 661 
nico o art. 16"ds·Lei n Q •• 0 

4 102, de 20.7.62. (Transfor 
ma o Departa.mento Nacional (li 
Estradas de Ferro em autar _ 
quia) • 

Autoriza o Poder -S;<'9cuti vo 751 
a abrir, pelo,Ministerio da 
Fazenda~ o credito especial 
de CJ$ 5tj 960 943 para aten ... 
der a pagamento· de vencimen-
tos e vantagens. 

Concede à Fundação Nacio- 747 
nal do Bem-Estar do Menor o 
auxilio de ~ 6 000 000 090, 
autoriza a abertura do credl 
to especial para ate9der a 
essa finalidade, e da outras 
providências. 

A~~era a legisção ~ôbre o 748 
imposto de renda e d8 0utras 
pr·ovidências. 

Autoriza o Binistério da Th 749 
zenda a efetuar a doação de
Obrigações Reajus~ávels do 
Tesouro Nacional as Entidades , 
.que "menciona e da outras pr~ 
videncias o 

LEITURA P..ESULTADO LEr f( 

RESULT.l\NTE OBSERVAÇuES 

aprovo aprovo Le1 n Q 481ü 
20.10.65 10 0 11.6>5 dEi 18 .. 11 0 65 

(mat) 

aurov. apl'Ov. 
c/êmenda 10.11 0 b5 
20.10.65 

(ma t) 

aprovo aprov. 
c/ emenda. 23.11.b5 
21.10.65 

(mat) 

·Lei ni! 4 846 
de 19.11.b5 

Ilfli mil 4 8$4 
.L9 9.10oó~ 

aprov;. 
subst 

21.10.65 
(mat) 

aprov·. Lei n Q Li- 8b2 
o/ersendasde 29.],1.05 
17.11.b5 

apr ov • apr CIV • 

cl emenda cl emenda 
26.10.65 23.11.05 

Lei ftQ 4 887 
de 9012 o b5 



3 198 .. B/65 252/65 

3 2QO-B/65 250/65 

3 202-B/65 246/65 

.. '----------------------------------------------~~----------------------------------

ElJ'iliNTA 
N2 wt'T'A -

Vinoula ao Ministério 
ação e Obras PÚb1!cas a 
panh1a de Navegaçao do 
Francisco, Sociedade de 
noma. Mista. 

MENSAGEH 
NQ DA'fÃ - -

da Vi 750 
Com: 

sã.o 
Eco-

Concede a pensão espee1alde 781 
~ 66 000 me~sa1s ~ Maria d, 
Lourdes Correa da S11va~ vl~ 
va do ex-comandante da Guar
nição da Seção de. b~b0iros 
da'GEB, Ademar Correa da S11 
va. 

Autoriza o Poder Executivo 782 
a abrir, ao Tribunal de Con~ 

- # tas da Uniao I o o.t'sd1 to su-
plemanta;: de ca$2 166 230 000, 
para reforço de dotaçoes que 
aspa eU'ica, dest1nadasao pa 
g~mento de pessoal daquela
Corte. 

Autoriza a abertura do· crê 784 
dito suplementar da ai ., •• : 
2 280338 948, ao Ministerio 
da Fazenda, para pagamento 
de vessoal do Ji!9ta~o do Acre 
e da outras providenc1as. 

Autor! za o Poder Execu ti vo 789 
a abrir. a diversos órgãos e 
Minister1os, creditos espeel 
ais nua montante· de ~e •••• 7 

15 665 913 118 e suplemente
res num montante de ~OO.~DO 
27 312 000, destinados à re
gulariza~ão de despesascon~ 
signsd.ss em orça.>lento3 ante
Y.*toro3~ 

L}>~ITiJRA 

4.11.65 

RESULTADO· 
r;--[ co .f 
~ ~ 

aprovo aprov.. Lei n!.! 4 855, 
21.10.65 18.11065 de 25.11 0 65 

(mat) 

aprov. aprov. Lei n 9 1~.8b7 
21.10.65 23.11.65 da 30.11.b5 

{mat} 

aprov" aprovo Lei n Q 48ó1 
20.10 0 65 10 .. 11 0 65 de 2.6.11 0 65 

aprov. aprovo 
e/emenda 10011~é5 
20 0 10 0 65 

aprovo aprov" 
21.10 0 65 11.11.b5 

(Jr.a. t ) 

LI)1 ",-Q 4 8L~ 7 
de 19111.05 

Lei 1',2 4 849 
d.e 1·:1 0 11.65 

xxxvL'JQ 



NÚMERO 
C.D L s,P" 

3 204-B/65 248/65 

3 206-B/65 264/65 

! 207-B/65 253/65 

~ 208-B/65 263/&5 

3 209-B/65 257/65 

EMENDA MENSAGEM LEITURA RESULTADO 
~ N2 DAfi - -

Autoriza o Poder Execu~i- 788 
vo a abrir, a diversos 01'-- . . gaoa e Mtnisterlos, eredl~8 
espaciais num montante de 
ai 265 3~7 l06,destinados a 
atender as despssaa que es
peoifiea •. 

Autoriza o Poder Ex~cuti- 786 
vo a abri!', a9 Minlsterlo da. 
Fazenda, o oredito especial 
de Cr$ 350 000 OOO,para aten 
der a despesas com obras em 
r9partlções do mesmo Minis
teri o. 

Dispõe sôbro o regime Ju- 790 
rídlco peculiar aos funcio
narios policiais civis da 
União e do Distri to Foderal. 

Autoriza o Poder Exocuti- 787 
yo a abrtr, ao Poder Judie! 
ar10, eredi tos suplelltanta ... 
res n:.ua montante do Cr$ •• o. 
2 390 859 490~destlnados ao 
r,rõrço de dotações orçame~ 
terias que discrimina, refe 
rentes ao vigente exerciciõ. 

Cria medidas de extlgulo 78~ 
à indústria de oonstrução cl 
vil. -

DisPge sôbre o Estatuto di:,) 746 
MagisterioSuporior •. 

2909.ó5 4.10.65 4.11.65 aprovo aprovo Lei n Q 4 848 
. 21.10 0 65 11.11.65 de 19.11.65 

(mat) 

aprov o apr~v. 
subst. 11011.&5 

21.10.65 
( lll8. t ) 

Lei n!! 4 852 
de 2b.11.&5. 

aprovo aprovo Dei D9' 4 878 
e/emendas clemendas d,a 3012 0 ó5 
260 10.65 24.11.b5 

29.9065 4.10.65 4 .• 11.65 aprovo apr.>v. Lei nQ 48b8 
21.10.65 23.11.65 ~e 30.11.65 

(l\lat) 

29.9.65 4.10 065 9011.65 aprovo aprovo ,:':Lel í\2 4804 
e/emendas e/emendas de 29.11005 
26 0 10.65 24.11.ó5 

90 65 40100 65 4.11.65 aprova aprovo Lei }\2 4 881-A 
suba,t. e/emendas de 0012065 

21.10 0 65 em t) 23.11.65 



1f{oo;RO 
t,D. S,]'" 

3' aO-B/65 249/1)5 

3 2h2-B/ó5 

.... -- --- ----- --

lmENTA NQ DATÁ - -
Autoriza o Podar Xxoc~ti- 799 

vo a abrir, pelo Hinisterio 
da~ Relações Exterioros, o 
orédito especial de ot •• ,. 
120 000 000 para atender as 
despesas decorrentes da vi
sita ao Brasil do Presidon-
te da RepubIiea Italiana e 
sua comitiva. 

Autoriza o Poder Executl- ~OO 
vo e. Ilbri~ ao Ministério da 
Justiça 9 Negócios Interio-
res o credito especial de 
Clt 362 092' 3.68,40 para re@. . 
1arização de despesas realY 
sadas pelo govêrno do TerrT 
tó~:o Federal do Amapá. -

Autoriza o Poder EfeQutl- 816 
vo a abrir ao Ministerio das 

~ , 
RelaçoesExteriores o óredi 
to suplementar de Q$ o •••• : 
614 000 000 pa~ atender ao 

. pagamento da contri buição 
braailelra ao Fundo Espeoi
aI das Nações Unidas. 

Autoriza o Poder EJecutl- 817 
vo a abrir a9 Minlsterio da. 
Pazenda o oredito suplemen-
tar .. de ert 10 002 000 OOID9 
reforço a dotaçao orçamanta 
ri~ insuficiente destina~~ 
a Contadoria Geral ds Repu
bIies. 

LEITURA 
d .DI S.' l' 

7~lO.b5 4.11.&5 

-
xx.xV/3~ 

RESULTADO mt&~.tJiJTi!" OBSERVAÇÕES, 

apr ov o aprov. Lei n Q 4 86b, 
22.10.b5 23.11.65 4e 30.11.65 

aprov 4 apl·OVqÚl'. n" 4 918 
11.11.65 1:0.);005 ,:..~ 17.12 .. 05 

aprovo aprov. LEI n 2 4 81'( 
o/emenda 24.11.65 ~e 2.12.05 
4.11.é5 



ItfnmRo 

3 270-B/65 270/65 

3 271-B/65 290/65 

------------------~----------------------------~------------------------------------~ 

Autor1za o Poder Exeouti
vo a' abril" ao lI1nistério da 
Fazenda o orédito especial 
de Q$ 80 000 000, destinado 
e. atender a de spe aas de vi.a 
gem e estada no exterior di 
pepresentantes'do a1udidolU 
nistório à reunião do GAT~ 
que se pea1izou em Genabra. 

NQ DATA - -818 l8.1O.ó5 

Dispensa a cobrança do im 819 
pôsto do sê10 em contratodG 
promessa de compra e venda 
firmado entre a Associação 
Brasi1e1ra para o Rea~rne~ 
to Moral e os proprietarios 
do "S. tio Sã9 Luiz"', loeal!. 
zado ,em Potropo1ia. 

Autoriza o Poder E.J9cuti- 820 
vo a abrir ao Ministerl0 da 
Fa~9nda, o orédito suplemen 
tar~de ~$ 600 OQO 000, oom9 
reforço a dotaçao orçament! 
insuficiente destinada ao 
Departamento do Impôsto de 
Renda. 

Isenta dos impostos de 1m 821 
portação, de consumo e de 
outras contribuições fisc~ 
os a1i:r.Jantos de qualquer na 
tureza, e outras uti11dades, 
adquiridos no exterior, me
diante doação, pelas insti
tuições em funcionamento no 
Pais" que se dediquem à as
slsteneia social. 

XXXVl~ 

LEITURA 
e.D, S.F! 

:as:SULTADO 1'& I 
F.ESUtlí'ANTÊ OBSERVAÇÕES 

20.10.ó5 20 0 11.05 aprovo aprovo Lei n Q l.\! 875 
a/entanda 25.11.b5 de 2.12.65 
1l.lloó5 

2Do10.&5 20.11.b5 aprovo aprov" 
11.11065 30.11.65 

20.10.&5 11.li.b5 aprovo aprovo 
e/ e:6lenda 2'5 ~ 11. ó5' 
4011.65 

20 0 10.65 20.11 0 65 aprovo aprova 
11.11005 7012 •65 

Lei n 2 4 881 
d,e '3.12./:)5 

J (,:", n Q 4 873 
dt 2'.12.05 

Lei :'1,2 4 917 
de 17.12.65 



NIDrnRO QJ 15.. _._::.:;. ~g-:'1: 

3: 272-B/65 284/65 

j 273-B/65 285/65 

3 274-B/ b52'96/65 

3 27ó-B/b5 291/6 5 

3 2-79-B/65 288/65 

EMENTA 

Estende a08 Ser'viços de 
Navegação da. Alr..azônia e de 
Administração do Pôrto do 
Pará, o regl~e de isenção 
fiscal de que gozam o Loi-
de Bras! leiro e '9. C ompa -
nhla Naciona1,de Navegação 
Coa~elra, e da outras pro
videneias. 

l1EN SAGF .. H 
ife ISATA - -

Diapõe sôbra o uso de co 824 
fres de carga nos transpor 
tf.lS de mercadorlas g -

InstItui o cadastro per- 825 
,manente das admissõesedls 
pensas de empregados, estã 
bolac€! medidas cont.ra o di 
semprêgo e de as91stê~cia-
aos desempregados e da ou
tras providencia.s. 

Dá nova redação ao cu't o 831 
2~ e ao § 12 do art o 62 da 
Lei nQ 4 725, de 13.7.b5, 
que n e st a be1e co nOl'wllB, pa-
ra o proc913so dos dIssidl-, 
os colatlvosr: e d.a outras 
providências 'o 

Dispõe sôbre a fusão d9s 8;0 
cargos de Assistente Jutl
dica e de Assessor de Di
reito Aeronáutico, do Qua-
dro do Pes~o~l do Ministe-
rio da Aeronllutles.. 

Isenta do impôsto da Im- 848 
po!'teção equlp~:nto pax'a 
tratamento de agua destina 
do à Companl;lle. de SaneameB' 
to d.o Fal'anc., -

L..1IT TU:..:.RA::;;....,.,... 
. C.D..t .. s.F t 

RESUIlrADO 
tr,iY !t S f Jr;" 

'LEI . 
. mrn'Uí.'Jii'ÂN'TÊ OB8::: RVAÇaES 

20.10.'-'5 20.11.65 aprov.. aprov. 
. c/emandas r(.12.b5 

Lei n. 4. 921 
de 23.12.&5 

11 .. 11.b5 

20.10.65 20~11.b5 aprovo 
c/ ertlendas 

12.11 .ó5 

aprove Lei nº 4. 907 
c/em~ndas de 17.12~ó5-

2.ü"lO.ó5 25.11.65 aprovo 
17.11.05 

aprovo 
8.]2 0 65 

2ü.ll.b5 aprovo Si:'!,:) v,. 
c/ema nd as c(Gi.Tl'3 ndas 
.llol1 .. b5 30.11 .. 65 

22 .10.ó5 200110-05 aprove aprov .. 
12.11.b5 1.12.b5 

20011c05 aprovo aprovo 
12.114 65 30.11.65 

Irei n 2 4 923 
de 23.12 0 65 

Le:1. n Q 4 903 
de 16 .. 12065 

La 1 "1'2 4. 896 
d~ 9,12 0 6.5 

Le! nº 4 880 
de 3 .. 12 .. !J5 



IiÚMERO 

3 305-B/ó5 283/65 

3 306-B/65 315/65 

:3 328-1?/65 316/65 

3 329-B/ 65 282/65 

EME~lTA 
MENSAGEM 

N8 DATA - -
Autoriza o Poder Executivo 669 

a abrir, 99 Ministério ~Ju~ 
tiça e Negocios Interi ores, o 
eredi to especial de Cr$ •••• o 

800 000 000, destInado a o
bras de complementação de re 
partições do D.F.S.~.,em Brã 
al11a. 

Autoriza o Poder Executivo 898 
~ abrir ao Ministério da Via 
ção e Obras Públicas o crédf 
to especial de Q$533 412 07~, 
para" atender ao pagamento de 
diferença de proventos e van 
ta~ens !OS inat~vos da Rêdã 
de Vlaçao Parana.Santa Cata
rina relativa aos anos de •• 
1961 e 1962. 

Autoriza o Ministério da lfa 915 
rinha a incluir na Recei tã 
do Fundo Naval as indeniza -
ções a v~rbas orçamentárias, 
de exereicios financeiros je 
encerrados. 

Autoriz~ a doação ao H0spl 911 
tal Evangelico da Bahi~ de 
um lote de terreno e da ou
tras providincias o 

Autoriza o Poder Executivo 9~1 , 
a abrir, pelo_Mlnlsterio da 
Fazenda, o credito especial 
de ~ 138 941 000, destinado 
ao pagamento de ações prefe
renciais subscritas pelo Te
sot~O Naelonalno aumento do 
caplta~ da Companhia Vale do 
Rio Does" 

5.1l • b? 

9.11.65 

LEITURA mSULTADO 

26 0 10.05 20 0 11.05 aprov. 
(mat) c/em9nda 

17011,,65 

5011005 1.l2.65 aprovo aprovo 
26.11.65 8.12.65 

(mat) 

8.11.05 1.12.65 aprovo 1.; rov o 
26.11.65 10.12.65 

(matO 

8.11.b5 19.11~65 aprovo aprovo 
12.11.&5 25.11.65 

,i.112~65 13.pI'CV .. aprovo 

XXXV/35 

LEI OBSERVAÇ().ES 
RESULT Ji..NTl!! 

LEi n Q 4 879 
de 3012.05 

Lei n Q 4 913 
de 17.12.65' 

Lei nº 4 905 
de 17.12.65 

Lei n!! 4 874 
de 2.12.ó5 

Lei n>l 4 919 10 0 11.65 
26.11.65 10.12.65 de 1'(012.65 

(ma t) 



~-----------------------------------

XXXVL~ 

NÚMERO 
EMt.'NTA MENSAGEl-f LEITURA RESULTADO LEI OBSERVAÇÕES .Q..eD" S,F: N'a DATA C.D, s.rt:" d .D..!, s., . RE§ÜLTANTr - -

3 331-B/65 317/65 Autoriza o Poder Executivo 930 9011.b5 10.11 o b5 1.12 065 aprovo aprovo Lei :rtQ '4915, 
a abrir ao Ministério da Guer • c/emenda 8.12.65 de 17012.65 
ra o crédito espeoial de 0$$- 26.11.65 '-', 

2 070 000 000, destinado a a (mat) F'-tender a despesas com a a-
brioa Presidente Vargas, ero 
Piquete. 

3 332-B/b5 319/b5 Isenta dos impostos de im- 932 9011065 10011 0 b5 3.]2.65 aprOVa aprovo 
portação e ~a consumo equlp~ 21oll.b5 10.12.65 
manto telef'onlco destinado a mat) c/emenda 
Telefônica de Piracicaba, E!i 
tado de são Paulo. 

'l\ 3331'65 Autoriza o Poder E~acutivo 929 9011.b5 10.11 0 b5 ~ 

a_abrir ao Ml~lstério da V~~ 
çao e Obras Publioas, o ere M 

dito especial de ni .. u •• oo 

11 000 OpO 000, destinado a 
atender as despesa~ COM o Gra 

. po Exe cuti 'TO de Integra.ção àl-
politi~a de Transportes o 

3 334-B/ 6 5 305/65 Cria cargos de Professor~ 94~ 1l.b5 11.11 o b5 30 0,11.,65 aprOVa q:J rov. ;Je1 n!l 4 901 
Ensino Superior e de Dlreto~ 26.11.65 8.12~b5 de 16.12.65 
n9 Q,uadro de P6280a1 do lHn1B (mat) 
terio .de Edueaçao e Cultura, 
e dá outras provldênc&as. 

~ 345-B/b5 311/65 Mod11'l ca os §§' 1I~ e 22 do 939 11.05 16.11 o b5 30 0 11.65 aprov. 
art. 3Qg da Lei na 3 8bO, de c/emenda 
24.12060, que aprova o nIano 2&.11,,65 
de ooordenação das ati vida -
das relacionadas com o car-
vão mineral o 

3; 346 -B/65 318/65 Modifica dispos1tivos da 91+1 11065 16 0 11.b5 1.12 065 aprov" aprova Lei nR 4 908 Veto 
Lei nR 3 119, de 31.4.57,que 26.11.65 8.12.65 de 17.12.65 pRr'cial 
autorizou 1), União e. const1 -
tuir uma so~isdade por ações 



NÚMERO 
S F .:::.t.::...L 

EMENTA 

denominada Sociedade Terme
létrica de Capivari (SOTEL
CA) e que passa a denomina~ 
se Sociedade Termeltrica de 
Capivari SoA. - SOTELCA. 

MENSAGEH 
R?l DA'1'A - -

941 11.,ó5 

3 350 -A/65 304/ó5 Regula as atIvidades dos 948 17.11 .. 65 
representantes comerciais 811 
tônomos o -

3 370-B/65 327/65 

3 371-B/65 325/65 

3 372/65 

3 373/65 

Efetiva a incorporação da 972 19.11.65 
Escola Nacional de Flores-
tas à Universidade Fedaral 
do Paraná e dá outras provi· 
denctas. -

Crla o Fundo da Proprleda 
de Industrial (FPI) e dá oü 
tras providincias.. -

Dispõe sôbre a publicação 
dos atos relativos aos ser
vidores pubUcos civis dJ Po 
der Executivo e dá outras 
providencias. 

981 

982 

C onceda i senção dos Impo s 983 
tos de importação e de con= 
sumo, bem corno da taxa de 
despacho aduaneiro, para qU!, 
tro empinhadeiras iMporta -
das conforme licença n Q ••• 

DG-b2 2 028-2 535, da Carta! 
ra de Com~rc~o Exterior. -

22.1106 5 

23011.65 

23.11.65 

Autoriza o Poder Executi- 984 ~3.11.b5 
vo, por intermédio do Servi 
ço do Patrim9nio da União,ã 
alienar o 1movel situado na 
Rua Conselheiro Crispinlano 
n9 378, em são Paulo. 

LEITURA 
C,D. ~ 

RESULTADO 

16.11.65 

17011.65 29011065 aprovo aprovo 
, c/emend.as 1.12.65 

2:5.11,.65 

2.12 Q 65 8.12.65 B:;>rov o 

clemondH 
aprovo 

c/emenda 
3 p (-r;. • ~o .' j 10 0 20 66 

2.120 65 8 0 12 Q 65 

XXXVl37 

LEI 
RESULTAN'Tli:" OBSERVAÇõES 

Lei n Q 4 88b 
da 9.12 0 05 . 



------------------------------------.... ------------------------------------------------~-------------------------------------. 

3 374-P/65 326/65 

3 375/65 

3 376/65 

3 377-B/65 331/65 ...,. 

3 378/65 

E!1ENTA 

. Autoriza o Poder Executi
vo a abrir, pelo Ministério 
da Fazenda, õ crédito especi 
aI de ~ 99 807 000, destinã 
do a atender, no exterior,àã 
despese.s de viagem e 6stada:, 
de representantes,do aludido 
Ministerio junto a ALALC. 

Autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao MVOP o crédito as 
pecial ~e ~$ 400_000 OOO,õe~ 
tinado a aquisiçao ~e um 1m!? 
vel p~a a instalaçao da Cen 
traI TeleE do Centro de Triã 
gero Postal e de uma agenciã 
na cidade d9 Curitiba, Esta
do do l'aranll'.i 

Transforma em FUndação a a 
tual Casa de Rui Bar'b osa e 
d~ outras provid~nc1as. 

Isenta dos impostos de im
portação e de con?umo mate
riais destinados a fabrica -
ção de café solúvel. 

Autoriza o r-lVOl' 9. proceder 
a revisão cas vantagens, be
neficios e regalias dos tra
balhadores de diversas cate
gorias que influem na compo
sição do custo operaciop.al do 
transporte marltimo e da ou
tras providências o 

ME NSAGEJ:.1 LEITURA 

98ó 

988 23.11.65 

25.11.65 

RESULTADO 

aprov. 
6.12 0 65 

LEI f'( RESULTANTE o BSERVAGvES 



r-----------------------------------~.------------------------------------------------~'-------------------------------------, 

:NÚMERO 

3 382/65 

3 383/65 

3 384/65 

EIP.NTA 
MENSAGEM 

'N'12 DATA - -
Autoriza o Poder Exeeutl- 991 20.12 0 65 

vo a abrir o crédito especl 
aI de Cr$ 110 000 000, destI 
hado à cobatruçuo de novi 
sede para o Instituto Hiato 
rico e GeográfiCO Brasilel= 
ro. 

Autoriza o Poder Executi-
vo a abrir o crédito especl 

994 26.11.65 

aI de Cr$ 11,000 000 000, pa 
ra atender as despesas de 
qualquer natureza do Grupo 
Executivo de Integração da 
P911tica de Tran~portes e 
da outras providencias. 

Concede isenção de tribu- 995 26.11 .. 65 
tos para importação d.e bens 
de produção destinados ao 
r~equipa'meI)to e mOderniza -
çao da industria de ve cUIDs 
automotores e de autop<lças" 

Altera o Quadro da Secre- 1 030 2.12.b5 
taria do S~premo Tribunal}"2. 
deral~ e da outras providen 
eias.. -

Altera 
taria do 
Recursos, 
dências. 

o Quadro êI.a Secre
Tri buna1 Federal d:;) 

e dá outras provi -
1 032 

. XXXV/32, 

LEITURA RESULTADO LEI RESUIl'I'AN'TE OBSERVAÇO'E:? -
25.11.65 10 .. 12 .• 65 aprovo 

c/6roonda. 
7.12",65 

29.11. oS 

27 .. 11.65 
{mat} 

2 .. 12.65 

2.12 .. 65 



ANEXOS XXXVI A XL-A 

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 

XXXVI - Iniciados na Câmara dos 
Deputados 

XXXVI-A - Iniciados no Senado 

XXXVII - Recebidos da Câmara 
para revisão 

XXXVIII - Aprovados 

XXXVIII-A - Emendados e devolvidos à 
Câmara 

XXXIX - Rejeitados 

XXXIX-A - Remanescentes na Câmara 

XL - Remanescentes no Senado 

XL-A - Emendados pelo Senado 
e aguardando pronuncia
mento da Câmara sôbre as 
emendas 



NUMERO 

207/65 

208/65 

209/65 

210/65 

211/65 

212/65 

213/65 

ANEXO Nº XXXVI 

PROJETOS DE DECRETO LE&ISLATIVO 

INICIADOS NA CÂMARA DOS DEPUr"AIDS 

E M E N T A 

Mantém decisão denegatória do Tri 
bunal de Contas da Uniao de registrode 
contrato celebrado entre o Ministério 
da Fazenda e a Companhia de CimentoPor 
tland Cauê. 

Mªntém ato do Tribunal de Contas 
da Uniao de recusa de registro de con
vanio celebrado entre a Syperintend~n
cia do ;rlano do Valorizaçao Econômica 
da Regiao Fronteira Sudoeste do País e 
a Sociedade Educadora e Beneficente do 
SuJ' 9 de Santa'Vitória do Palmar, Rio 
Grande do Sul. 

Mantém decisão denegatória do Tri 
bunal de Contas da Uniao, do regi§tro 
do t~rmo de contrato de constituiçaom 
aforamento do terreno acrescido de ma
rinha, situado na Rua Desid8rio de Oli 
veira; em Niterói, Estado do Rio deJa 
neiro. 

Mªntém ato do Tribunal de Contas 
da Uniao que negou registro ao contra
to celebrado cmtre~a Superintend~ncifl do 
Plano de Valorizaçao Econômica da Fron 
teira do Sudoeste do País e a EquitatI 
va dos Estados Unidos do Brasil, para 
locaçao de imóvel em Pôrto Alegre, Rio 
Grande do Sul. 

Mantém o ato do Tribunal de Con~ 
tas da Uniao que denegou registro ao 
contrato celebrado entre. a Syperinten
dência do Plano de Valorizacao Econômi 
ca da Fronteira Sudoeste do'País e Jo= 
sé Pinho Alves, para colocação do imó
vel em Pôrto Alegre, Rio Grande do SuL 

Autoriza o Senhor Presidente 
República a ausentar-se do País. 

da 

Aprova o texto do Acôrdo Interna
cional do Cacau 9 assinado no Rio de Ja 
neiro em 14 de sotembro de 1964. 

R E SUL T A D O 

Aprovado o subst.'de 
Plenário em 11.11.65 

Aprovado o subst., da 
C.Justiça em 15.7.65 

(matutina) 

Aprovado em 30. 3.65 

Aprovado em 24.6 .65 

Em andamento na C.D. 

Aprovado em 17. 3.65 

Aprovado em 25. 5 .65 

.._0 



NtlMERO 

214/65 

.215/65 

216/65 

217/65 

218/65 

219/65 

220/65 

221/65 

222/65 

E rII E N T A 

Autoriza o Governo Brasileiro a a 
dorir à "Convenção sôbre a Escravatura~ 
assinada em Genebra em 25 de setombro 
de 1926 e omendada pelo protocolo aber 
to à assinatura ou à aceitação em 7 de 
dezembro de 1953 e à "Convenção suple
mentar sôbre a Abolição da Escravat~ 
do Tráfico de Escravas o das Institui
çõ.es e Práticas Análogas à Escravatum'; 
firmada em Gonebra a 7 de sotembro de 
1956. . 

Mantóm ato genegatório do T~ibunal 
de Contas da Uniao de registro da des
posa de Cr$ 1 980 000 9 em favor d .... Com
panhia Fabricadora de Pape1 1 provenie~ 
te de fornecimento feito à Casa da Moe 
da. -

Mantém ato genegatório dJ Tribunal 
de Contas da Uniao, de registro a con~ 
trato de empréstimo, no valor de .•.•• 
Çr::~ 300 000,,000, celebrado entre a Uni
ao e o Governo do Estado de Santa Cata 
rina. 

Mantóm ato do Tribunal de Contas 
da União, denegatória ao registro de 
contrato, no valor do Cr$ 1 179 000, a~ 
sinado entre a firma "Casa Inoxidªvel, 
Artefatos de Aço Ltda", e a Divi~ao do 
Material do ministério da Educaçao o 
Cultura. 

Aprova o Balanço Geral da'SUDENE, 
referonte ao exercício em 1963. 

Aprova o texto do Acô~do Comerci
al assinado em rlIonróvia a 13 de maio dG 
1965, entre os Estados Unidos do Bra
sil e a Ropública da Libória. 

Aprova o texto do Acôr~o Cultural 
assinado entro os Estados Unidos do Era 
sil e a RepúbJica do Senagal; em BrasI 
lia a 23 de setembro de 1964. -

Revoga decisão denegatória do Tri 
bunal de Contas a registro de contrato 
celebrado em lº de agôsto de 1953 . en
tre a Delegacia Seccional d6 impôsto 
de Renda, em Barra do Piraí e Angelina 
da Glória Nogueira Carvalho. 

Revogª o ato do Tribunal do Con
tas da Uniao que negou registro ao co~ 
trato celebrado entre o DepartamentodB 
Correios e Telogra:fos ~ o SI'. Mil,hail 
Naim Sayeg, para locaçao de imóveis. 

xxxvI/z 
XXXVI/2 

RE SUL T A DO 

Aprovado em 9. 4 .65 
(matutina) 

Em andamento na C.D. 

Aprovado em 10. 8 .65 

Em andamento na C.D. 

Aprovado em 10. 8 .65 

Aprovado em 26.10.65 
(matutina) 

Aprovado em 12. 5 .65 

Aprovado em 18.11.65 

Aprovado em 18.11.65 



I 

I • 
I 

i 

NÚMERO 

223/65 

224/65 

-225/65 

226/65 

227/65 

228/65 

229/65 

230/65 

231/65 

232/65 

233/65 

EmENTA 

Regula as viagens de delegaçoes IBr' 
lamentares ao exterior, a convite do Es 
tados estrangoir.os~ 

modifica o artigo 6º do Docreto Le 
gislativo nº 19, de 12 do dezembro de 
1962 e dá outras providGncias. 

Auto ri za o envio do contingont'odas 
Fôrças Armadas Brasileiras à República 
Dominicana, e dá outras providências. 

Aprova o Acôrdo de Garantia do In
vestimentos entre os Estados Unidos do 
Brasil e os Estados Unidos da América , 
assinatío em Washington GID. 6 de feverei
ro de 1965. 

Aprova o Convênio de Cooperaç~o So 
cial assinado no Rio de Janeiro a 9 de 
agôsto de 1964, Gntre o Brasil e a Espa 
n~. -

Revoga o Decreto Legislativo nº61, 
do 24 de junho de 1965, que mantém o a
to do Tribunal de Contas da Uniao dene
gatório de registro a têrmo de convênio 
celGbrado Gntre a §uperintendência do 
Plano de Valorização Econômica da Fron
teira Sudoeste do País e o Ginásio Sale 
siano Dom Bosco na cidade de Santa Ros~ 
Rio Grande do Sul. 

ConcGdG a anistia aos eleitorGs in 
cursos nos ns. 4 e 5 do artigo 175, dã 
Lei nº 1 164, de 24. de julho de 1950(Có 
digo Eleitoral).' -

Concede anistia aos advoaados por 
infraç;es disciplinares conti~as"na Lei 
nº 4 215, de 27 de abril de 1963. 

Aprova o texto do Protocolo firma~ 
do pelo Brasil em Washington a 19 de a
bril de 1965, sue prorroga o prazo de 
vigência do Acordo Internacional do Tri 
go de 1962. 

Aprova o Acôrdo que estabelece um 
regime provisório aplicável a um ~iste
ma comercial mundial de comunicaçoespor 
satélite e respectivo Acôrdo Espocial , 
concluídos em Washington, a 20 de agôs
to do 1964, e assinado pelo Brasil a 4 
de fevereiro de 1965. 

Aprova o Acôrdo sôbre TransportesA 
éreos, assinado ontre o Brasil e a Ar :
gentina a 2 de junho do 1948. 

XXXV 1/3 

XXXVI/3 

R E SUL T A D O 

Em andamento na C.D. 

Aprovado o subst. da 
Mesa em 4. 6.65 

Aprovado o subst."da 
C.Rol.Ext.em 19.5.65 

Aprovado om 16. 6.65 
(matutina) 

Aprovado om 16. 6.65 
(matutina J 

Em andamento na C.D:. 

Aprovado o subst.·da 
C.Justiça em 25.8.65 

Em andamento na C.D. 

Aprovado cm 14. 9 .65 

Aprovado cm 1. 9 .65 

Aprovado em 1. ~ .65 



NÚMERO 

234/65 

235/65 

236/65 

·237/65 

238/65 

239/65 

240/65 

243/65 

EMENTA 

mantóm o ato do Tribunal de Contas 
da União que denegou registro nos t8r
mos do contrato celebrado entre o Minis 
tório da Agricultur8 e Geraldo Amaro da 
Silva e sua mulher, com esclarecimentos 
prc§tados pela I! Dirotoria de Fiscali
zaçao Financeira. 

Aprova o texto do Acôrdo :3~sico de 
Assistoncia Técnica entre o Governo dos 
Estados Unidos do Brasil e a Organiza
ção das Nações Unidas e suas Agências~ 
pecializadas, assinado no Rio de Janei
ro, Guanabara, 'aos 29 dias do môs· de de 
zembro de 1954. 

Concede anistia aos eleitores in
cursos nos números 4 e 5 do art. 175 da 
Lei nº 1 il,.64, de 2<" de julho de 1950,que 
institui o C6digo Florestal. 

Aprova o Protocolo Adicional, assi 
nado no Rio de Janeiro, em 16 de dezem= 
bro de 1963, ao Acªrdo deACom~rcio, Pa
gamento e Cooperaçao Economica entre os 
Estados Unidos do Brasil e a República 
Popular da Bulgária, de 21 de abril de 
1961. 

Aprova o Acôrdo Cultural ass.in a do 
entre o Brasil e a Costa Rica, em SãoJo 
s~, a 19 de novembro de 1964. -

Aprova o Protocolo que modifica o 
Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e 
Comércio, pela inserção de uma parte IV 
relativa ao Comércio e Desénvolvimento, 
firmado em Genebra, a 8 de fevereiro de 
1965. 

Aprova o Acôrdo Sanitário entre o 
Govêrno dos Estados Unidos do Brasil e 
o Govêrno da República do Peru; firmado 
em Lima em 16 de julho de 1965. 

'Autoriza o Vico-Presidente da Rep~ 
blica a ausontar-se do País. 

X.i'\xVI/4 
XXXVI/4 

R E SUL T A D O 

Aprovado em 17.11.65 

Aprovado em 29.1b.65 

Em andamento na C.D. 

Aprovado em 26.11.65 
(matutina) 

Apro'.rado em 29.10.65 

Aprovado em 29.11.65 

Aprovado em 26.11. 65 
(matuhna) 

Aprovado em 26.11.65 
(ma~cutina ) 



Leit\.lra 
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ANEXO XXXVI-A 

PROJETOS DE DECHETOS LEGISLA'ITfOS 

Autor 

Bezerra 
Neto 

DO SENAX! FEDERAL -----

Ementa 

apresen~anos na sessao legislativa 

ordinária de 1.3.65 a 1.12.65. 

Autoriza 0 regjstro, no Trib~nal de Con
tas, dos CJntratos de alienaçao de terras 
assinados Dela Superintendência das Empr~-- , - -~, saa Incorporadas ao DOffi10io da Doiao, e da 
outras providências. 



Número 
S.F. r~J~.~D~. ____ _ 

1/65 194-A/64 

2/65 212-A/65 

3/65 196-A/64 

4/65 197-A/64 

5/65 206-A/64 

6/65 202-A/64 

7/65 185-A/64 

" ''-5 Oi G lS6-A/64 

9/65 190-A/64 

ANEXO li. XXXVII 

PROJETOS DE DEC'!:lETOS LEGISLATIVOS 

DA C~~LA.RA DO::' DEPU~A DOS 

Leitura 

11. 03. 65 

18.03.65 

19.03.65 

19.03.65 

24.03.65 

24.03.65 

24.0.3.65 

24.03.65 

,·to "3 '-r .:: ;. o ~-,' • o J 

recebidos na sessao 1e~i81ativa. 

ordin~ria de 1.3.65 a 1.12.65. 

Ementa 

Mantém o ato do Tribuwü de Cantas da U
ni~(' lue negou registro ao contrato de em
pres1i.:no, no valor de Cr$ 1.000.00Q.OOO (um 
bilhao ie cruzeiros), entre a Unia o Fede -
ral e ~ GOVII~O do Rio Grande do Sul. 

Autoriza o Senhor ~residente da Rep~b1ica 
a ausentar-se do Pais. 

Mant~m o ato do Tribunal de Contas da U
nião que nego~ registro ao contrato ceIe -
brado em 18 de dezembro de 1951, entre o' 
Departame'1.to de Aêlminiatração do Ministé -
rio da A,'Ticul tlJ,ra e a firma S. ManeIa & 
eia. Ltd~ .. para execução de obras na Esco 
la A5 rotécnica '1lVisconde da Gra;:a ll , em Pe=
lotas, Estado do Ri o Grande 'do Sul. 

~antém o ato do Tribunal de Contas da U
nião 1ue recusa registro a contrato ceIe -
brado en·tre o I,1intstério da Agricu.l tura e' 
o Sr. Ortegal Benevides de Azeredo. 

6prova a C9nvenç~0 Complementar_da Conve~ 
çao de Varsovia, para a ;.lnificaçao de cer
tas re5raB relativas ao transporte aéreo 
internacional, efetuado ~or ~uem seja 
transportador contratual. 

Mantém ato do Tribunal de Contas da Uni~o 
que negou re<:?;istro aos têrmoe do contrato' 
celebrado entre a Superintendência do Pla

. no de V8.10rizacãoEcõnômica da Região Fron 
teira Sudoeste"do Fais e o Gin~sio Salesii 
no Dom B9sCO. 

Mªntém o ato do Tribunal de Contas da D
niao 11.19 recusou registro ao contrato ceIe 
brado entre o, ::lepartamento de Admini,stra =
çao do Ministerio da Agricultura e o Sr. O 
tá'Tio Miranda e slia m.~lh9r, D. Erminda Gri 
lete Mirand'a. -

Mantém decisão do Tribunal de Contas daI 
<"oi ., "'_ 

Uniao denegatoriB de registro a concessao 
de reforma a ExpeditD :B'lor, calculada no 
pôsto de Tenente-Coronel, sUferior ao devi. 
do. 

Mantém ato dO'~ribunal ~e Co~t8s da Uni~o 
g.ue mand,8 registrar o pag3l!leieto de Cr$ ••••• 
86.795,40 a Luzia ~e Castro, da Alf;ndega' 
de Fortaleza, Cear~, correspondente ~ per
centaêem de 10% estil,ulaoéi no art. 42 do 
Decr8~~-Lei nº 8 663, de 1964. 



~JETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS/C~M.ARA DOS DEPUTADOS/1965/2 

une ro Leitura 
C. D. 

10/65 203-A/64 24.03.65' 

n/65 174-A/64 25.03.65 

12/65 209-A/65 9.04.65 

I70-A/65 

14/65 191-A/64 9.04-.65 

15/65 205-A/64 9.04.65 

16/65 179-A/64 27.04.65 

17/65 ll8-A/65 27.04.65 

18/65 214-A/65 

19/65 225-A/65 19.05.65 

20/65 200-A/65 21.05 0 65 

XXXVII/2 

Ementa 

Mant~m o ato do Tribunal de Contas da U
niio que denegou registro ao contrato de 
compra e ven,la, ce1ebi'ado entre a S'.l"perin
tend~ncia das '8mprêsas Incorporadas ao Pa
trim8nio Nacional e Pinho e Terras Ltda. 

MBnt~rn decis~o denegat6ria de registro ao 
contrato celebrado entre o MiniBt~rio da 
Saúde e a Irmandade do Sr. Jesus dos Pas
,50$, de Florian6po1is, Santa Catarina. 

, - , 
Ma'tem decisªo denegatoria do Tribunal 

,., T ' -T' d 't t'" ·~O!1 ~~:=; aa uLlao, _ o regls 1'0 ao ermo 
contra+o de constituiçao de aforamento 
terreno acrescido de marinha, situado 
nLla Des:'dério de Oliveira, em Ni'terói, 
taJo do Rio de Janeiro. 

de 
de 
do 
na 

Es-

If!antém o a to do Tribunal de Contas da U
nião denegatório de registro ao contrato 
de compra e venda firmado entre a Brazil 
Ls.nd Cattle.& Packing Co. e AN'rtmlo SABIBo 

JliTantéru deci8€io denegatória do Tribunal de 
Contas da Uniao, de registro a têrmo aditi 
vQ de acô::'''10 I celebrado entre o Govêrno dõ 
Estado do Arnazonas_e a SUJ:erintendênci~ do 
Flano de Valori.zaçao Economica da Amazoala. 

Aprova os textos do Protocolo Adicional 
8 A - , ao Tratado de 193 , sobre ligaçao ferrovia 

ria com a Bol{via, firmado em La Paz,em 23 
de julho de 1964. 

Mantém deci8~0 denegatória a registro de 
t&rmo aditivo de contrato celebrado entre 
o 'Ministério da Aeronáutica e o Frofessor 
AntSnio Mário Barreto. 

Determina o registro do 
préstimo celebrado entre 
no do Estad.o do Fará, no 
300.000.000. 

contrato de em
a União e o Govêr 
valor de ~$:::::T 

ALltorizao GovlrnoBrasileiro a aderir ~ 
"Convenção sôbre a Escravatura",· assil'"'..ada 
em Genebra em 25 de setembro de 1926, e e
menp.ada pelo~protocolo aberto à assinatura 
~u a acei1açao em 7 de de?emb~o de 1953,_8 
a Convençao suplementar sobre a Aboliçao 
da Escravatura, do Tráfico de Escravos e 
das Insti tllições e Práticas Análogas ~ Es
cre,vatu,ra, firmauo em Genebra a 7 de Betem 
bro d.e 1956. -

Autoriza o 
ças Ar!Ilél. das , 
cana, e da 

envio de contingente das F5r-
13 '1' , , D reSl elras a Republica omini 
outras provid~ncias. 

Aprova o Acôrdo Comercial assinado entre 
os-Estados Unidos do, Brasil e a Rep~b1ica 
do Senegal, em Bras{1ia;a 23 de setembro 
de 1964. 



-
T.>,;!0JETO_S DE DECRETOS LEGISLATIVOS/CÂYARA DOS DEPUTADOS/1965/3 

NÚmero 
S.F. 

21/65 

22/65 

23/65 

24/65 

25/65 

26/6<:; , -' 

27/65 

28/65 

29/65 

n '6'1 - I _ 

C. D. 

220-A/65 

213-B/65 

224-B/65 

227-A/65 

226-3/65 

208-B/65 

67-A/63 

70-A/65 

76-A/65 

90-A/63 

216-A/65 

Lei tura 

26.05.65 

8.06.65 

15.06.65 

22.06.65 

22.06.65 

11.08.65 

25.08.65 

25.08.65 . 

25.08 0 65 

25.08.65 

25.08.65 

XXXVIII3 . 

Ementa 

Aprova o texto do AçCnOO CULTURAlJ assina
do entre os Estados Unidos do Brasil e a 
Rep~blica do Senegal, em BrFls{lia, a 23 de 
setembro de 1964. 

Aprova o texto do AcSrdo Intern~cional do 
Cacau, assinado no Rio de Janeiro, em 14 
de setembrod~ 1964. 

M~difica o art. 6Q do Decreto Legislativo 
nº ':"9, de 13 de dezembro de 1962, e dá ou 
tras provid~ncias. 

Aprova o Conv3nio de Cooperaç~o Social,as 
siuado no Rio de Janeiro a 11 de agasto di 
1964, entre o·Brasil e a Espanha. 

Anrova .0 AcSrdo de Garantia de Investimen 
tos entre os Estados Unidos do Brasil e os 
Esta~os Unidos da Am~rica, a~sinado em 
Washington, em 6 de fevereiro de 1965. 

Determina_ o regi str~, pelo Tribunal de Q:)r;, 
tas da Uniao 'lo Conyenio celebrado, em 30 
de março de 1964, entre a Surerintendência 
do_Plano ~e Valorizaçao.Ecqnomica d~ Re
giao da Fronteira do Sudoeste do Pala e a 
Sociedade Educadora e Beneficente do Sul , 
do Rio Grande do Sul. 

Mantém decisão do Tribunal de 'Contas da U 
ni;o denegat6ria de registro a contrato di 
compra e venda celebrado entre a Superin~n 

A - 1\ -dencia das Em_presas Incorporadas ao Patri ... 
manio Nacional, como outorgante vendedo
ra' e Nunzio Brigug1io, corno outorgano com 
prador. . 

Mantém decisão do Tribunal de Contas da 
União denegat6ria de registro a contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultu
ra e o Senhor Koloman Schuller. 

Kant~m o ato do Tribunal de Contas da U
niio denegat6rio de registro do contrato 
de compra e yenda celebrado entre a Supe -
rintendência das Emprês8.s Incorporadas ao' 
PatrimSnio Nacional, riomo outorgante vende 
dora, e a Colonizadora e Madeireira Bande! 
rente Ltda.', como outorgada compradora. -

Mantém decisip denegat6ria de registro a
ditivo a contrato entre o Miriist~ri~ da A
gricultura e a Associação de Criadores de 
Bovinos da Raça Mocha Nacional. 

Ma.ntém o ato do Tribunal de Contas da U
nião denegatório de registro a contrato de 
empréstjmo,_no valor d~ crS 300.0000000(tre 
zentos milhoes de cró.lzeiros) r celebrado en -.. -tre a Uniao e o Governo do Estado de Santa 
Cat8.rina. 



BTOS· DE D:C<:C:1ETOS LEGISLAT1VOSjCÂ!Y1..ARA DOS DEPUTADOS/1965!4 

• 

Núme ro 
S.F. ~C~.~D~. __ __ 

32/65 218-A/65 

33/65 229-A/65 

34/65 233-B/65 

35/65 232-B/65 

36/65 231-A/65 

37/65 I5S-A/64 

38/65 152-A/64 

39/65 183-A/64 

Leitura 

25.08.65 

27.08.65 

16.09.65 

16.09.65 

20.'J9.65 

13.10.65 

13.10.65 

22.10.65 

XXXVII/Lt 

.Ementa 

Aprova o Balanço Geral da Superintendê~ 
eia 'l~O Desenvol vin..ento do Nordeste (SUDE 
NE), referente ao exercício de 1963. -

Concede anistia por infração eleitoral. 

Aprova o Acôrdo sôbre Transportes Aé
reos, assinado entre o Brasil e a Argen-
tina, em 2 de junho de 1948. 

Apro\<e. o Ac')rdo que estabelece um regi
me provisório aplicável a um_sistema eo~ 
mercial ~undial de comunicaçoes por sate 
11te, e respectivo Acôrdo Especial, coo= 
C1ll{dos em ~a9bington, em 20 de ag8sto 
de 1964, e assinados pelo Brasil em 4 de 
fevereiro de 1965. 

Aprova o texto do Protocolo firmado pe
lo Brasil em Washington em 19 de abril 
de 1965, ~ue prorroga o prazo de vigên
cia do Acordo Internacional do Trigo, de. 
1962. 

Mantém d~cisão ªenegatór1a do Tribunal 
de Contas da Uniao ao registro dos con -
tratos celebrados entre a SuperintendBn
cia das Emprêsas Incorporadas ao Patrimô 
nio Nacional e 429 ad1uirentes de glebaã 
de terras situadas em área da Southern ' 
:Brazil Lu.mber and Colonü;etion Company. 

Mantém decisão do Tribunal de Contas da 
União que recusou registro ao contrato ' 
celebrado entre a Superintendência daa 
Emprêsas Incorporadas ao Patriffiônio Na
cional e Barth Anuoni & Oia. Ltda. 

Mantém decisão do Tribunal de Contas da 
União denegatória de registro a contrato 
celebrado, em 27 de novembro de 1948, en 
tre a Superintendência das Emprêsas 10= 
corporadas ao Patrimônio Nacional e a 
firma M. Lupion 8: Cia. 

40/65 (Projeto de Decreto Legislativo do Senado Federal). 

41/65 8)-A/61 

42/65 120-0/64 

43/65 219- /65 

44/65 238-B/65 

9.11.65 

9.11.65 

11.11. 65 

12.11.65 

Aprova as contas apresentadas pelo Exce 
1entíssimo Sen..':lor Presidente da Repúbli= 
ca, referentes ao exercício de 1960. 

- .. Dispoe sobre hasteameuto das Bandeiras 
dos Estados pelo Congresso Nacional. 

Aprova o texto do Acôrdo Comercial fir
mado, em 13 de maio de 1965, em Monró
via, entre os Estados Unidos do Brasil e 
a República da Libéria. 

Aprova o Acôrdo Cultural assinado entre 
o Brasil e a Costa Rica, em sio Jos&, em 
19 de novembro de 1964. 



PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS/cAlf~RA DOS DEFUTADOS/1965/5 

XXXVrr/5 

Número 
S. F. 

4·5/65 

46/65 

Dó 7/65 

48/65 

50/65 

51/65 

52/65 

Leitura 

235-B/65 12.11.65 

207-B/65 17.11.65 

24·3-A/65 26.11.65 

107-A/J3~' 29.11.65, 

189-A/64 29.11.65 

221-A/65 29.11.65 

222-A/65 29.11.65 

234-A/65 30.11.65 

Ementa 

Aprova o texto ão Acôrdo Básico de 
Assist~ncia Técnica assinado entre o 
Govêrno dos Est ados Unie.os do Brasil 
e a Organização das Nações Unidas e 
suas Agências especializadas i no Rio 
de Janeiro, Guanabara, aos 29 dias do 
mês de c.eze:nbr.<;l de 1964. 

Aprova ,o contrato celebrado, em 18 
de maio de 1961, entre o Ministério da 
Fazene.a e à Companhia de Cimento Port 
land Cauê. 

Autoriza o Vice-Presidente da Rep~ 
blica a ausentar-se do Pais. 

Mantém a decisão do Tribunal C.e 0Jn 
. tas, c.enegatória e.o registro do t~rmo 

C.O contrat o celebrado entre a UniaoFe 
deral e o Banco de Créc.i to e.a Amazô _" 
nia S.A., para constituiç~o de afora
mento {s ~erreno de marinha e acresci 
0.0 de m.arinha s.Huac.o em Belém, Esta:::: 
co do Pará. 

Aprova deci~ão do Tribunal de Con
tas, denegat6ria de registro a têrmo 
o.e rescisao, de 19 c.e novembro de 1958 
0.0 conti-ato celebrao.o entre o Depart-ª 
ment o dos Correios· e Telégrafos e ,a E!,!! 
prêsa Byincton L eia., na data de 30 
de dezembro o.e 1950. 

Revoga de ci sã o do Tribunal de Con··· 
tas denegat 6ria de registro à.e contr-ª 
to celebrado, em 12 de agosto de 1~53, 
entre a Delegacia Seccional do Impos; 
to c'.e Renda, em Barra do Piraí, e An 
gelina à.a Glória Nogueira Carvalho. 

Revoga o ato do Tribunal de Contas 
q'ue negou registro ao contrato cele -
brado entre o DCT e o Senhor Mikhail 
Naim Sayeg, para locação de im6ve1. 

Mantém ato do Tribunal de Contasre 
União que denegou registro ao têrmo de 
contrato celebrado entre o Ministério 
da Agricultura e Geraldo A~aro,da 8il 
va e sua mulher. 



ANEXO li. x..UVIII-~ 

e devolvidos à Cssa de origem 
~eiJ!>ao legislativa ordiná
ria d.e 1 965 

~ 

A) - de 8e(~ijQeB legislati vaa al1teriores 
~~:...; 

" 0. ., . . 

143/64 

i64/64 

c. D 

80/63 

88/63 

Ementa 

l":antém o ~to do Trihll11nl de Con
tEl8 df1 UnÚio d~w'tZ:at6rio ao re
gistro. sob rt:servu. deconceB
são dE: melüoria de proventos de 
inatividade ao extranumer&rio O 
l!vio Tiago de ~elo. aposentado
do Ministério da Justiça. 

Mantém decisio denegdt6rla do 
l'ribunal de Con·~o.s da União de 
r!:giütro a têrr.'lo de deaarropria
çao de prédioa em Recife. Fernem 
buco. 

NS de emendas 
do ;':'enado 

1 

1 

Data da 
lliscus;:ão. 

17.5.65 

17.5.65 



xxxyIII-A/. 

1 ROErüS IiE ;:;gC:ü:l'O u:ra:;LATIVO 

DA C7üi j.JA DOS DJ::J'UTAlJOS 

"",tf.~t·~,·, I,C" 
~,iJ.)J-\.I..I!;'; 

.. 
e devclvidos h Casa de or1~m 
~seBsão legislativa ordi : 
tia de 1 965 

B) - da aeS8sao leeislativa a que ae refere o nel a t6r l0 

Número 
S. F. C. D. 

25/65 226/65 

.ementa 

Aprova o AcÔrdo de Garantia de 
Investimentos entre os Latado8 
Unidos do Erasil c 08 bstauoB 
Unidos dét AmÉrica, aSfJiImdo. em 
Washington, em 6 de fevereiro de 
1 965. 

NQ de emendae 
do Senado 

1 

Data da 
Discuss8.Q 

14.7.65 



AN~ÁO N. XJCLVIII 
PROJ)~TO~E DECRSTO LEGISLATIVO 

DA C rilARA DOS D~l-'OTADOS 

aprovados na sessão legisla
tiva ordeinária de 1 965. 

~ 

A) de sessoes legislativas anteriores 

D. 

110/53 3 669/53 

45/63 168/63 

10/64 155/58 

14/64 154/58 

17/6~. 61/63 

23/64 164/63 

Ementa Data da 
apfova- . 
~ 

Aprova o contrato celebrado entre 
o Minist'rio da Agricultura e Fran 
cisco Moreno da Silva e sua mulher 
Maria do C§rmo Oliveira, para fins 
de irrigaçao agrícola na sua pro -
priedade, denominada IIpenha ll

, situ 
ada no Município de Iguatu, EstadE 
do Ceará, nos termos do Decreto
lei nº 1 498 de 9.8.39 e Decreto
lei nº 3 782, de 30 de outubro de 
1 941. 29.11.65 

Aprova o texto do Protocolo de Emen 
da ao ar;t. 50, item a, daConvençãE 
de Aviaçao Civil Internaoional,apro 
vado pelo Brasil e diversos outros~ 
países. 20.8.65 

Aprova o Acôrdopara o 8stabeleci~ 
mento de um programa de colaboraçao 
para o preparo de mapas topográfi-
cos e de cartas aeronáuticas. 9.7.65 

Aprova o AcôrdQ para o estabelecimen 
to de uma Missao Militar Horte Ameri 
cana no Brasil, concluido em Washinª 
ton, a 29 de julho de 1 948. 6.8.65 

Montém~o ato do Tribunal de Contas 
da Uniao denegatório de registro de 
contrato de comprA e venda celebra
do entre a Superintendência das EI'ilM 
prêsas Incorporadas ao Patrimônio 
Nacional como outorgante vendeDora 
e Carlos Grandino, como Outorgauo 
comprador. 15.10.65 

Anrova o texto do Acôrdo ªe Coopera 
çao mo Campo das Utilizaçoes Pacífi 
cas da En8rgia Atômica, entre E 
Brasil e a Comunidade Européia da 
Energia Atômica (EURATOM) celGbrado 
em Brasília, a 9 de julho de 1 961. 17.5.65 

Nº do Eº
cretoe-
gislatlvo 

80/65. 

68/65 

76/65 

88/65 

42/65 



Número 
C. D. 

129/63 

105/63 

I 4 157/64 

4 24/63 

4- 35/63 

, 4 50/63 

161/64 

Ementa 

Mant~m o ato do Tribunal de Con
tas que negou registro a contrato 
celebrado entre a Superintend@nci 
a do PLeno de Valorização Ecol'lômI 
ca da Amazônia e o Govêrno do ·Es 
t~do do Amnzonas. 

Mantém o ato do Tribunal de Con
tas que recusou o termo de regis
tro do contrato celebrado entre a 
Superintendência das Emprêsas in 
corporadas ao Patrimõnio Nacional 
e Joaquim Jos~ Ferreira Sout'o. 

Aprova o Acôrdo sÔbre Privillgios 
de Imunidades da Agência lnternn
cional de Energia AtÔmica. 

r.'lamtém decisão do rr:ribuna1 de Con 
tas da União &utorizando o pagã
mento "sob reserva" de CR$8.000, a 
Déa Jansen de sá. 

Encaminha d~cieãodenegatória de 
registro de contrato celebrado en 
tre João Barbosa de r-lelo e o Govêr 
no do Território Fede~al do Riõ 
Branco. 

Mant~m ato do Tribunal de Contas da 
União denegat6rio de reg.ia tro 0.0 

têrmo de contrato, celebrado entre 
a Divisão de Obras do então Ministé 
rio da Educaç~o e Saúde e a firma
A. Pereira Gonçalves, para obras 
de prosseguimento de instalação de 
luz e fôrça para o pavilhão de ado 
leBcente (feminino) na Colônia Ju1i 
ano Noreira, na Cidade do Rio de Jã 
neiro. 

Mantém decisão denegatória do Trib~ 
nal de Contas ao pedidO de registro 
de contrato celebrado entre Julio 
Olivio do Nascimento e O Govêrno do 
Território do Rio Branco. 

Data dn 
N 

aprovaçao 

12.3.65 

12.3.65 

22.3.65 

14.5.65 

19.4.65 

xxxvIII/2 

N2 do Decreto 
Legislativo 

6/65 

7/65 

56/65 

14/65 

11/65 

39/65 

16/65 



Número 
I"-'_.:;;,.F~. C. D. 

09/64 3/63 

0/64 45/63 

12/6'4 44/65 

13/64 164/64 

5/64 52/60 

16/64 69/61 

Ementa 

Aprova o termo aditivo ao cor!,tra.
to celebrado entre a Divisio de 
Obras do Departamento de Adminis
tração do lv:inistério da Agricultg 
ra e a firma Atlas do Brasil In-

Data da, 
w 

aprovaçao 

dústrin e Com~rcio S.A. 12.3.65 

Nantém o e.to do Tribunal de Con
tas da União denegat6rio ao ter
mo aditivo de contrato celebrado 
entre o Serviço de Estatística da 
Previdência do Trabalho e a C~mpa 
nhia P!1ulista de Papíeia e Artes 
Gráficas S/A, para fornecimento 
de materiais de consumo, destina
dos aos tra~alhos de Abono Famdl! 
ar. 19.4.65 

l'1/lntém o ato do Tribunal de Qon
tAS denegat6rio de registro ao 
contrato de compra e :venda cede
brado entre a Superintendência das 
Emprêsas Incorporada~ ao PRtrimÔn! 
o Nacional, como outorgante vende
dora, e :hureka S.A. tndústria, de 
Artefatos Q,~ Borrach~, como outor-
gada compradorao I 12.3.65 

Aprova as Convenções i80b os ns. 21, 
22,91,93,94,97,103,lq4,105,106 e 
107, e Eejeita a de n2 90, adot~das 
em sessoeS da Ccnferencia-Geral da 
OrgAnização InternacionQl do Trab~ 
lho o ' 27.4.65 

I 

Determina o registro:do contrato re 
lativo ao têrmo de escritura púb11= 
ca para aquisição âelim6v~1 em d~ 
corrência de desapropriaçao por con 
yenção amigável, que i outorga à UnI 
ao Feder31 à SenhorQi~mria Imacula-
da Santos Almeida e ~utros. 14.5.65 

! 
Mantém o ato do TribTII al de Contas 
da União que denegou registro aO 
termo de contrato ce ebrado em 12 
de agôsto de 1 953, tara locação de 
im6vel , situado à Ruljl General I'~dra 
n ll 47, em Nova Frj,burgo, entre o 
Ministério da Fazendt e o Sr. Jair 
Soares Ribeiro, para instalação da 
Inspetoria do Impesto de Renda. 19.4.65 

I 
I , 

XXXVIII/3 

NQ do Decreto 
LegislatiVO 

8/65 

17/65 

9/65 

20/65 

25/$5 , 
! 

18/65 



Número 
S. F. ",C...:;. __ D..;;.'_ 

I 

lia/64 , 
! 
i 

, 
i 
i 
I 

119/64; 

i ' 

~1~0/64 
i 

I 

I 

I 
l21/6~ 

i 
I 
i 

70/61 

71/61 

72/64 

75/61 

106/64 

:Ementa 

Mantém o ato do Tribunal de Con
tas que denegou registro ao con
trato celebrado em 5.10.53, en
tre a Diretora Regional dos Cor
rei~s e Tel~grafos de Campanha e 
a firma Sociedade T~cnica Cons
trutora Ltda' D para construção de 
um prédio para a Agência Postal 
Telegráfica em GusXtipé, Estado 
de Minas Gerais. 

Aprova o ato do Tribunal de Con
tas que deneg~u registro ao ter
mo àe renovaçao de contràto ce
lebrado em 20.5.50, entre o Mi
nistério da Aeronáutica e Anto
nio Mário Barreto, pS.rll. desempe
rulQr~ na Escola de Aeronáutica,a 
funçao de Professor de Português. 

lI'Jantém o ato do Tribunal de Con
tas da União, denegat6rio de re
gistro & contrato celebrado en
tre o Mi .. üstério da Viacão e O
bras Públicas - Departamento Na
cional de Portos, Rios e Canais -
e a firma STECO Serviços Técnicos 
de Engenharia e Co~ércio Ltda.,pa
ra construçÃo de um muro de prote
ção da margem do Rio Mearim, na 
Oidade de Vit6rio, no Estado do 
t-1aranhão. 

~jant~m o ato do Tribunal de eon 
tas da União, denegatório de re
gistro a contrato celebrado en
tre a Viação Férrea Federal Leste 
Brasileiro e a firma IBM World // 
Trade Corporation, relativa à lo
cação de máquinas el~tricas de 
contabilidade. 

Mantém decisão do Tribunal de Con
tas t denegat6riade registro a 
têrmo de contrato celebrado entre 
o Ministério da Viação e Obras ~ 
bli~as digo, do Ministério da Edu
çaçao e Cultura e a InternacionAl 
Business Machines World Trade Cor
poration, para locação de máquinas 
elétricas de contabilidade. 

nata da 
aprovaçao 

29.3.65 

17.5.65 

14.5.65 

14.5.65 

XXXVIII/4 

NQ do Decre1 
Legislati vc 

12/65 

50/65 

26/65 

27/65 

43/65 



Nmnero 
~--=-F..:.. C o D" 

22/64- 108/61 

23/64 132/62 

24/6'4 124/64 

25/64 134/62 

26/64 41/63 

127/64 42/63 

128/64 43/63 

Ementa 
.Data da· 
Aprovaçao 

Mantém a decisão do Tribunal de 
Contas denegatorio,de registro a 
têrmo de contrato celebrado entre 
a Junta de Conciliação e Julgamea 
to e Wal~emar Ferreira Tele.s, p.! 
ra locaçao do primeiro pavimmento 
em um pré2io, em Sorocaba, no Ea 
tado de Sao Paulo. 14.5.65 

Aprova o ato do Tribunal de Contas 
que recusou registro a t~rmo de 
contrato de compra e venda do lote 
rural nO 110 do Núcleo Co~onia1 S. 
Bento, municipio de Nova 19uaçú. 14.5.65 

Mantém o ato do Tribunal de Contas 
da União denegat6rio ao têrmo adi-
tivocelebrado com o Sr. Pereira 
Lima para desempenhar a função de 
Auxiliar de Dentista. 14.5.65 

Autoriza o Tribunal de Contas da 
União a registrar o têrmo de CO~ 

trato celebrado entre o DCT e o 
Sr.R&1ymundo RibeirO Melo, Prefei-
to Municipal de Barra do Garças,no 
Estado de Mato Grosso, para cons-
.trução de um prédio destinado ~ 
Ag8ncia Postal-Telegráfica daquela 
cidadeo 17.5.65 

Mantém o ato do Tribunal de Contas 
da União. denegat6rio ao têrmo adi 
tivo de contrato celebrado'com o 
Sr. Joaquim Bavma Nogueira, para 
desempenhar a função de Chefe da 
Seçio de Navegaçãoo 14.5.65 

Mantém decisão denegat6ria de re 
gistro a contrato celebrado entre 
o Govêrno do Territ6rio PederAl do 
Rio Branco e Petr6nio Mota de 011 
veira , para, naquêle Territ6rio ,-
desempenhar 11 função de Tesoureiro 
AUXiliar. 204.65 

Mantém decisÃo denegat6ria do têr-
mo aditiVO do contrato celebrado 
com o Sr. Jayme Fabríci2 deMorais 
para desempenhar a funçao de Pi16 
to Aviador ne Serviço de Estudos 
do Departamento Nacion~l de Obras 
Contra as Sacas. 1904.65 

XXXVIIl/5 

NR do Decreto 
Legislativo 

32/65 

40/65 

33/65 

53/65 

28/65 

15/65 

19/65 



__ Número 
S. F. C. Do ___ o 

129/64 51/63 

130/64 52/63 

131/64 53/63 

132/64 54/63 

34/64 134/63 

35/64 75/63 

Ementa 

Aprova o ato do Tribunal de Cont~6 
denegatório de registro a têrmo de 
contrato celebrado entre a Sexta 
Região Nllitar e o Engenheiro 01 

. Data da 
aprovaçao 

vil C1odoaldo Vieira Passos. 13.9.65 

Aprova () ato elo '1'r1buna..l de Con
tas denegat6r10 de registro àe têr 
mo aditivo a contrato celebrado an . 
tre o Governo Federal e José Gomes 
F1gue1ra.~ 25.10.65 

Aprova o ato do Tribunal de Contas 
da União, denegat6rio de registro 
a contrato firmado entre a Direto
ria de Rec~utamento do Exército e 
Salústia Teixeira Gouveia. 26.4.65 

Nantém o ato do Tribunal de Contas 
denegatério de reglstro de contra
to celebrado entre o Govêrno da U
nião e o Estado de Minas ~erais , 
para execução de serviços públicos 
relativos ao florestamento, reflo".. 
restamento e proteção de matas no 
territ6rio do referido Estado. 14.6.65 

Autoriza o Tribunal de nantas da 
União a registrar o têrmo de con
trato celebrado entre o Ministério 
de Agricultura e Alfredo Alves da 
Silva e sua mulher D~ Adelaide AI -ves da Silva para fins de irrigaçao 
agricola nos termos do Decreto-lei 
n 9 1 498, de 9.8.39 e 3 782 de 20 
de outubro de 1 941. 17.5.65 

~wntém decisão denegat6ria a con
trato celebrado entre o Comando Na 
vaI de Salvador e o Bade InstaladQ 
ra Ltda. 26.4.65 

Mantém decisão denegat6ria do Tri
bunal de Cont~s de registro a con
trato entre o Ministério da Agri
cultura e o Estado da Bahia, para 
trabalhos relatiVOS à expansão de 
triticultura. 29.3.65 

XXXVIII/6 

NO do Decreto 
LegislatiVO 

86/65 

90/65 

21/65 

57/65 

44/65 

22/65 

13/65 



, NmnerC) 
S. F. O. D. 

136/64 77163 

J37/64 7B/63 

138/64 11BB/64 

139/64 95/61 

140/64 66/61 

41/64 66/63 

79/63 

Ementa 

Mantém ato do Tribu.nal' de Contas 
denegatório ao têrmo kls. escritu
ra de compra. e venda ~e um im6-

ve1 que outorga à Uníã:o Federal a 

Data da, 
aprovaçao 

FELICIANO MIGUEL ABDALAo 14-.5.65 

jv}antém eto do Tribunal de Oontas 
de .. -.eg&t6rio 11 contrllt:o celebrado 
entre li!. Estrada de' Fecr:ro 'rOCGll1-

tina e li Companhia Br'asileira de 
MD.terHll Ferrcvití.rio.! 14.5.65 

Autoriza o Tribunal d,e Contas a. 
registrar o contrato ~elebrado em 
13 de janeiro de 1 960 ent~e' a 
União Federo.1 e o Ba.rt~o do Brasil 
S.A., plilra funcionamento e execu
ção dos serviços da Claixa de i'Iobi-
1ização Bancária. : 14.6.65 

i 
- L M:óI.ntém decisao do TrilOunal de Con-

tas que negou registrjo ao contrato 
celebr,ado entre :l!'elislberto Olimpio 
C3.rn~iro e a DiVj.sêioJio Pessoal do 
!1inistério da Educ«ç8lo e Oultura. 21. 5.65 

I 
i , 

fviantéru {~,to que autorilzou o regis-
tro, sob reserva, de ~ue trata a 
apostila lavr~da com ~ase na Lei 
n!! 1 050/50, combinad~ com a,s Leis 
ns. 1 229/50 e 2 745/56, relativa 
a aposentadoria ae H~idée 2ai;>ral 
HUg'.1et. reformando a de<fisao do 
Tribun~l de Contas da; Uni2.o que 
denegou registo à,quel:e ato. 14.6.65 

Autoriza o Tribunal de Contas da 
União a registrar o contrato entre 
a firma Irmãos Barreto e a Faculda 
de de A;);agoas,MEC, para obras de 
ampliaçao e reforma do prédiO da 
Faculdade. 14.5.65 

Mantém o ato do Tribunal de Contas , 
denegatório de registro de contra
to, celebrado entre o Departamento 
Nacional de Estradas âe Ferro e a 
firma Constll1tora Alcindo S. Viei
ra. para construção de trecho fer-
roviário em Ninas Gerais. 14.5.65 

Y:XXVIII/7 

NQ do Decreto 
Legislativo 

34/65 

35/65 

58/65 

55/65 

59/65 

29/65 

36/65 



Número 
3. F. G. D. 

.... 44/64 

45/64 
~ 

·46/64 

'47/64 

48/64 

~49/65 

I 

I 

I 

L50/64 

l5l/6:4 

81/63 

83/63 

84/63 

85/63 

86/63 

87/63 

150/64 

96/63 

Ementa 

toiantém decisão do Tribunal de Con 
tas denegat6rio a registro de con 
trato entre o Ministério da Via= 
ção e Obras Públicas e ti Rádio 
Cultura de Araçatuba Ltda~ 

Mantém o ato denegat6rio de regis
tr·) ao têrmo aditivo de contrato 
celebr~do pelo Ministério da Aero
náutica com o Sr. Jorge Aurélio 
Possa, para na Escola Preparat6ria 
de Cadetes do Ar, desempenhar fi 

função de Professor de Português. 

~.antém decisão do registro,sob 
reserva, do TriBunal de Contas,de 
despesas re~lizadas pelo r~ni6té
rio da Viaçao e Obras Públicas. 

Mantém autorização de reglstrv,sob 
reserva, d·e concessão de melhoria 
de provimentos de aposentadoria,ao 
extranumerária, ~larda, referência 
20, ALlIUR FIGUEIRl ... DA CeSTA, do 1JI,!. 
nistério da Justiça e Neg6cios In
teriores. 

Mantém Jecisão denegatória do Tri
bunal de Contas de registro a con
trato, relatiVO ao têrmo de revigo 
ração de aforamento do terreno de 
marinha que a União Federal autor 
gou.à ImobiliúrHI. "A Pedra do Lar 
S.A. 

Mantém deCisão deneg~tória do Tri 
bunal de Contas a registro de con 
trato entre o D.C.To e a firma Ri 
1;1 Hirt Sera. 

Mantém.decis~o deneg~tór1a de re
gistro a têrmo aditiVO de contrato 
entre o Govêrno do Estado de Goi~s 
e o Departamento de Administração 
do I>línistério da Agricul tu.r<l.. 

M6Int~m decisão denegatória do Tri
bunal de Cotltas de registro !!I. con
trato celebrado entre o DCT e as 
firmas Alirio Cesar de Oliveira t 

Carlos Hanoel Gobert D:.una.sceno,Te1 
velino Guapindnia e Luiz Alves, pa 
re. construção dO;3 prédiOS destina= 
dos às AgênCias Postais de Castn
nhal, Iguarapé,Açú,Salin6polis e 
Alenquer, no Estado do Pará. 

Data da 
aprOvaçao 

14.5.65 

16.8.65 

15.7.65 

16.8.65 

14.5.65 

14.5.65 

17,5.65 

XXXVI 11/8 

N2 do Decreto 
Legislativo 

30/65 

77/65 

74/65 

78/65 

37/65 

41/65 

45/65 

54/65 



-

Número 
S. Fo C. Do 

152/64 97/63 

.-
153/64 138/64 

154/64 163/64 

Ementa 

Nantém decisão denegat6ri.a do 1'ri-
bunal de Contas 20 registro de 
contrato celebrado entre o D.e.T. 
e o Sr. Pedro Ferreira Filho, para 
construção de um prédio para. a A
gência Postal Telegráfica de Guira
tinga. em lY!ato Grosso o 

Mantém o ato Denegat6rio do Tribu
nal db Contas da Unimo qUe recusou 
registro a contrato de empréstimo, 
celebr'ldo em 21 de maio de 1963,en
tre a União Federal e o Govêrno do 
Estado da Bahia, na importância de 
CR$l 000 000 000. ' 

-

Reforma a decisão- denegat6ria do 
Tribunal de Contas a registro de 
riovo contrato entre a Fazenda Na
Cional e Antonio Guilherme de Pa~ 
la Leite ~ outros. 

155/64 195/64 ~~ntém decisio denegat6ria do Tri
bunal de Contas da Unino a regis
tro de contrato de oompra, e vendlllf 
firmado entre ó Govêrno Brasileiro 

Data dia 
I. 

&provli/.çao 

26.4.65 

17.5.65 

26.4.65 

e Q firma Motoimport de VarSÓvia. 17.5.65 

156/64 

~57/64 

I 

I 

I 

l56/64 

95/6' Mantém decisão denegat6ri8 do Tri
bunal de Contas de registro a têr
mo aditivo a contrato celebraáo'en 
tre o Govêrno da União e o Govêrnõ 
do EstadoA'da Bahia_.para manutenção 
da Escola de Iniciação Agrícola,no 
Município da Canavieiraa. 11011.65 

155/64 I-1antém decisão denegat6rta. do Tri
bunal de Contas,ao pedido de re
gistro de contrato celebrado en
tre a Superintendência de Ensino A 
gricola e VeterinÁrio do MinistérIo 
da Agricultura e Ana Maria de Azere _ 
do Coutinho para locação de im?vel: 14.5.65 

93/61 AproVQ a Convenção s8bre saláriOS. 
dura.ção do trabcllho a bordo e efe
tiVoS, concluida em Genebra e~ 1958, 
per ocasião da 4l~ Sessão da Confe-
rência Internacional do Trabalho. 12.7.65 

XXXiJIII/9 

N~ do Decreto 
LegislatiVO 

23/65 

51/65 

24/65 

46/65 

99/65 

31/65 

70/65 



Número 
13. F. C.. D. 

171/64 

61/64 . 196/64. 

62/64 167/64 

63/64 173/64 

65/64 172/64 

Ementa 

Mantém decisão do Tribunal de Con
tas da União ao registro do contra 
to de empréstimo, no valor de ••. : 
CR$300 000 000, celebrado entre a 
U:i:ião Federal e o Govêrno do Esta
do de Santa Catarina,'com recursos 
provenientes da colocação de Letras 
do Tesouro. 

Mantém deCisão denegatória do Tri
bunàl de Contas, de registr'o fi. 

ac8rdo celebrado entre o Govêrno 
da-União e o Estado do Paraná; pa 
ra'instalação de uma Escola, de I 
niciação Agrícola no Município de 
Irati. 

Mant~m deCisão denegat6ria ,do Tri
bunal de Contas a contrato oelebra 
do entre o Ministério da Marirma
e a firma Caixas Registradoras NA 
tionia1 S/Ao 

Mantém deCisão denegat6ria do Tri_ 
bunal de Contas da União, ao regi§!. 
tro de têrmo d~ contrato celebrado 
entre 0 Ministério da Educação e 
Cultura e a Casa de Saúde Dr. Ei
ras Limitndlil. 

Mantém deCisão denegatória do Tri
bunal de Contas da União ao regis
tro de tSrmo do contrato celebrado 
entre o Govªrno do TerritÓrio Fede
ral do Rio Branco e o Sr. João BaP
tista Ma.ciel da. Silveira.. 

XXXVIII/lO 

,jjlata da 
• a'provaçao 

17.5.65 52/65 

1207.65 72/65 

17.5.65 49/65 

17.5.65 47/65 

17.5.65 48/65 



PROJETOS DE DEC:U~TO I..EGISLATIVO 

DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

XXXVIII/ll 

a~rovados na sessão legislativa ordi 
naria de 1 965 

B) - Da sessão legislativa li!. que se refere o Relatório 

Ndmero Ementa 
S. F. C. D. 

1/65 194/64 Mant~m O ato do Tribunal de Con-
tas da União que negou registro 
ao contrato·de empr~atimo. no 
valor de CR810000 000 000. entre 
a União Federal e o Govêrno ào 
Rio Grande do Sul. 

·2/65 212/65 Autoriza o Senhor Presidente da 
Rep~b1ica a ausentar-se dO Pais. 

I 

4/65 197/64 Mantdm o ato do Tr ibyna1 4e Con-
tas da União que recUSa registro 
a contrato oelebrado entre o M1 
nist4rl0 da Agricultura e o -Sro 
Ostegal Benevides de Azeredod 

5/65 206/64 Aprova a Convenção Complementar 
da Convenção de Vars6via. para a 
unificação de certas regras reI,! 
t1vas ao transporte ~reo inter-
nacional, efetuado por quem nãp 
seja transportador contratual. 

6/65 202/64 Mantém o ato do Tribunal de Con-
tas da União que denegou registro 
a08 têrmoB do contrato oelebrado 
entrao·a SupertntenGlência Go· Pllimo 
de Valorização Econ8mica da Região 
Fronteira Sudoeste do Pais e o G! 
násio Salesiano DOm Bôsco. 

Data da -!!E,!ovaçl1o 

28.6.65 

18.3.65 

14.6.65 

3.9.65 

14.6.65. 

, 
I 

NII do Decreto 
Legislativo 

65/65 

10/65 

60/65 

85/65 

61/65 



XX:XVIII/12 

NWnero Ementa 
Data lia 

• IApro]!;/ls;ao 
NQ do Deol! 

Leglalat 
s. F. p. D.- " 

7/65 185/64 Mant6m o ato do Tribunal de Contas 
da União que recusGU regi.stro a.o 
contrato celebrado entre o Departa-
mento de Administra.ção do Ministé-
rio da Agricultura e o Sr. OtaV'10, 
Miranda e sua mulher dona. Erm1n4a 
Grllette Miranda .. 14.6.65 62í65 

• 9/65 190/64 ManttSm o ato do Tribvnal de Contas 
da União que manda registrar o ns-
gamento àe CR$86.795 40 0 a LUIZA""Dl1 
CASTRO. da AlfAntlega de Fortaleza, 
correspondente-à percentagem de 10% 
eat1pulal1a no anil 4Q do Decreto -
le1 nO 8 663, de 1 964. 27.8.65 83/65 

11/65 174/65 Mant~m dsclaão denegat6r1a de re-
g1at,ro ao contrato celebrado entre 

-o Ministério da Sa~e e a Irmandade 
do Sr. Jesus doa Paasos~ de Florla-
nop611e, Santa Catarina. 14 0 6.65 63/65 

12/65 209/65 Mantém Q}ec1são denegat6ria do 'l'ribu.-
nal :d9 Contas da União, do registro 
ao têrmo àe contrato de constituição 
de aforamento do terreno acrescido 
de marinha. situaao na Rua Deaidár10 
de Olive1rap em NiterÓi. Eatado do 
Rio de Janeiro .. 9.7.65 67/65 

14/65 191/64 Mantl!m decisão denegatória do Tribu-
nal de Contas da União, àe regietro 
a têrmo aditivo de ac8re,o, celebra-
do entroGl " GOVêl"nO do Eatado do A.nl!!, 
Zçti~S e Q Su~erintendano1a do Plano 

20.8 0 65 81/'55 de Valorizaçao EconÔmica da Amaz8n1a. 

• 15/65 205/64 Aprova os toxtoa do Protocolo A&1ci-
o~al ao Tratado de 1 9'~t ~6bre l1ga-
ção ferrovilÍr1e. com a Bol!vie', f1r~ 
do em La Paz. em 2' de julho de 1964. 16.8.65 79/65 

16/65 179/64 Mant~m ãeoisão deneg~t6r1a a registro 
de têrmo ... d1tivo Ele contrato celebra-
do entre o Miniet'r10 da Aeronáutioa 

64/65 e o Professor Antonio i~r10 Barreto. 14.6.65 

17/65 U8/65 Determina o registro do contrato_da 
empre~timo celebrado antre.Q Uniao e 
o Governo do Estado do Par,i)'] no va-

100/65 101' de CR$300 000 000. 29 .. 11.65 



Nt1mero 
S. F. 0. D. --

18/65 214/65 

19/65 225/65 

20/65 200/65 

21/65 220/65 

22/65 213/65 

3/65 224/65 

24/65 227/65 

26/65 208/65 

Ementa 

Autoriza o GovSrno Brasileiro a 
aderir a "Convenç&o sabre 11. Es 
cravatura", Ilssinado em Genebrã 
em 25.9.26, emendado pelo Prot~ 
colo aberto l assinatura ou l 
aceitação, em 7.12.53 e à Con 
ven~ão Suplementar s8bre a Abo 
liçao da Escravatura. do Tr~f1 
Co de Escravll1s e das Institu1çõ 
es Práticas Análogas ~ Escrava= 
tura. firmado em Genebra em 7 
de setembro de 1 9560 

Autoriza o envio de contingente 
daa Fôrças Armadas Brasileiras 
h República Dominicana, e dá 
outras provid8nciaso 

Aprova o Acôrdo Comercial assi
nado entre os Estados Unidos do 
Brasil e n República do Senegal, 
em Brasília, a 23 de setembro 
de 1 964. 

Aprova o texto do Acôrdo Cultu
ral assinado entre os Estados 
Unidos do Brasil e a República 
do Senegal, em Brasília, a 2} 
de setembro de 1 9640 

Aprova o texto do Ac8rdo Inter~ 
nacional do Cacau, assinado no 
Rio de Jan..:.::"ro, em 14 de setem 
bro de 1 964. 

!1od1fica o artQ 611 do Decreto Le 
gisllltivo n g 19, de 12 de deze; 
bro de 1 962, e dá outras provi= 
dências~ 

AprovQ o Convenio de Cooperação 
Social, assinado no Rio de Janei 
ro a 11 de agÔsto de I 964 entre 
o Brasil e a Eepan~a. 

Determina ° registro ... pelo Tr1bu 
nal de Contas da Uniao, do Conv! 
nio celebrado,em 30 de março de 
1 964,entre a Superintendência do 
Plano de Valorização Econ8mica da 
Região Fronteira SUdoeste-do Paía 
e a Sociedade Educadora e Benefi
cente do Sul. do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Data da 
- -llLPrOvaçao 

28.8.65 

15.7.65 

12.7.65 

20.8.65 

3.8.65 

27.8.65 

13.9.65 

XXXV II I/13 

NR do Decret 
Legislativo 

66/65 

75/65 

71/65 

82/65 

73/65 

83/65 

87/65 



S. F. C. D. 

27/65 67/63 

29/65 76/63 

30/65 90/63 

31/65 216/65 

34/65 233/65 

35/65 232/65 

Ementa 

Mantém decisão do Tribunal !àe Contas 
da União denegatória de registro a 
contrato de compra e venda celebrado 
entre li Suparintenü3ncia das Emprêaae 
Incorporadas aO Patrimônio Nacional, 
como outrogante vendedora e Nunaio Br1 
gugll0, como outorgado comprador. 

Mantém o ato do Tribunal de Contas 
da União denegat6rio de registro de 
contrato de compra e venda c.elebrado 
entre a Superintend@ncla das Empr.taae 
Incorporadas ao PatrimÔnio Nacional.peo
mo O'utoreante vendedora, e a Coloniza
dora e Ma&ereira Bandeirante Ltdao,co
mo outorgada compradora. 

Mantém deoieão denegat6rla de regis
tro aditiv~ li contrato entre o Minis
tério da Agricultura e a Associação 
de Criadores de Bovinos de Raça Mocha 
Nacional. 

Mantém o ato do Tribunal ela Contes da 
União denegat6rio de reg1@tro a oon
trato de empr6atimo. no valor de •••• 
CR$,oo 000 000, celebrado entre a Uni
ão e o Govêrno ào Estado de Santa Cat! 
rina. 

Aprova o Aeôrdo sôbre Transportes Aé
reos, assinado entre o Brasil e Argen 
tina, em 2 da junho de 1 948. -

Aprova o AC9rdo que e~tabelee6 um re
gime provlsorio aplicaval a um siste
ma come~cial mundial de comun!cações 
por satelite, e respectivo Acordo Es
pecial, concl uld!l em. Washington, ern 
20.8.6~, e assinado pelo Brasil em 4 
de fevereiro de 1 965. 

XXXVIII/14 

Data da NII do DeCl"' 
aprovaçso Leglale~ 

20.11065 93/65 

25.10.65 91/65 

19 .. 11.65 94/65 

22.10 .. 65 89/65 

·26.11.65 



NUMERO EM El{TA _._---._----

36/65 231/65 Aprova o texto do Protoeolo firma-
do pelo Bl'ssil, em Washington, em 
1265. que.pr2rrog~ o prazo da vl-
geneia do Acordo Internacional do 
Trigo, de 1 962. 

39/65 183/64 
i _ 

Mantem dec!sao do Trtbunel de Con-
tas da Uniao denegatorl0 de regis-
tro a contrato celebrado, em 27 de 
novembro de 1 948, entre a Superin 

A A -tendencia das :&npresss Incorporads.8 
ao Patrimônio Na~ionel 6 'a . firmQ 
M.Luplon &: eia. 

47/65 243/65 Autoriza o Vice prea1dentt da 
, 

Repu-
bllaa a ausentar-se do Pa s. 

xx.XVII 1/15 

Data da 
!.:eroysç ao 

29.11.65 

25.11.65 

26.11.65 

/ 

111/6 

102/6 



ANEXO N • XXXIX 

PROJETOS DE DEORETO LEGISLATIVO 
DA O!MARA DOS DEPUTADOS 

. REJEITADOS 

na sessão legislativa oriin'
ria de 1 965 

- Da sessãoleg1s1ativa a que ~e refere o Rel at6rio 

Númerg 
s. F. O. D. 

32/65 218/65 

33/65 229/65 

Ementa 

A~rova o Balanço Geral da Superinten
deneia do Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE) referente ao exeroic10 de 
1 963. 

Ooncede an1stia por infração eleito
ral. 

Data da· 
Diecuesao 

28.10.65 



~ 

ANEXO N. XXXIX-A 

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 

DO SENAIú 

8ue permanecem em estudo na 
amara dos Deputados. 

A) De sessoes legislativas anteriores: 

AUTOR 

12/56 Daniel 
Krieger 

7/61 Moura 
Andrade 

25/62 Barros 
Carvalho 

APRESEN- EJ,!ENTA 
TAÇÃO .~~~--------------- REi!liESSA NUMERO 

14. 5 .56 Concede anistia a servido 
res ferroviários envo1vi= 
dos em de1itos contra a 
organizaçao do trabalho e 
a segurança do Estado. 

18. 5.56 

3. 7.61 Concede anistia a int~· 21. 7 .61 
tes da Fôrça Pública do~ 
tado de Sao Paulo e a seus 
bombeiros. 

7.12.62 Concede anistia a ele;!,t~ 30.1.63 
res incursos nas sançoes 
previstas nos artigos 175, 
ns. 1 e 2, da Lei 1 164 , 
de 24.7.50 (CÓdigo Eleito 
ra1), e 38 § 12 alíneas ~ 
b, c, d e e, da Lei 2 35~ 
ere ~3.7.55: 

82/61 

4/63 



B) 

PROJETO 
S.F. 

l43/64 

25/65 

, , 

ANEXO li! Aj&XIX-J1 

EMENDAS DO SENADO 
A PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 

-Projetos devolvidos na sessao legislativa ~ que ~ refere o Relat6rio: 

N11!-/JERO 
C.D. 

EI'LENTA APRECIAXÃO DAS EMENDAS DO SF 
NIl D TA RESUtTAIXJ 

80/63 Mantám o ato ~o Tribunal de subs~ 26.10.65 
Contas da Uniao denegató ri. o 
do registrQ, "sob reserval!·,.· 
de concessao ~ melhoria de 
pr~ventos de inatividade ao 
extranumerário Olívio Thiago 
Melo, aposentado do Ministé-
rio da Justiça. 

226/65 Apro"la o Acôrdo de Garantia 
de Investimentos entre 09 Es 
tados Unidos do Brasil e os 
Estados Unidos da América,as 
sinado em Washington em 6 de 
fevereiro de 1965. 

1 15. 7.65 
matutina 

Aprovado 

Rejeitada 



ANEXO N. XL. 

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 

DA CÂLl.t\M ros DEI.l"(fTADOS 

que, permanecem. ~ estudo no Senado 

~ 

A) - De sessoes legislativas anter1.ores 

Nrtmero 

17/62 130/62 

9/64 57/63 

106/64 48/63 

Data da 
leitura 

21. 8.62 

13. 4.64 

9.10.64 

EMENTA 

Registra o têrmo ass~nado em --
lJ.2.59, de unificaçao,contribui 
çao, regularizaçao e transferên= 
,cia de aforamento dos terrenos de 
marinha e acrescidos,situados na 
Avenida Trompowsk;y, na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado da guana
bara, outorgados pela Uniao Fe
deral ao espólio de .Joaquim Viei 
ra Ferreira. -

Anistia os militares ou civis par 
ticipantes dos acontecimentos que 
se desenrolaram em Brasilia, no 
dia 12 de setembro de 1963. 

'Mantém o a]o do Tribunal de Con
tas da Uniao denegatório do re
gistro do contrato de compra é 
venda celebrado entre a Superin
tendência das Emprêsaa Incorpora 
das ao Patr~~ônioNaciona1~ COmD 
outorgante vendedora, e Joao An
tônio Ferrcird Souto, como outor 
gante comprador. -

Situação 

Em estudo 

Em estudo 

Em estudo 



XI.IZ 

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 

DA C~ilARA ros DEPUTADOS 

que ;perrnap.ecem em estudo no Senado 

:8) - Da -sessao legislativa a que ~/refere o Relat6rio 

Número 
S.F. . C.D. --- -

3/65 196/64 

8/65 186/64 

10/65 203/64 

13/65 170/64 

28/65 70/63 

Data da 
leitura 

18. 3.65 

24. 3.65 

24. 3.65 

9. 4.65 

25. 8.65 

EMENTA Situação 

Mant~m o ato do Tribunal de Con.. Em estudo 
-tas da União que negou registro 
ào contrato celebrado, em 18 de 
dezembro de 1951; ent~ o Depar-
tamen to de Administraçao do Mi-
nistário da Agricultura e a fir-
maS. Manela & Cia. Ltda., para 
execuçao de obras na Escola Agro 
técnica "Visconde da Graça", em 
Pelotas, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Mantém deci,são do Tribunal 00 Con Em estudo 
tas da Uniao den~gat6ria de re-
gistro à concesaM de reforma a 
Expedito Flor, calculada no pôs-
to de Tenente-Coronel, superior 
ao devido. 

ManMm o aj;o do Tribunal de Con- Em estudo 
tas da Uniao que denegou regis-
tro ao contrato de compra e ven-
da, celebrado entre a Superinten 
dência das Emprêsas Incorporadas 
ao Patrimônio Nacional e Pinho e 
Terras Ltda. 

Mantém o alio do Tribunal de Con- Em estudo 
tas da Uniao denegatório de re-
gistro do contrato de compra e 
venda fi !"mado entre o :8razll L~ 
Cattle &,Packing CQ e Antonio Sa 
bib. 

Mant&n dec;i,aão do Tribunal de Con Em estudo· 
tas da Uniao denegat6ria de re= 
'gistro a contrato celebrado en-
tre o Ministério. da Agricultura e 
o Sr. Koloman Schftller. 



NlSmaro . 

37/65 158/64 

38/65 152/64 

41/65 80/61 

42/65 120/64 

43/65 219/65 

44/65 238/65 

45/65 235/65 

48/65 107/61 

Iíata da 
leitürã 

-13.10.65 

13.10.65 

9.11.65 

9.11.65 

,4, 

EMENT A --------

.MantérÍl. decisão denegat6ria 200 
do Tribunal de Contas da Uniao 
ao registro dos contratos ceIe 
brados entre a Superintendên Z 
cia das Emprêsas Incorporadas 
ao Patrimônio Nacional e 429 
adquirentes de glebas de terra 
si tl~ada'S em área, da Southern 
Brazil Lumber and Colonization 
Com:pany. 

Mantém deci~ão. do Tribunal de 
Contas que reousou registro ao 
contrato celebrado entre a Su
perintendência das Emprêsas In 
corporadas ao Patrimônio Naci~ 
na1 e Barth Annoni &Cia.Ltda: 

Aprova as contas apresentadas 
pelo Presidente da Repdblica, 
referentes ao exercicio de 
1960. - .. Dispoe sobre hasteamento das 
Bandeiras dos Estados pelo Con 
gresso Nacional. 

11.11.65 Aprova o texto do Acôrdo' Comer 
ciªl firmado, em 13 de maio de 
1965, entre os Estados Unidos 
do Brasil e a Rep~lica da Li
b~ria. 

12.11.65 Aprova o Acôrdo Cultural assi
nado entre_o Brasil e a Costa 
Rica, em Sao Josá, a 19 de no
vembro de 1964. 

12.11.65 Aprova o ·texto do Acôrdo Bási
co de Asaistênéia Técnica as si 
nado entre o Govêrno dos Esta= 
dos UBidos do Brasil e a Orga
nizaçao das Naçoes Unidas e 
suas Agências Especializadas, 
no Rio de Janeiro, Guanabara, 
em 29 de dezembro de 1964. 

29.11.65 Mantém o ato do Tribunal de Con 
I tas, denegat6rio de registro de 

têrmo de contrato celebradm en 
tre a União Federal e o Bando 
de Crédito da Amazônia. S.A.t~ 
ra constituição de aforamento 
de terreno de marinha e acres
cido de marinha, situado em Be 
lám, Estado do Pará. 

-Situação 

Em estudo 

Em estudo. 

. Em estudo· 

Em estudo. 

Em estudo 

Em estudo 

Em estudo' 

Em estudo 



N6mero 

49/65 189/64-

50/65 221/6~) 

51/65 222/65 

52/65 234/65 

Dáta da 
leitura 

~9.ll.65 

29.11.65 

29.11.65 

30.11.65 

.. XL/4' -

EMENTA .situação 

lprova decisão do Tribunal de Con Em estudo 
tas, denegat~ria de registro a têr 
mo de rescisao, de 19 de novembro 
de 1958, do contrato celebrado e~. 
tre o Departamento dos Gorreios e 
Telégrafos e a Emprêaa Dyington & 
Cio.. , na data de 30 de dezembro de 
1950. 

Revoga. decisão do Tribunal de Con Em estudo 
tas, denegat6ria de registro do 
contrato celebrado, em 12 de agÔs 
to de 1953, entre a Delegacia Sec 
cional do Impôsto de Renda em Bar 
ra do Piraí, e Angelina da G16riã 
Nogu.eira Carvalho. 

Revoga. o ato do Tribunal de Con- Em estudo 
tas que denegou registro ao co no! 

. trato celebrado entre o Departa.-
mento dos Correios e Telégrafos e 
o Sr. Mikk:ail Naim Bayeg, para lo 
caça0 de im6ve1. 

Iúantém_ato do Tribunal de Contas Em estudo 
da Uniao que denegou registro ao 
têrmo de contrato celebrado entre 
o Ministério da Agricultura e Ge-
raldo Amaro da Silva e sua mulher. 



A1!EX0 li. XL-A 

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 

DA CÂMARA ros DEPUTADOS 
--r 

-

g,ue aguardam pronunciamento da cil 
fiara sobre emendas do Senado. 

A) Devolvidos em sessoes legislativas ante ri ores: 

NtTMERO 
S.F. C.D. 

18/50 1 263/50 

52/51 .378/51 

102/52 2 474/52 

47/55 19/55 

50/55 25/55 

51/55 21/55 

E M E NT A 

Autoriza o Tribunal de Contas 
a registrar o contrato cele
brado entre o MEC e a Emprêsa 
liA Noite". 

Aprova o ato do Tribunal de 
Contas que recusou registro~ 
contrato ge compra e venda ~n. 
tre a Uniao e a Congregaçao 
das Filhas de Maria Aux~liad~ 
ra, para a desapropriaçao de 
prédios residenciais em Três 

'Lagoas, Mato Grosso. 

Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas, denegat6ria ao re
gistro do têrmo de contrato 
celebrado entre o Minist~rio 
da Agricultura e Francisco Ja 
nuário Xavier e sua mulher An 
tôn:ia Joana Xavier. 

Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas denegat6ria ao re
gistro do contrato celebrado 
entre o 2º Distrito da Divi
sa0 de {guas do Ministério da 
Agricultura e ~ezamat de Sou
za, para locaçao de im6vel si 
tuado à Av. Rui Barbosa nº .: 
115, sQbrado, na cidade de 
Sao Joao Del Rei, Minas Ge~ 

Aprova o ato do Tribunal de 
Contas denegat6rio ao regis
tro do têrmo de contrato ceIe 
brado entre o DCT e a firmã 
Sinisca1chi A~licine Ltda. p~ 
ra a construçao de \lID. prédio 
destinado à Agência Postal-Te 
legráfica de Aparecida, SP •. -

Aprova o têrmo do contrato ce 
1ebrado entre a Diretoria Re= 
gional dos Correios e Te1égra 
fos de Pernambuco e Maria dã 
Conceição Guedes_de Araujo Li 
ma, p~ra a 10caçao_do prédio, 
sito a rua do Aragao, Boa. Vis 
ta, Recife, Estado de Pernam= 
buco. 

Nº DE EMENDAS' DEVOLU&ÃO 1 
fi SENAro CATo: RÃ 

subst •. 

emenda 
subst. 

emenda 
subst. 

emenda 

emenda 

emenda 
subst. 

7. 5 .51 

." 14.4 .60 

9.11.55 

19.10.56 

23.8.56 

13. 9.56 



A) De'701vidos em sessoes legislativas anteriores: 

Nl1MBRO 
S.F. C.D. 

32/56 64/56 

33/56 63/56 

37/56 73/56 

38/56 75/56 

44/56 79/56 

EMENTA 

Aprova o têrmo aditivo ao con 
trato celebrado entre o Minis 
tério da Marinha o Wilhelm 
SChaeffer, para d~se~penhar, 
no Arsenal da Marinha do Rio 
de Janeiro, a função de Técni 
co Especialista em Máquinas 
Navais. 

Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas denegatória ao re
gistro dO têrmo adi t'i vo de con 
trato entre o Ministério dã 
Aeronáutica e Clodoaldo Dan
tas Mota, regulando os servi
ços e vantagens, a partir 'de 
1.1.55, do professor de mate
mática do segundo ciclo cole
gial, na Escola Preparatória 
de Cadetes do Ar, de Barcelo
na, Estado de Minas Gerais. 

Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas denegat6ria ao re
gistro do contrato celebrado 
entre o SGrviço de Estatísti
ca da Previdência e Trabalho 
do rúTIC e a I.B.M.World Trade 
Corporation, para locação dos 
serviços de máquinas elétri
cas de contabilidade e esta 
tística. 

A~rova o contrato de transfe
rancia oelebrado entre o~er
viço do Patrimônio da Untão e 
Anselmo !úanfred de Guidi Buf
fari nj" das obrigações de a
~oramento do terreno de mari
nha, situado à Avenida Quinti 
no Bocaiuva, !\lunicípio de 1'1i= 
ter6i, Rio de Janeiro. 

Aprova o ato do Tribunal de 
Contas denegatório ao regisau 
do têrmo de contrato celebra
do entre o Ministério da Agri 
cultura ~ J08~ Lamschia, parã 
exploraçao, mediante arrenda
mento, da usina de preparo de 
caf~ construída e instalada pe 
10 referido Ministério, no Mu 
n!cípio de Mirigui, Estado de 
Sao Paulo. 

N Q DE EMENDAS 
ro SENAro 

emenda. 
subst o 

emenda 
subst. 

emenda. 
subst. 

emenda 
subst. 

emenda 
subst. 

XL-A/2 

DEVO~ÃO A 
CAIv RA 

10.10.56 

29. 5 .57 

12.7.57 

4.10.56 

19.10.56 



A) Devolvidos' em sessões'legislativas anteriores: 

Nl1MERO 
S. F. C.D. 

§2/56 91/56 

2/57 110/56 

EMENTA 

Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas denegatória do re
gistro dos têrmos. adi ti vo s 
dos contratos celebrados en
tre o Govêrno Federal e Luci 
ano Pupo Nogueira Neto para 
desempenhar, na Escola Prepa 
rat6ria de Cadetes doAr, ã 
fu~çao de professor de port~ 
gues. 

Determina o registro do con
trato celebrado entre o Mi
nistério da Agricultura € An 
tônio Reis Lima e SLta mulher 
Francisca Bgnevides dos Reis t 

para execuçao e pagamento ~ 
obras destinadas à irrigaçao 
da fa zenda "Teodoro", no mu
nicípio de Quixaramobiin, Es
tado do Ceará. 

Nº DE EMENDAS 
:00 SEnro 

emenda 
subst. 

emenda 
subst. 

XL-A/3 

22.7.57 

30. 1.61 



. 
PROJErl'OS DE DECRETO LEGISLATIVO XL-A/4 

DA CÂMARA DOS DEPUTAIDS 

gue aguardam pronunciaTUento da câ-
mara sobre emendas do Senado 

B) -De sessao legislativa Q que ~"refere o Relat61~o: 

NOMERO 
s.r. C.D. 

88/63 164/64 

E M E N T A 

~1antém decisãodenegat6ria de 
registro a têrmo de "desapro -
priaçao de prédios em Reei fe, 
Pernambuco. 

Nº DE EMENDAS 
1X5 SENADO 

subst. 

DEVOLU~ À 
cID, 

26.5 065 



ANEXO XLI 
DECRETOS LEGISLATIVOS PROMULGADOS 



A.·!.,s'XO N" ia.:r 
~------

lli tsI __ 

~ta _ ....... 
~ . ..,. ~~, -., 

1J1$"S .~t,* ~M 

~~ V65 Mant6m o ato ao Tr1~ u. 3.65 Noga.eira 12. 3.65 84/64 1.36/64- CD nal lie Oontas da tJn1ao ela Gmaa denegatcSrio 4$ ~1'0 
ao eontrato de alilllMt!. 
~ !lO val.or de Cri ". o 3.900.000 (trozantos 
milhoes 4e cmseiroa) .. o 
oelebrado entro aDn' ao 
~eral. () o ~ do 
Estado de Sergipe. 

rV65 ma.nt&a o ato do 1'1'1 ~ 11 .. l.65 Nogueira 12. l.65101I64 3J/G4 .~ nal 40 ContQG da lJl11ao da Gana d&negat&rio d9. ~ro 
ao eontmto CGl.ebrado 
aoo 15 de ~o da 1954 
outro a lilv1sao de .~ 

\ d9 l!Umet4r10 as Bduo&- , 9ao o C\1l.t.ura e a ~ 
nh1a BI"QSUe1Jloa ao ma~ 
l"ial E14triooo 

" RIoo.ttlm o ato do f:r.t~ ll. 3065 Noguo!.rs u. l." 101/64 47/6) eJ) nal. de Cantas da. tJn;lao da Ga:m.a thDW8tlt8l'10 diJ reg1stro 
ao 001'ltrato CQl,ebrado 
aoa 18 ae c1ezembre _ 63 
1951. en.tl'Q a D1vi.saoda 

\ 
'. ObrafJ do J)a~amento& 

Adm1 niotmç.ao de IDi J'd s.. 
tcbl0 as Agr.t.,cul tura o 
8 f11'ma 8. l1engle &; C1a 
Ltdaq. 

\ 

\ l&mtmn o ato dO' Tr1~ llo 3.65 NQBU01ra 12 .. l.65 ~ca/64 W63 fi) aal. etcContu da il'n1ão da Gama r 

d~r10 4e ~S1õ~ 
ao 1: . do acSrdo eol.9,' 
bm40 Q&S II do ;Janeiro 
da 1951. 5JD.tre o Qov3lf'1ooo 
no da tYmoo e o Estado 
do Par4. 

155 ll1ant&a 9 ato do rrtp.. u. l.65 Ilogueira 12. 3.65 lU/64 49/6l @ BGIl do ~tas da Un1ao da Gema 
\ d~8l"1o ll& reg1atro 

ao eoD.t1'§to coloblrado 
aos 28 de fQVa1"lU1"O ' de 
1961., entre la J'anonaa, 
atonal e BataUOio 1'an 
rio CavalcantI cio Al. 
ÇLtII01'qU&. 



~ECRmOS:LBGtSLATrvOSo.965Ln: 
.. _ . \ ........ .. _ t 

-
6/65 

7/65 

mantêm <) ato do Tribu
nal. de Co:n:tea da. ü'nião 
denega1i6ria(le rog1st:ro 
ao IlOntrato colebrado 
8,l)S 31 .~ ~}e!lib:l7"o do 
J.9GO~ entre, a Su:r,er1nllÇ!t 
c1&:loia d:o P1.eno de Vâl..õ 
rlzação ~ea da. p;;;. 
maa8l'1ia o ()~. do 
Estado.do Amazonsa. ' 

~~ 
Jjata . ~fóêtt1- Pub~W~,.... 

~ .....-.-

1.5 ... 3:,,65 Nogueira l.ô.3-;~65 ';'~1~l:t!~Y6'S 
da. ('~ 

Msntêlil o ató do Tr1'bu".. 16,.3 .. 65 Nogueira. 
DaJ.de Contas da união' da GtmIa 

43/64 :1.05/63 

denegatt1r1o de re~ 
ao oontl"ato - oaarlt:'t1rQ 
üe compra e vende. - oe-' 
:Lebrado aos 1.1 de jU:nlu) 
de 1.949" antro a S~ 
tend .. €!ncja das l:b~. =. 1J'6 l'llcor,poradna ao . 
n:to RooicmaJo Joaqi21m
Josl ~ Souto. 

\ 

0 •. '0 .. 

O.Dtt 



-

Ementa 

11/65 llo..nt6m o ato do :I.'ribu 
na1 de Con·I;~,~ da Uniãõ 
.<i.9'1.egat6rio 13& reg1-9trc.
a.o contra.to o~labreiio 
aos 31 de de~embro ae 
1953, entre o GoY~r·-

/65 

3/65 

·no· do Terr! tcSrio Fade
ral do lUo Pra.!'lco e Jmo 
Barbosa de molo. 

1~t&ru o ato jo Tribu 
IU',l de ContaD da. União 
denet;&t6rio ~ :t-egi81n:'o 
ao contrato celebrado 
aos , de outubro de 
1953 entre a Diretoria 
Regional dos Corroioa 
e ~e1~erafos de ~pa-
Ilha e a f'i.rm!l. Socieda
de T~cnioa COIlDt::uto:ra 
Ltde.. 

1Ia.ntám o a.to do 'l'r1Ju 
nal de Conta..-s da Uniao 
denegat~rio ~ registro 
ao t~rmo de acardo, de 
28 de maio de 1954, ce 
1ebru.do entra (l G·ov~r:: 
no &a União e'o do Es~ 
tc.c1o da J3all1a. 

/65 Marit~ o registro da 
deBpes8. de Cr$ 8.000 
(01 to mi1 cru:.;eiroo)~ 
to nsob reservan -oel.;" 
Tribunal. de Co:::.taa·· da 
UIlião, referellte a.o na 
gt?.mento a ])~a ,Tansenoo 
sá pelo alUç";'lwl ue .~ 
po de salas ao l,rinistiJ 
r~o de Sa~de. -

5/65 

6/65 

tIo.nt&l o ato tio Tribu 
nal. de Contas da Uniãõ 
denegat6rio cb :c~egist:,:-o 
ao contrato cc1e~rp-do, 
aos 31 de dezem~~o úe 
1953, entre o GOV'~:i:'no 
do Terri t6riü Pede:"::'l. 
do Rio Branco e Pet::,,8-
nio Mota de 01i yei:r'n.. 

11ant~ o ato cIo Triln. .... 
nal. de Contas da União' 
denego.t6rio de regiEJt:ro 
a t@rmo de contrato ce 
lebra~o, em 31 ~e d~ 
bro de 1953, entre õ 
Gov@rno do Tel'Titdrio 
Pederal. do Rio Brancoe 
J11lio OUvio do UasciInen 
to. -

2r:.; ... 65 
.- • j. 

30.3.65 

.30.3.65 

no C;"!J.0il'a 
ta GOJill1 

lIo[,V.eixa 
c:e, 08.u"lB. 

i-T-:Jgo..lcira' 
ful. Ga:ma. 

I'ublicaqão 
:Den -

Projeto de que 
resultou 

102/64 35/63 

117/64 70/61 CD 

135/64 75/63 CD 

U.4.65 UogueirtllO.'4.65 l.0~'l/61 24/63 CD 
da. Gramo. 

'"-'7 4 6C:: .. ~. f. ~ J 

T;of,v.ei!'a 
da. Go.ma. 

Nocueira. 
da Gama 

28.4.65 

127/64 42/63 CJ) 

105/64 16l./64 CD 



DECRETOS LEGISIJ\.TIVOSfl96.5lJ:.YI 

~H_g____ ~Em~e~n~ta ____________ ~_ 

17/65 Mant&n o ato de Tribu 27 .4 .. 65 
nal de Conta::-: (la 'Jniú-:Õ 
doneeat6riO m rr~zif3tro 
ao t3rmo do cont.rat:r:ü 
celebrado, em 29 de ou 
tubro da 1951. entra õ 
osrviço de Estat:!sticc 
da Providlmoi8, s Tr::tba 
l.h.o, ao ·r.é.ntr~t6r10 di 
Trabalho, Iné'.úntria e 
Com~rcio e a Companhia 
Paulista de Pane1 e Ar 
tas Gr~f'icaa :)-~.A. -

NOGUeira 
da. c-ruita 

" 

Projeto da Que 
Publicacão rasul t~-~ 

TICN ~S-.~;-.~C~.~~~.~~G~·~I~~-,~~ _ ~ __ '-u_ 

2894.65 liO/64 45/63 " :.1,. 

~8/65 I,'fa."lt&n o ato elo Tr1bu 27.4.65 Nogueira 28.4.65 
nal de Uontae d.a UniiW d.a Gama 

llé/64 69/61 

0/65 

1/65 

denegatlSrio d.e :r-eg;:i$Q."o 
ao t6rmo de cont-.catooo 
1ebrado a. 19 d.e ag613tõ 
de 1953. entre u fua!>.Q. 
to:cie.. do Imp8sto cb 3en 
da em N O'VB. P.ri bu.r go, }Z 
tado do aio ~~ Jan0~'õ 
e Jair Soares Eibei:.':'G. 

hl~t4m o ato do Tribt, 27.4.65 
ru:.1 de Contas do. União' 
dcme~a;i;6rio i'e :.·~g:tst-..('o 
ao tl::!rmo aditivo do cem 
t:::.'ato oe1ebraêto, ees 2j 
de fevereiro de 1 953 
entre o ~rno da ·rle ... 
PLtblica d03 Eotado~ U-
nidos do Brasil e Jai ... 
me :f'abr!oio de Moraes. 

Aprova as C0117engões 30.4.65 
de nD. 21Ó 22. 91, 93, 
94, 9'?p 1 3. 104. Ir];, 
106 e 207 e rejeita ~ 
de n 9 90, adote.da.a pe-
la Confer~noia Geral. da 
Organj.;,ação In-teJrnaci.2. 
na! do ~rabalho. 

!'Ja.nt&:n o ato do T::r'ibu 20.4.65 
naJ. de Contas di:. Ul".1M 
denogat6rio de regt;::tro 
ao contra.to ce1cbr;;.:o. 
em 26 de ja.n81rO L1.c 
1951 ~ntre a D1retol~.a 
de Recrutamento do n,~r 
cito e Sal~tia TeL~~T 
ra de Gouveia. -

Uant&m o ato do Tribu 30.4.65 
nal d9 lJontae:; d,. UniM 
denegat6rio àe re~~ 
a tªrmo de contrato os 
1ebrado, aoe 8 de eell!ii 
bro de 1960, entre o Cfõ 
ma.~do do 2 g Distr1 to - . 
Naval e a firma . Rade 

Nogu.e:!.ra 
em Ga.'ll.a 

Noguail-a 
da Gruru:o. 

Nogue1.ra 
da G:::i!i!8. 

Ho [r,Ue ira 
l.le Ge:ma 

28.4.65 

1.5.65 

1.5.65 

1.5.65 

128/65 43/63. 

ll3/64 164/64 CD 

131;'64 53/64 CD 

134/64 134/63 



!lfl 
• 

23/65 

24/65 Dat;Ol.~ c Z'Gc;istrQ. 

25/61] 

26/65 

27/155 

ç1.~ OCllt~tQ ocl.ei:7.ro.do. ;í'J.4.í55 
tm! 6 Cie mIlil) de 1963., 
entre cr. f'22en(b. jfl.(lCj.OJ:I.i1 
e Ant8'n~.o Ot~ilhm!'H~ a.e 
Po;u.la Le1.to c ou"tros. 

\"an-~ o et.c ao Tr!.~ 
M1 de Co.nts~ é!a U~ 
i!ene~têrio de rcl~tro 
s- aC'1lltrcto col.o~ em. 
Jl. de ,2e~ro do 195 3 •. 
entl"G o Gw@f'UQ õo ~c:r--
1"'1 t6rio 1?ede:rol. do lho 
:9:i.'-nllOO G' J oo.1tUn Ba\JnQ 
....... ___ - _to. ___ _ 

20 .. 5.65 

D'o[,;ue.:L."'U 1.4·.65 
dr..; C..ana 

" 

154/64 

ll5/64 

I1.ou.m 2l..,5 .. 65 2.2.0/64. 
k".r,fu;oc:lle 

163/64 d 

52/50 O!l 

75/n. 

41/63 



29/6'5 Data.""Zrà.tm o t"():f;.JiDt::r.'>0. 
C.O COll"i:.i:;."'G.'tO ec2!!l~ 
Oi'! 26 d{J ,julhl) da 1955. 
na D.i.viIJOO d.e .~ ao 
r':-",~(,...,'""l'eUto elo Aúcr1.-
n1.qtl.'"U.~ elo ?.aniat&.-
no <1Q .EdueQ.gâ'.o e Cu.1 
~ e:cn a. S?:ll'I!la n-~ 
~ Bm.-zoeto". 

30/65 Y.'la:a.t&1 o aw Uo 1;.i.r-20.5 .. ·55 Uoura 21. • .5.65 l44/64 81/63 aD, 
buml. ao Ctm"!;no Un tI- 1~ 
n1ãoa.cm:~t&iD tlo 
rcgiertrQ a ~ de 
oaltrato oolebrw:lo G'.B 
4 üo. ,0U'tUbr0 da, 1956.1, 
cnt.ra a. "O'n;f.ãa :'::"'ederoJ. 
e a Rd'ili.o C\1.1:~'Q . de 
~ttoo Ltlia. 

T.!oora 
/I.ndrado 

2l.~.65 l22/64 106/61. a:o 



34/6.5 

35/65 

Uo-~a 2J..~ .G5 
.f\uü:.uua 

rloto:u 2l..,.5.55 
Á.~..;:de . 

d 

142/64 79/63 CID 
• 

1.9/õ5~/G5 



39/65 

40/65 

4.1/65 

Ementa 

Mantém o ato do Tribu 
nal de'Contàs da Uniao 
denegat6rio de registro 
ao contrato celebrado, 
8. 19 de novembro de 
1961, na Divisão de O-
bras do Departt1Illento de 
Administração do então 
Ministério da.Educação 
e Saúde coin a firma A.; 
Pereira Gonçalves;' 

Mant~mo ato do Tribu 
nal de Contas da Uniãõ 
denegat6rio de regi~o 
a têrmo de contrato de: 
compra e venda celebra 
do aos 30 de dezembro 
de 1953, entre a'União 
Federal e Anna Augusta 
de Figueiredo ~ , 

~illntém o ato do Tribu 
nal de Contas da Uniãõ 
denegat6rio de regi~o 
a têrmo de contrato ce 
lebrado, aos 13 de no-
vembro de 1953, entre 
o Departamento dos Cor 
reios e Telégrafos e a 
firma Raul Hirt Sera., 

21:5.65 ]'!.[oura 22.5.65 
Al~drade 

104/64 50/63 

2l~5~65 Moura 22.5~65123/64 132/62 
Andrade 

21.5.65 

( 

Moura 22,.5.65 
Andrade 

, " 

149/64 87/63 

CiD 

CD 

CD 

42/65 Anrova o texto do h:fr., ,21.5. 6? 
do ~ de Cooperação no (ám' 
po das Utiliz~ções Pa::'" 

Moura 22.5.65 
Andrade 

'23/63 164/63 CD 

43/65 

cificas da Energia Ata,,' 
mica, entre o Govêrn'o-
dos Estados Unidos do 
Brasil e a Comunidade 
Européia de Energia. A-
temiaa (EURATO~) firma 
do em Bras!liª, a 9 de 
junho de 1961'~' 

Mantém o ato do Tribu 
nal de Contas daUniãõ 
denegat6rio de regiSro 
a têrmo de contrato ce 
lebrado, em 28 de juJb3' 
de 1955, entre o Minis 
tério da Eduç,agão e cUI 
tura e a I.B~!lI~q World-:
Trade Corporation. 

44i65 Determina0 registro 
detêrmo de contrato re 
cooperação celeb:i~ª,do em 
5 de ag8sto de 1951,en 
tre o Govêrno 'Fedoral-:
e Alfredo Alves da Sil 
va e sua mulher AdelaI 
de Alves da Silva: -

21..5 .,65 Moura '22.5.,65 i2l/64 106/61 
Andrade " 

.', 

24'.5.65 Moura 25.5 )65 133/64:' 65/63 CD 
Andrade 



" 

Ementa P:-comltlea.cã2,. 
" t ........ +' J)D. a __ \j :Lgna .... a-

rio 
Publicacões 
--DCH --

Projeto de o1.1e 
resultou 

S.F. C.D.OrG 
I: f:. 16-5 

j ~, I 

• 46/65 

r,Iantém o ato do Tribu- 2405 065 l.Toura 25.5.65 
nal de Contas c1U União Andrade 
denegat6rio de registro 
a têrmo, de 5 de abril 
de 1954, aditivo ao a-
c6rdo celebrada, em 7 
de agôsto de 1951, eroTe 
o Govêrno da União e o 
Estado de G0iás~ 

Mantém o ato do Tribu- 24.5.65 
nam dé Contas da União 
denegat6rio de registro 
a têrmo de contrato de 
compra e venda com fnan 
ciamento celebrado, em 
9 de dezembro de 1963, 
entre o Govêrno Bras~ 
ro e a 11ontoim~ort de 
Vars6ria, empresa esta-: 
tal da Polônia. 

Moura 25.5.65 
JL'1drade 

47/65 riiantém o ato do Tribu- 24-.5.65 
nal de Contas da União 
denegat6rio de registro 

·a têrmo de contrato ce
lebrado,·em 12 de maio 
de 1954, entre o :rvIinis
tério da Educação e Cul 
tura e a Casa de $aúde 
Doutor Eiras Ltda. 

lVíoura 25.5.65 
Andrade 

48/65 

.49/65 

50/65 

lJantém o ato' do Tribu
nal de Contas. da União 
denegat6rio de registro 
a têrmo de contrato ce
lebrado, em 31 de dezem 
bro de 1953, entre o Bo 
vêrno do Territ6rio Fe= 
deral do Rio Branco e 
João Batista ~bciel da 
Silveira. 

Mantém o ato do Tribu
nal de Contas da União 
denegat6rio de registro 
a têrmo de contrato ce
lebrado, em 9 de março 
de 1954, entre o Minis
tério da Marinha e a fir 
ma Caixas Registradorás 
National S.A. . 

Mantém o ato. do Tribu
nal de Contas da União 
denegat6rio de registro 
a têrmo de renovação de 
contrato celebrado, em 
20 de maio de 1950, en
tre o Ministério da Ae
ronáutica e Antônio má
rio Barreto. 

24.5.65 

24·.5.65 

Moura 25.5.65 
Andrade 

Houra 25.5.65 
Andrade 

25.5.65 Nogueira 26.5.65 
da GaJ!la 

__ __ ___ ..r-. 

150/64 CI 

155/64 195/64 CI 

163/64 173/64 CI 

165/64 ln/64 CI 

162/64 167/64 CI 

118/64 71/61 CI 



Ementa 

ANEXO N. XLI/lO 

" 

Pr Ol:lU 1 ge .. cão _ 
Data Tignatá-Publicaçoes 

rio DCN 

F-1"ojeto de ..9...~ 
resultou 

S.? C.D. Ori;;E 
----~~ 

51/65 L1'1ntém o ato do T:rilJu- ~~5,5.65 
nal de Contas da União 
denegat6rio de registro 

Nogueira 26.5.65153/64 138/64 
da Gama 

C1:i 

52/65 

53/65 

54/65 

55/65 

a contrato de enlprésti-
mo, no valor de Cr~>., ''': 
1.000.000.000 (um ·bilhiJ 
de cruzeiros), celebra-
do entre a União Fed~ 
e o Govêrno do Estado 
da Ba.hia. 

Ymntém o ato do Tribu~ 25.5.65 
nal de Contas da União 
denegat6rio de registro 
a contrato de emprésti-
mo, no valor de· Cr$ ••.• 
300,000.000 (trezentos 
milhões de cruzeiros)~ 
celebrado entre à Uniao 
Federal e o Estado de 
Santa Catarina:: 

Determina o registro 26~5.65 
de têrmo de contrato ce 
lebrado, em 3 de dezem= 
bro de 1953, entre o De 
partamento dos Correios 
e Telégráfos e Raimundo 
Ribeiro Melo, como Pre-
feito Municipal de Bar-
ra do Garças, Estado de 
Mato Grosso. 

Mantém o ato do Tribu
nal de Contas. da União 
denegat6rio do registro 
a têrmos de contratos 
celebrados, em 11 de de 
zembro de 1953, entre o 
Departamento dos Correios 
e TelégrafOS e as firm~ 
Alirio Cesar de Olivei
ra, Carlos Manoel Gobert 
Damasceno, Teivelino (ba 
pindáia e Luiz Alves. -

Mantém o ato do Tribu
nal de Contas da União 
denegat6rio de registro 
a têrmo de contrato ce
lebrado aos 3 de fevend 
ro de 1951, entre a U= 
nião Federal e Felisber 
to Olimpio Carneiro: 

26.5.65 

26.5.65 

Nogueira 26.5.65 160/64 171/64 
ela Ga.r:la 

,. 

Nogueira 27.5.65 125/64 134/62 
da Gama,. 

Nogueira 27~5~:65 151/64 
da Gama 

Nogueira 27.5.65 139/64. 
da Gama 

Republ1oe.do 
5.6.65 
6.6.65 

96/63 

95/61 

CJ) 

CD 

CD 



DECRETOS LEGISLATIVOS/1965L!! 

Ni2 -- Promulgação 
Data Signatá-

Ementa 

rio -
56/65 Aprova o Ac8rdo s8bre 24.6.65 Moura 

Privilégios e Imunida- Andrade 
25.6.65 63/64 157/6,4 os.:: 

des da Agência Interna 
cional de Energia Ate= 
:mica. 

25.6.65 132/64 54/63 C.D 57/65 ~funt~ o ato de 5 de 24.6.65 Moura 
novembro de 195,4, do Andrade 
Tribunal de Contas da 
União denegat6ria de 
registro a têrmo, de 
10 de março de 1954, 
da União e o Estado de 
Minas Gerais. 

58/65 Determina o registro 24.6.65 Moura 25.6.65 138/64 188/64 

59/65 

60/65 

61/65 

do ~ontrato celebrado, Andrade 
em 18 de janeiro de •• 
1960, entre a União Fe 
deral e o Banco do Brã 
sil. 

Torna definitivo o re 24.6.65 
gistro feito sob reser 
va pelo Tribunal de Cem 
tas da União em 10 de 
maio de 1960, da COmEB 
são de que trata a 8pOê 
tilá lavrada com base~ 
na lei nl! l'~'050, de 
1950, combinada com as 
Leis na •. 1.229,deJ950 
e 2.745, de 1956, rela 
tiva à aposentadoria . 
de Haid~e Cabral Huglet. 

Mant~m o ato de 12 de 24.6.65 
outubro de 1954, do Tri 
buna1 de Contas da U-~ 
nião denegat6rio de re 
gistro a t3rmo, de 14 
de setembro de 1954, a 
ditivo ao contrato ce= 
lebrado, em 12 de mar-
ço de 1954, entre o Go 
vêrno Federal e Ort~ 
Benevides de Azaredo. 

Mant~ o ato do Tribu 24.6.65 
nal de Contas da UniM 
denegat6riode regi~ 
a têrmo de conv@nio ce 
lebrado, em 19 de mar= 
ço de 1964, entre a Su 
perintend!ncia do Pla-
no de Valoriza2ão Eco-
n8mica da Regiao Fron-
teira Sudo~ste do Pais 
e o Ginásio Salesiano 
Dom Bosco, da cidade 
de Santa Rosa, no Esta 
do,do Rio Grande aõ 
Sul'.' 

Moura 
Andrade 

25'.6.65 140/64 66/61 

Moura 25.6.65 
Andrade 

Moura 25.6.65 
Andrade 

4/65 197/64 

: 

6/65 202/64 

CD 

CD 

CD 

CD 



I~ 

) /(::5-
,,' '-. 

/65 

'65 

Ementa 

Mantém' o ato de 9 d.e nOYf\.t'l 
oro de 1954·) do Trihlmal de 
COTJta.s da Uniãc, d(mei?;at&io 
de registro ao Ci:mtrato (I;? 
cooperação celEbrado em 19 
de deze.r':l.bro de 1953 entre o 
Govêrno da União'e Otávio 
Miranda é' sua mulher t Ermin 
da Cribi11ete 1liranda. -

Mant~m o ato de 17 de'mar
ço de 1959, do Tribunal de 
Contas da União dene~.t6rio 
de registro a t~rmo, de 3 
de dezembro de 1958, do con 
trato celebrado entre o Mi~ 
nist~rio da Saúde e a Irman 
dade do Senhor Jesus doe Jàã 
sos.de F1orian6polis, Esta~ 
do de Santa Catarina. 

Mantém o ato do Tribunal 
de Contas da União denegat6 
rio de registro atArmo, de 
17 de janeiro de 1951, adi
tivo ao contrato celebrado, 
em 20 de maio de 1950, en
tre o Ministério da Aeronáu 
tica e AntÔnio Mário Barre= 
to. 

65 Mantém o ato do Tribunal 
de Contas da União, denega
t6rio de registro a contra
to de empr~stimo, no valor 
de Cr$ l~·OOO.OOO.OOO, cele
brado entre a União Federal 
e ó Estado do Rio Grande do 
Sul. . 

" 

24.6.65 Moure. 25.6.65 7/65 185!õ4 
Andrade 

24.6.65 Moura 25.6.65 11/65 174/64 
Andrade 

24.6.65 Moura 25.6.65 16/65 179/64 
Andrade 

! 
I 

CD 

i 

14.7.65 Moura 15.7.65 
Andrade. 

1/65 194/64 CIj 

Autoriza o Gov~rno Brasílel 14.7.65 J.II1ot1ra 15 ~ 7.65 . 18/65 214/65 CD' 
ro a aderir à Convenção sg- Andrade 
bre a Escravatura, assina-
da em Genebra em 25 de se-
tembro de 1926, e emendada 
pelo protocolo aberto à as 
sinatÜra ou à aceitação,em 
7 de dezembro de 1953, e a 
Convenção Su~1ementar s6-
bre a Aboltçao da Escrava~ 
tura, do Tráfico de Escra-
vos e das instituições e 
Práticas Análogas à Escra-
vatura, firmada em Genebra, 
a 7 de setembro de 195j~ 



67/65 

E."nenta 

Mantém o ato do TribUnal 14.'7.65 
de Contas rIE'. Unj.ão denegê 
t6rio de registro a têrmo 
de contra.to celebrado Em 
20 de nov~mbro de 1957, e,a 
tre a Unia.o Pederal e a--
Companhia Ultragás S/A. 

Mom'a 
A."1d.:r-ade 

, 
, ~! 

_ 'Proj eto . do._.s1 
Publicaçao _ . , ,resül tou - -

DGN .. - - S;l? .. C.D.: :orr:~ _. ---~ 
15.7.65: 12/65 209/65 ( 

68/65 

• 
Aprova o acardo para o' 14~7'~65 Moura. 15i7~65 10/.64 ,155/58 C ., 

estabelecimento de um pro Andrade 
grama de colaboração parã 
o preparo de mapas top~ 
ficos e cartas aeronáuti~ 
cas no Brasil:'-' 

69/65 Aprova. o Ac6rdo de Garan 15';'7';'65 
tia de Investimentos en~ 
tre os Estados Unid,os do 
Brasil e' os Estados Un.1d:a 
dá :AmM-ica, _ assinado ,em 
Washington, em 6 de feve-
reiro de 1965'~" 

\ 
Moura ,;-16;7;'65 
Andrade 

i; 

25/65 226/65 c: ' ... 

70/65 Aprova a Convenção n 2 
I09,'~denom1na.da "Convén
çãos6bre eiálárioà'j" dura 

16.7 ~'65 Moura. ,.3.B:65·. 93/61 i58/64 C] 

ção, de-trabalho' a bordo~ 
e efetivos" adotada pela 
ConferlIDcia-Geral daOr
glmização . Interri..aciOna.1: 
do Trabalho";; 

Andrade 

1/65 Aprova. o Acardo Cu.l tum1" 16 ;7~65 Moura 3''i8\~~65 21/65 220/65 CD 
assinado em Braa!lia; eii Andrade 
tre a RepÜbli ca- dos Està. 
dos:Unidos do BraSil 13-: 
a Reptiblica do Senega1;~' i. 

2/65 Mant&n o ato·do:Tribu:a.l 
de Contas denegat6rio do 
registro a têrmo deaé6r 
do oelebrado~' em 16 de~ 
novembro de 1953i entre 
o GovBrno da Uniao' e o 
Estado dô Para.ná'~ 

3/65 Modifica o artll 62 do 
Decreto Legislat1 VO·. n-2 
19, de 12 de-dezambro-de 
1962, e dá outras provi·
dênciae~~ 

4/65 Torna definitivo o r~ 
tro da despesa de Cr$-~'~';;; 
l';~497~'.,881~;,lO, feito sob 
resarva~~ pelo Tr!bunal. 
de Contas da uniao e re
fer ent e ao pagamento à 
firma J; Dantas & Cia 
Ltda:-;", por serviços prea 
ta.dos a.o Ministério da":: 
Viação e Obráa Púb li o a.s';' 

, 
16~3 ':65 Moura 3.'8';65 161/64 196/64 C. 

Andrade 

5.8~65 Moura 
'Andrade 

" 146/64 . 84/63' CD 



DECRErOS LEGISLATIVOS!J.965/XIV 
.ANEXO IV" n.:r/14 

Ementa --------------------- Promu1go.~O~· , Projeto de g"ue 
l1a:€ã õ!p.;nat~ Publicação rcSiíltou • 

rio DCfI S.F, c.n. Oi'ir.eíll - - -~-

'75/65 APl'OVa o Ac6rdo COI!leroi- 5.8.65 Iaou:ro 6.8.65 20/65 200/64 em 

77/65 

8/65 

9/65 

65 

al. cssinado entre os Esta f.nd:J:.-ade . 
doa Unidos do Brasil e õ 
G'OVê:rno' da Rarniblica do 
Senegal. 

Aprova o Ac6rdo para o 
estabelecimento de uma 
Missão Militar Norte Ame
ricana no Brasil, conclui 
do em Waahington. a 29 âe 
julho de 1948. 

32.8.65 :Moura 
. AndraJib , . 

i 
í' 

ManttSm o ato do Tribunal. 20.;8.65 Moura 
de Contas da União denel?ê Andra.de 
t6rio de registro a t!rrlio. 
de l.8 de novembro de 1955. 
aditivo ao contrato . de 
23 de dezembro de 1954,09 
labrado entre o Gov8:rnó -
da ReJ!(1bl1oa dos Estados 
Unidos do Brasll e Jorge 
Aur~llo Possa~' 

Torna def1n1tivo o re~ 20.·8.65 Moura 
tro feito. sob reserva, - Andrade 
pelo Tribunal. de ContaS câ 
união, em 16 da ~o de 
1957, da concessao de me 
lhoria de proventos de a-:= 
noeentadoria de'Alair Fi-
gueira da Oosta. 

Anrava o Protocolo Adioi 20.8.65 Moura 
onàJ. ao Tratado de 1938 - . Andrade 
sabre a L1ga.~o Fe:rtoviá-
ria com a Bo1!viat f:I.rma.-
da em Ia Paz em 2J de ju-
lho de 1964:~ 

Aprova o texto de Prooo- 26.8.65 Moura 
,lo de Emenda ao ~o Andrade 
a do art. 50 da Conven-
Ção da Av1agão Civil IllIm' 
nacional, ass1l!lado em Moi 
treal., a 21 de j1mho de 
1961. 

Mant&n atos do Tribune.l 
de Oontas denegat6rio de 
reBistro a t6rmoe de 29 
de outubro de 1954 e 17 
de janeiro de 1955, aditivo 
vos a ac8rdo de 13 de~
de 1954, celebrado entre 
a Superintendftncia do 
Plano de Valorização Eco 
n6m1oa da .Amaz8n1a e Õ 
Gov@rno do Estado do Ama -Bonae~ 

26.8.65 Moura 
Andrada 

13.8.65 14/64 154/56 C 

" 

21.8.65 145/64 83/63 ao 

21.8.65 15/65 205/64 em 

. 27.8.65 45/63 1.68/63 CD 

27.8.65 14/65 19:1/64 CD 



DECRETO LBGISL~TIVOs/1965/~ 

Ementa 
PUblicaç&o 

IleU 

Al\'EXO N. itI;15. 

:?rojeto de _..s:.~.~ 
resultou 

S .1<' • C • D. Or i :'-~ , .. __ o __ ____ 

82/65 Aprova o Ac8rrl.o Interna-. 26.8.65 ;i:oura 27.8.65 22/65 213/65 CID 
cional do C a,.:: 8.U , assinado Andrade 

83/65 

·!)elo Govêrno· Brasi;Leiro t . 

no Rio de J·aneirc, erü 14 
de setenbro.de 1964. 

AprovE\. o Convênio de Co-
on6rac&o Social assinado 
nô Rió de Janeiro, Este.do 
da GUé.nabara, a 11 de a·· 
gasto de 1964, pelos G~ 
nos dos dos Estados Un~ 
do Brasil e da Espanha. 

31.8.65 

84/65 Torna definitivo o regis 13.9.65 
tro da desnesa de ~ ••••• : 
Cr$ 86. 795~ 40· ( oitenta e 
seis mil, setecentos e no 
venta e cinco cruzeiros e 
quarenta centavos), feito 
sob reserva nelo Tribunal 
de Conta0 em-sessão de 21 
de ag8stode 1964 e refe-
rente ao pagamento a Lui-
za de Castro, da Alfânde-
gade Fortaleza, Estado à:> 
Ceará, da percentagem de 
10% prevista no art. 4º Cb 
Decreto-lei nº 8 663, de 
24 de janeiro de 1946. 

85/65 Aprova a "Convenção_Cor:l- 13.9.65 
plementar da Convençao de 
Vars6via para ~~ificação 
de certas regras relati~ 
ao transporte a~reo inter 
nacional efetuado por cpem 
nao seja transportador em 
tratual", assinado em Gua 
dalajara, Uéxico, a 18 de 
setembro de 1961. 

I':Iou..:ra 
/u1drade 

r:Io1.u~a 

Andrade 

Moura 
Andrade 

1.9.65 24/65 227/65 GIl. 

14.9.65 9/65 190/64 CIl 

14.9.65 5/65 206/64 CIl 

86/65 Mantém o ato do Tribunal 15.9.65 Moura 16.9.65 129/64 51/63 CD 
de Contas denegat6rio de Andrade 

87/65 

registro a têrmo de CÓnQa 
to celebrado, em 28 de se 
tembro de 1954, entre a 
6a. Região Militar, com 
séde em Salvador, Eahia,e 
a firma individual Enge-
IL~eiro Civil Clodoaldo Vi 
eira Passos. 

Determina o registro do 27.9.65 
Oonvênio nº 01/64-69, ce-
lebrado em 30 de março de 
1964 entre a Superinten-
dência do Plano de Valori 
zação Econ8mica da Regiãõ 
Fronteira Sudoeste do Pa-
ís e a: Sociedade Educado-
ra e Beneficente do Sul 
com sede na cidade de Ca-
xias do Sul, Estado do 

liloura 
Andrade 

23.9.65 26/65 208/65 CD 

Rio G o SllL~ __________________________________________________ ___ 



88/65 

90/65 

91/65 

Ementa 

. ANEXO N. XLI/16 

Promulgação Publica--
~ Signatári~ cao 

Projeto .9.2 lme 
resultou 

Mantém o ato do Tr~bu- 21.10.65 . M.Andrade 25.10.65 17/64 61/63 CD 
nal de Contas denegatorl0 . 
de registro a contra.to de 
compra e venda ce1e'2rado 
entre a §uperintendenc1a 
das Empre~as Incorporadas 
ao Patrimonio Nacional e 
Carlos Grandino, em 31 de 
outubro de 1950. 

Mantém o ato do Tribu- 25.10.65 H.Andrade 26.10.65 31/65 216/65 CD , 
nal de Contas denegatorio 
de r~gistro a contrato de 
emprestimo no valor de •• ' 
Cr.$ 300 000 OgO,ce1ebra
dQ entre a Uniao e o Go
verno do Estado de Santa 
Catarina. 

, 
Mantem o ato do Tr~bu- 3.11.65 M.Andrade 4.11.65 130/64 52/63 CD 

nal de Contas d~negatorio 
de registro a termo,de 2 
de julho de 1956 aditivo 
ao contrato ce1e~radol em 
27 de fever~iro de 19)9, 
entre o Governo da Republ1_ 
ca dos Estadoj Unidos do 
B;a811, atrave~ do Min1s-
t~rio da Aeronautica e Jo 
se Gomes Figueira. 

Mantém ato do Tribunal 3.11.65 M.'Andrade 4.11.65 ~9/65 73/63 CD 
de çontas da União, dene-
gatorio de registro de ma 
trato de compra e venda, 
de 9.11.1249 entre a S~-
perintendencla das Empre-
ses Incorporadas ao Patri 
monio Nacional, como ou-
torgante vendedora, e a 
Colonizadora e Madeireira 
Bandeirante Ltda.,como oy 
torgada compradora. 

92165 Torna definitivo o re- 16.11.65 M.Andrade 17.11.65 143/64 80/63 CD 
gistro, feito pelo T~1bu-
nal de Contas da Un1ao sro 
reserva, da revisão dos 
proventos da 1natividad~ : 
concedtda aO extranumera-
rio Olívio Thiago de,Melo, 
aposentado do Mi~isterio 
da Justiça e Negocios In-
teriores. 

93/65 Mantém decisão do Tti- 24.11.65 N. Gama 24.11.65 27/63 67/63 CD 
bunal d~ Contas da Uniao 
denegatoria de registro a 
contrato de compra e ven-
da ce1ebrido entre a S~-
perintendencia das Empre-
s~s Incorporadas ao Patr! 
mania Nac10na13 como ou-
torgante vendedora,e Nun-
zio Brigugll0, como o~t~ 
gante comprador. 



Ementa Promulgação Pub1ic,Sl,-, 
Data S1gnatario .~ 

XLI/17 
Projeto de que 
resultou 

§.E Q!2 Origem 

94/65 Mantém decisão denegató- 24.11.65 N. Gama 25.11. 30/65 90/63 CD 
ria de registro aditivo, à 
contrato entre o Ministel"io 
d~ Agricultura e a Associa-
çao de Cr1.adores de Bovinos 
da Raça M.ocha Nacional. 

95/65 Autor1~a o Vice-Presiden 26.11.65 H.Andrade 27.11. 47/65 243/65 CD 
te da ReDub1ica a ausentar-
se do Pais. 



ANEXO XLII 
SUSPENSÃO DE ATOS INCONSTITUCIONAIS 



RESOToUÇAO 
N2 

4/65 

5/65 

6/65 

7/65 

PROJETO 
N2 

55/64 

2/65 

3/65 

4/65 

LEI 

1304 

Art. 36, 
§ lO 

723 
749 

....--------------------------;~----'1-------------------, 

ANEXO N .XLII 

SUSPENSÃO DE ATOS InCONSTITUCIONAIS 

DECRETO 

Consti tul.. - -çao 

9.108 

- - -

DATA ORIGEM 

27.12.54 Estado do 
Maran}ião 

21. 3. 39 
6.5.39 

1.4.46 

Estado de 
Santa Ca

tarina 

Estado dó 
Rio de Ja 

neiro 

Distrito 
Federal 

EMENTA 

Suspende a ey.ecução da Lei nO. 
I 304, de 27 de dezembro de 1 954, 
do Estado do Maranhão. 
(Representação nl? 242 do PrOCl.tra -
dor GerEil da República). 

-S~spende a exesuçao do art.36, 
§ lO da Constitl.liçao do Estado de 
Santa Ca tarioa. .. 
(Representaçao -nl? 376, do Estado de 
Santa Catarina). 

Sus~ende a execução das Leis 
ns. 723~ de 21 de março de I 939 e 
749, de 6 de maio de 1 939,em par
te, do Estado do Rio de Janeiro. 
(Recurso Extraordinário nl? 11.534/ 
49, do Estado do Rio de Janeiro). 

Suspenje, em parte, a execução 
do Decreto-lei n 2 9.10B, de lI? de 
abril de 1 946. 
(Recurso Extraordinário n 2 16.697/ 
50, do Distrito Federal). 

OBSERVAÇÕES 

Total 
(OF/264/57/P, do 
S.T.F.) 

Parcial 
. (OF/de 25.9.59 , 

do S.T.F.) 

Parcial 
(OF/166-P, de 25. 
4.5B, do S.T.F.) 

Parcial 
(OF/166-P{2), de 
25.4.5B, do STF) 



RESOLUÇÃO 
N2 

8/65 

9/65 

10/65 

11/65 

PRO.JETO 
Nt! 

6/65 

7/65 

8/65 

88/64 

LEI 

78 

2340) 
2341 ), 

4073 
643 

·SÚSPENSÃO DE ATOS INCONSTITUCIONAIS - -

DECRETO 
NIIDATA ORIGEM 

39.515 6.7.56 Distrito 
Fedelll'a1 

25.5.53 Estado de 
Santa Ca
tarina 

3.12.62 Estado do 
Piauí 

Estado do 
Paraná 

EMENTA 

Suspende a exedução do Uecreto 
n2 39.515, de 6 de julho de 1 956. 
(Mandados de Segur~nça ns~ 4.200 , 
4 252 e 4 276, do Distrito Federal) 

Suspende a execução da Lei nl! 
78, de 25 de mato de 1 953, do Es
tado de Santa Catarina. 
(Representação n2 196, do Estad.o de 
Santa Catarina). 

Suspende a execll,~ão das Leis ns. 
2340 e 2341, de 3 de dezembro de 
1 962, cro Estado do Piau!. 
(Representação nl! 585, do Prefeito 
de parna{ba, Plau{). 

Susoende a execu~ão das Leis 
ns. 4.0~3,de 1 959 (em parte) e 
643, de 19 de junho de 1 947, do 
Estado do Paraná. 

, 
(Recurso de Mandado de Se~urança n. 
8.696, do Estado do Parana). 

XLII/2 

OBSERVACÕES 

Total 
(OF/437-P(1), de 

21. 8 • 58, do STF) 

Total 
CBF/245-P/57, 

S.T.F.) 
do 

Total 
(OF/997-P, de 16. 
11.64, do S.T.F~) 

Parcial 
(OF/723-p, de 30. 
8.62, do S.T.F.) 



RESOLUÇÃO 
NI? 

12/65 

13/65 

14/65 

15/65 

-----------.. ------------------------------------------------~ .... -------------------------------------

PROJETO 
NII 

89/64 

90/64 

LEI 

103 

185 
Art. 12 

SUSPENSÃO DE 

DECRETO 
DATA 

18.8.53 

13.11.48 

91/64 Art.13, § 4Q C6digo 
Eleitoral 

9/65 899 , 28.11.57 

ATOS INCONSTITUCIONAIS 

ORIGEM 

.Estado de 
'SantF\ Ca

tarina 

Estado de 
são PaLl.10 

Distrito 
rederal 

Estado da 

EMENTA 

-/ . SLl.spe nde, em parte, a e xe c Ll.çao 
da Lei nº 103, de 18 de agesto de' 
I 953, do Estado de Santa Catarina. 
(Representação nº 124, do Estado de 
Santa Catarina). 

SLl.Apende a execução ~o art. 12 
da Lei nl? 185, de 13 de novembro de 
1 948, do Estado de são Paulo. 

(RecLl.rsoa ExtraordinirioB de ns •••• 
20 825 e 18 997; do Estado de são 
Paulo) • 

suspende a eXécuç~O do art. 13, 
. parágrafo 4º do Código Eleitoral. 

(Recurso Extraordinário Eleitoral n. 
19.285, do Distrito Federal). 

Guanabara Suspende, em parte, a execução 
da Lei nQ 899, de 28 de novembro de 
1 957, do antigo Distrito Fede~al • 

. (Recu.rso Extraordinário n>! 44 563, 
do Estado da Guanabara). 

XLII/3 

OBSERVAÇÕES 

Parcial 
(OF/228-P, de 30. 
5.58, do S.T.F~) 

Parcial 
(OF/256-P/58 e 
OF/325-P/59, do 
S.T.F.). 

Parcial 
(OF/411-P/58, de 
6.8.58, do 3TF) 

Pa.rcial 
(OF/ó21-P, de 21. 
8.62, do S.T.F.) 



RESOLUÇÃO PROJETO IJEI 
N~ NQ NO 

, 

16/65 10/65 247 
Art. 13 
do Anexo2 

11/65 71/65 514 

18/65 11/65 3.334 

SUSPENSÃO DE ATOS INCONSTITUCIONAIS 

DECRETO! 
NO :DA.TA. •..• ORI-JEM 

30.12.48 Estado de 
Santa ~a-
tarina 

12.12.52 Estado da 
Bahia 

31.12.58 Estado de 
Pernambllco 

EMENTA 

-Sllspen(le, em parte, a eXeCtlça:!!). 
do art. 13, anexo 2, da Lei nQ~1, 
de 30 de dezembro de 1 948, do Es
tado de Santa Catarina. 
(Representação n2 229, do Estado de 
SantE! Catarina). 

Sllspende a execllção da Lei n2 
514, de 12 de dezembro de 1 952,do 
Estado da Bahia. . 
(Representaç~o-nQ 259, do Estado da 
Bahia) • 

Suspende a execução da Lei n2 
3 334, de 31 de dezembro de 1 958.i 
do Estado de Pernambuco. 
(Representação nl? 513, do Estado de 
Pernambuco) • 

:>;:LIT/4 

OBSERVA QÕ1</S 

Parcial 
(OF/403/P, de 4.6. 
59, .do S.T.F.). 

Total 
(OF/208-p, de 7.4. 
59, do S.T.F.). 

Total 
(OF/13-p, de 27.2. 
64, do S.T~F.). 



RESOLUçio 
Mil 

19/65 

20/65 

21/65 

22/65 

PROJETO 
N2 

13/65 

14/65 

15/65 

16/65 

DECRETO 

568 

Resolução 
n~ 166155 

2.478 

49-A 
Art. 14 

SUSPENSÃO 

10.10.51 

20.10.55 

5.11.62 

6.12.47 

DE ~ INCONSTITUCIONAIS 

ORIG1Thi 

Estado â.a 
Paraíba 

Assembléia 
Legi sla tiva 
cb Estado de 
Pernambuco 

Estado de 
Alagoas 

Estado do 
Hio de Jê. 
neiro 

Suspenà.e a execução da Lei n ll 

568, de 10 de outubro de 1951, do 
Estado da Paráíba. 

(Recurso Extraordinário nl! ••• 
23.993, do Estado da Paraíba) 

Suspend~, em parte, a execução 
da Resoluçao n Q 166, de 20 de ou
tubro de 1955, da Assembléia Le -
gislativa do Estado de Pernambuc~ 

(Recursc extraordinário n 9 ••• 
54.489, do Estado de Pernambuco. 

Suspende a execução da Lei n g 

2.478, de 5 de novembro de 1962 , 
do Estado de Alagoas. 

(R~presentação nO 576, do Eet~ 
do de Alagoas) 

Suspende a execução do art. 14 
da Lei nl! 49-A, de 6 de dezembro 
de 1947, do Estado do Rio de Ja -
neiro. 

(Mandato de segltrsnça n Q 5.717, 
do Estado do Rio de Janeiro) 

XLIII? 

OBSERVAÇrn S 

Total 
(OF/323-p, de 
14.7.58, do 
S.T~F.) 

Pa.rcial 
(OF/916-P, de 
30.10.64, do 
S.T.F.) 

Total 
(OF/IOIO-~ de 
18.11. 64, do 
S.T.F.) 

Parcial 
(0~'/786-P, de 
9.9.58\ do 
S.T.F. ) 



,RESOLUÇÃO 
N2 

23/65 

25/65 

26/65 

27/65 

PROJETO 
N2 

17/65 

19/65 

73/64 

74/64 

LEI 
N2 

168 

,SUSPENSAO DE ~, INCONSTITUCIONAIS 
XLII/6 

DECRETO 

2.063 
Art. 9 2 

544 

650 
Art.l\! 
S 22 
~ 

DATA ORIG&'\1 Eil'IENTA 

7.3.40 Distrito 3Qspende a execQç~o do art. 92 do 
Federal Decreto-lei nQ 2.063, de 7 de março de 

1 940. 
(RecQrso Extraordinário n2 24.276, do 
Distri,to Federal). 

28.7.45 Estado da SQspende a exe CQção do art. 20 do 

20.6.47 

Bahia Decreto-lei n2 544, de 28 de jQlho de 
1 945, do Estado da Bahia. 

Estado do 
Paraná 

(RecQrso Extraordin'rio nl! 53.611, do 
Estado da Bahia)~ 

SQspet],de a execllçao do art. lº, § 
22 , do Decreto-lei nl! 650, de 20 de 
ju~ho de 1 947, do Estado do Paraná. 
(Recurso Extraordinário nQ 19.281, do 
Estado do Paraná). 

10.11.48 Estado de 
Santa Ca
tarina 

Suspenne a execuç~o da Lei nl! 168, 
de 10 de novembro de 1 948, do Estado 
de Santa Catarina. 
(Recurso Ext:C'aordinário n2 15.610, do 
Estado de Santa Catarina). 

OBSERVAÇÕES, 

Parcial 
(OF/238-p, de 30. 
5.58, do S.T.F.) 

Parcial 
(oF/900-P, de 28. 
10.64, do S.T.F.) 

Parcial 
, (OF 117 9-P , de 6. 

5.58, do S.T.F.) 

Total 
(OF/179-P, de 6. 
5.58, do S. T. F. ) 



R8S0LUÇ~ PROJETO LEI , 
NIl NQ NIl 

28/65 75/64 543 

29/65 76/64 56) 
(Municipal) 

30/65 77/64 140 

SUSPENSÃO DE ATOS INCONSTITUCIONAIS 

DECREIO .,... 
N!I_ DATA ·OR!G~M ;E!I~ENTA 

6.3.53 Suospende - da Lei nQ 543, Estado da a execuçao 
Bahia de 6 doe març o de 1 953, d.o Estado da 

Bahia. 
(Representação 
Bahia) • 

nO 193, do Estado da 

.50 Distrito Suspende, - da em parte, a execuçao. 
Federal Lel Municipal nO 563, de 1. 950, do an 

tigo Distrito Federal. 

(Mandado de Segurança nQ 4 566, do Dis 
tri to Federal). 

22.12.48 Estado da Suapendé a execução do art. 169 I 

Bahia da Lei n. 1.40, d.e 22 de dezembro d.e 
1 948 (Lei OrgAntca dos Municípios) , 
do Estado da Bahia. 
(Recurso Extraordiná.rio n!l 29.313, do 
Estado da Bahia) • 

XLIII7 

OBSERVAÇÕES 

Total 
(OF/228-P, de 30. 
5.58, do S.T.F.) 

Parcial 
(OF/303-p, de·8. 
5.59~ do S.T.F.) 

Parcial 
(OF/3l8-P/59, do 
S.T.F.). 

. ·--31-/69-----·---80-/-64--·------31----·----------------o---o-3hl.·§5--hoEstado-do---~~--SUl'rp.HHle-a execuçãocra-Tiet nl1 31,- Total ---------..... 
Paraná de -31 de . janéiro 'de' 1 .. 955-;- aO-Eetl:idó- .. - -(01740 3':"P ~ .~ae 4. 0

:-

do :Paraná. 6'59, do S.T.F.) 
-- .. -----------------------.-0----. -----------.-----.--- .---.-.-.---. -~--.-.--.---------- ------Oleprese ntação-; Q 250, do Estado 

Paraná) • . _-----------___ .. _0. ___ -.-._. __ ._. ___ . __ ... _______ .0 ____ ._._._. _____ .. _ . ___ ._ . ____ .•.. __ . _ .... __ 

do 



- ' 

~ROJETO RESOLUÇAO, r,EI 
NR NQ NIl « 

32/65 81/64 Art.15 
Item, IV 
e XXI , 

33/65 82/64 15 

34/65 83/64 

35/65 87/64 67 

DE ATOS INCONSTITUICIONAIS pUSPENSÃO - --

nEcRgTo 
NG DATA 

Código 
de Im-
poetos 
e Taxas 

ORIQEM 

Estado de 
M Paulo .::l. 

jliÊNTÁ : 
Suspende a execução do; art. 15 " 

item IV e XXI, do Código de Impostos 
e T8K8S do Estado de Sao Paulo. 
(Recurso Extraordin&rio nl! 38.538, do 
Estado de são Paulo). 

26.7.60 Estado do, Suspe nde a execução da Lei nll 15, 
Paraná de 26 de julho de 1 960, do Estado,do 

Paraná. 

29.425 2.5.60 

23.11. 60 

Estado do 
Paraná 

Estado de 
são Paulo 

(Representação n9 478, do Estado do 
Paraná). 

Suspende a execuçao do Deoreto nl! 
29.425, ~e2 de maio de 1 960, do Es
tado do pàraná. 
(Representação 0 2 479, do Estado do 
Paraná). 

Suspende a execução da Lei nl! 67, 
de 23 de novembro de 1 960,do Municí
pio de Itapeva, Estado de são Paulo. 
(Recurso Extraordinório n!2 52.399, do 
Estado de são ',Paü1.o-) .. : ' " 

XLIII8 

. , 
• 

OBSERYACÕ~S 

• Parcial 
'( OF /621-P, do S. 
T.F.) • 

Total 
(OF/723-P"de 30. 

8 • 6 2 , do S • T • F • ) 

Total 
(OF/723-p, de 30.' 
8.62, do S. T • F) 

Total 
(0'F/899-P, de 28. 
10.64,do S.T.F). 



RESOLUÇ,ÃO 
Ni . 

.36/65 

37/65 

38/65 

39/65 

41/65 

XLII/9 
§UsPENSÃO ~ ~~ INCONSTITUCIONAIS 

PROJETO 
NR 

LEI DECRETO OBSERVAÇÕ~,§.. 
_-N::.:...9 -..,t.",,-_--:.;N_-º ___ ..;:D::;:;àTL_QJl::.I_:::.GE=M~_. ______ -...:EM="F';::..N~t;:.:'A:.-______ _ 

93/64 271 

94/64 499 
Art. 411 

106/64. 1414 
Art. 3 Sl 

21/65 4702 

102/64 

3.12.56 Estado de 
Santa Ca
tarina 

29.11.48 Distrmto 
Federal 

26.11.51 Distrito 
Federal 

23.10.63 Estado de 
Goiás 

S~~pende a exeo~ção da Lei nR 271, Total 
de 3 lde dezembro de 1 956, do Estado'. (OF/264-P, de 7. 
de Santa Catarina. 4.59~do S.T.i.) 
(Repres.entação n" 296, do Estado de 
Santa Catarina). 

S~8pende a exec~ç;o do ~~t. 4" . da Parcial 
Lei 0." 499, de 29 de novembro de 1 948. (OP'/403-P, de 4. 
(RacursoExtraordi'nário nll 27.850,. 
Distrito Federal). 

do 

S~spende, relativamente aoe magis
trados, a exec1.lção do art. 3R da Lei 
n9 1.474, de 26 de novembro de 1 951. 
(Recurso Extraordinário nR 25.265, do 
Distrito Federal). 

-S~3pende, em part(!, Q exec~çao do 
art. 211 d a Le1 nSl 4 702, de 23 de OU,

t~bro de 1 963, do Estado de GOiás. 
(Representação nll 593, do Estado de Gol 
ás). 

6.59, do S.T.F.) 

Parcial 
(OF/347, de 20.5. 
59, do S.T.F.) 

Parcia.l 
(OF/1572-P, de 15. 
12.64, do S.T.F.) 

Inciso IV Cogstit,\! Estado Saspeode a execução d2:art1go 104, 
Art. 104 iça0 Es- da Bahia inciso IV, da Constituiçao do Estado 

Parcial 
(OF/901-P, de 9. 
11.64, do S.T.F.) tadual da Bahia. 

(Representação nQ 505, do Estado da 
:Bahia) '. 



Rl?Sf\TU('~() PROJE~O LEI f1 VOU x.n .... 
Ng NIJ NQ 

48/65 24165 492 

49/65 25/65 2.359 

50/65 26/65 

51/65 28/65 534 

52/65 29/65 

53/65 32/65 879 

DRCR;;:rro 
NQ DATA ORIGEM 

i 

30.8.37 Lei 
Federal 

EMENTA 

Suspende a execuçã~ do art. 34 da 
Lei nQ 492, de 30 de agosto de 1931. 

. , 
(Recurso Extraordinario nQ 25.533, do 
Estado de Pernambuco). 

XLII/lO 

. OBSERV ACOES: . 
- - - ._:s:z:_ ::azu 

PARCIAL 
(Ofl837-P,do SoT!F.) 

5.12.62 Estaqo. 
Piauí. 

do Suspende a execução do art. 10 da 
Lei nQ 2.359, de 5. de dezembro de 196~ 
do Estado do PiauI. 

PARCIAL 
(OF/620-P,do S.T.F.) 

Art. 15 do 
Cód~go Tr.! 
butario do , 
Município 
de Major 1. 
zidoro 

(Representação nº 543,do .Est .do Piauf). 

Estado de, Suspende,a execução dq art. 75 do 
Alagoas Codigo Tributario do Hunícipio de Ma

jor Izidoro, do Estado de Alagoas. 
(Recurso Extraordinário n Q 39.933, do 
Estado de Alagoas) . 

. PARCIAL 
(OF/621-P,do S.T.F.) 

31.12.48· Estad0 do Suspende a execução dos artigos 70, 
Rio Gran- 17 e 29 da. Lei nQ 534, de 31 de da 

PARCIAL 
(OF/246-P/57, do 

S.T.F.) 

21.12.58 

de do Sul zembro de .1948, do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

(Representação nQ 130, do Estado doRw 
. Grande do Sul) 

Estado do 
Rio Gran
de do No.!:, 
te 

Suspende a execução da Lei nº .•• 
2.340, .de 31 de dezembro de 1958, 
do Estado do Rio Grande do Norte. 

TOTAL 
(OF/6z1-P,doS.T.F. ) 

Estado de 
Santa Ca
tarina 

(Representação nQ 451, do Estado do Rm 
Grande do Norte) . 

Suspende a execução da Lei nº 879, TOTAL 
de 5 de abril de 1963, do Estado . (OF/ 1.571-P, 
de Santa Catariaa. 15 12 64 d • • , o 

(Representação nO 598, do Estado de Sah 
ta Catarina) 

de 
S.T.F. ) 



RESOLUÇÃO PROJETO 
NQ NII 

54/65 31/65 

55/65 37/55 

57/65 27/65 

58/65 42/65 

59/65 43/65 

60/65 46/65 

61/65 47/65 

LEI 
Nll 

6 895 

2 085 
2 086 

ATO NQ 998 

DECRETO 
N2 DATA ORIGEM 

1.9.62 Es ~ado de 
são Paulo 

26.12.57 Estado de 
27.12.57 Alagoas 

14.8.64 Estado da 
Guanabara 

9.1.36 Estado de 
são Paulo 

Art .104, inc. I e Ir) Consti Estado do 
) tuiçãa Rio de 

109 t 92 §§) 16, "') .• 48 Janeiro ,ar. e· ,. 

••••• __ •••• , 0.0 ••••• _, ••••••• __ 

-~ ...... .., ............ _ ......... ..., ................... ..100_ 

EMENTA 

Suspende a execução dos arts. 92- e 19 da 
Lei n Q 6.§95, de 1º de setembro de 1962,do Es 
tado de Sao Paulo. 

(Re~resentação nº 608, do Estado de S.Paulo) 

Suspende a execução das Leis nºs: 2.085, 
de 26 de dezembro de 1957, e 2.086, de 27 de 
dezembro de 1957, do Estado de Alagoas. 
(Representação n Q 358, de Estado de' Alagoas). 

OBSERVAÇÕES_ 

PA..~CIAL I 

(OF/1570-P, de 
15.12.64, do 

S.T.F.) 

TOTAL 
(OF/771-P, de 

2.9.59, do 
S.T.F. ) 

Suspende a execução das Leis nQs: 577 e 578, TOTAL 
de 14 de agôsto de 1964, do Estado da Guanaba "(OF/1592-P, de 
ra. 16.12.64, do 
(Representação n Q 602, do Estado da Guanabara) S.T.F.) 

Suspende a execução do Ato n Q 998, de 9 de TOTAL 
janeiro de 1936, da Municipalidade de S.-Paulo. (OF/256-P, de 
(Recurso Extraordinário n2 18.606, de são Paulo)1958, do S.T.F.: 

Suspende a-execyção do art. 104, incisos I 
e lI, da Consti tuiçao do Estado do Rio de Ja
neiro e do art. 92 e seus §§ da Lei n 2 109,de 
16 de fe;rereiro de 1948, do mesmo Estado. 
(Representação nº 314, do Estado do Rio de Je. 
neiro) • 

PA..~CIAL 
(OF/264/57-P, 
de 7.4.59,de 

S.T.F.) 

321,art.l02 8.1.49 Estado da Suspende, em parte, a execução do art.l02, 
" Paraíba da Lei n Q 321, de 8 de janeiro de 1949, do Es 

PARCIAL 
(OF/813-P, de 

17.9.59, do 
S.T.F. ) 

1 077 

tado da Paráíba. -

(Rep1.lrso Extraordinário n Q 29.888, do Estado 
da Paraíba). 

10.4.50 Estado de Suspende a execução da Lei n Q 1. 077, de lo 
Mato Grosso de abril de 1950, do Estado de Mato Grosso. 

TOTAL 
(OF/621-P, de 
21.8.62, do 

S.T.F.) 



RESOLUÇÃO 
. N2 F 

62/65 

63/65 

70/65 

71/65 

72/65 

73/65 

SUSPENSÃO DE ATOS INCONSTITUCIONAIS , -
PRO JETOLEI DECRETO EN',mn A 
~ . _1'1_T_ ."""""'"N Q 000 N''Q ·=-----.n"'"",A"'T...,Ac-----g""R""I"'"'G""'ID""'flo-----,--------=::.=:.=:.-----------,-

41;'65 

60/65 

53/65 

57/65 

54/65 

44§65 
I 

173 

124 

2.970 

Regimento 
de Custas 

Art.62,§ 21l 

Resolução 
n Q 17/65 

Art. 37 
Alineas 
b e e 

Estado de Suspende a execução do art. 62, § 
Goiás 21l, do Regimento de Custas do EstadO 

de Goiás. 

24.3.65 Senado 
Federal 

Constitu Estado de 
ição dõ são Paulo 

7.10.48 Estado de 
Goiás. 

13.9.49 

6.4.55 

Estado do 
Ceará 

Estado de 
são Paulo 

(Recurso Extraordinário n ll 15.861, do 
Estado de Goiás). 

Torna sem efeito a Resolução n!! 11 
de 24 de março de 1965, do Senado F~ 
deral. 

Suspende a execução das alineas ~ 
e ~ do artigo 37 da Constituiçao do 
Estado de Sao Paulo. 
(Representação [lI) 208, de são Paulo). 

Suspende a execução do art. 1 2 da 
Lei n Q 173, de 7 de outubro de 1948, 
do Estado de Goiás. 
(Representação n Q 192, do Estado da 
Goiás). 

Suspende a execução da Lei n!! 12~ 
de 13 de setembro de 1945, do Municí- ' 
pio de Baturit6, Estado do Ceará. 
(Recurso Extraordinário n ll 30.396, do 
Estado do Cenrá). 

Suspende a execução da Lei n ll •••• 
2970, d§ 6 de abril de 1955, do Esta
do de Sao Paulo. 
(gepresentação n!! 248,do Estado de 
6ao Paulo). 

XLII/12 

OBSERV AÇÕES 

PARCIAL 
(OF/s/n, de 6.5.58, 

do StTtF,) 

(§uspende a exec~ 
çao da Lei n 2 51~ 
de 12.12.52,do Es 
tado da Bahia). -

PARCIAL 
(OF/264/57-P, de 
7 .4. 59, do S'l'F). 

PARCIAL 
(OF/347-P, de 20. 
5. 59, do S. T • :F'. ) • 

TOTAL 
(OF/813-P, de 17. 
9. 59, do s. T. F. ) • 

TOTAL 
(OF/403-p, de 4.6. 
59, do S.T.F.). 



lESOLUÇÃO 
NQ -

.80/65 

81/65 

82/65 

83/65 

84/65 

87/65 

PROJETO 
NII 

61/65 

62/65 

59/65 

69/65 

92/64 

68/65 

... 

LEI DECRE'TO 

760 

1',890 

3.123 

5.917 

1. ~04 ~ 
253 ) 

Inciso IV 
do§12 do 
art. 27. 

SUSPENslo DE ATOS INCONSTITUCIONAIS 

EliffiNTA 
~ATA 

26.10.51 

ORIGEM: , 

Estado 
de ranas 
Gerais 

13.6.53 Lei 
Federal 

31.10.62 Estado de 
Santa 
Catarina 

26.12.61 Estado de 
são Paulo 

29.8.56 Estado de 
Santa 
Catarina 

27.).61 Estado da 
CQostitui Guanabara 
çao do 

Suspende, em parte, a execução da LeinR 
760, de 26 de outubro de 1951, do Estado de 
!ilinas Gerais. 
(Recurso Extraordinário n 2 36.298, do Esta
do de Minas Gerais). 

Suspende a execuçâo do art. 22 da L~n2 
1.890, de 13 de junho de 1953. 
(Conflito de Jurisdiçao nº 2.733, do Estado 
de ~ao Paulo.) 

Suspende, em parte, a execuçao da Lei nº 
3.123, de 31 de outubro de 1962, do Estado 
de Santa Catarina. 
(T~ndado de Segurança n Q 12437, do Estado 
de Santa Catarina) . 

Suspende a execuç80 da alínea b, do § 
22 do art. 32 d~ Lei nº 5.917, de_26 de de
zembro de 196:).,. 'do Mun1.oíp10 de Sao Paul'). 
(Mangado de Segurança nº 13.994 do Estado 
de Sao Paulo). 

Suspende a execução das Leis n 2s: 1.~04 
e 253, ambas de 29 de ag5sto de 1956, do ~~ 
tado de Santa Catarina. 
(Representação nQ 275, do Estado de Santa C..§ 
terina) • 

Suspende a execução do inciso IV do § 
1 2 do art. 27 da Constituição do Estado da 
Guanabara, de 27 de março de 1961. 
(Representação 0 2 561, do Estado da Guanabª
ra) • 

XLII/13 

OBSERVAÇÕES 

PARCIAL 
(OF/723, de 1962, 

d:1 S.T.F.) 

PARCIAL 
(OF/813-p, de 
27.5.65, do 

S.T.F. ) 

PARCIAL 
(OF/89?, de 28. 

10.64, do 
S.T.F.) 

PARCIAL 
(OF/938/P, de 

18.6.65, do 
S.T.F.) 

TOTAL 
(OF/ S/N, de 

'7.4.59, do 
S.T.F. ). 

PARCIAL 
(OF/948/P, de 

23.6.65, do. 
S.T.F.) 



SOLUCAO 
NI! -

93/65 

95/65 

98/65 

99/65 

100/65 

101/65 

PROJETO 
'WH 
l~" -

92/65 

1/65 

65/65 

70/65 

81/65 

91/65 

LEI 

2.772 

3.421 

DECRETO 
N'l! 

22.022 
(art. 1º5 
alÍnea b 

Art.28 da 
Lei de ~ 
ganizaçao 
Judi c1á:rJa 

6.767 

1.416 

SUSPENSAO DE ATOS INCONSTITUCIONAIS 

3l.l.53 
ORIGEM 
E~rtado de 
Sao Paulo 

21.7.61 Estado de 
Santa Ca 
tarina. -

10.7.58 Federal 

Estado da 
Bahia 

19.11.63 Estado do 
Ceará 

25.11.45 Estado de 
Minas Ge
rais. 

E M E N T A 

Suspénde a cob;r;:ança do impôsto feita 
pela Fªzende de Sao Paulo com base na 1e 
gislaçao tributária estadual. 
(Reçurso Extraordinário nº 38.538, 
tado de Sao Paulo). 

do Es 

Suspende a execução do item lQ do art.l1 
da Lei nQ 2.772, de 21 de julho de 1961, 
do Estado de Santa Catarina. 
(twndado de Segurança nº 12.459, do Esta 
do de Santa Catarinha) 

Suspende a execução da Lei Federal nº 
3.421, de 10 de julho de 1958, na parte 
relativa à cobrança no exercício de 1958, 
da taxa de melhoramento dos portos. 
(MandadO de Segurança nº 8.517, do Esta
do do Rio Grande do Sul) 

Suspende ~'execução do art. 28 da Lei 
de -Organizaçao Judiciária do Estado da 
:Bahia. 
(Recurso Extraordinário nº 1l. 543, do EEl
tado da Bahia). 

Suspende a execuçao da Lei nº 6.767, 
de 19 de novembro de 1963, do Estado do 
Ceará. ' 
(Representação I!-º 590/do Estado do Ceará). 

Suspende, em parte, a execuçao do De
creto-lei nº 1.416, de 25 de novembro de 
1945, do Estado de Minas Gerais. 
(Recurso Extraordinário nQ 18.116, do Es 
tado de Minas Gerais). 

XLII/14 

OBSERVAÇÕES 

PARCIAL 
(OF/s/n de 15.9. 
65, do Governa
dor de S. Paulo) 

PARCIAL 
(OF/876-P, de 23. 
10.64, do S.T.F.) 

PARCIAL 
(OF/723-P, do 

S.T.F.) 

PARCIAL 
( (OF/905-P, de 
15.10.59, do 

S'.T.F. ) 

TOTAL 
(OF/55-P, 
12.3. 65\ 

S.T.F.) 

de 
do 

PARCIAL 
(OF/228-P\ do 

S.T.F.) 



llESOLUÇÃO 
N2 -

102/65 

103/65 

106/65 

107/65 

108/65 

109/65 

PROJETO 
Nº -

79/65 

80/65 

98/65 

100/65 

99/65 

97/65 

w 

SUSPENSAO DE ATOS INCONSTITUCIONAIS --
DECRETO 

Inciso III 
do art. 37 
e da alínea 
o do art, 70 

Art. 32 da 
Lei Orgâni 
ca dos Mu
nicípios. 

2.019 
(art.l!!) 

2.928 

3.788 

9 
67 

1 987 

DATA ORIGEM -Conetituiçao do Estado do 
Pará 

18.9.47 

. 23.12~52 

18.9.63 

28.11.60 

19.12.39 
1.11.35 
20.1.38 

E~tado de 
Sao Paulo 

Eatado de 
Sao Paulo 

Estado do 
Rio Gran
de do Nor 
te. -

Estado de 
l\l:rnambu. c o 

Estado de 
Minas G~ 
rais 

E M E N T A 

Suspende a execuçao do inciso IIl do 
art. 37 e da alínea c do art. 70daCons 
tituiçao do Estado dõ Para. . -
(Representação n!! 134, do Estado do ~ 

Suspende a execuçao do art. 32 da Lei 
Orgânica doa Municípios d.o Estado deS. 
Paulo (Lei estadual nQ 1, de 18 de se-
tembro de 1947) , 
(Recurso EXtraordinário nl! 24.139,do Es 
tado de Sao Paulo). -

Suspende a exeouçao do art. 1 2 da LEi 
n2 2.019, d~ 23 de dezembro de 1952, do 
Estado de Sao Paulo. 
(MandadQ de Segurança n2 2.683, do Esta 
do de Sao Paulo). -

SuspenGle a execuç,;o da Lei nQ 2.928, 
de 18 de setembro de 1963, do Rio r~ran
de do Norte. 
(Representação n2 574, do Estado do Rio 
Grande do Norte). -... 

Suspende a execuçao da Lei n2 3.788, 
de 28 de novembro de 1960, do Estado de 
Permambuco. 
(Mandado de Segurança n 2 10.956, do Es
tado de Pernambuco.) 

Suspende, em parte, a execução do De
creto n 2 1 987, de 19 de dezembro de •• 
1939, e das Leis n2s: 9, de 12 de nov~ 
bro de 1935 e 67, de 20 de janeiro de' 
1938, do Estado de Minas Gerais. 
(Recurso Extraordinário nl! 17 246,do Es 
tado de Minas Gera ia ) • 

-------, 

" XLII/15 

OBSERVAÇÕES 

PARCIAL 
{OF/411 ... ~/58, do 

S.T.F.} 

PARCIAL 
(OF/347/P-59, 

do S.T.F.) 

PARCIAL 
(OF/318-P/59~ 

do S,T.F.J 

TOTAL 
(OF/404-P/ de 

6.4.65, do 
S.T.F.) 

TOTAL 
(OF/13-p, de 
27.2.64, do 

S.T.F.) 

PARCIAL 
(OF/209-P5,3, do 

S.T.F.) 



F~SOLrrCÃO ~ROJRTO 
. N!! NQ 

112/65 106/65 

113/65 107/65 

114/65 105/65 

Nº 

2.315 

2.411 

2.622 
(incisos 
do art. 
58 em 
parte) • 

SUSPENSA O DE ATOS INCONSTITUCIONATS 

DATA . ORIGEM 

9 .• 6.64 Estado_do 
Maranhao 

21.8.62 _ Estado de 
Alagoas. 

Estado de 
30.11.56 Pernambuco 

~ 

Suspende a execuçao da Lei n. 2.375, 
de 9 d~ junho de 1 964, do Estado do 
Maranhao. 

(Representação n. 638). 

Suspende a execução da Lei n, 2.411, 
de 21 de agôeto de 1 962, do Estado de 
Alagoas, _ 

(Repreeentaçao n. 573) . 

Suspende em parte, e execução dos in 
cisos do art. 58 da Lei n. 2.622, dã 
30 de novembro de 1 956, do Estado de 
Pernambuco. 

(Recurso Extraordinário n, 53.119). 

XLII/15 

( OF/I007-p/Mc, 
de 9.8.1966). 

(OF,1457-pjMC, 
de 19.10.65) 

(S.T.F.) 

(OF/l.412/Mc-s;1J) 



ANEXO XLIII 
ESCOLHAS DE AUTORIDADES APRECIADAS PELO SENADO 

/ 



XIII 

E S C O L H L S D E A U T O R I D A D E S 
~~-_.-- -

A P R E C I L DAS P E L O S B l'T A D O 

. NENS1,GEM ' 
8 . l!'. J?-:F. 
14/65 11/65 

53/65 171/65 

55/65 173/65 

86/65 240/65 

87/65 241/65 

88/65 242/65 

89/65' 243/65 

90/65 244/65 

34/65 318/65 

252/65 488/65 

DATI. 

10.3.65 

CHEFES DE EISSOES :OIPLm.í~TICAS 

NOME 

LAURO ESCOHEL RO
DRIGUES DE mORJ\.ES 

CiUl.GO P/.Ts 

EmbaiJmdor' BOLTLIA 
E:;.::traordin~ 
c Plcnipot. 

ruiSU LT ./.DO 

9.4 • 6 5 r!íi'J~UE L DE TEF~ Embai~::ador' HONDURAS lq;>rov2da 

9.4.65 

3.5.65 

DORl~ AJ..ENCli.R 
VAICONCELOS 

MILTON FARIA 

Eztraordin; 30.6.65 
c Plcnipot. (18 Hs) 

DE Embo.iJ~ador' POLeNIA 
E:::traordin: 
c Plcnipot. 

Enviado Ex- Rap. PO 
traordinári PULliRJY.: 
o a Ninistrti HUNGRIA 
Planipotcn. 

Al)rovada 
5.5.65 

(18 hS) 

Aprova-da 
8.6.65 

(17.30) 

3.5.65 GERALDO EUMLIO 
DO NLSCHlillNT<l1 E 
SILVf. 

Embaix2dor' REPlJBLICA l\!provada 
Extrao~di~: D0rUNICA 30.6.65 
c Plonlpov. NA (18 hs) 

3.5.65 WAGNER PHillNTA 
BUENO 

Embai::wc1or' REPT1J3LICA Aprovada 
E::tro.ordin; DE EL 19.5.65 
a Plcnipot. SALVADOR (21.30) , ; 

3.5.65 

3.5.65 

27.5.65 

6.7.65 

M./I1"'UEL ANTONIO rfil~ Embo.i::ac1or: GOv:Gmm 
RIA DE PIMENTEL E::tr':lOrc1in~ REliL DA 
BRi\NDLO Plonil)otcn. NORUEGA 

ROBERTO JORGE DOS Embai::ac1or' P.EP. DO 
GUII.íAPJillS BASTOS =:xtraordin; H1UTI 

c Plcnipot. 

"1LVARO TEr:;~IRl. Erabai::3dor' REP. DAS 
SOLRES Extraordin: FILIPI-

JOSE JOBIM 

c Plcnipot. NAS 
(cumulativamonto COB 3 

Embni}:ador- J1J!l1,ICA 
E:;:tr30rdin; 
c Plcnillot. 

Al)rOvada 
19.5.65 
(21.30 ) 

Ll)rOvada 
19.5.65 
(21.30) 

Aprovc.dn 
24;6.65 
(10 hs2 
do JalK10 

A'Drovada 
18.8.65 
(17.30) 

B49/65 . 658/65 31.8.65 JORGE DE OLIVEI 
RA r~li.IA 

Enviado E:: REPlJBLICll. l.prov~da 
Tro.ord.aI/IT SOCIALIS,· (15.9.65 
nistl'o PIe Ti~ da RU·· ' 
nipotonc. Ji,11,.I'UA 



XL/2 

MEN'SAGEJ.\Il DATA NOME CARGO PAIS RESUL'TADO S.F. P.R. 

411/65 797/65 5.10.65 RENATO FIRJ\1IINO Embaixador REP DA Aprovada 
MAIA DE MENDONÇA Extr.8 Plen INDIA 4.11.65 

(16.15) 

09/65 826/65 18.10.65 MAL"l"OEL ANTONIO Enviado Ex- REP • TIA A provao.a 
MARIA DE PIMEN -C r. e Min. ISI,ÂN _. 9.11.65 
'l\EI, BRANDÃO - Plen. DIA 

(Cumulati-
vamente com 
a de Embaixa 
dor da Noruega) 

420/65 827/65 18.10.65 IVIOZART GURGEL Embaixador REP.SOCI Aprov.§: 
VALENTE JUNIOR Extr. e Plen. ALISTA FE da 

DERATIVA 9.11.65 
DA ruGOS 
LÁVIA 

421/65 828/65 19.10.65 JORGE D'ESCRA- Enviado Ex. REP. DA Aprova 
GNQI,LE 'I'AUNAY tr. e Min. -iL'RICA DO . da7" 

Plen. SUL n.n. 
65 

422/65 829/65 19.10.65 LEONARDO EUI,A- Embaixador TAILÂNDIA Apro-
LIO DO NASCI - Extr. e Plen. vada 
MENTO E SILVA 9.n. 

65 

442/65 860/65 25.10.65 ADOLPHO JUSTO Embaixador PAQUISTÃO Apro-
BEZERRA DE lVIE Extr. e Plen vada 
NEZES 

I; .11. 6~ 
(16.15 



XI/3 

MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

MENSAGEM DATA NOME RESULTADO 
S.F. P.R. 

463/65 890/65 3.11.65 CARLOS MEDEIROS 
Aprovada 

SILVA 11.11.65 
Cargo novo 

464/65 894/65 3.11.65 OSWALDO TRIGUEIRO Aprovada 
DE ALBUQUERQUE MEL 11.11.65 
LO 
Cargo novo 

465/65 892/65 3.11. 65 JOS~ EDUArDO 
YELLY 

P:':\AJ)O Aprovado 
10.11. 65 

Cargo novo 

'466/65 893/65 3.11.65 ADAL1cIO COELHO NO A ')rOVr?l da 
GUElRA li.11.65 
Cargo novo 

467/65 891/65 3.11.65 ALIOlVIAR DE ANDRADE 
BALEEIRO 
Cargo novo Aprovada 

10.11.65 



XLl4 

------ .... - --'-- -------- --

I<lliNSAGEm' Dl~T_~ NOli/;:E Vi~GL RESULTADO 'C'" 'fi! P.R. U • _I. ___ o 

, 
205/65 412/65 16.6.65 m:;SEt1BlmG~~DOH :Ministro CQndi- l~l)rovadn 

1L:RCIO RIBEJR) do Eeoclui to. dn 24.6.65 
Cunho. (10 ho) 
(G ~!()O 8nt2c1 ari Q) 

468/65· 914/65 5.11.65 ESTIRAS DA SH- Careo novo 
VA GUEIROS 

469/65 913/65 5.11. 65 JOAQUIM MOREIRA Cargo novo 
BABEL!!) 

470/65 912/65 5.11. 65' ÁLVARO PEÇANHA Cargo novo 
MARTINS 

P::lliSIDBI'~TE DO CO NSEI·HO SUPERIOR D.~S 

NOHE 

320/65 590/65 11.8.65 MOi\CYR DE i'~R1cl1JO PER:cIP,.:'l 

(vaga 8borta pel; exonc
r8çno do Sr. Inncio de 
Loiola Costo.) 

. kprovnda 
18.8.65 
(17.30) 

. Th1ENSj,GEM' , 
S.F. P.R. 

54/65 172/65 

129/65 316/65 

PRESID::iNTE DO CONSELHO j~DEIInSTH.l·~TIVO 

DATi~ NOME -
9.4.65 INA:CIO DE LOYL.il 

COSTI. iem subo.!.. 
tituiçao 80 Sr. 
lI.rnnldo W.::!l ter 

, . Bln:r;.k) 

27.5.65 GAL. FfulNCISCO 
Hm/fHRRTO FERREI 
Ri, ' ELLERY' 

(em subst. no Sr. Mo.noel 

- "---

EST1J)0 

RIO DE Jj~NEIRO 

CEM~f. 

Gel1til Pôrto) 

RESULT iJJO 

Anrovado 
27.4.65 

(17 hs.) 

Anrovado 
24.6.65 

(18 hs.) 



· mSNSl.GEM' , 
S.F. P.R. -- --

41/65 107/65 

84/65 231/65 

XI/5 

PRBSID~CNTE DO INSTITUTO BRLSI:L:8IRO DE REFORl'IIA 

31. 3.65 

NOHE 

DR. P!:ULO DE ASSIS RI= 
BEIRO 

RESUIlrilL10 

lq)rovC\do 
7.4.65 

(18 hs.) 

fJEMBROS D.i~ DIRETORI!. DO INSTITUTO BRLSTLEIRO 

DE REFORr'ili. LGRirRIL 

27.4.65 VrANDERBILT DUARTE DE 
BlcRROS 

CTISl\.R REIS DE CANT1.NHE
DE DE 1.LtYJEIDi'. 

tmLIO DE ALMEIDA BRUN 

GENERLL JAUL PIRES DE 
CASTRO 

Aprovndos 
28~4~65 

(17.30 ) 



118/65 306/65 

335/65 613/65 

354/65 683/65 

XII 6 
COHS:S:LIW m: :':YII]USTRf.ÇJ:O DO IL~NCO 
NLCIOILJ:. DO D:'::SZFVOJ:.vn'I:GI'i'TO ECOFOMICO 

NOME R:sSUI"TiJ)O 

20.5.65 ~LV" RO G01\J(:' T O ,u-·r,""RIC '. li..il. _ . ../.í.J._J 1.' hb J.~ j,":.. :)rovndc. 

DAT1~ 

18.8.65 

DAT;\. 

1.9.65 

NO OL:CV:SIIL~ E SOUZii 25.5.65 
(21.30) 

DIRETOR DO BiJ.ifCO Nl~CIONAL DO DESENVOL 

VIII/lENTO ECONOMICO ---- --
RESULTlillO 

j~Di\IMIRO BANDEIR;~ Erncsto Mi 
IlOURi~ . randa Sn:: 

boyn Albu
ClUcrc:ue 

(tÓrmino dõ mandato) 

,li 'Jroveda 
i. 9.65 

(18.30 ) 

DIRETOR DO ]31\HCO NAClmL~L DE CREDITO - ---'-
COOP:GRl,TIVO 

NONE 

JOSE SOi.RES TOR- João Batista 
RES Mnrchcsi' 

(c::onoraç no) 



t 
I 

, B1BNS1.GEl'il' , 
Ser. P.R. 

56/65 175/65 

199/65 400/65 

230/65 479/65 

253/65 489/65 

DL.T.l~ 

13.4.65 

9.6.65 

. , , 

29.6.65 

6.7.65 

XLl7 

IvIElill3ROS DO CONSELHO j,m:íINISTRATIVO - ---- -==:;...;...::=--~:....::. 

Dj~S ClII=~AS ECOnOMICAS FEDERAIS 

HONiE 

JOÃO ARl'TO BAUER 
(término do man 
dato do Pnulõ 
Bemor Filho) 

~:IOACl''R APJ,11JO 
PER~IRL 
(om subst.ao Sr. 
Hélio Edival do 
So.11os Lopos) 

ERNANI PINTO DE 
Bi;,RROS 

ALUISIO LINS DE 
VASCONCELOS CHL 
VES 

ESTADO 

S.ú.NTA CATARINA 

PJ: O DE J ANEl RO 

IvIúRl:.NHÃO 

RESULTlwO 

Aprov2do 
5.5.65 

(18 hs.) 

Of/338/SRP/65 
do 4.8.65, do 
Wlin. E~[tr. ~)o.rQ 
assuntos do C:b 
binoto Civil
comunicemdo q;o 
o Sr.Pros. dn 
Ropública ro
solvou tornO,r 
som efoito a 
Mons. JJido om 
11.8.65 

llDrovedo 
7.1.ri5 

(17.30 ) 

Of/338/SRP/65 
do 4.8.65, do 
Ein.EJ:tr. po..:.. 
ra il08untoo do 
Gnb. Civil 00 
munico'ndo'Cluc 
o Sr.Pros. da 
Ro·público. ro
solvou torno.r 
som efeito a 
IJons; Lido om 
ll.8.65 



LJ.NISTRO DO TRIBUNAL FBDEHA1 DE reCURSOS .. _ ..... -..---._~_ .... . ---........... __ ....... _--_.--- &,--- '''-'. __ ... '' ~._~- --_ . .-....... __ ._ .... -

DATA 

412/65 16,5.65 

DATA 

NOtIE VAGA 

DesembarGador Ihl1istro Cândi 
Eárcio Ribei- do }~obo 
ro (a;.;osentadcria) 

NOEE 

497/65 961/65 19.11.65 Alcino de Paula Salazar 

320/65 

PR::;Sl:DlmTD DO COTTSEIJHO ST:J?ERIOTI Di1S --._ ... _._~-- ........... ~ .. - - .---_ ..•.. - -----_. __ ....... _.- ----

590/65 

CAr-AS "'COI'íOI1TCAS 'll'T'D"'RAc TS _.-'.). .J.:.J , ..• _ J.: oU ~_ __ 

DATA NOEIE 

11.8.65 Moacir de Arari
jo :?ereira 

VAGA 

Inácj.o de Loi 
ola Costa 
(e:~onera9õ.o ) 

RCSUI.TADO -_ .. _"",- --_ ..... 

A"Jrovac1a 
24.6.65 
(1::) hs.) 

A;)rovada 
::/).11. 65 
(17 .15 ) 

RESULTADO ... _---- ............. . 

AJ,;>ro'1ada 
10.8.65 
(17 .3::)) . 



. lSNSAGETvI . .. DATA 
S • .J!' •• --'-"'-' P. ~~~. 

XLUI/7-A 
XLIII/7 

MEMBROS DO CONSELHO ADLiINISTRATIVO 
--~-_.- -- .... _----~_.--- -~----_ ......... - .. _ .. 
DAS CAI~~AS ECOnOMICAS FEDERAIS 
-~- ----'-_ ...... ~-- ---_._._-_._ ... -_ ..... __ ...... -

NOl1E . ESTADO RESULTADO _.---_.......-.-

56/65 175/65 13.4.55 JOÃO AR1W BAU SANTA CATARINA EIt (tóro:ino ao -----~ _ .. _-•.. _-_.-
A~)rovado 

5.5.65 
(18 hS;) mandato de Pau 

lo Bauer Fi!.lJQ) 

129/65 316/65 27.5.65 General ]'rnn '-

cisco Humberto 
Ferreira :GJ.le-
r-:; 

" . 
230/65 479/65 29.5.65 ERNAlTI PINTOm 

BAHROS 

CEARÁ _._.-

IlARAHHÃO .. --_ •... __ ._ .......... 

Anrovado 
24.6.65 
(1;) hs.) 

A',rovado 
7.'1.65 

(17.3:) ) 



. 'I:lBNSAGEM ' , 
~i' P'-~H-~~-':...!.. ' •• 

297/65 578/65 

, 'NICNSAGEIYT ' , 
s.F. P.IT. 

27/65 79/65 

49/65 128/65 

---- ~- ~-.._---

DA DEFESA ECONOMICA 

NOME 

6.8.65 JOÃO Di\. COSTf. PINTO 
DANTAS Jill'UOR 

Recondução) 

XI/8 

(C "Hr) ~.L.....,~ 

RE SUl/i: 1\.DO 

Aj2rovado 
1().8.65 
(17.30 ) 

NIEMBROS DO CONSELHO r.IONET.ilRIO NACIONAL -_._--
DATA --

26.3.65 

5.4.65 

NOIvIES ._-

EUGENIO GUDIN 

GASTÃO EDUARDO DE IDE 
NO VIDIGAL 

DENIO CIL'\.GAS NOGUEIRA 

ALDO BAPTISTA FRANCO 
DA SILVA SAFTOS 

LUIZ BIOLCHINI 

CASIIVlIRO ANTONIO RI-
BEIRO 

DENIO CI-I.AGAS NOGUEIRA 

ALDO BAI'TISTf. FRJ"NCO 
DA SILV f. SANTOS 

CASHIIRO ANTONIO RI -
REIRO 

GASTÃO EDUARDO BUENO 
VIDIGAL 

RUY CASTRO MAG1\LHÃES 

RESULTADO 

Substi tuída 1)e 
la mensagem nQ 
49/65 (nQkB/6~ 
de origem), em 
6.4.65. 

lurov::'1da 
7.4.65 

(18 hs.) 



XV9 
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO BANCO NACIONAL DE HAillTAÇÃO 

, '!\:LCNSAGEM ' , 
S.i. p.R. 

26/65 46/65 

441/65 858/65 

26/65 46/65 

26/65 46/65 

339/65 627/65 

346/65 642/65 

377/65 715/65 

DATA NOf.IE RESUIJTAIlO 

23.3.65 ARNAIJlO Yf ALTER BLANK Aprovado 
30~ 3.65 
(17 hs.) 

PIrSS:CD~::;NT:;:; DO BA1WO NACIONAl, D:C HABITN'ÃO ~_. __ ._. ___ ~ _____ _________ . _ _____ ....... _ ..• _~ _ .. ____ '::1.._ .. __ 

25.10.65 LUIZ GONZAGA DO NAS-
CnI::;HTO E SILVA 10.11.65 

DIRETOR DO BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO 

23.3.65 ~LIO EDIVAL DE SALLES A;.>rovado 
LOPES 3Õ.3.65 

(17 hs.) 

CONSEI,HEIRO DO BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃQ 

23.3.65 HENRIQUE CAPPER ALVES 
DE SOUZA 

Aprovado 
30.3.65 
(17 hs.) 

I>lIEIViBROS DO CONSELHO I~ACI ONA!: D~ :8Ç.cmONIA 

20.8.65 Ai"ifTONIO DELFUI NETO A;.>rovado 
í. '9. 65 

(18.30) 

23.8.65 . JOS~ BONIF.t.CIO COU- Aprovado 
TINHO NOGUEIRA 1.9.65 

(18.30) 

8.9.65 OBREGON DE CARVALHO k)rovado 
15~9.65 
(0.50) 



ANEXO XLIV 
SESSóES CONJUNTAS 



Q de 
rdem 

Data -
1a. 1.3.65 

2a. 17.3.65 

3a. 24.3.65 

!!.2!:!! Conyo 
caça0 

10 

21 17.3.65 

21.30 5.2.65 

AIlliXO N. XLIV - -
CONGRESSO NACIONAL-

SESSÕES CONJUNTAS 

Presidente 12 - --:;"'--- 32 

Nogueira Dinarte Gilberto A. Sena Catete 
da Gama Mariz Marinho Pinheiro 

Nogueira Catete Guido. 
da Gama Pinhei- Mondin 

ro 

Nogueira Gilber-- Raul Guido 
da Gama to Mari Giuberti Mondin 
Gilberto nho e- Joaquim 
Marinho A. Sena Parente 

4a. 25.3.65 21.30 8.3.65 Nogueira Guido Raul Joaquim 
da Gama Mondin Giuberti Parente 
Gilberto 
Marinho 

Escru
tinaao
rea 

Eurico 
Rezende 
Benjamin 
Farah 

Oradores 
1futéria tratada Obser

vaçoel1 

I~stalação da 3a.ses 
aao legislativa ordI 
nária da 5a. legiel.a 
tura. . -

Leitura das Mensagens 
presidenciais: Proje
to de Emenda à Consto 
l/65-CN. PI!l/65 C.N. 
1/65-CN. 
Veto presidencial ao Manti
PI!6/64-C.N. (parcial) doe 08 

Vetos presidenciais 

arts. 
1º e 22 
e re je:i. 
tados-
os de
mais. 

a08 projetoslPI! Manti-
2.203/64-C.D.e 202/ dos 08 
64-S.F.PL/2.352/64 - três 
C.D. e 209/64- S.F. primei
PL/2.247/64-C.D. e ros ve-
237/64 ~. S.F.-PL / tos e 
2. 267/64-C. D. e 199164 . rejeit~ 
S.F.PI!12/64-C.N.PL/ dos 08 
24/64 - C. N. ------ demais 

dispom 
tivos: 



-------------------------------~ 

CONGRESSO NAcIONAL 

SESSÕSS CONJUN'rAS 

Data Hora Convo-de 
~ + 

caça0 
M e s a 

~P~r7e~sri(~!.~en~t~e~.-~~1~º~----~2nQ------73~º----4r.,Ãº-----

~. 

, . 

• 

29.3.65 21.30. 17.3.65 Nogueira 
da Gama 

30.3.65 

30.3.65 

31.3.65 

31.3.65 

21 17.3.65 

21.30 8.3.65 

Nogueira 
da Gama 

Moura 
Andrade 
Gilberto 
Marinho 

10 29.3.65 Moura 
Andrade 

14 Moura 
Andrade 
Guido 
Mondin 

Oscar 
Passos 

Adalberto 
Sena 

Catete Adalber
Pinheiro to Sena 

Gilberto Catete Guido 
Marinho Pinhei- Mondin 

ro 

Dinarte 
Mariz 

Gilberto 
Marinho 

Catete Guido 
Pihheiro .l1ondin 

Adalberto Guido 
Sena Monclin 

AI'mXO I~. XLIV --2&. -

Escru
tina -
dores 

cQ.'adores 

Pedroso Juni.or 
Alceu de Carva
lho Croacy de 
Oliveira e Eu
rico Rezende 

Doutel de An -
drade e ·Pedro 
Aleixo. 

José Ulisses ~i-
Felici~ maraes. 
no e 
Deputado 
Expedito 
Rodrigues' 

Eurico Rerz:en
de - Peracch1 
Barcelos. 
CompaJ:eceu o 
Sr. Presidente 
dá Repúbli oa e 
usou da pala -

.' vra. 

Anísio Rocha 
e Antônio Bre
solin. 

l'~-atéria tratada 

Discussão em 
primeiro turno 
do Pro j • de EmEn 
da à ConstituI
ção n. 1/65-CN. 

Leitura do Pro
jeto de.Emenga 
à Constituiçao 
n. 2/65-CN. 
Designªção de 
comiesao mista. 
V~to presiden _ 
cial ao Projeto 
de Lei 15/63-CD. 
e 207/64 - S.F. 

Comemoração do 
lI! aniversário 
da vitória do 
movimento revo
lucionário. de 
31.3.1965. 

Votação em pri
meiro turno do 
Pro~eto de Emen
da a Conto 1/65. 



.. ---------------------. ------~--

CONGRESS() NACIONAL 

ANEXO N. ~ _ 3 _ 

N9 de Data 
ÕJ·d~ 

Hora Convo-
caça0 

SESSÕ;;;S CONJUN'l'.f.\S 

H e s a 
~P~r~e~slr,d~e~n~t~e~-Tlnº----~2~p".----~3Ãº--~4~º~---

Escru
tina -
aores 

10a. 31.3.65 16.2) Moura 
Andrade 

Gilberto Guido 
Marinho Mond1n João Herculi 

no. 

lIa. 31.3.65 21 31v3.65 Moura Adalberto Catete Guido 

12a. 31. 3. 65 

13a. 1.4.65 

Andrade - Sena Pinheiro Mondin 

21. 30 19.3.65 Moura 
Andrade 

21.30 8.3.65 Nogueira 
da Gama 

Adalberto Catete Raul Guido 
Sena Pinheiro Giuberti mondin 

José 
Fed.iciano 
Antônio 
Breaolin 

Adalberto Guido 
Sena Mondin 

, 
Raul José José Feli- Aliemar 
Giubert1 Felieia- eiano-Gera-Baleeiro 

no. mias Fontes Arruda 
A. Valeie Câmara e 

A •• Valots 

Matiria tratada Ob'er 
va ço..fS. 

Discussão em se 
gundo turno dõ 
Proj. Emenda à 
Const. 1/65. 

Promulgação da 
Emenda Constitu
cional n. JJ/ 65. 

Veto l'residen -
cial (,Parcial) 
ao PL/lS/63-C.D. 
e 201/64-· S. F. 
(Cria o Conealho 
Monetário Nacio
nal). 

Vetos presiden -
c1aie aos ~roje
tos:PL/10/64-=CN 
PL/181/64~S.F. e 
2.2.49-C.D. 
PL/141/63- C.D. 
e 118/64- S.,F. 
PL/14/64 - CN • 

. PL/2. 369- C.D. e 
265/64 - S. F. 

Manti
do o 
veto. 

Man
tidos 
toa.os 
os 
vetos 



Nr de Data 
ôYd8?'i 

Hora Convo-
caça0 

14a. 5.4.65 21.30 17.3.65 

15a. 6.4.65 21.30 

16a. 7.4.65 21 

CONGRESS) NACIONAL 

SESSÕES CONJUlifTAS 

M e 
~P;;;r:;::e~s'Ti-;:rd';::e-;:;n1'"t';:;"e- H 

s a 

Nogueira 
da Gama 

Nogueira 
da Gama 
Adalberto 
Sena 

Nogueira 
-da Gama 

Adalberto Adalberto 
Sena Sena. 

Adalberto 
Sena 

Guido 
Mondin 
Eurico Re
zende 

Guido 
Mondin 

Adalberto Guido 
Sena . Mondin 

Escru-
ITna: 
dores 

Ai'1K\ü N. XLIV 
-4-

(J.-'aL. .. r~-··e s 1'1atéria tratada 

Plínio Costa 
Croaci[ Olivei
ra - Costa Ca
valcanti -

Guilhermino de 
Olivetra-Oewal_ 
do Lima- J ane.ry 
Nunes - Joao Her 
cul1no - Ben -: 
jamin Farah 
Aurélio Vianna-

Discussão em 
turno único 
dos projetos: 
1/65- CN. e 
2/65- CN. 

Aprovado o 
substitutivo. 

A. sanção. 

Leitura do 

ObfJ!~r
vac,Qt:, 

17a. 
8.3.,65 Nogueira Adalberto Guido José Raul JOlilé, José Barbosa 

da Gama Sena Mondin Feliciano Giuberti Fe.1ci-

7.4.65 21.)0 

PL/3/65-CN~ 
Design~çao de 
comissao mis
ta. 

Veto presiden- Man! 
cial ao PL/13/ tido 
64-CN- (locação o ve. 
dos prédios ur- to. 
banos). em 

ano e 
Croacy 
Ol1~ira 

todos 
08 
seus 
íteM 



t.W 

AIfbXO I~. XIJT.V - 5 _ 

CONGRESS) NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

N!:? de Data Hora Convo - M e s a Escru-
~1atéria tratada Ob.se. 

Gi"de:'i N 

t5resraente 1º 2º 39 }.j..Q tina - C .L~aL_J~:· e 5 
caça0 ---

aores val'& -.l;;...-

18a. 8.4.65 9 30.3.65 Nogueira José Guido Nelson Carneiro DiecuBsã.o em da Gama Feliciano Mondin Dnar Mendes primei ro tur-
Â. Oliveira Brito no do froj. E 

Maurício Goulart menda a Cone-
Oswaldo Lima F~ tituiçao n.2/ 
Mário Covas 65-CN. 
Nelson Carneiro 

19a. 8.4.65 14.30 Nogueira Gilberto Guido José Richa C~tinuS!-ç ão da da Gama Ma.rinho Mondin Flores Soares discuesao do 
Pedro Aleixo Proj.E.à Cons-
Chagas Rodrigues titução n.2/65 
Joao Herculino CN. 
Oswaldo Lima FQ 20a. 8.4.65 19 Nogueira Gilberto Guido 
Aurélio Vianna Iotação- Proj. da Gama Marinho .. Mondin 
Oswaldo Lima FQ Emenda à Consto 
Clemens Sampaio 2/65 - Aprovado. 

2la. 8.4.65 21.30 Nogueira Guido Adalberto Aàalberto José Promulgação das da Gama Mondin Sana Sena Feli- Emendas Coneti-Catete Guido eiano tucionais: 12 e Pinheiro Mondin 
13/65. 



de Data Hora Convo -
r~ caça0 

22rt. 8.4.65 22.30 

~, 

i'resHlenEe 

Nogueira 
Gama 

Nogueira 
da Gama 
Catete 
Pinheiro 
Nogueira 
da Gama 

Nogueira 
da Gama 

Nog\1eira 
da ,Gama 

da 

CONGRESSQ NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

M e s a 
!o 21:1 32 

Adalberto Guido Raul 
Sena Mondin 

Catete Guido 
Pinheiro Hondin 

~dalbel'tl) Guido 
Sena Hondin 

Adalberto Catete 

G.l.uberti 

Sena Pinheiro 

Adalberto Guldo 
Sena Mondin 

4° 
Escru
tina -
dores 

Yuldshigu6 
Tarnura 
Amintas de 
Barros 

Edson 
Ga.r'cia 
Abrahão 
l"loura 

Ant()nio 
Eresolin 
Lui7.. Fernan 
do 

-

. CU' ad.oI' e s 

José Fell
eiano. 

Aarao Stein- Pedro 
b1'uch - Mario 
perelra Lúcio 

AI.D.' é lio 
Viana 
Pedro Maroo 
j-íárlo Covas 
Ruben;'? AJves 
Robi'rGo c>. 

ANEXO N. XLl~6-

Hatéria tratada ObS€r 

Veto presiden
eis 1 ao PI/13L 
64-c.N. (Locaçro 
de prédio:1 ur
banos. 

Veto presiden
cial ao PL/24/ 
6J+.:..C.N. (Estf?,tu .. 
te da Terra). 

Veto presiden
c ial ao PI/2V 
64-c .li. C~8ta
tuto da '1'e1'1'a) 
(continuação). 

Vetos presiden 
ciaia aos Pro-=-

-va5c~ 
Manti 
do o 
veto. 

Rejei
tados 
os dis 
positi' 
vos ~ 
tadoS7 
Rejei1e. 
dos 0!3 
dispo
si ti vos 
vetados. 

j t 2 'aO/'f4 Mantido e os: • ~ o. o veto. 
CD-e 2u.3/ó -Sfo'. 
2.661/61-CD 'e 2Q-Trans-
192/64-SF. ferido. 

2. 357(64-CD e 3Q __ .Rejei-
25716t-SP. e ta~o o 
2. ')60. '6J.j. -0;, e veto. . 
271/6 - ;:, I' • 4 º-Trans-

Discussão -::0 
Proj. de lei 
3/63-CN. 

fericlo 

Aprovado 
o substi
tutivo na 
CA 

amara. 



'JQ de 
)'j'dFi 

273.0 

200: 

Data . Hora Convo
caça0 

29.4.65 10 

CONGRESSD NACIONAL 

SESSÕSS CONJUNTAS 

M e s a 
~p~r~e~s~l~d~.e~n~t~e~~I~Q-------~2~Q------~3~Q'---~4~Q~----

Nogueira 
àa Gama 

Nogueira 
da Gama 
eatete 
Pinheiro 

l"-loura 
Andrade 

lldalberto GuidQ 
Se na I'l.cndlri 

Catete 
Pinheiro 

Guido 
Mondin 

Adalberto. Guido Cstete Padre 
Sena I'londin. Pinheiro Calazans 

30a..5.5.65 21.30.·- Nogueira 
da Gama 
Catete 
Pinheiro 

Adalberto Guido 

21 6.5.65 Nogueira 
da Gama 

Sena Nondin 

Ada1berto Guido Catete 
Sena Mondin Pinheiro 

Escru
tina -
dores 

Raul 
Giuberti 
Pereira 
Lúcio. 

José 
Feliclan6 

. ,Toão l"'en
. des. 

ANEXO N. ~ - 7 -

orad.ores Matéria tratada 

Arruda Câmara 
Bernardo· Be 110 
Mem de sá,,,,, 
Ruben:. Alves 
João Herculino 
Aurélio Viana 
Croacy Olive tra 
Már1.o Plva. 

Antônio 
Carlos 
Carvalho 
Sobrinho 

Cont i !}uação Ce. 
votaçao do Proj 
de Lei n.3/65 
C.N. 

Aprovado. 
À sanção. 

Veto presiden 
eia1 ao FLr 
1. 406/65 e 288 
/64- S.F. 

Visita do 
Xiünxá do Irã. 

Veto. pres!den 
daI ao ?LI -
1.lj.86 /6 3 - CIl • 
288/63 - S.F . 

Léi tura do 
PL/4165-CN. 

Rejei t,ê; 
dos os 
disposi 
tivos -
vetados 

Rejei ta 
dos 08-

disposi .. -
tivos 
vetados 



----------------------------~\:~ 'W 

'C0NGRESS) NACIONAL 
AI\[8:;{O N. XLIV - 8 ._ 

SESSÕSS CONJUNTAS 

}TI? de Data Hora Convo - M e s a Escru-
~1atéria trat8(:.1l. Obf 

õi'd83 FiresíaenEe Iº ~ 2º 3º 4º tIna - lJ."al .. )'.··e s 
caça0 ---

dores va 328. 6.5. 65 21·30 8.3.65 Nogueira da Adalberm Guido Raul Giuberti Arruda Vetos preside_ Mantidos 
Gama Sena Mondin Benjaminh Fa- Câmara clals:PLII25/6~ os vetos rah Rubem . CN - PL/13/ 4 

Alves. S.F. e 468/63- Transfe-
ridos: C.D. -
PL/6/64 PLc/6/64- S.F. 
e PL/lp 2.569/61- C.D.' 
de 196.j. PLC/173/64-B.F. 

333/63 - C.D. 
PLC/31~(64-S.F. 
2.419/ - C.D. 

33a. 12.5.65· 21.30 8.3.65 Moura Adalberto Guido José 
Rui Lino Veto presldeD- Mantido 

Sena Mondin Feliciano - Milton Andrade 
ela1 ao PL/19/ ·0 Menezes 

veto. Lima Freire 64 -Cond~mlnl.o 
em ediflci2s e 
ineorporaqodB 
imo bil1árias. 34a. 13·5. 21 8.3.65 Nogueira eatete Guldo da Gama Pinheiro Mondln Leitura do 
PL/5/65-C~. . 
Impost.o sopre 
Ener.gia Eletrl. es. 



- --'~-i 

CONGRESS) NACIONAL 
. . 

SESSÕES CONJUNTAS 
ANEXO N.!. XLIV G. 9 -

N2 de Data Hora Convo - M e s a Escru-õi"d~ .. 
PresIdente 4º C.:.~aL.'J~·'e s Matéria tratada Ob:;er . 

caça0 IQ 2Q 3º tina -
__ o 

'" dores vaC0e5 
35a. 13.5.65 21.30 8.3.65 Nogueira Cstete Adalberto Guido José Fe11oia- Continu~ção da a- )1ant! da Gama Pinheiro Sena Mondin no e Peretra preciaçao do veto do o' Lúcia pres.~aroial ao veto. 

PL/19 64":CN (dis12.õe 
sBbre i9cor~oraçao 
imobilisria • 36a" 17.5.65 21.30 8.3.65 Nogueira Adalberto Guido Leitura do Proj.de Des1g-da Gama Se na Mondin 
Emenda à Constitui nada 
ção n. 3/65 (Inoom a Co;: 
patibilidades). - missae 

mista. 
378. 20.5.65 9 8.3.65 Nogueira Adalberto Guido 

Discussão do PLC/4/ Apro! da Gama Sena Mondin 65-CN (estabelece vado 
b~ses da organiza- 0 
çao dos desportos) sllbst::l 

tutiw 
38a. 20.5.65 21.30 8.3.65 Moura Gllido Ada1berto EdllardG Veto presidencial Rejei-Andrade Mondin Sena ÂS9mar ao PLc/l80/64 (im- tados Milton pôsto sabre lubri- os Menezes ficantes e combus- dispo-João t1veis líquidos e Hercul1rio gasosos) • eiti ... 

voa Y.Tamura 
veta-39a. 31. 5. 65 21.30 8.3.65 Nogueira Catete Guido Celso Passos Discussão do PLC/ 
doe. da Gama Pinheiro Mondin Paulo Macarini 5/65 (Fundo Fede- Fa1m Hener Macedo 

r~1 de Eletrifica- , .. ' 

Antônio Breso- numero 
11n •. Aurélio çao) • 

..... j. Vianna~ 



·' -
CONGRESS) NACIONAL 

ANEXO N. XLIV -10-
SESSÕES CONJUN'rAS 

NQ de Data Hora Convo - ,M e s a Escru.-
Matéria tratada õ"i"dtR caça0 Presidente H 29 3º 4º tina - CJ.' a~. J:':" e.3 Obr.er --__ o 

dores vaCJJe5 , 

40a. 1.6.65 9 1. 6. 65 Nogueira da Adalberto Cate te Celestino Filho Discussão doP~ Gama Sena Pinheiro Nelson Carneiro EmC/3/65 -Acres 
Pedro Aleixo ' -centa paragra -
Chagas Rodrigues fo ao art. 140 

e modifica a re-
dação do art.124 
n. IX da Consti-
tuição Federal. 

4la. 1.6.65 21.30 1.6.65 Moura Gilberto Catete Vieira de Mello 
Andrad3 Marinho Pinheiro Dias Menezes Bncerrada a dis-Gilberto Cid Carvalho cussao do.P.Emenda Marinho Oliveira Brito ' -a Conatituiçao n. Cateta P. Mateua Schmidt 3/65, em primei-Guido M. GetÚlio Moura ro turno. 

Alceu de Carvalho 
Aurélio Vianna 
Chagas Rodrigues 
Martins Rodrigue~ 
Pedro Aleixo 

'Nelson Carneiro 
Doutel de Andrade 

42a. 2.6.65 21 2,6,65 Nogueira Catete Guido Leitura. do PLC/9/ da Gama Pinheiro Mondin 65-QN (Lei de pro Adalberto 
moçoes doa Ofi = Senna ciais do Exérci 
to~ . 

43a. 2.6.65 21.30 '8.3.65 Nogueira Cate te Adalberto 
Continufàção da Gama Pinheiro Sena e da 

Gul do Mond:ln discuBsao do Proj. 
.,.1· de Lei n.5/65-CN • 

. (Fundo Federal de 
"C""1_ ..... _o>: ..0. ... -



rI? de 
:toda:-; 

44a. 

45a. 

46a. 

-,., 

Data Hora Convo -

216 .. 65 

3.6.65 

3.6.65 

-- Pres!aenEe caça0 

2 8.3.65 MOtlra 
Andrade 

10 0 30 8.3.65 Noglleira 
da Gama' 

15 3. 6 ~ 65 MOtlra 
Andrade 

CONGRESSl NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

M e 5 a 
IQ 211 

Catete Gllido 
Pinheiro Mondin 

Catete Gllido 
Pinheiro Mond1n 
Raul Gill-
berti 

32 42 

Gilberto Ada1berto Ofttete Gllido 
Marinho Sena Pinheiro Mondin 

",> 

Escru
tina -
dores 

ANEXO N. XLIV -11-

Matéria tratada Obseir -
vaeóes 

Josaphat Marinho 
Palllo Sarazate 
Rondon Pacheco 
Ellri co Rezende 
ChagQB Rodrigues 
DOlltel de Andrade 
Nelson Carneiro 
A llré 11 o Vianna 
Matells SchImidUi 
Oliveira Brito 
Ch~gas Rod.í'i'glles 
Joao Herculino 

'Pedro Aleixo 
Martins Rodriglles 

. DOlltel de Andrade 
Derville Alegrette 

'Plinio Salgado 
Pinheiro Br1sola 
Roberto Satllrnino 

Votação em Apr~ 
primeiro tlU'- vado, 
no do Proj. de 
Emenda à Const. 
n. 3/65.(Incom 
pat1bil1dade~7 

DisCl18são em Apro- . 
2Q turno do vado. 
proJ. de Emen-
dê a Constitlli 
çao n.3/65-CN7 
(Incompat1blli 
dades) • -

Proml1lgação da 
Emenda Conati- . 
tllcional n. 14. 



NIl de Data 
õi"de::; __ o 

47a. 3.6.65 

48a. 8.6.65 

49a. 9.6.65 

Hora Convo -
caça0 

15.45 8.3.65 

21.30 8.3.65 

21.30 8.3.65 

.... 

I'resIaente 

Moura 
Andrade 
Guido 
Mondin 

Moura 
Andrade 
Nogueira 
da Gama 

Moura 
Andrade 

CONGRESS> NACIONAL 

SESSÕES CONJUliTAS 

M e s a 
IQ 2ri 3Q 

Catete Guido' 
Pinheiro Mondin,' 

Ada1berto Guido 
Sena Mondin 

Catete 
Pi,nheiro 
Raul 
Giubert1 

Guido Guido Armando 
Mondin Mondin Storn1 
Lopes 
da Costa 

Escru,
tina -
dores 

ANEXO N. XLIV' -12-

Matéria tratada ObS~~' 
v~..s, 

Celso Passos Votação do P~5/ Apro-
65 (FUndo Fede - vado. 
ra1_de E1etrifi-
caça0). ' 

Atilio Te6fi10 
Fontana Andrade 
Y. Tamura Franco 

Montoro 
Vasoo P'Q 
Arnaldo 
Nogueira 

Celso 
Passos 

Veto_(parcial) 
ao PI(247/64 
(Plano fJacionaJ. 
de Viaçao). 

, Leitura do Pro 
~eto de Emenga. 
a Constitu1çao 
n. Y65 (decl~ 
raçao de bens 
p/os. candidatos 

.a cargos eleti
vos. 

Mantido 
o veto 
aos ar1e 
52 e 69 
Rejei ta
dos os 
demais. 



IR de Data 
:1de:-; 

3a. 10.6.65 

Hora Convo-
M 

caça0 

21.30 8.3.65 

11 9.6~65 

.... -

CONGRESS) NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

M e s a 
~p=r~e~s1r.ar.e~n~t~e~~1~Q----~2~Qr-----73nQ---,4~Qr-~-

Moura 
Andrade 

Adalberto Guido Guido Lopes 
Sena Mondin Mondin da Costa 
Raul Arm.arido 
Giubert1 Storn1 

Moura Ada1berto Guido Joaqu±m ~ 
Andrade . Sena . Mond1n Parente Giuberti 

Cate te . . 
Pinheiro 

21 10.6.65 Moura C&tete Guido' 
Andrade Pinheiro Mondin 

21.30 8.3·.65 Moura' Adalberto Guido 
Andrade Sena Mondin 

. :;. 

----,---------------

Escru
tina -
dores 

Lopes da 
Costa 
Dylton 
Costa· 
Eduardo 

Aásmar 
Sussumo 
H:1rata 

Eduardo 
Asama.r 
Hermann 

. T01;'res 

Vasconcelos 
Tmes e 
PlÚ10 Sal
gado. 

Arruda 
câmara 

. JoaoBrwn 
. EIlr1co 011 
veira. -

.. 

ANEXO N. XLIV-13-

Matéria tratada 

Veto presidencial 
(parcial) ao PI/ 
247/64':' Aprova 
o Plano_Nacional 
de Viaçao. 

HomeI1B8em A :mari
nha braBile1ra,~ 
10 transcurso . clã 
:Ba taJ..ha de Riachu 
elo. -

Mantidos 
os vetes 
qJ aos 
i tens4S1 
612 e 92 
e rejei
tados CB 
demais. 

Leitura do PL/7/65 
CN -.Julgamento de 
dissídios coletivos. 

Veto .presidencial Reje1-
paroialao PLC/247/tados 
64 - Apro~ o Pla- os 
ng Nacional de Via·· vetos • 
çao • 



--------- ----., 

de Data Hora Convo-
-de:;; caça0 

~~ 15.6.65 21.30 10.6.65 

5a~ 16.6.65 21.30 10.6.65 

a. 21.6.65 21.30 2.6.65 

CONGRESSl NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

M e s a 
Presidente H 

Moura Raul Guido .eatete Armando 
Andrade Giuberti Mondin Pinheiro Storn1 
Adalberto 
Sena. 

Moura Gilberto Guido 
Andrade MariJlho MondU 
Gilberto 
Marinho 

Catete Guido 
Pinheiro Mondin 

"..1 

Escru
tina -
dores 

Dylton 
Costa 
Antônio 
Bresolin 
Celso 
Amaral 

Atil10 
Fontana 
Jairo 
llrum 

Antônio 
Bresolin 

Arrtlda 
Câmara 
Costa 
Cavalcanti 

ANEXO N. XLIV -14-

Hatéria trateda Ob&l' .... , 
'va~' 

Veto presidencial Rejei
(~~cial) ao P~ tado o 
247/64 - Aprova.o vato 
Plano Nacional de aoe i~ 
V:tçao. tene 2, 

4 e 5 
Mantido 

o doe 
demaie. 

Vetos pre,siden - Re jei
oiaie aos prqjB - tados 
tos: PL/247/64 os vetos 
PL3/65-CN e q/ aos 
18/65. itens 1 

e 5- Man 
tido W 
aOB de -
mais. 

Diecuesao de> 
PI/6/65-Cl'f (LGl. 
de Promoçoes 
dos Ofic:1ais ao 
Exército. 

EnCEIira
da a_ 
diecuseac 
e adiada 
a_vota;... 
çao •. 



,---------- -- - ------ ----.,-

CONGRESS> NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

de Data 'Hora Convo - M e s a dã?i caça0 lTesIõente n 2§ 

7a~' 22.6.65 22 2.6.65 Moura Cate te Guido 
Andrade Pinheiro Mondin 

Ba. 22.6.65 22.30 22.6.65 Moura Catete Guido 
Andrade Pinheiro ?rlondin 
Catete 
Pinheiro 

9a. 23.6.65 21.30 8.3.65 Moura Guido Catete 

. ! 

Andrade Mondin Pinheiro 
Catete 
Pinheiro 

32 
Escru
tina -
dores 

Ma térla tra tada Obser 
va~0 

Pedroso Junior Votação do PL/6/ APl"o 
6~QN (Lei de Pro vado. 
moçoes dos Cfi = 

Milton 
Men9zes 
AtMé 

. Ouri 

.z.t:íl1o 
Fontana 
DiltOD 
Costa'" . 
Antônio' :8. 
Emt1io G. 

ciais do Exéroito) 

Veto Presidencial 
(~cial) ao P!/ 
180/64 (Impôsto sô 
bre lubrificantes 
líquidos). 

Mariti 
do õ 
art. 
17 e 
§§. 
Rejei 
tados 
os d1a 
poei= 
tivoe 
veta.
dos • 

Veto presidencial . Reje~ 
(pa:t-cial) ao rLl' t -
J2~/64 (1a.~nçao de o:dos 
triliutos P..VUl{>Or- disp'o 

. ' taçao .de bens). . ai ti': 
vos 
veta
dos • 



CONGRESS) NACIONAL 
~'""""---'-...;. . 

SESSÕES CONJUNTAS 

~R de Data 
5Ydã:'i 

Hora Convo-
caça0 

.M e s a 
~pr~e8~1r.dr.e~n~t~e~~I~Q----~2~º~----~3~Q-·--~4~ª~----

60a. 30.6.65 21.30 8.3.65 Nogueira Guido Gilberto 

61a.. 

62a. 

63a. 

1.7.65 

1.7.65 

daG-dma. Mondin Marinho 
Gilberto 
Marinho 

10 8.3.65 Cateta Joaquim Guido 
Pinheiro Pru.'ente Mondin 

21.30 8.3.65 Catat~· Jomquim Guido 
Pinheiro Parente Mondin 

1.1.65 23.15 8.3.65 . PatElte t!o~:" Gni"d~ 
,Pinheiro Parente 'ntond1n """ 
".Nogueira 
da Gama. 

ANEXO N. XLIV -16-

Escru
tina -
dores 

C:caLJ!'es Matéria tratada 

José l'elioiano 
Am1ntas ~e l3a.r
ros - Joao AI -
ves -Aureo Melo 

João Alves Vetos presiden- Reje~ 
!ureo Melo c1a1s parciais. tado-

1 9 -P~2251 64 o 
211 -PI/.313/ 64 211 e 
3Q -H./236/64 manti 
49 -P~2061 64 dos-
511 -P~242/64 os:lQ 

611 -PI/251164 3Q,4g 

Antônio DisG-"'~asão em 
:Breeo1in 111 turno do 
Getúlio Pro;). Emenda 
Moura-Car- à Consto 4/65 
los "iTerneolt 
Chagas Ro -
dr1gues_-Pe-
dro Marao -
Laerte Vieira 
Aur6lio Viana 

Dieoussão 
e-Votaçao do 
"Pro;). Emenda à 
Conet~ 4/65 

512 e 
611 • 

Fal -
teu 
náme-
ro. 

Apro
vado. 

Oswaldo Li- Votação em Apro
ma Filho e 211 turno do vado 
Pedro Aleixo Proj .Em.Const. • 

4/65 



NS1 de Data 
õi°d~ 

Hora· Convo -
caça0 

CONGRESSl NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

M e s a 
~p=r~e~srrd~e~n~t~e~~I~Q~--~~2~Q~-----~3~Q--~4~§~---

Escru
tina -
dores 

54a. 5.7.65 21 Moura Andra-Joaq~ Wa~edo José Jefferson 
de Parente G'Ilrgel Peliei!! .Aguiar 

'55a. 5'~7 065 21.,30 10.6.65 Moura 
Andrade 
Joaquim 
Parente 

66a. 6~7.65 18 

6~7.65 21.30 

10.6.65 Moura 
Andrade 
Catete 
Pinheiro 

:8.6.65 Moura 
Andrade .. 
eatete 
Pinheiro 

Joaquim. Walfredo 
ParenJG9 Gu.rgel 

no 

Gilb€~rtc Cntete 
Marinho Pinheiro· 

Guido 
Mond1n 

Guido 
Mond1n 
cate te 
Pinheiro 

:EduardO· 
.Asamar o 

Y. Ta.mu.ra . 
. Sa1d Cow:i 

,.t. 

Peracchi :Barce
los - Chagas R,2 
drigues. 

ANEXO N. XLIV -17 -

Matéria tratada 

Piíomulgação 
da Emenda Consti 
tucional n. 5/6; 

Robertc Saturni-' Discussão do p!/ 
no - Manuel Bar- 7/65-CN (Julga -
buda -Mateua mento de dias! -
Schmidt -Aurélio dioa coletivos). 
Via.IlIlB. 0-

Paulo Macarini ContillUã<;ão de Apr. 
Mário CO'V'as discusaao do p!/ vaeí: 
Te6filo Andrade 7/65-CN (Julga - su~ 
Jefferson Aguiar :.nento de diss! - tut1: 
Osni Regia dios cOletivos). VOe 
Geremias .Fontes 
Roberto Saturnino 
Aur6lio Vianna 
AarBo Ste1nbruch 

Vetos presiden
ciais aos proje 
toa:PL 144763 = 
22 -' PI/54/65 
32 - PI/78/65 .. 

Mant:i 
dos
oe VI 
tos' . ., 
salv! 
quan-
to a 
212 ~ 



Data Hora Convo -
caça0 

7.7.65 10 6.7.65 

7 .. 7.65 21.-' 6.7.65 

7.7.65 21.30 6 .7.65 

14.7.65 21.30 8.6.65 

Presraente 

Moura 
Andrade 

Moura 
Andrade 

Moura 
Andrade 

Moura 
Andrade 
Gu!l: li o 
Mondin 

. . ? 

CONGRESS> NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

M e s a· 
12 2!i 

eatete Guido 
Pinheiro Mondin 

Catete Guido 
Pinheiro Mondin 

Catete Guido 
Pinheiro Mondin 

Gilberto 
Jl!la.rinho 
Guido 
Mondin 

Guido 
Mondin 

, :.I· 

Escru
tina -

-·dorelL,.. 

Clemena Sampaio 

José Felicia 
no-Y.Tamara
Fran~isco E
leabao. 13. 
Farah. 

José Fel1c.ia
.no - Y. Ta.mu:ra
Ocean·o C. 
Celso L.aaral 
Padre Nobre 

l-1atéria tratada Ob:;(l;r-· ___ o 

. vaeces 

Votação do Faltou 
do P~7/65-CN. número 

Votação do Apro
PL/7!65 - CN vado. 

Vetos aos pro !</Ianti
jetos: ~ dos o~ 
11/64 - S.F. vetos. 
2. 439/64-C.D. 
79/64 - S.F. 
2.626/6l-C.D. 
248/64 - S.F. 
2.351/64-C.D. 
Vetos aos pro
'jetos: 
192/64-S. F. 
2.661/61-C.D. 
6/64 - S.F. 
2.569/6l-C.D. 
126/64 -S~:P. 
2.570/61-C.D. 

. 173/64 -S.F. 
333/63· -:-C.D. 
297/64 ·-S.F. 
2.l58/64-C.D. 
75/65 - S.F. 
2.754/65-C.D. 
271/64 - S.F. 
2.360/64-C.D. 

Rejei
·tados 
os ~
tos aa: 
PL/297 
/64 -
PL/75/ 
65e 
271/64 
e man
tidOS 
os de
mais • 



Ij'Q de Data Hora Convo -
51-d~ caça0 __ o 

72a. 3.8~65 21.30 4.8.65 

73a. 10.8.65 21.30 4.8.65 

Preslãente 

Moura 
Andr~de 

Moura 
Andrade 

CONGRESSl NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

. '. 

M e s a 
!2 22 3º 4º 

Guido 
Mondin 

Catete Guido Martins José 
Pinheiro Mondin .hnior Feliciano 

748.. 10.8.65 21 10.8.65 Nogüêira Catete Guido 
.da~ Gama . Pinheiro Mondin 

. .: 

Escru
tina -
dores 

Celso 
Rranco 
:Ba:tlamaqui 
de Miranda 

ANEXO N.· XLIV-19 --.-

Matéria tratada Obs~ 
vaÇ;!;!e~ 

Vetos aos pro}-e
·tos: P~3.815 62 
C.D. e 170/64-S.F. 

. PL/2. 701/65 - C. D. 
57/65 - S.F. e 
3m3 63 -C.D. e é ,/g4 : S.F. 5 S.F. 
Vetos aos proje
tOSI pL/170/64-SF. 
e 3.815/62 - C.D. 
PL/57/65 -S.F. e 
2.70~65 - c. D.
PL/7l/64 - S.F. 
213/63 - C.D-
83/65 - S.F. e 
2.738/63 - C.D-

Leitura da Mensa
gemn. 12 q/ enca
minhou o P~8/65-C. 
N •. que d1s~oe sô -
bre assiatencia fi 
nanceira do Govêr= 

Fal
tou 
n6me
ro~ 

Manti 
doe -
todos 
os ve
tos. 

no federal a esta
doe e mun1cipios e 
dá outras providên
cias. 



NQ de Data Hora Convo -
mdS?' .. 

I'resréIen'Ee casa0 ---
75a. 11.8.65 9.30 8.3'.65 Nogueira 

da Gama 
Moura An-
drade. 

76a. 11.8.65 21.30 8.3.65 Nogueira 
da Gama 

77a. 12.8.65 21.30 8.)",65 Guido 
Mondin 

78a. 17.8.65 21,30 4.8.65 Guido 
Mondin 

79a. 18.8.65 21.30 Gilberto 
-' Marinho, 

" , 

CONGRESSJ NACIONAL 

SESSÕES CONJU1~AS 

M e s a Escru-
IQ : 22 32 4º tina - C~aL"J:r-"es 

dores 

Catete José Go1dwasser Josaphat Pinheiro Fe1iciano Santos Borges 
Herman Tôr-
res Pereira 
Lúcio -

Catete Guido Manoel Vilaça 
Pinheiro Mondin Martins Júnior 

Y. Tamura 
Eurico Oliveira Joaquim José ~ .. 

Celso :Branco Parente" Feliciano 
Martins Júnior 
kntônio Breso1in 
Jairo Bru.m 

José " Celso Raul. Manoel Celso 
Feliciano Branao Giuberti Dias 'Branco 

Antônio Bresol:!n 

RauJ. Guido Paul.o Manoel Goldwasser Santos -Giuberti Mondin !!arros Dias Esmerino Arruda 
Eurico 'Oliveira 

ANEXO ~. XLTV- 20 -

Matéria tratada Ob 
va 

Veto ao PI/223/ 
64/-SF e 2.322 
/64 - C,D. (par
cial) • 

Veto parcial 
ao PIl223/64 
e 2.322/64-C.D. 

Mantido 
o veto. 

Mallti~ 
do: o"; 
veto' • 

Veto parcia.l ao Manti
PL/223/64 - S.F, do o 
e 2.322/64 -C.D. veto. 

Veto parcial Mantido 
ao PI134/65, e o veto. 
2. 636!65;..C.D. 

Veto tota1]'ao 
PL/9/65-S. .e 
1.108/63-C.D. 
Parcial ao pI/ 
35/62 -S.F, e 
3.001-61-C.D, 
Veto pãrcial 
ao pIl 220/56 
S.F. e 562/55 
C.D. 

Manti
dos to
dos os 
vetos, 



CONGRESSl NACIONAL ANEXO N. XLIV-21-

SESSÕES CONJUNTAS 

NQ de Data 
õrd~ 

Hora Convo-
• caça0 

M e s a 
~P~r~e~s~1d~.e~n~t~e~~IrrQ'-----~2~Qn-----~3~Q'---T.4nº-----

Escru
tina -
dores 

Matéria tratada Obr 
va 

BOa. 19.8.65 21~0 4.8.65 Mour9. 
Andrade 
Joaquim 
Parente 

I. Guido 
Mondin 

81a. 24.8.65 21.30 8.6.65 Moura 
Andrade 
Guido 
Mondin 

62a. 26.8.65 21..30 Moura 
:Aiidrade 
Joaquim 
Parente 

Joaquim Guido Joaquim martins Go1dwasser 
Parente Mond1n Parente Júnior Santos 

Vetos aos projetos: Man 
116/63 -S. F. e 3.364- ti
/61 -C.D.- dos J oeá Mandem 

62/65 - S.F.é 2.703 os 
/65 C.D. - ve

·123/64 -S.F.e 4.187 tos. 
/62 - C.D. 

Joaquim Guido Martins Go1dwasaer Go1dwaseer Veto ao Ir/7/64 -S,F. Man-· 
e 2.287/60- C.D. tido Parente Mondin Júnior Santos Santos 

Joao Lisboa Veto parcial ao 
P~33765-S.F. e 
2.594/65 - C,D. 
Veto parcial ao 
P~73765 - S.F.e 
2.707/65 - C. D. 

Sigefreào Joaqu.im 
Pacheco Parente 

José 
Feliciano 

Benjamin 
Farah - Vetos parciais 
Herbert Levy aos projetos: 

. Uniria Macha- PLC/53/65-S. F. 
do-_Floriceno e 2.663/65-CD. 
Paixao -Pedro~ 
so Júnior -Te6 PLC/7/65 - CN. 
filo de Andra= 
de - Aureo Melo 
·Àurélio Vianna 
Jéfferson de 
Aguiar 

os 
veta 

Fal -
tou 
número 



!2 de Data Hora Convo -
i:-dê:" caça0 _. 

83a. 30 .. 8.65 21.30 10.8.65 

84a. 31.8.65 21.30 10.8.65 

31~8.65 22.15 10.8.65 

36a. 9.30 10,8;65 

CONGRESS) NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

M e s a 
Preslaente IQ 2º jQ 4º 

Guido Paulo Pedro 
Mondin Ramos Carneiro 

in,oura Raul Guido Paulo Pedro 
ndrade Giuberti ldondin Barros Carneiro 

Moura 
Andrade 
Guido 
Mondil:. 

Guido 
Mond:i.n 
Gilberto 
Marinho 

Guido Raul Paulo Pedro 
Mondin Giuberti Barros Carneiro 

Raul Mello Celso Pedro 
Giubertl 'Braga Branco Carneiro 

, : ... 

Escru
tina -
dores 

Paulo 
:Barros 
Pedro' 

, Carneiro 

Goldwasli3er 

Iaurg 
Leitao 

Ml.1a 
Neto 
Antônio 
Almeida 

Santol'J , 
José'Mandeli 
Argilano 
Dá.rio 

· ... "r· 

ANEXO N. XLIV -22 -

Hatéria tratada Obser-, 

Discussão do Pro
to 8/65-CN (Assis
tência financeira 
aos Estados e '~ 
c!pios). -

-Votaçao, do Proje-
to de Lei n.8/65 
C.N. (Assistência 
financeira a Esta
dos e MUnic!p1oa). 

Veto presidencial 
(parcial) ao PII 
22!64'-CN (Insti
tui o Conselho Na 
ci onal de Trans '= 
portes). 
Veto presidencial 
(~arc1al) ao BW22 
165~C.N. (InatiUd 
o Conselho Nacio
nal de Transpor -
tes) • 

-vaept§ , 

Apro 
vadõ 
aubstl 
tut1= 
VOe 

Man
tido 
o 
veto. 

Re je:i. 
tado 
o ve
to qJ 
art. 

,3 12 al. 
~,l!, 
g,'e r 
Apro
vadoF. 
os d~ 
mais. 



CONGRESSO NACIONAL ANEXO N. . ~-2 3-
-

SESSÕES CONJUNTPB 



------------- -., 

CONGRESS) NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

? de Data Hora Convo- M e s a 
~Pr~e~srldT.e~n~t~e--~I=Q~-~~2~§~-----3=§--~4~Q~---.-dã:'t cação 

92a. 14.9.65 11 Moura . Gilberto Pedro Padre Raul 
Andrade Marinho Carneiro Calazans Giubert1 

93a. 12.10.65 21.30 a.7.9.65Moura Raul Manoel 
Andrade G1uberti Dias 

a.. 13.10.65 21. 3017.9.65 Moura 
Andrade 
Guido 
Mondin 
. i 

At!lio 
Fontana 

Guido 
Mondin 
Raul 
G1uberti 

•. ,j-

.,-----------------~ 

Escru
tina -
dores 

Guido 
Mond:in 
'Mário 
Covas 

Martins 
Junior Tabora. 
Raul Almeida 

Arruda 
Giuberti CWnara 
Tabora . 
Almeida 
Carneiro 
Loyo1a 

Manoel 
Dias 
Joe~ 
Feliciano 
A.:Breaol1;9 
T • de .Al.nlei 
da. -

ANEXO .fi. XLIV - 24-

Matéria tratada ObbP.J" . 
va<;Ões 

Visita de Sua ~
teza Real o Grao 
Duque de Luxem~ 
go. 

Veto presidencial Mantidc 
parcial aOPL1151/oa dia 
65 - positI. 

vos vê 

Veto presidenoia1 t~~~i. 
(~rcial ao PLI129 dos 
/65 - os dil!J 

1>os1 ti. 
vos ve· 

Veto 1>residenciâltados • 
. parcial ao PL/8/ 

65 - Rejei-
tado o 
proje
to. 

,Vet,ós preaiden- Manti
aiais totais aos dos 08 
projetosi 152/65 proje-
e 159/65. tO.a. 



r-----------------------------------~r-------------------------------------------- --.. '-------------------------------------

CONGRESSO Ni\.CIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

í!1 ele 
'l'd~ 

Data Hora Convo - M e s a 
H )0 

~ .-pre erd ente 12 caça0 

95a. 14.10.65 11 14~lO.65 !iIóura Guido 
Andrade Mondin 
Raul 

Raul 
Giuoerti 

96a. 14.10.65 

97a. 19.10.65 

98a. 19.10.65 

99a. 20.10.65 

21.30 

21 

Giuberti' 

4.8.65 Nogueira 
da Gama 

Guido 
Mondin 

José 
Feliciano 

19.10.65 Nogueira Catete Guido 
da Gama Pinheiro r-lIondin 

21.30 17.9.65 Nogueira eatete Guido 
da Gama Pinheiro Mondin 

21.30 4.8.65 Moura 
Andrade 
Guido 
Mondin 

Guido 
MonCü.n 
Raul 
Giuberti 

ANEXU N. XLIV - 25 _ 

Escru-
tina- O.~aê.Y!'es 
dores 

Bernardo Belo 
Pedro Aleixo 
Chagas Rodri
gues - unirio 
Machad o - Hum
berto Lucena. 

Hatéria tratada 

Lei tura do Pro
jetô de EmBuda à 
Consti tlliçao n. 
5/65 e do Proje
to de Lei no9165 
CN o 

Ob!:>l'r 
vas~,) 

Desi,g 
nadaü 
as 
C.Qmi~ 
soes. 

Manoel Dias Raul Pilla Veto presidencial Man
Moura Palha Arl~daCâmara parcial ao PL/116/ tido 
José Mandeli Chagas Rodri- /65. o 
Jairo Brum guea - Te6filo veto 
Lírio Bertoli de Andrade o 

Manoel Dias 
José Felieia 

. -
no 
'José lIIandeli 

Te6filo de 
Andrade 
Pedro Aleixo 

Leitura do Proje- D~ 
to de Lei no 10/65 nada 
C.N. Co -

m~s
sao. 

Veto presidencial Man
parcial ao PL/144/ tido 
65. o 

veto 

Manoel Dias M. Melo Veto presidencial 
·Tosé Felicia- Oswaldo. Lima parcial ao PL/53/' 

Re
jei,-

rio~lI. Melo' Filho 65 -
José Mandeli 

t~do 

veto 

..... , 



de 
dê:'" 

)Oa. 

Data Hora Convo
caça0 

21.~0.65 21. 30 4.8.65 

)la. 26.10.65 21 1.:1 .10.65 

., 

CONGRESS,) NACIONAL 

SESSÕSS CONJUNTAS 

11 e s a 
~'~sTr~d~e~n~te-'---Y'~Q---- ~r-----~3~º~--~4~Q~----

Moura 
Andradfl 
nogueira 
da Gama 

Guido 
Mondin 
Catete 
Pinheiro 

Nl oura G'll d o 
Andrade Mondin 
Adalbertv 
Sena 
Nogueira 
da Gama 

Jos~ Feli Raul Goldwasser 
ciano - Giuber- Santos 

ti 

Guido 
Mondin 
Josaphat 
Id.arír..ho 
Adalberto 
Sena 

)2a. 27. ~o. 65 4.30 14.10.65 Moura 
Andrade 

Adalberto 
Sena 

Escru-... . 
~lna -
aores 

ANEXO :N. XLIV ~26-

t1atéria tratada 

Veto presidencial 
parci~l ao projeto 
de le~ n. 104/65. 

Flores Soares 
Bri to Ve11lo 

Discussão do Pro
jeto .de Em~nda à 
Constituiçao n. 
5/65 -

N. Carneiro 
Josaphat M. 
Osw~ldo Lima FQ 
Amaral Neto 
O.Ribeiro Cou
tinho - Dias 
Menezes - Dervil 
le Allegretti -= 
Hugo Borg..lú -
Wilson Martins 
Humberto Lucena 
Chagas Rodrigu.es 

Ma.nt1~ 
do o 
veto. 

Encer
rada 

a 
die-:' 
CUS'Sf:16 

Doutel de 1L~dra
de e Pedro Aleixo 

Votação do Pro
j eto de:. Emenda. 
à Consto 0.5/65. 

Fal
tou 
núme
ro. 



NQ de- ... Data· Hora Convo -
ol'de:"" caça0 ---

103a. 3.11.65 21 30.10.65 

104a. 3.11.65 21,.30 8.3.65 

105a. 4011.65 21 4.11.65 

}'5re1=;Iaence 

Nogueira 
da Gama 

Nogueira 
da Gama 

Moura 
Andrade 

CONGRESS i NACIONAL 

SESSÕr;:S CONJUNTAS 

M e s a 
Iº 2Q 

Guido Adalberto 
Mondin Sena 

Adalberto Guido 
Sena Mondin 

Adalberto 
Sena 

Guido 
Mondin 

jQ 

106a. 4.11.65 21.30 17.9.65 Moura Adalberto GuiÇio . 
Andrade Sena Mondin 

107a. 5.11.65 21 5.11~65 Nogueira Adalberto Guido 
da Gama Sana Mondin 

I, Q 
'T 

Escru
tina -
dores 

. Antunes Oli vei 
ra-José Mandei! 
D. Sena. 

ANEXO !!. XLIV =27= 

t-'latéria tratada abó !:r' 
vaci{e~~ 

. Leitura dos Proje- Desig, 
tos (C.N.) ns. 11, nadas 
e 12 de 1 965. as 

Veto presidencial 
parcial ao P~153/ 
65 -

Leitura do Projeto 
de Lei n. 13/65-C. 
N. 

CQmia
soes. 

Fal
tou 
nÚlnerc 

Desig
nadas 
as CQ
miSSa:! 

Vetos preeidenci7 Manti
ais aos projetos, dos 
P~46/65, 35/65, os 
82/65, 125/65,961 vetos. 
65. 

Lei tura dos R-oje
tosl 6/65-CN. e 
7/65-CN. 

Desig
nadas 
as CQ
miesoe: 



N9 de Data 
õYde3 

Ho'ra COTIVO -.. 
caça0 

ANEXO XLIV -
CONGRESSO NACIONAL 

SESSÕES CONJUN'l'AS 

M e s a 
'~p~r~e~sTi~d~en~~~e~'~Ir-Q~------2~Q----~3~Q~--~4~Q------- --'-----'--

Escru
tIna -
dores 

.. 

Matéria tratada ObJex 
~ 

108a. 8.11.65 20.30 19.10.65 Nogueira Adalberto Joaquinl 
da Gama Sena làrente Antunes Oliveira Leitura do Pro

jeto de Em~nda à 
Con~ti t\.1.19ao n. 
8, de 1 965-C.N. 

109a. 8.ll.65 21 21 

lIDa. 9.11.65 21.30 21.30 

lla. 10.11.65 11 

Catete 
Pinheiro 

Nogueira. Catete Joaquim 
da Gama Pinheiro Parente 

Moura. Adalberto Guido 
Andrade Sena Mondin 
Adalberto 
Sena 

José Meira 
Pl:íni o Lemos 
Rui SW}tos 
Magalhaes Melo 
Francelino Pe
reira -

J os~ Mandelli 
F,tancisco E1es
bao. 

Discussao em tur
no único, do Pro
jeto de Lei n.lO, 
de 1965- C.N. 

Veto presidencial Ra
parcial ao PI;I119/ je:i 
63- S.F. e 2.281;(;4 taê 
na C. D. - ' o 

vet 
q/aJ 
C ar' 
JI1 e 
mant 
doq 
aos 
dena 

Moura Dinarte 
Andrade Mariz 

Adalberto Joaquim Guido 
SenaParente Mondin 

Antônio Carlos Visita d.e Sua Ma
Aderba1 Jurema jestade o Rei dos 

:Belgas. 



N!? de 
oH!Fi 

Data Hora Convo -
caça0 

112a. 10.11.65· 21 19.10065 Guido 
Mondj.n 

113a. 10.11.65 22 17.9.65 Guido 
MoncUn 

CONGRESSO NACIONAL 

SBSSÕSS CON,JUNTAS 

Adalberto Rau.1 
Sena Gj.ubert1 . 

Adalber1;o Rau.l 
Sana Ql.u berti 

114·. 11.11.65 20.30 11. 11.65 Nogueira Ada1berto Guido 

115a.11.11.65 21 19.10.65 

da Ga.l:rw. Sana Mondin 

Nogueira Cate te 
da Gama Pinheiro 

Guido 
MOD.din 

Escru
Una -
dores 

José TI'f.a.ndeUt 
Antun.es de Oli 
veira.. 

XLIV/2 

Hatéria . trEltada 

~ .. , . 

Diecuas3.0, em turno 
único do Projeto . 
de Lein. 10/65-CN. 

Continuação da apre 
eiaçuo do veto pré" 
sidencial, parciar-
8.0 PT/179!63- s. F. 
e 2. 287/64-C. D. 

';;f,' 

Lei tura do Projeto 
de Lei da Câmara n. 
14/65 C.N.· 

-Votaçao em turno ú-
nico do Projeto de 
Lei n. 10,· de 1965-
C. N. 

üb, 
Vi:< 

Aprc: 
'mde 
c/ 
emeI 
dL9. 



NQ de Data 
ofde:;; 

Hora Convo --caça0 

CONGRESSO NACIONAL 

SESSÕES CONJffifrAS 

H e s a 
~p~r~e7s1r.dr.e~n~t~e~~lnQ---~~2~Q~----~3nQ--~4~Qr----

ll6a. 11.U.65 21.30 20.10.65 Nogueira Raul Catete 
da Gama Giuberti Pinheiro 

Escru.
tina -
dores 

João Abrahão 
Guido IIflndin 
José Mandelli 
Minoro Mya.moto 

XLIV/3 

C:.. ... at.y'··es Mat~ria tratada Obs· 
vac 
-~ 

Vetos presidenciais Manti
aos ~rojetoSI PLC! doe 08 
139/62-S.F. e 926/56 vetos 
da C. D. (veto parciál) e 
PLC/I09/6,3-S.F. e61. 'P rejei-
63 -C.D. (veto total) tado8 
PLC/279/64 -S.F. e dispo-
2.362/64 -C.D.(veto siti 
parcial) - PLC/145/65 voe
S.F. e 2.874/65 fveto veta
parcial) - P~8/65-C.N'dOB 
Veto parcial e do 
PLC/

8
1/7

6
2/65 - .S.F.( e PL/ 

3.03 5 - O. D. veto 
parcial). 17?/ 

~7a. 16.11.65 20 Nogueira 
da Gama. 

Adalberto Guido Lopes João ~ Lop~e da Costa 
Sena Mondinda CostaAbrahaoJose Ma~delli 

Antu Vetos presidenciais 
nee- aos projetos. P~153/ 
011- 64-S.F. e 1.857/60-CD~ 
vei- PL/261/64 - S. F. e 
ra. 3.291-C/61 - PL(233/ 

65. 

L. Pere~ra. 

64 - S.F. e 288/63 -
C.D. 

Manti 
dos -
todos 

os 
vetoe 



ç de Data 
::'d03 

Hora Convo ~ -caç.ao 

LlSa. 16 .11. 65 21.30 

119e.. 17 .. 11.65 21.30 3.11.65 

CONGRESSl NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

Nogueira Cateté Guido 
da Gama Pinheiro Mondin 

Nogueira 
da Gama 

Catete Adalbe~'to Raul João ~ 
Pinheiro Sena GiubertiAbrahao 

l20a. JB~1.65 21 3.]J,.65 Nogueira Guido Catete 
. da Gama Motldill Pilib.etr,) 

21a. 19.11.65 1 3.11.65 Nogueira Ada1berto 
da Gama Sena 

Guido 
Mondin 

Escru-
ITflã:. 
dores 

XLIV/4 

Matéria tratada 

Discussão em tutno 
único, da redaçao 
final ao pI/lol 6 '.' 
C.N. 

José Feliciano 
José Mande1li 

Vetos presidenci
ais aos projetosl 
PI/199/-S.F. e 
3.078-E/65 - C. D. 
237/65 - S. F •. e 
94i163 - C.D. e 
22/64 - S.F. e 
94~63 - c. D. 

l1ui Santos Discussão em tur
Ge;raldo G'\1edee 'no único, doe Pro 
Joao C1eofaa jetos de Lei nas 
Hamilton Prado- 11 e '12 de 1965. 
Elias Nade -Vas 
concelos Torreã 
Aderbal Jurema 
e Afonao Celao 
Aurino Valoia 
Alceu C. Oswal-
do Lima Filho -

~ 

Votaçao, em tur-

Ob' 
va 

Rejei 
tadõ 
o ve
to ao 
PI/Z? 
/64e 
manti. 
dos
oe c)a. 

ma:la. 

Rui Santos 
OS)'!aldo Lima. PQ 
J oao Herculino 
Mário Taveira 
Afrânio ali v. 
A. Novaes 

no únic o do PI/12 
de 1 965. 

Apro 
vado. 



CONGRESSO NACIONAL 

SESSÕES CONJm~TAS 

NQ de Data 
õl"d"ã?i 

Hora Convo- M e s a 
1'lpi:;:;r":;:;e-;;"s T"1 arl. e;;-;n~ti=":e::----'lrrQ'-- =: 2 Q caça0 

12213.. 22.11.65 20.):) 21.:ue; Nogueira da Cate te Guido 

12313.. 23.11.65 . 11 

Gama PinheiroMondin 

4 .ll. 65 Moura Andra
de 

.A.dI3.l:be.rto 
Sena 

Adalber-Guido 
to Sena Mondin 

24a. 23.11.65 21 5.ll.65 Moura 
Andrade 

Ada1berto Guido 
Sena Mondin 

_2513.. 24.11.65 0.30 
minutos 

26a. 24.11.65 14 

Moura Ada1berto Guido 
Andrade Sena Mondin 

Moura Adalberto Guido 
Andrade Sena Mondin 
Ada1berto 
Sena -ea-
tete Pinheiro 

Escru.
tina -
dores 

Antônio 
:Bresol1n 

Hamilton 
. Prado 

Josaphat 
Marinho 

XLIV/5 

Matéria tratada 

Leitura do Projeto 
de Lei n. 15/65...cN. 

Votação do R/l3./65 
CN-

Discussão dos Pro
jetos de Emenda à 
Constituiçao ns. 6 
e 7 de 1 965. 

Diecuesao do Proje
"l;o de ;ijmenda à C0Il!! 
tituiçao n. 6/65. 

Discussão do Proje
to de ~enda à Coha 
tituiçao n. 7/65 -

Ob~ 
va 

Apro
vado 
stlbsti 
tuti: 
vo. 



H.Q de Da.ta Hora Convo -
õi-d~ caça0 Pres!êIenEe __ o 

127a. 24.11.65 16.15 " 5.ll.6.5 Moura 
Andrade 

128a. 24.11.65 21 6.11.65 Moura 
Andrade 

129a. 25.11.65 9 1l.11.ó5 MO'LU's 
Andrade" 

CONGRESS) NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

M e s a 
h 22 

eatete Guido 
Pinhéiro Mondin 

Ada1berto Cateta 
Sena Pinheiro 

Catete Guido 
Pinheiro Mondin 

32 42 
Escru
tina -
dores 

XLIv/6 

Hatéria tratada 

Discussão do Pro_ 
jeto de Em~nda à 
Constituiçao n.7/ 
1965.-

Alde SeJIlpaio Discussão do Pro
Mário Piva "jeto de Emend~ à 
!talo FiUpal- Constituiçao 
di - Pacheco ClB n. 8/65. 
ves ... Mário co'= 
vas ... Raimundo 
Padilha - Osni 
Régia- Adauto 
Cardoso -
~osa:phat Marinho 
Curvalho SQ "- Pe 
pro Alei.xo ~ À-
dolfo Oliveira 
Rui Santos 

Nelson Carneiro D:!.8i~ussão do 
Antônio Bresolin Projeto de 
Vaaco Filho Lei n.14/65 
Ha.rid1 ton Iiu.cena -: CN. 

Ob, 
va 



CONr~ESS) NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

NQ de Data Hora Convo- M e s a 
õi:"dã:"i . 

caça0 Presidente 12 

130a. 25.11.93 Zl..30 6.11.65 Moura 
Andrade 

131a. 26.11.65 9 26.11.65 Moura 
Andrade 

132.a. 26.11.65 Zl. 26.11.65 Moura 
Andrade 

133a. 1.12.65 10 6.11.65 Moura 
Andrade 

Guido 
Mondin 

Catete 
Pinheiro 

Guido Adalberto 
Mondin Sena 

Adalberto Cate te Joaquim Guido 
Sena Pinheiro Parente Mondin 

Catete Adalberto 
Pinheiro Sena 

Guido 
Mondin 

Escru
tIna -
dores 

XLIV/7 

C~~aL_Y'.·es Mat~ria tratada Oh. 

Pedro Aleixo 
Pacheco Chaves 
RaillIundo Padi
lha- Carneiro 
nb101a - lta10 
Fitipa1di-Adau
to C8.kdoso -
Ab48hao Moura 
Joao Agripino 
Paulo Saraeat1 
Vitorino Freire 

Nelson Carneiro 
Mário Piva- Car 
néiro de Loiola. 
Ra:11mmdo Padi .:.. 
lh8. - Antune s de 
Oliveira - Ped:ro 
Aleixo. 

Continuaçao da 
votaçao do Proje 
to de Emenda ã 
Consto n. 8/65 • 

Leitura do Pro~ 
to de Emen~a a 
Coneti tuiçao n. 
9/65 -

PrOIIiulgaçao das 
Emendas Conetitu 
cionais ns. 16 e 
17/65. 

va . 

Discussão do Pro
jeto de Emenda à 
R9~~:i tuiçao n. 

Josaphat Marinho 



NQ de Data 
õrd~ 

Hora Convo-
" __ o caça0 

134a. 1.12.65 13.30 

- -

CONGRESS ~ NACIONAL 

SESSÕES CONJUWfAS 

M e s a 
~p~r~e~sTl~de~n~t~e~~1"Q'---~~2~º------Tj~Q----r.4nQ-----

Moura 
Andrade 

Ada1berto Catete Guido JoaqUim 
Sena P1hheiro Mondin Parente 

Escru
tina -
dores 

c.ca~ __ n.'e s 

XLIV/8 

Matéria tratada 

Pronnllgação da 
Emenda Conatitu -
cional n. 18, de 
1965. 

Oh 
VE. 



Data Hora Convo -
caça0 

CONGRESS) NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

C O N V O C A ç Ã O E X T R A O R D I N A R I A 
M .8 5 a 

Presidente --- --~2~º~----~3~Q----~4~Q-----
Escru
tina -
dores 

135a. 2.12.65 10 1.12.65 Mouxa Ada1 bert o Raul Joaquim-. 
Andrade Sena Giuberti Parente 

136a. 2.12.65 21.30 

37a. 6.12.65 10 

Mouxa 
Andrade 

ldoura 
Andrade 

Raul Adalberto 
Giuberti Sena 

Cate te 
Pinheiro 

, José 
FeJ,iciano 
JQao Abra
MO ':'Joaé 
Mande li 

'.üIvi9 

Matéria tratada 

Instalação do Con -
gresso Nli!.cional na 
3a. sessao legisla" 
tive. extraordinária 
da 5a. legislatura. 

Veto parcial ao PL/ 
20~65 -S.F. e 3.125 
13/65 - C.D. -

Discussão, em pri
meiro turno, ao Pro 
jeto de Emenda ã 
Consto n. 9/65 -

Ob~· 
va 

Re jeto! 
tado ( 
veto 
q/ aCE 
i tens 
1,4 e 
7.Man
tido 
g/aos 
demais 

Encer
rada 

a 
dis -:. 
CUBSao 



• 

CONGRESSl NACIONAL 

SESSÕES CONJillffAS 

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA 
~º de Data 
)Td~ 

Hora Convo- M e 5 . a 
cação Pres1dente 1\1 2/i 

138a. 6.12.65 21.30 6Ja.65 Moura . Catete Guido 

139a. 7.12.65 10 6.12.65 

, 

Andrade Pinheiro Mondin 
Catete 
Pinheiro 

Moure 
Andrade 

Catete GuiQ.o 
Pinheiro Mondin 

140a. 7.12.65 14.30 6.12.65 Moura 
Andrade 

Guido 
!I!ondin 

4la. 7.12.65 20.30 7.12.65 Moura Gudio Joaquim Adalberto ~ 

42a. 7.12.65 21 

Andrade Mondin Paren.te Sena 

7.12.65 Moura 
Andrade 
Guido 
Mondin 

Adalberto eatete Guido 
Senna Pinheiro Mondin 

Escru-
tIna -
õores 

XLIV/lO 

C~~a~~.)!'e3 Matéria tratada Oh; 
va 

-Nelson Carneiro Votaçao em 12 
Arruda câmara turno do Proj. 
Paulo Sarasate Emenda à Consto 
:Bernardo :Belo 9/65-CN.· 
Dnar Mendes 

-Daniel Kr:j.eger Conti1JUaçao da 
Nelson Carneiro votaçao em 1 2 
Pegro Aleixo turno do Proj •. 
doa0 Herculano Emenda à Consto 

n. 9/65-CN. 

Discussão em 2 Q Apro-
turno do Proj. vado. 
Emenda à Consto 
n. 9/65 - CN. 
Promulgação da 
Emenda Constitu-
cional n. 19/65 
C.N. -Eurico Oliveira Diecueeao e tur- Apro-

Croacy Oliveira no único do p!/ vado 
E. Triches. 15/65 - CN. o 
J. Herculino subd 
:Benjamin Farah tuU::' 
Adolpho Oliveira VOe 



Data Hora Convo-
w 

caça0 

CONGRESS) NACIONAL 

SESSÕES CONJUNTAS 

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA 
M e s a 

~P~r~e~slr-a~e~n~t~e--~I~Q----~2nQr-----73õQ--~4~ºr----

143a. 8.12.65 10 7.12.65 Nogueira Ada1berto Cate te 
da Gama Sena Pinheiro 

l44a. 8.12.65 21.30 7.12.65 Moura Adalberto . Cate te Raul 

45a. 8.12.65 

Andrade Sena Pinheiro Giuberti 
eateta 
Pinheiro 

22.30 8.12.65 Catete 
Pinheiro 

-Joao_ 
Abraao· 
Guido 
Mondin 

Ada1berto Raul 
Sena Giuberti 

Escru
tIna -
dores 

Edmundo Leví 
Paulo Coelho 

MeJ,lo :Bragf,!, 
cIoao Abraao 
Jos~ Mandelli 
Antunes Olivei
ra. 

Mello-Brasa 
Jof,!,O Abraao 
Josl§ Mandelli 
Antunes Olivei
ra. 

XL IV/ll 

Matéria tratada 

Vetos presidenciais Reja 
totais aos pL(2982/ tadõe 
65-C.D. e 184/65-S.F- os 

PL(3.071/65-C,D. e vetos 
265/65 - S. F. 

Veto presidencial 
total ao PL(2.704/ 
61 na C.D. e 38/63 
no S. F. 

Veto presidencial 
parcial ao PL/7/65 
CN. 

Mani! 
do õ 

veto. 

Mant1-
doo 
veto. 



ANEXO XLV 
VETOS PRESIDENCIAIS 



ANEXO N. XLV 

Proicto ---.-.---___ . ___ .' ••• ______ t..: •. __ ._. ____ .•. ____________ . _______ • __ 

-r' O . 
~~ rlgon 

S .F. C.D. 

6/64 C.N. 

202/64 2203-A/64 C.D. 

219/64 2352-A/64 C.D. 

Emcnt;:o. , 

Dispõe sôbre o aproveitamen 
to de funcionários das aü 
tarquias que menciona e dã 
outras providências. 

Fixa novos valores para os 
stmbolos dos cargos e fun _ 
'çoee gratificadas do quadro 
do pessoal da Secretaria e 
Serviços Auxiliares do Tri
bunal de Justiça do Die~ 
Federal edá outras provi 
dênciaa. 

Fixa novos valores páraos 
símbolos dos cargos do qua
dro do pessoal da Secretaria 
do Tribu.nal Regi0JJaldo Tra'" 
ballJo da 4a 1 Regiao e dá o:!! 
tras providencias. _ 

Po.rte 

Art. lI! e seus 
§§~ Art. 22 e 
seu §. Art. 311 
Totalidade. § 
51! do art. 42. 

Totalidade do 
projeto. 

Totalidade 
projeto. 

do 

- 1 -

Veto )l~csic1cnci::ll _ 
RcCcbi- Ji-l1rccic:c:D.o 

Oboervo.cõcs 
--"-'-~._-- .... _--

fi c n t o 1'5ãtC:.- R e mie:"';' lr:t"ê~n""c1-:rQ 

24.3.65 

25.3.65 

Foram manti 
doe os arts. 
lI! e 211- Re
jeitados os 
deDJais dis
posi ti voe ve 
tadoa. -

Foi mantido 
o projeto ve 
tado. -

Foi mantido 
o projeto ve
tado. 

237/64 2247-A/64 C.D. Pixa novos valores para os Totalidade 
s~bolo8 dos cargos e - fun - projeto. 
çoes gratificadas do quadro cV-

do 1l2.64 25.3.65 Foi mantido o 
projeto veta
do. pessoal da-secretaria.do Tri-

bunal Itegional do Trabalhp da 
3a. Regiao e dá outras provi-
dências. 

-..;.; 



"\r:GTOS :::r.ESIDEr'CIAIS _.- -_._-_ .. - --

" I'rojcto ---_ .. _._---_. - --'- .•. -_ .. - - ._-- -_.- --_ .. ---- --_._--- -----_._~ 
Origem 

S.F. C.D. 

199/64 226~64 -C.D. 

12/64 

24/64 c .tl. 

207/64 15/63 C.D. 

Emcnt('. 
• 

D1s~e sôbre a unificação dE! 
frequência. da çorrente elé -
trica no Paif3~-' '.' 

Reorganiza o Depart8~ento Fe 
deral de Segurança Pública
e dá. ou tras pro·vid~ncias. 

Po.rte 
[;, tingÜl8. 

Parágrafo úni :1.;1.;2.64 
co do art. 2.~ 

)..:rt. 22 e seu 1 J2. 64 
§. e art. 23. 

Altera disnositivoa da Le~ Art. 6g -
n. 4.122 dá 27 de agôato da 
1 962, que cooeU'tui a Sido-
rúrgica de Santa C~te:ina S.A. 
s dá outras providenc~aa. 

J>1ap-Ge sôpre a política e as 
1ns+,1tu1çoee monetá.rias, oan
cárias e crediticias, cria o 
ConseJ~o Monetário Nacional,e 
dá outras providências. . 

Art. 42 ne. I e _.5.2.65 
II - A~t. 4º n. 
TI' - Art. 4º n. 
V - Art. 59 - pa-
la '\iras: f orilulada 
pelo Conselho Mo
netário Nacional-
Art. 4º n. XIV -
Alinea b do n.XIV 
do art:-4Q - Art. 
4Q -no rir - * 39 
do art. 42 - ~ 211 -
do art. 6 2 • Art. 
1 9 ~. ri . 

25.3.65 

25.3.65 

25.3.65 

30.3.65 

ANEXO ~. !fY. -2-

Rejeitado 
o dispos! 
tivo veta= 
do. 

Rejeitados 
08 dispósi
tiV08 veta
dos. 

Rejeitado o 
disposi ti vo 
vetado. 

Man+,ido o 
veto em to
dos os itens 
vetados. 



VI:TOS :::nESIDEl':CIAIS 

,. ) -- Receb1dn3 em SCGS;O lCGü.:L).t:i_w~ anterior _._-.-- -- --- -_.-'----'-. 

____ . __ . _________ ?F_oj>cj~.o> _~. _' __ .'. ___ ~~ ___ . __ ~ __ ~~~_~~ 

S:F. C.D. 

:;.'I~·:'cro O .,..,. ~ ~,lcntn Pa.rte • W"- r~bCÚ .!:oIJ 

. a~ingidq 

207/6415/63- C.D. Dispõe sÔQre a política e as 
instituiçoes monetárias, ban 
cárias e crediticias, cria õ 
Conselho Monetário Nacional, 
e dá outras providências. 

Art. 10, n. I - 5.2.65 

I lQ do Art. 10-
22 do Art. 10-

:.(22 . do Art. 18-
N. VIII do art. 
19 - §§ 32 e 42 
do Ar-f;. 21 - § 
único do art. 30 
Art. 46 - Art. 52 
aI. b § 5º 

10/64 C.N. Dispõe sôllre os 6rgã~s de re 
preeentaçao dos estudantes ã 
dá outras providências. 

181/64 224~4 C.D. -Regula a tributaçao pelo 1m 
pôsto de renda, doe d~eitoã 
do autor, da remuneraçao de. 
professores e jornalistas e 
dos vencimentos dos magistra 
doe. ~ 

118/64 141B/63 C.D. Assegura a08 aposentados o 
direito de ~ercerem cargo ~ 
adm1nistraç~0 sindical e de 
representaçao profissional. 

§único do art.22 1.12.64 

§ único do art.)Q 1.12.64 

Total1dad§ do p~ 1.12.64 
jeto. 

14/64 C.N. Altera disposições das Leis Ar. 82 
ne,4.357 de 16.7.64 e 4.388 
de 28~8.64 ""; 

1.12-.64 

. ::. 

ANEXO N. XLV _ 3 -.' 

31.3.65 

1.4.65 

1.4.65 

Mantido o 
veto em to 
doa oa eeüs 
itens. 

Marítido o 
veto. 

Mantido 
veto. 

o 

1~4.65 . Mantido o 
veto. 

1.4.65 . Mantiào o 
veto. 

-Oboerv:lcocG _. - - - -~_ . ..,.".-~--

-' 



._-_._---
l'~{t::lcro 

.F. C.D. 
Origem 

65/64 2369/64 C.D. 

13/64 C.N. 

L3/64 C.N. 

~6/64 C.N. 

-
Veto ')resiclcncinl 

Emcntn Pnrte 

Encwadra os atuais. professo .Art. 1" § únioo 
resfundadores em cargos de Arts. 211 , 311~" 411 
Professor de Ensino Superior. e 511. 

1.12.64 

Regula a locação dos prédios 
urbanos. 

-Regula a locaçao dos précli.oe 
urbanos. 

- .. Dispoe sobra o Estatuto da 
Terra e dá outrasprovidêa 
eias. 

§ Úiúco do art. 1.12.64 
51! - § 211 do art. 
62 - § único do 
art. 811 - Inciso 
VII do art. li. 
Inciso XI do art. 
XI - § 211 do art. 
11 - § 22 do art. 
13 -

§ 52 do art. 11- 1~12.64 
Art. 12 - Inciao 
III do art. 17 -
"Art. 19 - § la . 
do art.. 19 - Inci-
so III do art. 26. 

Inciso VI do art. 5:;2~65 
42- Inciso VIII do 
art. 42 - Inciso 
IX do art. 4 2 -a1! 
nea e do art. 17 = 
§ 2 2-do art. 42 -
.Art. 51 e § - Arti-
~o 52 - .Art. 54 §§-
i 50 do art.· 61 -
§' 7Q do "art .. 61 
§ 8Q do art. 61 aI. 
a do inciso V do 
. .R.nt_ 'lA.=. 

Mantido o 
veto. 

Mantido o 
veto. 

Mantido o 
veto 

Rejeitados 
QS disposi
tivos veta-

. doe. 

ANEXO N. !!!! -4-



• 
vr.TOS l'HESIDEl:CIAIS 

- --------

_____________ -_______ TT_oj_c.:t_o _______ -------------_._--~----'-'-
IY·1..DCrO Origom ]~~(JI'lt;:: 

S.F. C.D. 

26/64 C.N. 

43/64 2.350-B/64 C.D. 

Dispõe sôbre o Estatuto da 
Terra e dá outras providêB 
c:t.as. 

Dispõe sôbré o impôsto do 
sêlo e dá outras providên
cias. 

Perte. 
,.., .'~. r-.:'! ...... 
u vlnt;;;,l.ú,:... 

Al. f do inciso V 5~·2 .. 65 
Al't.-74 - Al. h do 
inciso V do art.7 4 
§ único do art.88-
§ 22 do art. 92 ;.,.. 
Inciso XIII do art. 
95-!nciso II do art. 
117 - Inciso III do 
art. 117 - § 29 do 
art. 119 - Art. 126 
Art. 127 -
Inciao VIII do art. 5.2.65 
82 - Art. 57 -. 

• 

22.4.65 

27.4.65 

92/64 2.661-B,/61 C.D. Federaliza o Instituto Bor~ 
gee da Costa, ex-Instituto 
de Radimn do Eet. de Minaa 
Gerais. 

Totalidade do proje- 5..2.65 27.4.65 
to. 

57/64 2.357-E/64 C.D, IneU tu1 no Ministério da 
Fazenda, ooadaetro Geral 
de Pessoas Jurfdioae, cria 
o_Departamento de Arreoada
çao e dá outras providên -
ciaa. 

Art. 19 e §§. 

71/64 2.3~0/64 C.D. Dispõe sôbre 
consumo e;' dá 

-- - -- -----------dânc1ae. -~--. 

o impôsto de §19 do art. 62- N. 
Outra.s provi XXIV dO art. 72 -§ 

-- _.:. 3 9 -do~art. -14 -Art. 
124 e §§ ~- Posição 
40.01 da Tabela 

5.2 .• 65 27 .4.65 . 

ANEXO !!. XLV -5-

Rejeitados 
todos os 
dispositi
vos vetados. 

Mantido o 
veto 

Transferido 
pelo Sr.Pre
sidente. 

Rejeitado o 
veto. 

Transferido 
pelos Lide
res. 



"- , l~1.1.iile r o OriGem 

.F. C.D. 

18/64 l,406B/65 C.D. 

!8/64 1.406B/65 C.D. 

C.N. 

VETOS rm:SIDEFCIAIS ANEXO N. XLV - 6 ==.;;. ... 

-----_._------- . Veto ~rcsidencia1 
Rcõcbi- Aprccic.r,;:8.o I2nentC'. • Parte 

. (J. tingida mento Iíãb _ ----nésul'tnêlQ 

D1epõe sôbre a reeetrutura 
çaoadministrativa do DiA 
trito Federal. 

- ... D1spoe sobre a reeetrutura 
çao admih1stra ti va do Diã 
trito Federal. 

Art. 2g al. f - 5.2.65 
§ .22 do art.-3!! 
Art. 10 - §ún1-
co do art. 13 -
Art. 12 ~ Alínea 
d do art. 15 - § 
'blldo art. 15 
Al. b do art.16-
Art.-18 - aI. c 
do art. 16 - Art. 
18 (IODF). 

§ -dnico do art ~6 5.2.65 
Art. 18 § únioo -
Art. 18 - (TNB) 
Art. 18 -(IRE) 
Art, 18 -(LOB) 

. Art. 18 -. (SAE) 
Art. 18 - (3W) 

Dispõe sôbre vencimentos e 
salários do pessoal da Rede Art.~: 
Ferroviária Federal S.A. e Art. 
dá outras proviqências. 

5.2.65 

4.5.65 Re jei tados " 
os diaposi
tivos veta
dos. 

Rejeitados 
os disposi
tivos veta
dos. 

Mantido 
veto. 

o 

\/'64 468B/63 C.D. Conc~de aoa servidores da Art. 4Q 

Viaçao Férrea do Rio Grande 
6.5.65 Mantido o 

veto. 
do Sul aposentados até 31.12 
59 abono provis6rio de que 
trata a lei 3.531 de 19.1.59, 
e dá outras prOvidências. 

. .... 

• 

o 



I'roicto _______ 0. __ 0 __ J.} __ • O •• _. ____ •• ________ ._. __ _ 

Origen 

S.F. C.D. 

31j/64 2.419B/64 C.D. 

1.9/64 C.N. 

19/64 C.H" 

~80/642.223B/64 C.D. 

J2i1cnto. I';)rte 
• ,. 1 :t 

n-c~ng~aa 

Define a competência jul- Artigo 22 
gadora de rc~soe fiscais. 

Dispõe aôbre o condomínio 
em edifícios e sôbre incor
poraçao imobiUá.riae 

Dispõe sôbre o condonín1o' 
.(' ,. em nlif~Qios e sobr.e in -

oor!(ol'açao 1mobiliá't':i..a.. 

Altera a, legislaçao relati-
va ao im'P6sto único ..... -s,Jore 
lubrificã..."'ltef'l e combustíveis 
líqu1do~ e ~a6oeoa e 
tras providenuiae. 

dá o:!! 

Art. 21'1 - § ú- 5.2.6? 
môo d.O art.28-
§ único do art. 
2~ -Art • .3 R lU't. 
4\'1 - § 22 do 
art. 10 - § ~2 
do art. 15 -~ 15;: 
n1co do art. 18 .-
§ Ú11i~c; do art. 
19 .. Art. 26 or§ 
7 12 do a:rt. 32 

§ 42 do art. 34 -~~2.65 
Inciso VI d~ art. . 
4 3 ~. Art o 4-4 - Art, 
,~8 - .~t. 5't - § 211 
do art. 1':3 .~ JJ·t. 
69 L' 

i 
612 do art. 112- l.12.65 
3 12 do ar-i; • 211 
41'1 do art. 22 .-
31'1 do art. 3 ll 
212 . do art • 6\'1 

~ 32 d~ ar-to 62 

6.5.65 

20.5.65 

..... 

ME.ntido o 
veto. 

Ma.ntido os 
vetos. 

Mantidos os 
vetos. 

Rejeita.dós 
os disposi
tivos veta
dos. 

'. 

ObceIT~9Õc s 
C 



• 

l'rojcto ------._--,---_. _ .... _. -.-. .~._~ •... _ ..• -_ .•. _--. ----_.:-..--_._._---
-T' O . i.1.U".18ro :r:~GCL1 EIilcnt" 

'.F. C.D. 
:47/64 2.348/64 C.D. Aproya o Plano Nacional de 

Viaçao. 

:47/64 20348B/64 C.D. Aproya o Plano Nacional de 
Viaçao. 

!47/64 2.348B/64 

~47/64 2.348B,!64 

C.D. Aproya o Plano Naoional de 
Viaçao. 

C.D. Aproxa o Plano Nacional de 
Viaçao. 

Pnrte 

Artigo 52 - Art. 5.2.64 
62 - § único do 
Art~.611 - Rodo. -
viae: BR-10l-BR-
120 - BR- 122 -
:aR ... 234 ... BR. ... 251-
BR-273 -:BR-265-
BR-308-BR-252 :BR-
354-

BR-359 -IíR-367 5.2.64 
BR-269-BR-373 -
liR-383-:BR-417 -
BR-4l9-BR-420 -
BR-451 ·-BR-458-
BR-46l-RR- 474-

BR-464-BR-470- 5.2.64 
BR-47l-BR-475-
IlR-476-BR-477-
BR-478-BR-419-
BR-48O-BR-48l
BR-482-BR-485. 
Rodoviaa:BR-459 5.2.64 
BR-486 - Ji'erro
vias.Criatalina
Verissimo. 1-55-
L 56 - Portos Ma 

" ri timos e Portoã 
Fluviais: 

10.6.65 

15.6.65 

ANEXO N. XLV ."s ... 

Mantido o 
veto quanto 
ao art.!)2 e 
62 , rejei -
tadoe os de
mais. 

Obce;::y<1.ç,õc...L 

Mantido o ve
to quanto" à 
BR-373,BR-4l1 
e BR-457, re
jeitados os 
demais. 

Re jei'tadoB 08 

vetos. 

Rejeitado o ve
to qf à BR-486, 
q~nto a Liga
çao 1-55 ea1-56. 
Mantidos 08 de
maiso 



VETOS PRESIDEFCIAIS _.- --'- ANEXO N. XLV -9 .- - -- - ..... - _. - - -. _ .. " .. 

A) 

_____ l?F.,.oj;.=to. ________ _ 

Origem Emcnt3 Veto ?~csiQcnci~l Oboervaçõeo 
p t TICécbi~ Al1rcci0.s;ao u. _______ u ____ n _______ U_m __ 

- - J-' ua:rd~ - 00 monto Pilo:to.. ResultaM 
Etímcro 

S.F. C.D. 

247/64 2.348:8/64 C.D. 

.. _- ."---- -

180/64 2.223D/64 C'.D. 

225/64 2.300/64 C.D. 

313/64 2.426/64 C.D. 

236/64 942/63 C.D. 

206/64 2.200/64 C.D. 

oa':;lngl a __ 

Aproya O Plano Nacional de Portos fluviais 5.2.65 __ 
Vlaçao • o o -- - - ---- - ----------e-Aeropõr"tos :-- - --- ------ -- -

------------- - .-.- ---- - -._-

U tera a legiSlação rela ti- Art. 16 §§ IQ 1.12.64 va ao 1mpôsto úní60 sôbre lu e 3" do ar,t. 16-brlficantes e cambu6tfve1s~ § 5º do art. 16 -liquidos e ~6oaos e dá Cu Art. 17 e ~§ -tras proVidencias. Art. 21 e § -
Art. 22 - Art. 23 ... 

Dispõe sôbre a liqUidação, Art. 7 2 e seu pa- 5.2.65 pQr acôrdo, das desapropria ragrafo. 
çoe6 ~retuadas no nordeste; 

Fixa oa vencimentos dos mem Art. 3 Q e seu pa- 5.2.65 broa do Ministério Pdb1ico-:- rágrafo. 
Federal e_do Serviço Jurid1-
co da Uniao e dá outras pro-
vidêncif;ls. 

o C:i:'hi. Juntas de Concili~çao e Art. 3 Q - 5.2.65 JUlgamento na 4a.. Reg1ao da 
Justiça do Tra~o e dá ou-
tras prov~dências~ 
Estima a;Res;:eita e fixa a Des- Artigo 6a, pa_ 5.2;'65 pesa da Uniao para o exerci:'- 'rágr'afo ú..-rlco,~L cio financeiro de 1 965. 

16.6.1i5----Rejeitado 
o veto q/ 

22.6.65 

30.6.65 

300 6.65 

30.6.65 

30.6.65 

.-'.~. 

portos flu 
viats. -

l'rTantido Ó 
art. 17 e 
parágrafos 
e réjeita-
dos 08 de -
mais. 

Mantido o 
veto. 

Rejeitado 
(I veto. 

mantido I) 

veto. 

Mantido o 
veto. 

.-.. _---- .. -



w 

VTITOS PP..ESIDEFCIAIS 

Veto ~rcsidcncial . 
-----~._----- Rocobi- Apreciar.ao Origem 

3.F. C .D. 

~42/64 2349/64 C.D. DisPõe_sôbre a elaboração e 
execuoao de Planos Quadrie
naiJij àe Obras para a illlplan
taçaij do Plano Nacional de 
Viaçao. 

48/64 2.351B/64 C.D. 
~ A A 

Dispoe ~obre o imP9sto que 
racai sobre as rendas e pro 
ventos de qualquer naturezã. 

92/64 2.661B/61 C.D. Federaliza o Instituto Borges 
da Costa, ex-Instituto do Ra-
4ium do Est. de Minas Gerais. 

6/64 2.569/C/61 C.D. Federal1za o Conservat6ric~ 
mátioo e MUsical de Sao Paulõ. 

,26/64 2.570/0/61 C.D. Federaliza o In~tituto de Mú
sica da :Bahia e dá outras pro 
vidências. -

.73/64 333/63 

o 

C.D. Isenta o lnsti'tuto de 'Prev:1.dên 
cia'de Pernambuco de impostor 
e taxas que incidam ou venham 
a: incidir na compra das 'ações 

da firma "EIr(pr9o?ndimentoe Santa 
f'I ..... , .. c:: A " ~ ..... 'c> Ar> <::.:,,1 _ 1 .1':l_"R.,,,;_ 

Parte 
otiAGiaa. mento DUt~ ReSU1~aa6 

p • 

§ 29 do a.r.t. 5.2.65 
7° -

Art. 2 9 -§ úni 5~t"2~5 
co do art. Jº :: 
Art. 89 e §§ -' 
Item II do art~ 
10 - § 49 do a.rtt. 
15 - § 82 do a:bt. 
15 - Item X do 
art. 17 -Item III 
do art. 18 e art. 
88~ 

Totalidade do p.=tO 5.2.65 
jato. ' 

Totalidad.e do pr,2, 5.2.65 
jeto. 

Totalidade do pr,2, 5.2.65 
jeto. 

Totalidade do pr.Q 5;'2.65 
.. je-to. 

. ..-1-

M8.ntido o 
veto. 

flfu.ntidos os 
vetos. 

14.7.65 Mantido o 
veto. 

14.1.65 Mantido O 
veto. . 

14.7.65 Mantido 'o 
veto. 

Mantido o 
veto. 

Obcervações 



ANExo N. ~ _ J.l ... 

VETOS PRESIDENCIAIS 

A) Recebiclcs en sessao legislativa antGrior 

origem 
Projeto 

Ementa Número 

S.F. C.D. 

297/64 2.158/64 

271/64 2.~60/64 

223/64 2.322E/64 

C.D. 

C.D. 

.~ ... 
Diapoe sobre o prazo de vali
dade de conçursoe pÚblicos p~ 
ra candidatos habilitados que 
estejam exercendo ou hajam a~ 
sumido mandato legislativo ou 
executivo. 

Dispõe sôbre o impôsto de cOE 
sumo e dá outras p~vidênciaa. 

C.D. Disciplina a desapropriaçao 
para as obras de combate às 
sêcas do Nordeste. 

-

J.5ãr:=te 
atingida 

...--__ .--.--"V.:....::;..e"t.=..· =-0 ")1' e sidencial ôbservaç ôe s 
Recebi-O Apreciação' 
mento Data Resul~ 

Totalidade do 
projeto. 

§ J.2 do art.62 5.2.65 
Inciso xmv dQ 
8.1't.72 • Poeiçao 
84.41. § 3 2 do 
art. 114- .A:1it. 
124 - Posiçao 
40.01 da tabela. 

Art. 72 -Artigo 5~2ó65 
82-Art.8!l §§ 12, 
22 , 3 2 e 42 -Art. 
92 e seu parásr:a 
fo. Art. 10 e 
seu parágrafo. 
Art. 11 - Art.16 
Art. 18 Art.IS -
Art. 21 - Art.22 
Art. 23 - § 212 do 
Art. 30 - Art.32 
Art. 13- Art. 14 
Art. 17 

J.4.7.65 

14.7.65 

11.8.65 

..... 1. 

Rejeitado 
o veto, 

Mantido os 
vetos. 

Mantidos os 
vetos. 



~ - - - - ----- - - - ------- --- - --.., 

Número 
Projeto 

V.ETOS I'R8S ID:CNCIAIS ---

D~rlta----·_·_--- --Parte 
atinGida 

ANEXO N. XrN - 12 _ 

~~,-,-....:Veto :'residcncial ôbservações 
Recebi---· ApTeci ação 

s.r. C.D. 
mento Data Resul tâdõ 

223/64 2.322B/64 C.D. 

223/64 2. 322/B/64 C.D. 

22/64 C.N. 

Disciplina. a desapropriaçuo :e.ê: 
ra as obras de combate às se
cas do Nordeste. 

Disciplina a desapropriaçao 
ra as obras de combate às 
cas do Nordeste. 

pu -se 

Institui o Conselho Nacional 
de Transportes e dá outras pr~ 
vidências. 

§ lº do 5.2.65 
art. 26 -§ 
2º do art. 
26 - ~ 3 º 
do art. 26 
§ 4º do art. 
26~ 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Art. 

27 -
28 e §§ 
32 ~ lº 
34 ~ 2 2 

37 

5.2.65 

Item 2 do 5.2.65 
art. 22 -Item 
5 do art. 22 
§ 2º do art. 
22 - Art. 32 
aI. i § 1 2 do 
art.-3º -Art. 
3 2 - aI. m § 
1 2 do art:- 32 
aI. m - § 1 2 
do ar'f. 3º-§ 
único do art. 
10. -

11.8.65 

12.8.65 

31. 8.65 

.... ,. 

Mantidos 
os vetos. 

Mantidos 
os vetos. 

Mantidos 
os vetos. 



VETOS PRESIDENCIAIS 

A) Recebic1.cs em sessao legislQ_ti v.::\ anterior 

Número OrigeE: 

s.r. C.D. 

22/64 C.N. 

22/64 C.N. 

Projeto 
};;r,lentã---------- -- ---Pa:rte 

atin{;ida 

Institui o Conselho Nacio -
nal de Transportes e dá ou 
tras prOvidências. 

Institui o Conselho Nacio
nal de Transportes e dá ou 
tras prOvidências. 

Art.3 Q,al.o 5.2.65 
§ 1 12 do art.3 2 
§ único do art 
10. Art.3º aI. 
p - § 1 12 do 
art. 3 Q aI. ;e 
art. 3 Q alo 9. 
art. 3 12 alo r 
§ 112 do art.-
3 2 aI. r -Art. 
3º aI. s - § lI! 
do art.3º a1.s 
Art.3 Q aI. t -
§ único do ãrt. 
10: palavr/iLs. 

§ 12 do art.3 2 5.2.65 
§ 3 Q do art. 3 Q 

Item IIr do art. 
11 - § 22 do 
art. 12 - Art .12 
-palavra - Art. 
42 e § - Art.8!! 
Art.lQ § único --
§ único do art. 
11.,-

.,,; .. 

1.9.65 Rejeitado 
-o veto gJ 
artigo 3 11 
alineas o 
9. e ~, a .... 
provado 4/ 
aos de 
mais. 

1.9.65 Mantidos 
os vetos. 



VETOS PRESIDENCIAIS ANEXO 1'1. XI}l. -14 _ 

A) Recebic1.as em sessao legisJ.~j;iva anterior 

Projeto 
Número OrigeE! Ementa ··---·----J.5ãrtê 

atingida 

__ ....-,-_V~et..c..:....o:1residenciaJ. ... ôbservaçoes 
Recebi- Apreciaçao 
ment o na ta . ne sul ta.dD 

S.F. C.D. 

153(64 1.857/60 C.D. Dispõe sôbre o cus.teio, pela União, 
no exercic10 de 1960, dos serviços 
públicos transferidos para o Esta
do da Guanabara pela Lei n.3.752,de 
14 de abril de 1 960. 

Art. 1 Q- 5.2.65 
Art. 312 -
§ único 
do art.5 Q 

Arts. 612 
e 72 

153/64 1.857/60 C.D. Dispõe sôbre o custeio pela União, Art. 1 2 - 5.2.65 
no exercicio de 1 960, dos servi - Art. 3º -
ços públicos transferidos para o § único do 
Estado da Guanabara pela Lei n.3.752, artigo 5º-
de 14 de abril de 1 960. Arts. 62 e 

72 

9.9.65 

3.11.65 

Agiada a vota
çao :por falta 

. de número. 

Agiada a vota
çao :por falta 
de número. 



• 
VETOS PRESIDENCIAIS AnEXO N. ~- 1 -

B) -- TIcccbidos ~ ~~ l(~gislati va 3. (IUe S8 refere ~ nelatório 

S.F. C.D. 

3/65 C.N. 

18/65 3.459B/61 C.D. 

320/64 2.424B/64 C.D. 

251/64 817/59 C.D. 

Dispõe sôbre subsídios, ven 
cimentos, salários e proven 
tos e dá outras providên = 
cias. 

Eatende aos seouritários o 
disposto nos artigos 22!, 
225 e 226 da' Consolidaçao 
das Leis do Trabalho e na 
Lei n. 4.178 de 11.12.62. 

Concede isençªo de tributoa 
para importaçao de bens e dá 
outras providências. 

Permite a consignação em fo 
lha de pagamento de mensalI
dades e descontos em favor 
da Caixa Beneficente dos Em
pregados da Alfândega do Rio 
de Janeiro. ' 

Parte
atingida 

V(~to' pl~es:ídericia:1' 
~n-ec-e'b~i------~--- Avreciaç;o 
illc"i1fü- Da ta .Fesult8do 

Parágrafo úni 11. 5 ~ 65 
co do art. 10. 

Totalidade do 11.5.65 
projeto. 

16.6.65 

16.6.65 

Art. lQ - Alínea i1.5.65 23.6.65 
m do item IV do 
ãrt. 12.Al. 1> do 
i tem IX. li."":"h do 
item IX. .AI. i do 
item IX, do art.l~ 
Itens XIV e XV. 
§ 32 do art. 19 -
Art. 4l e art. 52. 

Art. lQ - (pala -
vrae) 30.6.65 

'-
Mantido o 
veto. 

Mantido o 
veto. 

Rejeitados' 
os disposi
tivos,veta
dos. 

Mantido 
veto. 

o 

Ob's'erva'ç'õé$ 
--_._~ 



VETOS PRESIDENCIAIS 

B) .. l1cccbidos em .. scssao l(~gislativa §!; CJ.ue s<::. refere o TIelatório 

N'Uln"-c..,..r-o,..------,.OrlGclu- X .. _:t: -<?.-~-t-llie11ta _._-- ---.------..P"a-r-,t;-e. 

S.F. C.D. 

.44/63 

54/65 

78/65 

11/64 

3.272/61 C.D • Concede isençao dos impostos 
de importaçao e de consumo, 
mantida a taxa de despacho a
duaneiro,_para equipamentos 
de produçao, sobressalentes e 
ferramentas destinados às in 
dústrias_de filmes virgens e 
à produçao de matérias primas 
lndisJ'.< .. ~l3áveis à sua fabrica
çao. 

2.719A/65 C.D. Fixa os valores para os s;1mbo 
los dos cargos e das funçoes
gratificadas do quadro da Se
cretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2a. Regiao e dá 
outras providências. 

4. 245D/62 

2.439/64 

C.D. DispQ€ sôbre o exercicio da Pro 
.fissao de carregador e trans~ 
tador de bagagens em portos do 
pais e dá outras providências. 

S.F. Autoriza a cessão, à Prefeitu
ra MUnicipal de Campo Grande, 
de área pertencente à Uniao, 
para aproveitamento agricola. 

atingida 

Totalidade do 
projeto. 

Totalidade 
projeto. 

do 

Art. 12- § 32 
do art.1 9 -
art. 22 art.3º 
e §§ Art. 12 e 
Art. 14. 

Totalidade do 
projeto. 

26.5.65 

26.5.65 6.7.65 

20.4.65 7.7.65 . 

ANEXO N. XLV 

Mantido 
veto. 

o 

Rejeitado o 
veto. 

Mantidos os 
vetos. 

Mantido o 
veto. 



------------------~,~ 

,B) .. nccobidos em "sossao lcgislativcl §. 5lue se ~fere o [(olatório 

NUin·-e-r-o-----CJrl~mü--r:·-:r:··?.·-~~·~entã- _ ... _-- -·-------,-.........,P'<"""a-r-:t-e. 

S.F. C.D. 
atingida 

1/65 

79/64 

75/65 

170/64 

57/65 

C.N. 

2.626B/61 C.D. 

Incorpora os ~sos da C~ Artigo 
panha de Formaçao de Ge61o-
gos a Universidades Federais 
e dá outras providências. 

Cria a Escola Agricola de Ca 
conde, no Estado de S. Paulô 
e dá outras providências. 

'fotalidade 
projeto. 

do 

2.754/A/65 C.D. Fixa novos valores para OB 
sfmbolos dos cargos do Qua _ 
dro do Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional do Tra-

Totalidade 
projeto. 

do 

3.815/B/62 

balho da la. Regiao e dá ou 
tras providências. -

C.D.Autoriza o POder,Executivo a Artigo 
abrir pelo Uinistério da Aero 
náutica, o crédito especial àé 
Cr$ 500.000.000 desUnado a 
atender a8 despesas com o fi
nanciamento previsto na I..ei n. 
2.321 de 11.9.54. 

2.701/B/65 C.D.Batende aos rem&nescentes ou § 4Q do 
reformados da e~tinta Policia Art.184 da 
I'rlili tar do antigo T. do Acre 08 Lei n. 4328. 
dispositivos da Lei 4.328 de 30 
4.64 que institui o C6digo de ' 
Vencimentos doe 1lilitares. 

. Veto . 
hecebi
monto 

20.4.-65 

1.6.65 

28.6.65 

.. 

Data 

7 .. 7 .. 65 

7.7.65 

14.7.65 

3.8.65 

3.8.65 

A1~XO N. XLV _~_ 

Tesul tado 

Mantido o 
. veto. 

Rejeitado 
o veto. 

Rejeitado 
o veto. 

Faltou 
número. 

Faltou 
número. 

~ 



-----------------'~--- --------- -- -------------------

ANEXO N. XLV-4-

VETOS PRESIDENCIAIS 

B) -. Recebido::": ~ ~sc8saq legislativa Q:. que se refere E. Relatório 

NUiü--.e7r--o-----x-Orlç;em-X~hF. _0 j e t--~enta ------ --------P"""a-r-t.,--e

atingida 

Veto preúden"cicil 
ITeC~e~b~i---\'-~~- A~reciaç;o 
mento Data Iesul tudo 

S.F. C.D o 

71/6~- 313:8/63 C.Do Dá nova redação à à1nEB. c do 
artigo 15 da Le1 n. 1.1g4, 
de 30.8 .50,e stabelecehdo._pr~ 
zo trimestral para fixaçao -
dos preçoe de compra da bor
racha. -

83/65 2.738:8/63 C.D. Cria o Quadro de Práticos da 
Armada e dá outras providên
cias. 

70/64 3.815/:8/62 C.D. Autoriza o Poder Executivo a 

7/65 

. a,ltrir pelo Moda Aeronáutica 
o cr~dito especial de Cr$ ••• 
500.000.000 destinado a aten
der as despesas com o finan -
ciamel1to previsto na Lei n. 
2.321 de 11.9.54. 

2.701/:8/65 C.D. Estende aos remanescentes ou 
reformados da extinta Polí -
eia Militar do antigo T.do A 
ere 08 dispositivos da Lei -
4.328 de 30.4.64 que insti1u.1 
o C6digo de Vencimento8 dos 
Militareo. 

Ex.:j?ressoes! "de 2·.~ 7 ~65 
tres em tres me 
ses" e "trimes
tralmente". 

Artigo 62-

Artigo 32 -

§ 4º do Art. 
184 da Lei n. 
4.328. 

2.7.65 

2.7.65 

3.8.65 

3. 8.65 

10.8.65 

10.8.65-

Faltou nú
mero. 

Faltou nú
mero. 

Mantido 
veto. 

o 

Mantido o 
veto. 



VETOS J?TIESTDENGILIS 

J:T('!.l!1CrO 

S.F. C.D. 

7~64 313~/63 C.D. Dá ncya redação à alínea c do 
artigo 15 ds Lei n. 1.1847 de 
30.8.50, estabelecend.o nra
zo trimestral para fixaçao dos 
preços de compra da borracha.. 

83/65 2.738/B/63 C.~Cria o Quadro de Práticos da 
Armada e dá outras proYidên -
cias. 

34/65 

9/65 

35/62 

220/56 

2. 636/B/65 

1.l08/c/63 

C.D.Concede pensão aos beneficiá-
rios dos Congressistas que ti
veram. seus mandatos cassados e 
dos empregados de sociedades 
de economia mista demitidos em 
decorrência do Ato Institucio-
nal, e dá outras providências. 

CJ). Disciplina o pagamento das ~ 
tas dos illipoat08 de renda e 
consumo devidas aos Municíp1os'~ 

3.00l/B/6l C.D.Eátabeleêe "·condlçQàs.:nún1m.aa(le 
confôrto àqueles que trâba~ 
em estabelecimentos comerciais. 

562/55 C.D. Diepoe eôbre a legitimação ado
tiva. 

___ . __ . __ V ... C?_to ~~.J;S:_~3j~~~?_n.(;_j.:.:~} _________ Ob[>o~y~'~(,L'?~ 
Recebi·· J\··'rcc:~. (:.~o 
mc~r(6õ-·· Dat~i---"-"- -~_._ .. - 'JrÉ:St~)=-=tadr:--- _._._- ._-~-- _. __ ._ ...... _--

Exl?resSões:"de 2.7 0 65 
tres em três me 
S861/ e trimes :
tral.mente . li 

. Artigo 6Q 2.7.65 

§ 22 do art. la 8.6.65 
. .Art. 22 -
Art. 42 -
Art. 5 11 -
Art. 92 -

Totalidade do 3.5.65 
projeto. 

Art. 12 : 
palavras. 

8.6.65 

~ 
22 do art.6 2 .8.6.65 
único do art. 

Q...; palavras. 

10.8.65 

10.8.65 

17.8.65 

18.8.65 

18.8;65 

Mantido o 
veto. 

Mantido o 
veto. 

Mantidos 
os vetos. 

Mantido 
veto. 

Mantido 
veto. 

Mantido 
. veto. 

o 

o 

o 



----------------------------~ 

S.F. C.D. 

16/63 3.364/61 

2/65 2.703/65 

C. D. 

VETOS PP~SIDENCrAIS _ ... _- _."---

Modifica as normas processuais 
dos crimes previstos nOB arts. 
121, §3 Q, 129, § 62 , do C6digo 
Penal. 

rrãiTe 
!!-.Ungida 

Artigo 12 
parte final. 

C,D'. Dispõe sôbre isenção do pagamen Arte. 12 e 
to de emolumentos, taxao, pedã= 22. 
gios, quotas X outras despesas 
que recaiam sobre mercadorias ou 
eqUipamentos, im~ortados o~ ~oa-
dos, mediante acordo OU convenio 
com o Govêrno do Brasil e dá ou 
tras rro~~dências. -

nece 'êi-. 
mento 

7.4.65 

ANEXO N. XLV -' 6 _ 

Veto :>resic1cncj.::tl 
Aprecíaçao ... 

"'Dã~ta-- ------ FemiTfadO 

19.8.65 Mantido 
- veto. 

-o 

Observgsõc 

15.6.65 19.8.65 Mantido 
veto. 

o 

23/64 4.187/62 C.D, Altera dispositivo do ~,creto-1ei Totalidade 15.6.65 19.8.65 
n. Mll4 de 13 de janeiro ge 1942, do Mantido 

veto. 
o 

que regulamenta a prof1aaao de ~ projeto. 
judante de despachante aduaneiro. 



VETOS PRESIDENCIAIS 

B) -. Recebidos. ~ .. soasao lc~gi81ativa .Q. (lUe se refere .Q TIelat6rio 

~-=----nr'-i-9-' em-J:'-··J:·. _0 j e t o Nuniero "' 'i;Cl-e-n-t-a -.---.--------.,;-~ 
.lJll Parte. 

S.F. C.D. 

7/64 2.287/B/60 C.D. 

33/65 .2.594/65 C.D. 

Cria uma Escola de Educação ~-
. gr:ícola, no município de Joao 
Pinheiro, Minas Gera.is. 

atingida 

Totalidade 
do projeto. 

Complementa a Lei n. 3.917 de Art. 3 11 - Art. 
14 de julho de 1961, que reQrga 52- palavras. 
Diza o Min1st~rio das Relaçoea-
Exteriores. 

73/65···2.·707/65- 'C.D.··Dá nova redação ao § 22 e acres 
centa mais um parágrafo ao art-; 
16 da Lei n. 4.328 de 30 de abIfi 

.... _ ............................... _ .... _de .. I. 96.4.. JC.6digo. de vencimentos. 

Artigo 3 2 -

dos militares). 

24.8.65 

15.6.65 24.8.65 

28.6.65 . 24.8.65 

ANEXO N. XLV - 7 -

Mantido 
veto. 

o 

Mantido o 
veto •. 

Mantido 
veto. 

o 

53/65 2. 663-B/65 C.D. 
A1 tera disposi tivo. da.lei-3.244,··A.:t't.··)Q··-···15.-6.6-B·········26.·8 .-65· . ····Fal tou nmnero 
de 14 de agôsto de 1 957, que. au palavras. para votaçao. 
toriza a abertura de crédito ei 

7/65 

.... pecial,e dá outras providência13. 

C.N. Estabelece normas para o proces- Art. 22: pa- 4.8.65 
. __ .. _f3.<? .<!.C?~._.~J3f3iª!o~_.çoJ,.~~~~c>s, ... E! .. ª".4 .. 1a"?!'.Et~~ .§ .2~ 

. . _- .. ----. outras providencias. do art. 20 -

.; 

AI. b doar~. 
52 --Al. c do' 
art.5!!-"§"lQ 
do art. 62 

26.8.65' Faltou número 
paravotaçao •. 



VETOS PRESI]JE~~CI.A.IS 

B) .. ReccbidoGEE .. sessao legislativa aCJ.ue serefcre.~ Relatório 

NUiD.-e-:-r-=-o----..or1GêmJ"'··E -'?..-~t-inenta -. __ . --------.P ... a-r-tO;-e Ve't6 ... presiden'cial . 
TIecebi- --1A~~-:-r-e-c~i-a-ç~ã-o--

l.F. C.D. 

l08/65 2~753-E/65 

l03/65 2.736-65 

l17/65 2.793/65 

L04/65 2.732/65 

atingida' mento Data Iêsultado 

C.D.Transforma a Escola de Medici .§ único do 
na e Cirurg1!à do. Rio de Jane! art. 92 -
ro em Fundaçao e dá outras ~ 
vidências. -

C.D. Exclui do regime de prévio ]1 § único do 
cenciamento g do visto con61l= artigo 29-
lar importaçoes realizadas ~ palavras. 
los Ministérios Mi11 tares. 

C.D. - Â - -Dispoe §obre a 1nspeçao e fis Artigo 6Q 
calizaçao de ingredientes, alI -palavras -
mentos e ~roduto8 destinados ã 
alimentaçao animal, e dá ou-
tras providências. 

4.8.65 

4.8.65 

4-.8.65 

C.D. Dir.:cipl1na o mercado de capi -§ 6e do art~ 4.8.65 
tais e estabeleoe medidas pa- 45 -palavras-
ra o seu desenvolvimento. § 42 do art. 

50- palavras
§§ 52 ,62 ,7!!do 
art. 50 - § 22 
do art. 56 -
Art.60 -pala
vras - § 12 do 

. art. 64 -pala
vras. 

2.9.65 

2.9.65 

2.9.65 

8.9.65 

Mantido o 
veto. 

Mantido o 
veto.' 

Mantido o 
veto. 

Adia:d!à a 
votaçao por 
falta de 
mimero. 



','E'I'OS I'RESIDENCIAIS 
~-

B) .. TIcecbidos 2.@. "sessao legislativa ~ g,u.e ~ refere o TIclatório 

S.F. C.D. 

151/65 2.948-C/65 C.D. Modifica o art. 11 e seus pará 
grafos da Lei 1. 493 de 13 de de 
zembro (l,e 1951, al'1;erados pe
la Lei n. 2.266, de 12 de Julho 
de 1954 e dá outras prov:i den _ 
eias. 

Parte. 
atingida 

Art.lQ:pala
vras. 
Art. 2 2 -
palavras. 

129/65 2.847-B/65 C.D. Pro~ove os militares veteranos Art. 62 _ 
da Segunda Guerra Mundial licen-
ciados do aerviçQ ativo e inclui 
dos na reserva nao reIllUllerada. -

8/65 1.690/60 C.D. Dá. nova redação ao art.12 da lei Totalidade 
n. 3.725, de 28 de setembro de do projeto

o 1 959, que altera o limite de i-

J52/65 2.873-A/65 C.D. 

159/65 2.963/65 C.D. 

dade para permanência de ofieima 
no serviço ativo. 

Fixa novos valores pill'a oij oimbo- Totalia.àde 
los dos eargos e das funçoes 5Ta- do projete. 
tificadas do Quadro do Pessoal da 
S@cretaria 40 Tribunal Regional'~ \ a. Regiao) 
Fixa novos valores para o~ sfmbo- Totalidade 
los doa cargos e das funçoes gra- do projeto. 
t1f1eadas do Quadro do Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 5a. Regiao e dá ou 
traa proyidêno1as. -

.. 

. Ve'to' presíden'cúil' 
TIêê:-e'"rb-.i-_---"---- Apra dei ç~ o Ob ~ erv0'çõéS 
mento Da tu Thsul tudo 

17.9.65 12.10.65 

17.9.65 12.10.65 

17.9;65 12.10.65 

13.10.65 

17.9.65 13.10.65 

Mantidos 
os disposi
tivos veta
doa. 

Mantido o 
disposi tivo 
vetado. 

Rejeitado o 
projeto. 

Mantido o 
projeto. 

Mantido o 
projeto. 



----------------~~ .. 
VETOS PRESIDENCIAIS 

13) -. l7.cccbido8 ~ .. scssao legislativa ~ clue ~ refere .Q Il.ela~.§rio 
ANEXO N. XLV _ 10 _ 

NWii.ero -or12fclu- X.x: .. o_-~t..-:&Ú)nta· ------- .. ------..... P""a-r-.t-e. 

atingida 

Veto· preside·n-cÚil· _ • 
""h:-e-c-e ..... b"""i·-----"---- AIlre c la çao- Ob·c·erva·çQ3s 

S.F. C.D. mento Data Thsul tado 

116/65 2.746/65 

144/65 2.956/65 

C.D. Institui a Lei Orgânica 
Partidos Políticos. doe § único do art.ll 4.8.65 

-palavras - §,2Q 

do art.36- pala -
vras - Inciso 111 
do art. 43 - Art. 
47 - palavras 
Inciso III do art. 
43 - Art. 47 -pa -
lavras - Inciso 111 
do art. 51 - §§ 22 
e 62 do art. 51-pa
lavras - Art. 58 
palavras - Inciso 
11 do art. 62 -§ ú-
llico do art .64 
Art. 78 -Art.76 -
palavras - Art. 79 
Art~ 81- §:.. _._ 

C.D. Estabeleoe novos casos. de i~ Alínea b,item I do 4.8.65 
legibilidade com fundamento art. 12-Al.h do 
no art. 211 da Emenda Constitu item I do art. 12 _ 
eional n. 14. -. Al. i do item I do 

art.-12 - Artigo ~ 
palavras - .;. _ _ 

14.10.65 

19.10.65 

53/65 2.663/65 C.D. Altera dispositivo da Lei Art. 32 - palavras- 15.6.65 20.10.65 
3.244 de 14.8.J7, que autori-

. za a abertura de crédito espe 
eial e dá· outras providênciás. 

Mantidos 
os vetos. 

Mantidos os 
vetos. 

Rejeitados 
os vetos • 



• 

VETOS PRESIDENCIAIS 
A~~O N. XLV-ll-

B) .. TIcccbidos ~ .. seBsao legislativa Q. Que se refere ~ TIelai0.rio 

'f!U.lii c r o 

i.F. C.D. 

W4/65 2.732/65 C.D. 

46/65 2.660/65 C.D. 

35/65 2.640/65 C.D. 

82/65 2.740/65 C.D. 

Disciplina o mercado de capitais 
e estabelece medidas para o seu 
desenvo1'V1mento. 

-Isenta de impostos ge importaçao 
e oútras eohtribuiços 0li! bena ad
quiridos, __ mediante doaçao, pelas 
instituiçoee que se dedicam, s~m 
fina1idªde lucrativa, à prestaçao 
de assistência médico-hospita1ar. 

- ... 
crédito Dispoe Bob~e o seguro de 

à exportaçao, e dá outras provi -
~ciae. 

- ... Dispoe sobre a série de classes de 
pesquisador, e dá outras prov1dê~ 
eias. 

Parte. 
atingida 

Veto' preside'n'cúil ' 
~n~e-c-eb~~"------~ Apreciaç;o 
mento Data fesul tado 

§ 62 do art. 4.8.65 
45- § 411 do 
art. 50 -§§ 
52 ,6 Qe 72 do 
art. 50 - § 
212 do art.56 
Art. 60 - § 
1 2 do art. 
64 - palavras. 

Artigo 6 li - 22.6.65 

Artigo 7'~. 22.6~65 
Jr 

Art.2 2 - pa- 4.~~65 ' 
lavras. 

21.10.65 

4.11.65 

4.11.65 

4.11.65 

Mantidos os 
vetos. 

Mantido 
veto. 

Mantido 
veto. 

Mantido o 
veto. 

o 

o 



VETOS PRES IDEI'ICIiiIS A:NEXO N. XLV -12 _ 

B) .. Recebidos em sessao leGiSlativa _a (lue _se refere o TIelatório --I: 

NUln-e:-:r-o,--------,.OrJ.."2fém- )' ... :t: -<?.·-~·-t:..incnta ---- ------ Parte. Ve-to' presidencial' _ ........ _ .• 
TIeê~e~b~i'-----~--- A~reciaç~ O~~vaç~ 

S.F. C.D. 

125/65 2.839/65 C.D. 

96/65 2.66~65 C.D. 

Dispõe sôbre 
gratificaçao 
Lei n. 4.049 
de 1 962. 

o pagamento da 
prevista na 

de 13 de julho 

Dispõe sôbre os serviços do 
Registro do Comércio e ativi 
,dades afins' e dá outras prO=
vidências. 

atingida mento Data Thsul tado 

Parágraf o úrii 17 ~ 8.65 
co do art.1a;. 

§ 12 do art. 4.8.65 
21 -palavras _ 
§ 22 do art. 
21 

4.11.65 

4.11.65 

Mantido o 
veto. 

Mantido os 
vetos. 



37/65 

259/65 

273/65 

292/65 

450/65 

678/65 

ANEXO li. XLV~ 
-A H A I S TraDscriçao de docLuner,tc8 

APRESEN 
TAÇA O 

AUTOR 

14.3.65 Cattete rinheiro 

25,5.65 Aur61io Vianna 

26.5.65 Eugênio Barros 

1.6.65 Atílio Fontana 

8.7.65 Arthur Virgílio 

6.10.65 l1anoel Vilaça-

R E SUL DOCill>mN1'O A 
TRANSCREVER DArA DECISÃO 

Do editorial "Missao 1'18cio
na1", publicario n'O Globo, em 
sua edlç~o do dia 12 do mis em 
curso, 

17 • .3.65 

Do Boletim do Quartel-Gene- 25.5.65 
ral da Polícia Militar do D1~ 
to Federal,por ocasiQo do treni 
curso do l56Q aniversário da ~ - -poraçao. 

Do discurso pro~er1do pelo 1.6.65 
Sr.M1n1atro Djalma da Cunha Me! 
lo no Tribunal Federal de Recur . 
soa, em homenagem prestadf} ao sr 
Mareohal Eurico Gaspar Dutra. 

Doa dois discursos proferi- 2.6.65 
dos pelo Exmo.Sr.Presidente da 
República,por ocasião de sua vi 
ai ta ao Estado do Piauí. -

Do discurso proferido pelo 8.7.65 
Sr.IvIinistro Ribeiro da Costê,:P~ 
blicado no "Correio da Manha,do 
dia 2 de julho do corrente ano. 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovaéo 

Aprovado 

Do discurso proferido por S. 12.10.65 Aprovado 
Santidade o ~apa Paulo ;{I peran-
te a Assembleia das Naçoes Unhla.s. 

T A D O 
TRANSCRIÇAO 

DCN PAGo 

18.3.65 

27.5.65 

2.6.65 

3.6.65 

10.7.65 

13.10.65 

421 
21} cal. 

1475 
41 colo 

1561 
Ira colo 

1589 
li colo 
1590 
lI! co1. 

2366 
21 co1. 

3376 
3'" colo 



REQTO 

773/65 

788/65 

'A N A I S - Transc'riçao de document os 

APRESENTAÇÃO AUTOR 

20.11.65 Ruy Carneiro 

Docm/lENTO A TRANSCREVER 

Discursos profer:Ldos no has 
teamento da Bandeira, noS; 
nado Federal, no dia. 19' dGi 
corrente, pelo Sr. Sen.Vi
valdo Lima e pelo Redator -
José Benício Tavares da Cu
nha Mellc. 

DATA 

23.11.65 

XLVI - 2 -

R E SUL T A 'D O 
DEcrSAO TRANSCRIçAO 

DCN PAG --- ---
Aprovado 24.11.65 4338 

la. cal. 

24.11.65 Vivaldo Lima Entrevista dada pela Sr. Mi 
nistro da Saúde a "O Globo~ 
publicada em 23 do corrente. 

25.11.65 Aprovado 1.12.65 4483 
IA. colo 



ANEXO L 
FALAS DA PRESIDtNCIA EM SESSOES DO SENADO 



SESSÃO 

ANEXO N. lt 

FALAS DA PRESIDÊNCIA 

EM SESSÕES· DO SENADO· - ~ .. -

ASSUNTO 

'J._., 

. ' .. ' ...... 

. . PUBLICACAo .. 
DCN • . pId • 

. - -
1.3.65 . Acusa o deferimento de requerimento 

de informações do Sr. ,Senador José Erm:í-
2.3.65 252 

10.3.65 

11.3.65 

11.3.65 

11.3.65 

rio. . 

Declara o que determina ·0 Regimento 2.3.65 
Inter~o em ~eu art. 27, §§ ?º e 3 Q com 
referencia as lideranças e a constitui-
ção das Comissões Permanentes. . 

Designa os Srs. Senadores que inte- 11.3.65 
e;rarão a Comissão Nista encarregada de ~ 
latar o veto presicenc.ial ao PI/109/63 •. 

. ~ . 

Hesponde ao Sr. Senador J,efferscn de . 11.3.65 
Aguiar, que invocou o a;:t. 163, § 2Qdo 
Hegimento e pediu que fosse disciplinado 
o uso da tr~buna pelos oradores que pedi 
ram inscriçoes para falar. 

Responde a uma questão de ordem do 12.3.65 
Sr. Senador Eurico Rezende sôbre a deci--
são da Mesa com relação à votação do Re
querimento nº 30/65 (adiamento de discus 
são do PLC/3Z4164).. -

Acolhe questão ~ ordem do Sr •. Sena- 12.3.65 
àorEurico Rezende sobre a possibilidade 
de discutri-se nesta sessão o PLC/3Z4164. 

Responde ao Sr. Sen~dor João Agripi 12.3.65 
no que contraditou questao de ordem ante· 
riormente levantada pelo Sr. Senador Bu-= 
rico Rezende. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Declara o que dispõe o ~rt. 274 do Regi
mento Interno. 

Presta esclarecimentos ao Sr. Sen~ 12.3.65 
.:bfferson de Aguiar, sÔbre a atitude da Me 
.s~,ten:do em vista reclamações de S.Exa. 

253 

297 

307 

327 

327 

327 

332 

15.3.65 Responde a uma questão de ordem do 16.3.65 395 
Sr. ~enador João )"gripino, sôbre as ne-
cessarias providencias a serem tomadas,a 
fim de votar-se, dentro do prazo estabele 
cido pelo Ato Institucional o PLC/3Z41~ 

17.3.65 Acusa o rlj!cebimento de Hensa~ens~ 18.3.65 413 
sidenciais, encaminhando proposiçoes le-
gislativas que deverão ser apreciadas em 
conjunto pelas duas Casas. 



SESSÃO 

---- - --

ASSUNTO 

. Acolhe ,reclamações f~itaspelo Sr. 
Senador Aurelio Viaru1a, sobre os avu~s 
relativos a Ordem do Dia e declara qual' 
a atuaç~o da Mesa no caso. 

, _ '. A 

Da explicaçoes aQ plenar10 sobre a 
votação do PLC/127/63, tendo em vista o 
que dispõe a Resolução nº 76/64 (cf. art. 
168, § 59). 

Hesponde a uma questão de ordem do 
Sr. ~enador Jefferson de Aguiar sôbre a 
necessidade dé requerimepto para inver
sao da Ordem do Dia. 

Ll2 

PUÊLICACÃO 
Qgi '. . PAG. 
18.3.65· m-

415 

18.3.65 415 

17.3.65 Solicita o parecer da Comissão de 18.3.65 416 
de Constituição e Justiça sôbre, o PLCI3ã+ 
/64 e seu sibstitutivo. 

17.3.65 - Solicita o p.rece~ da Comissão de 
Projetos do Executivo sobre o projeto em 
pauta. 

17.3.65 Solicita o parecer da Comissão ~e 
Fin~~ças sôbre o PLC/324/64. 

hesponde a UlDa ou()",tão de ordem do 
Sr. Senador Eurico Rezende sôbre a !leces 
sidade de apresentar-se, por escrito, sub 
emendas oferecidas durante um parecer o
ral. 

18.3.65 Acusa o deferimento de requerimen-
tos de üiformações. 

18.3.65 Responde a urna questão ge ordem do 
Sr. Senador Daniel Kl'ieger, sOGre a POS~ 
sibi1idad~ de o Sr. Senador Joio Agripi
no - que se encontrdva na tribuna -,con 
tinl}ar falando por delegação do Lider do 
Governo. 

416 

416 

417 

432 

434 

18.3.65 Solicita o parecer da Comissão de 19.3.65 
(21.30) Constituição e Justiça'sôbre o PL.c/32lv(.4. 

18.3.65 
(21.30) 

Solicita o parecer da 
Projetos do Executivo sôbre 
pauta. 

Comissão de 
o projeto em 

18.3.65 Solicita o parecer da Comissão de 
(21.30) Finanças sôbre o projeto em aprêço. 

Comunica alterações nas Ordens do 
Dia das sessões conjuntas marcadas uara 
apreciação de vetos presidenciais. • 

457 



, : , 

SESSÃO 

22.3.65 

ASSUNTO 

Aeusa o deferimento de requerimento 
de informações. 

PUBLICAÇÃO 
DCN PAG. - -

477 

24.3.65 - Designa os Srs.·· Senadores que inte- 25.3.65 513 
grarão a Comissão Hist9- de relatar o ve-
to presidencial ao PLC/279/64. 

Acusa o deferimento de requerimemos 25.3.65 
de informações. 

Respond~ a uma_questão d~ ordem do 25.3.65 
Sr. Senador l!ourico Rezende, sobre emenda 
oferecida pela Comissão de\...onstituiç ão 
e Justiça ao PLC/233~64 e considerada p~ 
judicada pela presidencia da Besa. 

Designa os Srs. Deputados.que cons
tituirão a Comissão encarregáda de rela
tar o Projeto de Emenda à ConstituiçãonP 
1/65. 

Acusa o deferimento de requer:imEntos 
de informações. 

Comunica ao plenário a convoc~ de 
sessao conjunta sOlente, arealizar-oo no 
dia 31 go corrente, em_comemoração ao lQ 

. aniversario da Revoluçao. 

27.3..65 

30.3.65 

31.3.65 

Responde a uma questão de ordem do 31.3.65 
Sr. S2nador Art!}ur VirglJ,io, sôbre a con 
vocaçao da sessao solene anunciada. 

Convoca o Sr. Josúé cláudio de Sou-. 2.4.65 
za para substitu1~0 Sr. Senador Vivaldo 
Lima, que se licencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Designa os Srs. Senadores que o introdu
zirão no recinto para prestar o compr~ 
50 regimental. 

Acusa o deferimento de requerimento 2.4.65 
de informações. 

Responde a uma g,ues~ão de ordem· do '-2.4.65 
Sr. Senador Mem de S~, sobre o caso de Q 
ma emenda referente a eme~lta poder .'- ser 
considerada de redação e modificada pela 
Comissão de Redação. 

Rosponde a uma questão d~ ordem do . 2.t.\..65 
Sr. Senador .c..urico Rezende. sobre tA 1m
possibilidade de corrigir-se a ementa de 
uo projeto Qriundo da Câmara, sem que ês 
te retorne a Casa de origem. 

516 

520 

604 

604 

626 

627 

641 

641 



SESSÃO 

6.4.65 

- - , 

Ll4 

ASSUNTO PUBLICAÇÃO 
DCN PAG. - -

Ratifica o ponto de vista da Mesa a 2.4.65 
propósito das questões sUscitadas quand o 
da discus~ão do ~LC/l44I63, tendo em vis~ 
ta comentariç: felto pelo Sr. Cienador Aur~ 
lio Vianna sobre o assunto. 

Solicita a designação de um relator 2.4.65 
para apreciar o Requerimento 101/65, anm 
me da Comissão de Economia. 

- Ao 

Designa, de acordo com as indica- 3.4.65 
ções feitas pe!as,lidera~ças, os Srs. Se-
nadores que irao a reuniao do Consal~o da 
União Interparlamentar, a realizar ... se em 
Dublin. 

Acusa.o. deferiniento de requerimentos 
de i~ormações~ 

, ( 

Da a palavra ao Sr. Senador Attllio 
F'onta.'1a para, em nome da Comissão' de Eco
nomia, relatar o Requerimento nº 101/65. 

. Solici ta o parecer da Comia são 
Legislação Social sôbre o PLC/169/64. 

de 7.4.65 

642 

643 

663 

663 

667 

717 

6.4.65 Solicita o P~récer da Comissão do 7.4.65 718 
Distrito Federal sobre a proposição Em pa1! 
ta. 

Solicita o parecer da Comissão 
Serviço Público Civil para o projeto 
pauta. 

de 7.4.65 
em 

6.4.65 Dá a palavra ao Sr. Senador Lobão da 7.4.65 
Silveira para, em nome da Comissão de Fi-
nanças, relatar o PLC/169/6L~. 

Acusa o deferimento de 
tos de informações. 

reQuerimen 8.4.65 

718 

718 

731 

7.4.65 Designa os Srs. Senadores que inte- 8.4.65 737 
grarão Comiss6es Mistas encarregadas de 
relatar vetos presidenciais. 

7.4.65 Designa o SI!. Senador Aarão Stein- 8.4.65 743 
bruci-j para substituir o Sr. Senador Lino 
de Mattos, na Comissão Parlamentar de In-
quérito, referente à indústria automobi-
1ística nacional • 

• I'! ........... " •••••••• 

Designa os 81'S. Senadores que integrarão 
a Com:Lssão Especial, encarregada de exami 
Dar a crise da agro-indústria açucareir ~ 
do Nordeste. 



Ll5 

SESSÂ;Q ASSUNTO -PUBLIgAÇAO 
~ PAGo. -

7.4 .. 65 Tendo em vista reclamação feita pe 8.4.65 744 
(18 hs) lo Sr. Se~ador Josaphat Marinho,s~ 

bre a inclusao em Ordem do Dia de seê 
são extraordinária o PLC/184/65, de-
clara qual foi o pensamento da Hesa e 
sua Assessoria, ao fazê-lo. 

9.4 .. 65 Acusa o deferimento de requerimen-
tcs de informações • 

10.4.65 770 

. . " .......................•........... 
19.4.65 Dá a conhecer ao plenário discurso 

~ue o Sr. Senador José .Erm!rio enviou 
a Mesa para ser publicado. 

19.4.,65 Acusa o deferimento de requerimen- 20.4.65 802 
tos de informações. '.' 

19.4.65 Solicita a designação de relator I, 20.4.65 808' 
par~ ~preclar, em nome da Comissão de 
Rela~oes Exteriores, o Requerimento I 
1241 5. 

20.4.65 D~signa os Sr~. Senadores que inte 21.4.65 828 
~rarao as Comissoes Mistas encarrega-
gadas da apreciação de vetos preside~ 
ciais. 

20.4.65 Tendo em vls~a discur§o do Sr. Sê- 21.4.65 830 
nador Josaphat }arinho sobre esu!voco 

, (cf. § lQ, art. 38) na aprovaçao de I 
mensagem presidenci~l (41/65) de indi 
cação do Dr. Paulo de Assis Ribeiro 7 
para o,Instituto Brasileiro de R~for-
ma Agrar!a, declara que aguardara a 
publica.çao",do discurso de S. Exela.p.â 
ra responde-lo. 

20.4.65 Designa o Sr. Senador Menezes Pi - 21.4.65 831 
. , mentel para substituir o Sr.~enador 

" 
Ruy Carneiroc durante sua ausencia,na 
Comissão de onstituição e Justiça. 

20.4.65 . Informa ao Sr. Senador Aurélio Vi- 21.4.65 833 
anna, que suscitou questão de ordem , 
já ter sido encerrada a discussão do 
PLC/244/6.4. 

22.4.65 Acusa deferimento de requerimentos 23.4.65 851 
de informações. 

22.4.65 Acolhe íuetão de ordem do Sr. Se- 23.4.65 854 
nador Aloys o de Carvalho sôbre apa _ 
renEe contradição entre o Último item 
da rdem do Dia (Parecer 188/65) e' a 
conclusão do Parecer da Comissão de 
Finanças. 



SESSÃO ASSUNTO 

Tendo em vista solicitação feita 
pelo Sr. Senador Cattete Pinheiro ~ue 
reiterasse requerimento de inform~ 
de sua autoria ao Hinistério da Agri
cultura,'d~clara que tomará as devi
das providencias. 
• • • • • • • • • • • • • • • •• o •• 

Acusa deferimento de requerimento de 
.~ - d~ S d -'Er f 1m ormaçoes o or. ,ena ar c;;)se .~ IiU.-
rio. 

Responde a uma questão de ordem 
do Sr. Senador Josaphat ·"!arin.'"J.o sôbre 
as pro'vidências tomadas a propósitoda 
ilegalidade da indicação pe~o .Poder E 
xecutivo e na aprovaçao pelo Senado do 
Dr. Paulo de Assis Ribeiro para Presi 
dente do Insti t'.ltO Erasileiro de Re
forma Agrária. 

Declara-se de inteiro acôrdo com 
os argumentos apresentados pelo Sr.SQ 
nadar Josaphat Harinho, que explicou 
em discurso as razões que o lev~r~ a 
suscitar a questão de ordem acima fol:, 
mulada •. 
• • • • • • • • • o ~ • o c , • a e • 

Indica quais as providências que serao 
tomadas pela Eesa (cf. § lQ, art. 38 
da Lei que criou o II3RA). 

Responde ao Sr. Senador Argemiro 
de Figueiredo que contraditou a que~ 
tão de ordem levantada pelo Sr. Sena
d~r Josa~:hat Marinho sôbre a indica
çao do Pre2idente do lERA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reitera a atitude da Mesa frente a e~ 
te caso~ 

Acolhe solicitação do Sr. Sena
dor Josapha!t Harinho sôbre a necessi
dade de retificação na ata da Sessão 
de 23.4.65. 

Acusa deferimento de reauerimen
to de informações do Sr. Senador José 
Ermfrio. 

Associa-se às manifestações da ~ 
sal' . prestadas pela Casa por ocasião 00 
falecimento do ex-parlamentar Prof.Fg, 
gard Cavalcante Arruda.-

L/6 

PUBLICAÇÃO 
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27-4.65 903 

909 
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SESSÃO 

27.4.65 

29.4.65 

ASSUNTO 

Designa o Sr.Senador José Feliei 
ano para titular da Comissão de Agri
cultura e o SI'. Senador José Leite pa 
ra a de Serviço Público Civil. -

Acusa deferimento de requerimen
to, do Sr. Senador Aurélio Viqnns, que 
solicita urgência para tramitação do 
PLC/18/65. 

Dá a palavra ao Sr. Senador Wal-:
frado Gurgel para em 'nome da Comis~ 
de Legislação social, relatar o PLC / 
18/65. 

Co~unica al~erações qUanto à di~ 
tribuiçao de materias a serem submeti 
das à deliberação do Congresso Nacio'= 
nal no per!odo de 28 de abril a 11 de 
maio. 

Acusa deferimento de requerimen
,tos de informações. . . . .'. . . . . . . . . . . . . . .. 

Comu.nica q\,l9 O expediente, da sessão é 
destinado a comemoração do centenário 
de nascimento de Vital Brasil. 

Responde à uma questão de ordem 
suscitad~ pelo Sr. Senador Vasconcelos 
Torres sobre a Comissão que opinou a 
favor do PLS/79/64. 

Dá a palavra ao Sr. Senador Antô
nio Carlos para justificar a Emenda n. ' 
1 ao PLS/Cll/64. 

D2signa os ~Es. Senadores que in 
tegrarao a Comissao representativa do 
Senado lja inauguração da Exposição A
gropecuaria de Uberaba~ 

Acusa'deferimento de requerimen
tos de informações. 

Esclarece, tendo em vista reque
rimento dos~.Sen~dor Vicente Au~usto, 
que quandO ha materia relevante,e tr,ã 
dição da Casa, permitir o seu reex~e 
pelas Comissões Técnicas. 

Responde a uma questão de ordem 
5:15Ci tada pelo Sr. Senador Josaphat i1ã 
ri~~o, sobre as ptovidências a serem 
tomadas c?m referencia ao PLC/120/63. 

1/7 , 

PUBLICAÇÃO 

952 " 

28.4.65 952 

953 

29.4.65 

968 

972 



SESSÃO -- ASSUNTO 

'Acusa deferimento de requerimentos 
de informações. 

" Presta esclarecimentos ao Plenário, 
sobre a tra.mitação do PDL/153/64, tendo 
em 'lista crítica formúlada em discurso, 
pelo Sr. Senador Vasconcelos Torres. 

- A.cusa deferimento de requerimentos 
de informações do Sr. Senador Vasconcelos 
Torres.'" 

Designa os Srs. senadores Que inte 
grarão a Comissão iüsta encarreg:ida de ri 
latar o veto presidencial ao PLC/9/65. 

Responde a uma questão de ordem lo 
vantada pelo Sr. Senador Art1mr Virg{liõ 
sôbre a oportunidade de ainda'falarnaho 
ra do expediente, para responder a dis ~ 
curso do Sr. Líder do Govêrno. 

Declara que, convocará o suplente do 
Sr.Senador OScar P ass9s, q'..le se licencia 
para tratal1lento d(; saúde. 

Comunica que o eXkediente da sessão 
é dedicado às comemoracocs do centenário 
de nascirnentodo IIarechal GÂ,ndido Haria
no da Silva Rondan. 

~ i' S n • - • ,~onv oa os rs.Clenacores a prest:ar 
homenagem o.e um minuto de silêncio à. me
mória do Harec:1al Rondon, conforme requ,g 
rimento do Sr.Senador Lopes da Costa, a
provadb em Plenário. 

Acusa deferimento de requerimentos 
de informaçõos. 

Dá a palavra ao Sr.Senador Bezerra 
Neto para, em nome da. Cor.l1ssão de Gonstl 
tuição e Justiça, relatar o PR/38/65. -

Dá a palavra ao 3r. Senador Guido I 
Nondin para, em nome da Comissão Direto
ra, relatar o PR/38/65. ' 

5.0Si. 65 Dá a palavra ao Sr. Senador Heriha.l 
do Vieira para contr3.ditar questão de 0r. 
demlev~ntada pelo Sr.Senador Eurico Re
zende sobre a interpret3.ção dada ao art. 
76 do Regimento-Interno. 

5.5.65 Responde a uma questão de ordem 
suscitada pelo Sr. Senador Eurico Rezen
de sobre a interpretação dos arts. 75 e 
76 do Regimento Interno. 

L/8 
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SESSÃO 

5.5.65 
(18 hs) 

6.5.65 

6.5.65 

10.5.64 

10.5.65 

L/9 

ASSUNTO PUBLICAÇÃO 

Acolhendo a solicitação do Sr. 
Senador Aloysio de Carvalho, esclarece 
dúvida existente sôbre o FLC/268/64,em 
pauta. 

Comunica a presença jo Sr. Edu
ardo Assmar, suplente convocado para 
substituir o Sr.Senador Oscar-Passos, 
durante a licença concedida a êsse ti
tular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comunica que a primeira. parte do expe
diente é destinada à cooemoração do lQ 
Centenário de nasc imento de Higuel Co,!! 
to. 

Comunica que a Hesa particiJ;a / 7.5.65 
das hooenagens prestadas pelo -Plenario 
ao insi2ne cientista Miguel Couto. -

Acusa deferimento de requerimen 7.5.65 
tos de informaçoes. . 

Responde a uma questão de ordem . 7.5.65 
levantada pelo 81'. Senador Aloysio de 
Carvalho, com relação ao FLS/31.(64,in 
cluido na Ordem do Dia sem audiencias 
dos Hinistérios da Justiça e Indústria· 
e ComérCiO, solicitadas pela Comissão 
de Indústria e Comércio. 

Resl,onde a uma questão de ordem 1.5.65 
levantada pelo Sr.Senador Vicente Au-
gusto, sôbre a retirada do PLS/31/64 
da Ordem do Dia~ . 

Acolhe questão de Qrdem do Sr. 
Senador Eurico Rezende sobre per~ta 
de inscrição, com o Sr. Senador Dix-
Huit Rozado, para usar da palavra. 

Agradece ao Sr.Senador Eurico 1.5.65 
Rezende retifícação feita por S.Exa •. 

Responde a uma questão d e ordem 8.5.65 
do Sr.Senador Aloysio de Carvalho sô-
bre a votação do Requerimento 203, de 
autoria do mesmo Sr.Senador. 

Acusa deferimento de requerimen 11.5.65 
to de informações do Sr.Senador Catte 
te Pinheiro. 

Acolhe questão de ordem do Sr. 11.5.65 
Senador Aloysio de Carvalho que soli-
citou vista do nrocesso relativo ao 
PLS/31/64. -

1086 
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1107 

1101 

1108 
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SESSÃO ASSUNTO 

11.5".65 'rendo em vista a aprovação de 
requerimento do Sr. Senador Ado1pho / 
Franco, que solicitou licença, convo
ca o suplente, Sr. Hilton Ribeiro He
nez~s, para suostituf-lo durante sua 
ausencia. 

12.5.65 . 

13.5.65 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Designa os Srs. Senadores que o intrQ 
duzirão no recinto para prestar o com 
promisso regimental. 

A~olhe questão d,e ordem dO"Sl.-. 
Josaphat l'iarinho que solicl tou 1~rgen
cia para o encaminhamento à Comissão 
de Constituição e Justiça, do of.10~ 
do Presidente do Supremo '2:'ribunal }'e-
deral. -

Acusa deferimento de requeri
mentôs de informações. 

Comunica aO Plenário, que se 
acha sóbre a Nesao PR/40!65, para e
ventual recebimento de emendas. 

. . Acolhe C!1festão de ordem do Sr. 
Senador Aurélio: lanna, prestando es
clarecimentos sobre o PIC!123/64, in
cluído na Ordem do Dia. 

v.:sclarece, respondendo a uma 
questão de ordem suscitada p~lo Sr.S.§. 
nador Aloy.sio de Carvalho, duvida' e
xistente em relação ao art. lQ do PL~ 
/123/64 em pauta. 

Responde a uma questão de or
dem do Sr.Senádor Aloysio de Carvalho 
qu_e solicitou vá o PLC/123/64 à Com5.s 

~ - -sao de vonstituiçao e Justiça, escla-
recendo que o .projeto já foi votado , 
não podendo ser interrompida a vota-
ção d 2. emenda. 

Designa os Srs. Senadores Rui 
Palmeira" Daniel Y-rieger, Bezerra Ne
to e Antonio Balbino para integrarem 
a Delegação Brasileira à IV Conferên
cia Interparlamentar Ame.ricana, are,ª, 
lizar-se em Euenos Aires de 25 a 31/5 
/1965. 

Acolhe questão d e ordem do Sr. 
Senador Antônio Jucá, que solicitou 
verificação do resultado oferecido pe 
la máquina existente na"11esa, na vot.ê. 
ção do PIC!22/64. . 

1110 
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SESSÃO 

18.5.65 

ASSUNTO 

Responde a questões de ordem 
suscitadas pelos Srs. Senadores Auré-
1io Vianna, Antônio Jucá e Eurico Re -
zende, com relação ao funcionamento da 
máquina de votação eletrônica, esc1~~ 
cendo que, para evitar_novas contusoes, 
passa a adotar a votaçao por esferas. 

LI 11 

PtIBLJCAQÃO 
~ PAG'. 

14.5.65 1237 

Designa, de acôrdo com indi- 15.5.65 
cação do PDC, o Sr.Deputado Athiê Cou-

1260 

ri para in~egrar a Comissão Mista que ã 
precia!á a Mensagem 6, de 1965, em sub~ 
tltuiçao ao Sr.Deputado Geremias Fonte~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • 
Acusa deferimento de reque~1mento de in 
formações do Sr.Senador Jeff~rson de A-
pi~. . . 

Designa o Sr. Deputado José 
Bonifácio para substituir o Sr.Deputa
do Guilherme Machado na Comissão Mista 
que estudará a Emenda 3/65, de acordo 
com a liderança da UDN. 

Agradece a manlfestação do 
Sr.Senador Eurico Rezende, que declarou 
ser desnecessária,a ~resença de um es
crutinador junto a maquina existente na 
Mesa Eara verificação de resultado de 
votaçao do PLS1127/63. 

Dá a palavra ao Sr. Senador 1 
~rico Rezende, p~ra, em nome da Comi~ 
sao de Constituiçao e Justiça, relatar 
o PLc/;;165. 

Dá a palavra ao Sr. Senador 
Jefferson de Aguiar para, em· nome da Co 
missão de Projetos dó Executivo, rela= 
tar o PLC/33/65. 

Solicita ao Sr. Senador Euri 
co Rezende o parecer da Comissão de Fi 
nanças sôbre a~ emendas de Plenário ao 
projeto em apreço. 

Aco1~e reclamação do Sr. Se
nador Aurélio. ianna 3ôbre o fato de 1 
não constar do avulso, requerimento do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, incluí
do na Ordem do Dia. 

1304 

1304 

1304 

1305 

1305 

1308 



SESSÃO 

19.5.65 
(21.30) 

ASSUNTO 

Designa o Sr.Deputado Arnaldo 
Cerdeirapara integrar a Comissão ~fista. 
q~e apreciará o PEC/3/95 , em substitul
çao ao Sr. Deputado Ste110 Maroja, con
forme requerimento do Sr.L!der do PSP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Declarar tendo em vista solicitação fei 
ta em d scurso pelo Sr.Sel}ador Vitor;no 
Freire, q~e a Mesa adotara as necessarl 
as providencias para a remessa de votos 
congratulatórios do Senado Federal, ao 
Harechal Eurico Gaspar'Dutra, pela pas
sagem de seu aniversário. 

Acusa deferimento 
mentos de informações. 

d • ' e requer./.-

_ Esclarece, tendo em vista re-
clamação do Sr. Senador"Edmundo Levl,_o 

p?nto de vista da Presidencia em relaçao 
à atitude tomada pela Comissão de Reda
ção do PLC/316/64. 

Ac;olhe questão àe ordem do Sr. 
Senador Aurelio Vi!,:nna,sôbre a necessl, 
da.de de republicaçao ~e parecer dado ao 
PLC/3h/65, por divergencia com o origi
nal. 

" Comunica que a Mesa tomará p~ 
videnclas no sentido de fazer chegar a 
famÍlia do ex-Deputado Benedito Gomes,/ 
do Estado do Haranhão, um voto de, pesar 
pelo seu falecimento. Associa-se as ho
menagens de pesar prestadas pelo Plená
rio. 

Comunica que tomará a provi
dênCi'l solicitada em discurso pelo Sr • 

. Senador Filmundo Lev1, no sentido de que 
haja entendimento entre as Mesas da câ
mar~ e do Senado para que os_projetos,/ 
do ~ecutivo tenham tram1taçao mais ra
pida naquela Casa do Congresso. 

,. Dá a palavra ao Sr. Senador .~ 
tonio Carlos, para justificar a Emenda 
1 ao PLC/46/65, de sua autoria. 

Comunica que constará de Ata~ 
a observaçãQ feita pelo Sx-.Senador Ant.2 
n10 Jucá,:;sobre a lnexis.tencia de "cen
tavos \1 (com relação ao PLC/52/65). 

I , 
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SESSÃO 

19.5.65 

ASSUNTO 

, . Dá a palavra ao Sr. lienador Mem 
de Sa, para, em nome da Com1ssao de Proj~ 
tos do Executivo, relatar o PL/S5/6~, de 
iniciativa do Sr. Presidente da Republica 

1/13 

PUBLICAÇÃO 
DCN pIG', - -
19.5.65 1338 

20.5.65 . Acusa deferimento de requerimen 21.5.65 1356 
tos de informações. -

20.5.65 

20.5.65 

20.5.65 

20.5.65 

Dá a palavra ao Sr. Senador Eu 21.5 .• 65 
rico Rezende~_~ara, em nomo da Comissão 7 
de Constituiçao e Just1ç~, relatar o PLC/ 
46/65 e a ErJendade Planario. 

Dá a palavra ao Sr.Senador Be- 21.5.65 
zerra Neto para, em nome das Comissões ,de 
Finança§ e Projetos do Execu~ivo, dar pa-
recer sobre a Emenda de Plenaria ao PLC/ 
46/65. 

Solicita ao Sr.Senador Zachari- 21.5.65 
as de Assumpção o pa~ecer da Comissão de 
Segurança Nacional sobre o PDL!l9/65. 

Comissão 
sentação 

Concede o prazo de 30 minutos à 
de Segur~ça Nacional para apre
do Parecer acima solicitado •.. 

21.5.65 

Dá a palavra ao Sr.' Senador P2.ê. 21.5.65 
soa de Queiroz, para, em nome da Comissao 
de Relações Exteriores, relatar o PDL!19/ 
65. . 

Dá a palavra ao Sr. Senador Eu- 21.5.65 
rico Rezende para, em nome da çomissão de 
Finanças, pronunciar pareCer sobre o Pr,2 
jeto acima referido. 

20.5.65 Dá a pal~vra ao Sr. Senador Za- 21.5.65 
charias de Assumpçao para, em nome da Co-

20.5.65 

missão de Segl~ança Nacional, relatar o 
Projeto em apreço, uma vez degorrido o Pt:â 
zo solicitado para apresentaçao do pare-
cer. 

Dá a palavra ao Sr. Senador Eu
rico Rezende Dara, em nome das'Comissões 
de Const1tuiç~o e Justiça e de Finanças , 
dar parecer sobre a ~enda nQ 1, ofereci~ 
da ao projeto em apreço. 

Responde ao 3r t Senador Eurico 
Rezende, que consultou sobre a possibili
dade de emitir, em um s2 parecer, os pon
tos de vista das Comissoes de Constitui
ção e Justiça e de Finaqças, esclarecendo 
haver necessidade do promUnciamento de / 
dois pareceres. 

21.5.65 

21.5.65 

1360 
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1370 
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, 
Da a palavra ao Sr. Senador Za

charias de Assumpção para) em nome da Co
missão de Segurança Nacional, emitir pare

. cer sôbre a Emenda nº 1 ao PDI/19/65. . 

L/ll./. 
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20.5.65 Solicita ao Sr. Senador Pessoa 21.5.65 1370 
d~ Queiroz, o pareçer da Comissão de Rela 

21.5.65 

çoes Exteriores, sobre a Emenda em pauta. 

- , sessao e 
nário de 

Comunica que o expediente da / 
destinado à Comemoração do Cente-, , 
Epitacio Pessoa. 

1390 

21.5.65 Acusa deferimento de requerimen 22.5.65 1390 
tos de informações. , . 

25.5.65 
(21.30) 

Dec~ara que convocará o Sr. He~ 
man l-1edeil:;0~ Torres, suplente do Sr. Sena
dor Arnon de Mello, que se licencia para 
tratamento de saáde. . 

Designa, de acôrdo com o Lider 
da UDN, o Sr. Senador Faria !avares, para 
substituir o Sr~ Senador rultonio Carlos,na 
Comissão l<1ista encarregada de estudar' o 
PEC/3/65. 

Acolhe questão d~ ordem do Sr. 
S~nadol' Josap1).at HaT'lnho, sob~e a coine!
dencia de horario da realizaçao da sessao 
extraordinária e de reunião da Comissão Mis 
ta encarregada de estudar o PEC/3/65. -

Dá a palavra ao Sr. Senador Me-· 
nezes Pimentel para, em nome da Comissão 
de Constituição e Justiça, relatar o PLC! 
5"2./ "I'; 

..,I 0..1_ 

1440 

26.5.65 1450 , 

25.5.65 Solicita ao Sr. Senador Lobãoda. 26.5.65 1450 
(21.30) Silveira, o pareceI.' da Comissão de Finan-

25.5.65 
(21.30 ) 

ças sôbre o PLC/53/65. 

_ DeClara, tendo em vista aprova-
çao,do Re~uerimento 259/65,.do Sr.Se~dor 
Aurelio Vl.anna, que_constara dos Anal.S do 
Senado, a transcriçao do Boletim do Quar
tel General da Iti1cia HiHtar do Distrito 
Federal, por cc~siªo do transcurso do seu 
156~ aniversário. 



SESSÃO 

26.5.65 

26.5.65 

28.5.65 

28.5.65 

28.5.65 

Vl5 

ASSUNTO 

Comwtica a presença do Sr.'Her
man HedeirosTorres, suplente convocado / 
para substituir o Sr. Senador Arno~ 00 Mel 
lo, durante a licença concedida a esse ti 
tular. 
• • • • j • • • • • • • • • • • • •. • • • 

Designa os Srs. Senadores que o introduz.! 
rão no recinto. para. prestar o compromisso 
regimental. 

_..::.P""",UêI.ICAÇÃO 

12illi 
27.5.65 

Acusa deferimento de requerimeQ 27.5.65 
tos de informações. 

_ Designa os Srs. Senadores que:in 27.5.65 
tegrarao Comissoes Mistas enc?-!,I'egadas de 
relatar vetos presidenciais. ' , 

Designa, de acôrdo com as sol i- 27.5.65 
citações feitas pelas lideranças dos .res-
pectivos partidos, substitutos para a Co-
missão Mista que apreciará o PL/5/65-CN. 
• • • • • ~ ·1· • • • • • • • • • • • • 
Designa, de acor-do com a liderança do p~ 
tido, o Sr. Hilton Menezes para substitu
ir o Sr. Senador Adolphç Franco na COmis
são Parlamentar de,Inquerito para estudo 
da situação da Inàustria Automobll!stica. 

Acusa deferimento de requerimeQ 29.5.65 
tos de !informações. 

Designa, ,conforme indicaç~c da 29.5.65 
l1dà.rança do PTB, ° Sr. Deputado Clovis / 
Motta para substituir o Sr. Deputado Os-
waldo Lima Filho na Comissão Mista que a-
preCiará o P!/5/65 ... (CN). 

, Acolhe questão de ordem do Sr. 29.5.65 
Eurico Rezende sôbre aErovação do requeri 
mento 203/65; quando nao havia quorum pa 
ravotasão da matéria. 

Responde a uma questão de ordem 29.5.65 
do Sr. S€nador Eurico Rezende sôbre se o 
número de Senadores presentes, é suficie~ 
te para: o prosseguimento dos trabaIqos. 

PÂGO, -
1467 

llt.72 

1473 

1509 

1513 

1514 

1514 

28.5.65 Dá a palavra ao Sr. Senador Ar- 29.5.65 1514 
gemiro de Figueiredo para, em nome da Co-
missão ae Finanças, relatar o PLC/3l!65. 
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SESSÃO 
28.5.65 

ASSUNTO PUBLICAÇÃO 

28.5.65 

31.5.65 

1.6.65 

2.6.65 

T\esponde a uma questão de ordem 
do Sr. Senador E~ico Rezende, ptestando 
esclarecimentos sobre a tramitaçao do PLC 
/31/65, inclu{do na Ordem do Dia. 

DCN 
29:'5.65 

Acolhe questão de 0:rdem do ,Sr. 29.5.65 
Senador Aloysio de Carvalho sobre o nume-
ro de senadores presentes no Plenário. 

Comunica a presença do Sr. Ar- 1.6.65 
mando Storni, suplente convoc.;do para subs 
tituir o ::ir. Senador José I;:eliciano, duran 
te a licença concedida a esse titular. 

Dá a palaVra ao Sr.Senador At1- 1.6.65 
11.0 Fontana para, em nome da Comissão de 
Economia, dar parecer sôbre o, R.equerimen-
to 285, de 1965. 

Designa os Srs. Senadores que 2.6.65 
integrarão Comissão Mista encarregada de 
relatar veto presidencial. 

Assgcia-se ~s homenagens ~restA 3.6.65 
das pelo Plenario ao DI'. Carlos Cirilo JQ 
nior. . . . . . . . . . . . , . .. . . . . . . 
Comunica que a Nesa tomará providências , 

~ , (, 

no sentido de dar ciencia a fam1lia do Dr. 
Carlos Cirilo J~10r das 90menagens que 
foram prestadas a sua memoria. 

2.6.65 Acusa deferimento de requerimeQ 
tos de informações. 

3.6.65 

2.6.65 

3.6.65 

3.6.65 

Solicita ao Sr. Ssnador AntôQio 
Carlos, o pa~ecer da Comissao de Relaçoes 
Exteriores sobre o Requerimento 294, de 
1965. 

, 
Da a palavra ao Sr. Senador Eu

rico Rezende Eara, em nome das Comissões 
de ConstHuiçao e Justiça e de Finanças , 
relatar o PLc/63/65. 

Dá a palavra ao Sr._Senador Mem 
de sá para, em nome da Comissao~de Proje
tos do Executivo, dar parecer sobre a E
menda de Plenário ao PLc/63/65. 

Solicita ao Sr. Senador Eurico 
Rezende um esclarecimento sôbre o parecer 
da Comissão de Finanças ao projeto em paQ 
ta. 

3.6.65 

4.6.65 

4.6.65 

4.6.65 

pIG'. 
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1516 

1539 

1542 

1553 

1577 

1577 

1588 

1607 

1607 



SESSÃO 

4.6 .• 65 

4.6.65 

7.6.65 

8.6.65 

ASSUNTO 

Acusa deferimento de re~uer1mento de 
informações do ::>r. S,enador Atllio Fontana. 

Acolhe questão de ordem do Sr. Sena
dor Josaphat MarLr1ho que, solicitou adia.'lle.u 
to da votação do PLS/2/65. 

Designa os Srs. Senadores que inte
grarão a Comissão Mista encarregada do es~ , 
tudo e d~ coordenação d: medidas t~ndentes 
ao controle dos preços ae exportaçao. 

-rao 
tar 

Desi~a os Srs.Senadores que integr-ª 
Comissoes Mistas encarregadas de rela
vetos presidenciais. 

Acusa deferimento de requerimentos 
d~ informações do Sr. Senador Vasconcelos 
Torresõ 

D.i a palavra ao Sr.3enador Aurélio Vi 
anna para justificar emendas oferecidas aõ 
PLC/IOI.v 65. 

9.6.65 Responde a li.'lla questão de ordem do 

10.6.65 

10.6.65 

10.6.65 

Sr. Senador Cattete Pi"lheiro que solicitou 
o pronunciamento da Comissão de Saúde sô
bre o PLC/92/65. 

Dá a palavra ao Sr. 8enadori!:drnundo 
Levi para, em nome da Comissão 'ie Consti
tuição e Justiça, dar parecer sobre o PLC/ 
82/65 e a emenda que lhe foi. oferecida. 

, A 

Da a ualavra ao Sr. Senador Antonio 
Jucá para, êm no~e da Corüssão de F1nw:~a5, 
emitir pare cer sobre a El'lJenda ao PLc/8<::t65. 

, A 

Da a palavra ao Sr. Sen~dor Antonio 
Carlos para, em !'lome di?. Comissao de Proje
tos do Executivo, relatar ú Emenda ao PLC/ 
82/65. . . 

10.6.65 Dá a palavra ao Sr. Senador Jeffer-
50n de Aguiar, para emitir parecer sôbre o 

PLC/I04l65 e as Emendas que lhe foram ofer~ 
das • 

. 10.6.65 Responde a uma questão de ordem do 
Sr. Senador Josaphat Harinho, prestando es 

clarecimentos sôbre a prazo para tr~litaçãõ 
do PLC/I04l65. 
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10.6.65 

10.6.65 

10.6.65 

10.6.65 

10,.6.65 

10.6.65 

11.6.65 

11.6.65 

14.6.65 

15.6.65 

15.6.65 

ASSUNTO 

Dá a palavra ao Sr. Senador Mem de 
de sá para, em nome da Comissão de Pro
jetos do Executivo, relatar as Emendas 
de Plenário ao PLC/I04l65. 

Acolhe qu~stão de ordem
4
do Sr. Se

nadgr M~m de Sa,dando preferencia,na v2 
taçao~ a subemenda substitutiva apresen 
tada as Emendas 54, 55 e 51 ao PLC/I047 
65. 

Solicita ao Sr. Senador Mem de sá . .. esclareclmento sobre Emendas apresenta-
das ao projeto em pauta. 

Responde a uma questão de ordem do 
Sr. Senador Josaphat Marinh~ que so!icl 
tou a,remessa do PLC/23/64 a Comissaooo 
Minas e Energia. 

, 
Da a palavra ao. Sr.Senador Lopes da - , Costa para, em nome da Comissao de Sau-

de, emit ir 'parecer sôbre o PLC/92165. 

'Dá a palavra ao Sr. Senador Heri
baldo Vieira Eara, em nomda da Comissão 
de Constitulçao e Justiça, relatar o 
PLc/96/65. . 

Acusa deferimento de requerimentos 
.de informações. 

Acqlhe questão de ord~ do Sr.S~n,ª 
dor Aurelio Vianna quanto a insuflcien-.' . C1a de numero para o prosseguimento dos 
trabalhos. 

Acolhe questio de ordem do Sr. Se
nador Mem de sá sobre a necessidade de 
republicação",de Emenda ~o PLC/I04/65,ten 
do em vista erro tipografico. 

Designa 00 Srs. Senadores que inte 
grarão Comi~s Mi~ incumb~ de rela 
tar vetos presidenciais. 

Comunica que convocará o suplente 
do Sr. Senador Adalberto Sen~, que se li 
cenela para tratamento de saude. 

Dá a palavra ao Sr.Senador Jeffer
son de Aguiar para~ em nome das Comis
sões de Constitulçao e Justiça e de ~r2 
jetos do Executivo, emitir parecer So
bre as Emendas de Plenário ao PLC/96/65. 
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ASSUNTO PUBLICAÇÃO 
QQ.[ PÁG',· 

Solicit", ao 
ç~lves o p'arecer 
sobre as Emendas 

Sr. Senador l-1i1son Gon
da Comissão de Finanças 
de Plenária ao PLC/96/ 

16.6.65 1845 

65. 

Acqlhe questão de ordem do Sr. Sena 
dor Aurelio Viarula, que solicitou verifi 
cação de votação de emendas apresentadas 
ao PLC/96/65. 

16.6.65 

Acolhe questão de ordem do Sr. Senâ 16.6.65 
dor José Guiomard sôbre b parecer da Co 
missão de Projetos do Executivo ao PLc7 
83/65. 

Acglhe q.u:stão de ordem do .i3r. Sena- 16.6.65 
dor Jose Erm~rio que solicitou o pronun-
ciamento da Comissão de Agricultura sô-
bre o' PLC/I07/65. . 

AcqltLe ~uestãç de ordem d~ Sr. Sen~ 16.6.65 
dor Jóse Erm~rio sobre inscriçao parau-
sar da palavra em sessão extraordinária. 

Designa o Sr. Deputado Cid Furtado, 17.6.65 
para substituir o_Sr. Deputado Euclides 
Triche5 na Comissao Mista encarregada de 
estudar o PEC/4165, conforme indicaçãom 
liderança do PDC. 

Dá a palavra ao Sr.Senadbr \11150n 17.6.65 
Gonçalves para, em nome da Comissão de Fi 
nanças, relatar o PLC/97/65. 

Acolhe questão do ordem do Sr. Sana 
dor Jefferson de Aguiar, que prestou es= 
c1arecimentos sôbre o p~er da Comissão 
de Constituição e J~stiça ao PLC/I00/65. 

Soli cit a ao Sr. Senador Eurico Rez€lll. 
de o parecer da Comiss~o de Finanças so
bre as Emendas de Plenario ao PLC1I00/65. 

,Comunica qu~ o pe~íodo da Ordem do 
Dia e destinado a audiencia do Sr.Hinis
tro da~ Relações Exteriores (c~nvoc~d~ a 
requerlrnento do Sr.~enador Jose Erm~r~o). 
• • • • • • • ••• • • • • • • • • • • •• 
Designa os Srs •. Senadores que, em Comis-
são, cond.uzirão no Plenário o Sr. Hinis
tro das Relações Exteriores. 

17.6.65 

17.6.65 

1848 
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1874 

1875 
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18..6.65 Acusa deferimento de requerimentos 
de informações •. 

19.6.65 1895 
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18.6.65 

18.6.65 

21.6.65 

21.6.65 

21.6.65 

21.6.65 

21.6.65 

22.6.65 

22.6.65 

22.6.65 

ASSUNTO 

Concede ao Sr. Senador Josaphat NA 
r~o, prazo para_emitir o pareçer da C~ 
sao de Constituiçao e Justiça sobre o PLc7 
111/65. 

Atende solicitação do Sr. Senador 19.6.65 
Jefferson de Aguiar, que também solicita _ 
prazo para apresentar o parecer da Comissao 
de Projetos do Executivo ao PLC/111/65. 

Comunica a presença do Sr.Go1dwas~ 22.6.65 
ser Santos, suplente convocado para, substl 
tuir o Sr. Senador Adalberto Sena durante 
a licença concedida a êsse titular. 

Acusa deferimento de teq~erimento 22.6.65 
de informações do Sr.Senador Aurelio Vian-
na. 

Dá a palavra ao Sr. Senador Josa
phat Marinho para, em nome da Comissão de 
Constitui"ção e Justiça, relatar o PLC/111/ 
65. 

22.6.65 

Dá a palavra ao Sr. Senador Jeffer 22.6.65 
son de Aguiar para, em nome da comissão"de 
Projetos do Executivo, emitir parecer so-
bre o PLc/u6J65. . 

Dá a palavra ao Sr.Senador Aurélio 22.6.65 
Yianna para justificar emenda oferecida ao 
PLC/116/65. 

Acusa deferimento de requerimentos 23.6.65 
de informações. 

Desigga os Srs. Senadores que inte 23.6.65 
grarão Comissões Mistas incumbidas de relA 
tal' vetos presidenciais. 

Respoude a ~a questão de ordem do 23.6.65 
Sr. Senador Mem de_Sa, que consult0]a se o 
relator das Comissoes de Constituiçao e Jis 
tiça e Projetos do Executivo, Senador Jef-
ferson de Aguiar, pode dar parecer sôbre as 
emendas que apresentou ao Substitutivo ao 
PLC/IOO/65. 

Tende em vista questão de ordem le 23.6.65 
vantada pelo Sr. Senagor Jeffers9n de AguI 
ar'Adeclara que tomara as necessarias pro
videncias a fim de designar relator' das Co 
missões de Constituição e Justiça e proJe::' 
tos do Executivo, para as emendas por ele 
apresentadas ao Substitutivo ao PLC/100/65~ 

I/20 
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1917 

1918 

1922 

. 1923. 

1929 

1958 

1958 

1960 

1960 
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22 .. 6.65 

22.6.65 

22.6.65 

22..6.65 

22.6.65 

22.6.65 

22.6.65 

ASSUNTO 

Presta os necessários esclareci
mentos ao Sr. Senador MemAde sá, que l~
vantou questã2 de ordem sobre_a. competell 
cia da Comissao de Constituicao e Justi-

A ", 

ça para manifestar-se sobre o merito da 
Emenda nQ 6 ao Substitútivo ao PLC/IOO/65. 

Dá a palavra ao Sr. Senador Euri~ 23.6.65 
co Rezende_para, em nome da Comissão de 
Oonstituiçao e Justiça, relatar as Emendas 
1 e 3 ao PLC/IOO/65. 

Solicita ao Sr. Senador José Erro! 23.6.65 
rio, o pareçer da Comissão de Projetos do 
Executivo sobre as emendas acima menciona 
dEla, de autoria do Sr. Senador Jefferson-
.de Aguiar. 

Dá a palavra 1:}0 Sr. Senad.or Euri- 23:6:65 
co Rezende para, em nome A da Comissão de Fi 
nanças, emitir parecer sobre as Emendas 
.em pauta. 

Dá as necessárias explicações ao 23.6.65 
Sr. Senador Hem de Sá,que levantou quep-
tões de ordem sôbre os pareceres dados as 
Emendas 1, 2, 3, 4 e 5 ao PLC/IOO/65. 

Responde a uma questão de 2I'dem do 23.6.65 
Sr._Senad~r Jefferson de Aguiar, sobre v,2 
taçao de bubemenda supressiva a Emenda nO 
2 ao Projeto em pauta. 

Acolhe q~stão de ordem do 
nador Mem de S~, sabr~ retificação 
por S.Exa. (com referencia ao § 3 Q 
manda em ~otação). 

Sr. Se 23.6.65 
feitã' 

da E-

22.6.65 Acolhe questão de ordem do Sr. S~. 23.6.65 
nado r Jeffer~on de A~uiar, prestando escla 
recimentos sobre o nao acolhimento da Sub 
emendada Comissão de Constituição e Jus::' 

22.6.65 

23.6.65 

tiça ao PLC/IOO/65. 

Acolhe solicitação do Sr. Senador 23.6.65 
Jefferson de Aguiar,que 2ediu Vérificação 
de votação da Emenda nº 6 ao PLC/IOO/65. 

Acolhe solicitação do Sr.Senador 24.6.65 
Jefferson de A~uiar, procedendo a verifi-
caça0 de vota.çao da Emenda nº 6 ao PLC/ 
100/65. 

L/21· 

1961 

19& 

1961 

1962 

1963 

1963 

1986 



SESSÃO 

23.6.65 

ASSUNTO 

Tengo ,em vista solicitação do Sr. 
Senador Aurelio Vianna, procede a verifi
cação da votação do PDIIlO/65. 

. L/22. 

__ ~JiFI:IçAÇÃO 
DCR 
24.6.65 

23.6.65 Dá a palavra ao Sr. Senador :rosa:;í24.6.65 1989 
phat Marin{!0 para, em nome da Comissª,o d~ 

23.6.65 

23.6.65 

23.6.65 

23.6.65 

23.6.65 

Constituiçao e Justi~al emitir parecer sQ 
bre á.Emenda de Plenar ° ao PLC/11]J65. 

, 
Da a palavra ao Sr. Senador J~ff~ 

son de Aguiar para, em nome da Comissao de 
Constituição e J1,Jstiça, da r parecer sôbre' 
a Emenda de Plenario ao PLC/1l4l65. 

Acolhe questão de ordem do Sr. Se 
nador .. Afonso.Arinos. que solicitou fosse li 
da a ~enda acima mencionada, para qued~ 
la tomasse conhecimento. 

Dá a palavra ao Sr. Senado!; Euri
co Rezende para, em nome da Comissao de 
Finanças~ relatar a Emenda de Plenário ao 
PLC/lllló5. ". " 

Acolhe questão de ordem do Sr. Se 
nador Aloysio de Carvalho,que solicitou 
praz2 para emit~r pa~àcer, em nome ga eo

" missao de Const:Ltuiçao e JUstiça! sobre o 
PLC/1l6/65, e a 1esignaç~'o de Re ator" pa 
ra dar parecer sobre as~e~endas de sua a..!:! 

toria ao Projeto em apreço. 

Dá a palavra ao Sr. SenadorJ~~ 
son de Aguiar para em nome da Comlssaode 
C~nstituiçãoe Justiça, pronunciar pa~eO!!' 
sobre o PLC/I03/65 e a Emenda de Plenario 

Solicita ao Sr. Senador Je~~erson 
de Aguiar o parecer da Comissão de Proj~
tos do Executivo sobre a Emenda'de Plana
ria ao PLC/I03/65. 

'" Da a pa],avra ao Sr. Senador Euri-
co Rezende para, em nome da Coml~são de'Fi 
nan~as, relatar a Emenda de Plenario ao 

projeto em pauta. 

24 .• 6.65 1991 

.2lJ..6.65 1991 

24.6.65 1991 

24.6.65 1992 

24.6.65 1993 

24.6.65 1994 

24.6.65 1994 

2lJ..6.65 Acusa deferimento de requerimen- 25.6.65 2018 
tos de informàçõeso 

24.6.65 Responde a ~a questão de ordem cb 25.6.65 202lJ. 
Sr. Senador l1em de Sa, qu~ declarou desc,!? 
nhecer a materia em votaça.o (Emenda de P1e 
nário ao PLC/I08/65). -



24.6.65 

24.6.65 

24.6.65 
(21.30) 

24.6.65 
(21 .. 30) 

25.6.65 

25.6.65 

25.6.65 

25.6.65 

28.6.65 
(21.30) 

28.6.65 
(21.30) 

Solicita 
o parecer da 
PLC/1l5/65 e 
recidas. 

ASSlt"NTO 
~ 

- ., 
ao Sr.§enador Aurelio yianna 
Comissao de Finanças sobre o 
as emendas que lhe foram ofe 

, 
Da a palavra ao Sr. Senador Aloysio 

de Carvalho para, em nome da Comissão de 
Constituição e Jus~iça, dar parecer sôbre 
as emendas de plenario ao PLC/116/65. 

Esclarece, tendo em vista questão da 
ordem do Sr.Senador Aloysio de Carvalho, 
qU9,a Comissão-de Consti:tuição,e Jilstiça 
tera que prolatar parecer tambem sobre as 
emendas da Comissão de.Projetos do Execu
tivo ao projeto em apreço. 

Dá à palaVTa ao Sr.Sena~or Aloysio de 
Carvalho para concluir o parecer daComis 
são d~ Constituição e Justiça ao PLC/ll67 
65 e as emEÜldas que ~e foram oferecidas, 
interrompido com O termino da sessão'ante 
rior. 

, , 
Da a pala~Ta aoSr.Senador Bezerra Na 

t2 para, em nome da Comissão deAConstit~ 
çao e Justiça, emitir parecer sobre as aO; 
mandas de autoria do Sr.Senador Mero de Sa 
ao PLC/116/ p5 • 

Acolhe quostão de ordem do Sr.Senador 
Aurélio Vianna, quesolicitou verificacão 
da votação do PLC/116/65. • 

Acusa deferimento de r equerimentos de 
informações. . 

, -, 
Da a p~lavra ao Sr.Senador Aurelio Vi 

anna, para justificar eménda que ofere
ceu ao PLC/120/65. 

Respond~ a uma questã~ d!;!l ordem do Sr. 
Senador Aurelio Vianna, sobre emendas aO 
PLC/IZO/65 sem Justificativa, e que não í.2 
raro aceitas pela Mesa • . , ................... . 
Da a palavra ao Sr.Senador Eurico Rezende 
para justificar emendas que ofereceu ao 
projeto em pauta. 

, , 

Responde a uma questão de ordem do Sr. 
Senador Aloysio de Carvalho sôbre emendas 
de autoria do Sr.Senador Vasconcelos Tôr
res aO PLC/120/65, consideradas inexisten 
teso 

Da~1gna os Srs. Senadores que integrg 
Comissoes Mistas incumbidas de relatar ve 
tos presidenciais. -

Solicita ao Sr.Senador Aloysio de C~ 
v~lho o parecer

4
da Comissão de Constitqi

çao e Justiça sobre as Emendas de Plene~ 
nº5. 61 a. 104, aO PLC/12.0/65. 

LI 23 

2027 

25.6.65 ' 2021 

25.6.65 2032 

203.4 

25.6.65 2034 

26.6.65 2049 

26.6.65 2074 

26.6.65 2076 

26.6.65 2079 

2094 

2094 



SESSÃO 

28.6.65 
(,:.1.30) 

30.6.65 
(='-0 h5) 

30.6.65 
(10 hs) 

30.6.65 
(10 hs) 

30.6.65 
(10 hs) 

30.6.65 
(10 hs) 

30.6.65 
(10 h5) 

30.6.65 
(10 hs) 

30.6.65 
(10 hs) 

30.6.65 
(10 h5) 

ASSUNTO 

Dá os necessários esclarecimentos 
ao Sr. Senad2r Josaphat HFinho, que 1~ 
vantou Questao de ordem sobre a neces
sidade de serem inclvfdas no avulso as 
emendas que foram objeto de parecer tlo 
Sr. Senador Aloysio de Carvalho. 

Acolhe questão de ordem do Sr. S~ 
n~dor Edmurydo Levi1 que cor~irmou seu 
voto contrario ao PLC/116/65, escla.re
cendo que aguarda declaração de votode 
S. ExS1 0 

Dá os necessários esclarecimentos 
ao Sr •. Senador Am'élio Vianna, que le
vantou questão.de ordem sôbre.Requeri
mentode destaque (nQ 391/65 )., de ap.tQ 
ria do Sr. Senador Aloysio de Carvalho. 

Acolhe Questão de ordem do Sr. ·Se 
nador Alovsiô de Carvalho, aue solici= 
tou fôsse" lido o rOQuerimento de desta 
que de sua autoria.· -

Acolhe Questão de ordem do Sr. Se 
, ~ A .-nador Aurelio Vianna sobre a autoriada 

emenda constante do Requerimento de Des 
taque (nQ 392/65), de autoria do Sr.S~ 
nador Aloysio de Carvalho. 

Responde a uma questão de ordem do 
Sr. Senador Aloysio de Carvalho, sôbre 
a votação de emendas ao PLC/l16/65, CCl'1!!. 
tante de Requerimento de destaque (nQ• 
393/65), de sua autoria. 

. Responde a. uma questão de or1an do 
Sr. Senador Aloysio de Carvalho sobrea 
votação da Emenda.:lO da Cómissão de Pro 
jetos do Executivo ao PIB/116/65. -

Tendo em .vista questão de 9rdemoo 
Sr. Senador Aloysio de Carvalho, reti
fica a atitude da Mesa e procede a vo
tação da Emenda n Q 53 ao PW/l16/65. 

Designa o Sr. Senador Irineu Born 
hausen, para substituti~ o Sr. Senador 
Faria Tavares na Comissão Hista incum
bida de dar parecer ãôbre o PLI7/65-C~ 
de acôrdo com a solicitação do Liderm 
UDNo 

Responde a uma <Juestão de ordem dç 
Sr. Senador Mem de Sa, que consu1tou~ 
bre a possibilidade de fazer-se a vota 
ção global de tôdas as sub emendas aõ 
PLC/l20/65. 

-1:.UB,LICACÃO 
DCN PAG. - -

·2101 

2117 

1.7.65 
I 

2118 

2118 

2118. 

2118 

107.65 2120 

2122 

1.7.65 2124 

1.7.·65 2171 



'. 

SE sS: o. ASSUNTO 

30.6~65 Responde a uma questão d~ ordem do 
Sr.Senador Aloysio de Carvalho sobre requ~ 
rimento de destaque Eara a Emenda 7 da Co
missão de Constituiçao e Justiça ao PLC/ 
120/65. 

Presta os necessários esclarecimen 
tos, tendo em vista questão deAordem do §r. 
Senador Aloysio de Carvalho, sobre votaçao 
da Emenda ~ ao PLC/120/65. 

4/25 

PUJ3LICAÇlo. IS 

trnt - m:: 
1.1.65 2113 

1. 7 .65 2113 

1.1.65 Acusa deferimento de requerimentos 2.1.65 2199 
de informações. 

, ... 
Declara que a Mesa exami~ara o ap~ 

10 formulado pelo Sr.Senador Aarao Stein
btuch, no sentido de que s2ja ~cada ses
sao especial para apreciaçao de v.etos pre
sidenciais. 

2.7.65 Acusa deferimento de requerimentos 
de informações. 

2.7.65 2211 

2.7.65 _Designa 2s Srs. Senadores que 1nt~ 3.1.65 2245 
grarao as Comissoas l1istas incumbidas _ de 
relatar vetos presidenciais e a Comiss~o 
Especial incumbida de emitir Parecer sobre 
o PEc/l/65o . 

6.7.65 Associa-se às homenagens prestadas 7.7.65 2281 
pelo Senado ao Dr. Altino Arantes • 
• 00 ••••••• e •• e •••••••• 

Comunica que a Mesa mandará inserir em Ata 
o vo~o de profundo pe~ar manifestado, pe19 
Plenario e apresentara condolencias a fam~ 
lia do Dr.Altino Arantes e ao Governo do 
Estado de são Paulo. 

6.7.65 Comunica que, ,concedida a licença, 1.1.65 
para tratamento de saude ao Sr. Senador J.l:! 
lio Leite, continua em exercício o Suplen-
te de S .Exlà ., Senador Dylton Costa. 

707.65 Acusa deferimento de re9~erimentos 
de informações do Sr .. Senador M-rao Ste1:n
bruch. 

Comunica que, concedida prorroga
ção de. l1ce:nça ao Sr.Senador Vivaldo Lima, 
continua em ex~~cicio o Suplente de S.Ex~" 
Sr.Senador Josue de Souza. 

f 

Acolhe soLtei tação do Sr. Senador 
Auréiio Vianna, que pediuv2r1ficação de 

votaçao do Parecer da Comissao de Finanças . 
ao PLC/2W63. 

Designa, de acôrdo com a comunica
ção do Lfder do PTB, o Sr. Senador Mello 
Braga para integrar comissões. 

8.7.65 

2288 

2306 

2311 

2313 

2315 



8.1.65 

ASSUNTO 

Acusa deferimento de requerimentos . 
de informações. 

. , 
Comun~ca a presença do Sr. Jose BA 

zerra de ArauJo, suplente convocado para 
substituir o Sr.Senador Dix-Huit Rosado , 
durante a licença concedida a esse titulaç 
e o convida a participar dos .trabalhos. 

8.1.65 Responde a uma questã2 de ordem do 
·Sr.Senador !;uricç Rezende, sobre o. prazo 
de que dispoe o Senado para ultimar a trA 
mitação do PDLt25/65. '. . 

8.7.65 Acolhe questão de otdem dô Sr.S~ 
dor Jefferson de Aguiar, sobre.ret1f~ca
ção feita por S.Exa • com referencia a e
menta do PRl66/65, em pauta. '.' . 

8.7.65 Designao~ Srs. Senadores Go1dwas-
ser Santos e Jose Feliciano para substitu 
ir, resp~ctivamente, os Srs. Senadores sE 
vestre Pericles e Armando Stornl, em Canis 
são Mista incumbida de relatar veto presl 
dencial. 

8.7.65 
(21.30) 

9.7.65 

13.1.65 
(21 hs) 

13.7.65 
(21 hs) 

Dá a palavra ao Sr.Senador Eurico 
Rezende p~a:, em nome das Comissões de 
Constituiçao e ~ustiça e de Fillanças, ~ 
tirpareceres sobre o PR/72165 •. 

Acus~ deferimento de req~2rimentos 
de informaçoes do·Sr.Senador Aarao Stein
bruch. 

, -. ~tend~a uma reclamaçao do Sr.S~ 
dor Aurelio ianna, submetendo ao Ple~ 
a suspensão ~a discussão do PDLl25/65,ate 
a distribuiçao dos avulsos. 

Resp~de a ~ qu$.sJ:ão de ordem do 
Sr.Senador em de Sa, esclarecendo &"ori
entação seguida pela Mesa, com referencia 

ao PLC/145/65. 

Agradece_ao Sr.Sen~dor Aurélio Vi
anna, retificaçao feita sobre o parecerda. 
Comissão de Finanças aOPDLl25/65. 

Acolhe questão de ordem do Sr.S~ 
dor Eurico Rezende no sentido de encerrar 
-se a sessão, tendo em vista extinção do 
prazo regimental. 

Responde a uma questão de ordem do 
Sr.Se~dor José Erm{rio, esclarecendo que 
de acordo com o Reg~ento Interno, estan
do presente em Planario o Relator desi~ 
do, não pode ser substituído por outro. 

L/26 

.2334. 

2334 

9.7.65 2335 

234.5 

10.1..65 . 2365 

·14.7.65 2410 

14.7.65 .3-Suplem~ 

14.7.65 3 - Sup1emen 

14.7.65 13-Sup1ement, 

15.1.65 



SESS:O 
14.7.65 
(1.45 ) 

14.7.65 
(1..45 ) 

14.7.65 
(1..45 ) 

14·Z·65 (1. 5) 

14.7.65 
(lO'},'.i.$) 

14.7.65 
(10 hs) 

14.7.65 
(lo hs) 

. 
ASSUNTO 

Presta esclarecimentos, tendo em 
vista questão de ordem do Sr.Senador AloZ 
5io ... de Carvalho, sobre o pens~ento da Prjt 
sidencla, em face da designaçao de outro 
relator para as emengas ao PlnV25/65.,pe10 
Presidente da Comissao de Economia. 

Respond~ a uma questão de ordem do 
Sr.Senad2r Aurã1io Vianna, agra~ecendo as 
observaçoes de S.Exa , com referencia ao 
assunto em pauta. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Dá a palavra ao Sr.Senagor Adclpho Franco. 
para, em nomeAda Comissao de Economi~,eml 
tir parecer sobre as emendas de.Plenario 
ao PDLl25/65. . 

Dá a palavra ao Sr.Sen~dorJósé.Gu.! 15.7.65 
omard para, em nome da Comissao de Re1a
çoesExteriore~, dar parecer sôbre as e-
mendas de Planario ao PDLl25/65 • 

. Dá a palavra ao Sr. Senador .Irineu 15.7.65 
Bo~ausen para~ em nome da Comissão de 
Industr~a e Comercio l relatar as emendas 
de Plenaria ao PDII2,/65. . 

. Acolhe solicitação do Sr •. .aenador 15.7.65 
Aurélio v iarma, que pediu verificação da 
votação de Emenda 7 ao PDLl25/65. 

Solicita ao Sr.Senador Jefferson 15.7.65 
de Agu!ar, o parecer ... da Comissão de Cons-
tltUiçao e Justiça sobre o PR/13/65. 

D{Í a palavra ao Sr.Senador EUrico 15.7.65 
Rezende para, em nome da Comissão de Fi-
nanças, dar parecer sôbre o PR/7~/65. 

~ Designa o~ Srs. Senadores que intjt· 15.7.65 
erarao ~ de1egaçao do Congresso Nacional 
a reuniao a rea1i~ar-se em Lima, Peru, a 
partir de 15 do mes em curso. 

Acusa deferimento de requerimentos 15.7.65 
de informações. 

Acolhe ~uestão de ordem do Sr.Se~ 15.7.65 
dor Alçysio de,Carvalho, que consultou a 
Mesa sobre o numero de Senadores presentes. 

Presta os necessários esclarecimen 
tos tendo em vista questão de ordem dõ 
S~.~enador Auré110 Vianna,~sôbre a vota-
çao de Requerimento de urgencia para o 
PLC/144I65. 

Procede à verificação da votal~~ do 
requerimento de urgencia para o PLÇI I 
65, solicitada pelo Sr.Senador Aurelio Vi 
qnna. ', ................... . 
Da a palavra ao Sr.Sena2or Eurico Rezenge 
para, em nome da Comissao de Constituiçao 
e Justiça, niatar o PLC/l44I65. 

1/27 

- 2249 

2431 

2h~1 . 

24~2 

2h~4 

24~4 



SES~O 

14.7.65 
(10 hS) 

ll~. 7 .65 

14.7.65 

14.7.65 

14.7.65 

15.7.65 
(10 hs) 

15.7.65 
(10 hs) 

15.7.65 
(10 hs) 

15.7.65 
(10 hs) 

15.7.65 
(10 hs) 

ASSúlH'O . 
Dá a palavra ao Sr.Senador Aurélio 

Vianna para justificar as emendas aprese~ 
tadas ao PLC/lW.Jj65, em pauta •.. 

Declara que convócará o Sr. Celso 
Ramos Branco, suplente do Sr.Senador Al'1t.Q 
n10 Car19s, que se licencia para tratamen 
to de saude~ 

A 

Declara não poder a Prezidencia 1'e 
ceber o Requerimento 492/65, baseando- sã 
no Art. 311, nQ V, do Regimento Interno. 

1/28 

PUBLICAÇÃO .. . : 
ItN ~' 15:7.65· p 

15.7.65 2448 

nQ V, 
ceber 

Declara que, nos têrmo~ do Art~ 3l~ 15.7.65 
do Regimento Interno! nao podara ~~ 
o R.equerimento nQ 49;>/65,. . 

2448 

Resoonde a ~a questão de ordem dá 
Sr.Se~dor'âuré*ic ianna, pr2stando es
clarecimentos sobre a aprovaçaQ do Reque-
rimento 494165. . 

Presta esclarecimentos tendo Em vis 
ta apreciação do Sr.Senador AlOysio ceCar 
valho, con~estada pelo Sr.Senador DanieI 
Krieger, sobre a norma constitucional de 
que, a matéria rejeitada por uma das duas 
Casas do Congresso, nã~ é apreciada pela 
óutra. 

Responde a ~ questão de ordam· do 
Sr.Senador Mem de Sa, que consultou se a 
votação da redação final do PLC/l44I65 s~ 
rá efetuada pelo processo norninalo 

, 
, . ~ Associa-se as homenagens prestadas 
a memoria do Estadista Adlai.Stevenson e 
declara que tomar§. as providencias solici. 
tadas no Requerimento 501/65, aprovado p~ 
la Casa. 

_ Declara não poder ac~itar a ques~ 
tao de ordem do Sr.Senador ~urico Rezende 
que solicitou o arquivamento do Requeri
mento 502165, pois o mesmo depende da de-
cisão do Plenária. , .. 

Acolhe questão de ordem do Sr.Sena 
dor Aloysio de Carvalho, que solicitou se 
conhecess~ o texto de requerimento aprovâ 
do pela Camara, relativo ao assunto cont1 
do no Requerimento 502/65, em votação. 

4colhe questão de ordem do Sr.Se~ 
dor Aurelio Vianna, que solicitou verifi
cação da votação do Requerimento 502165. 

. Resp6nd~ a uma questio de ordem do 
SI' .Stjn~dor Aurelio Viar>~a sobre o"quoruml1 

necessario para a votaçao do Requerimento 
503/65. 

2451 

2455 

2455 

16-.7.65 2478 

16.7.65 2478 

16.7".65 2479 

2480 



SESS1to 

15.7.65 
(10 hs) 

15.7 .. 65 
(10 bs) 

L/29 

ASSUNTO PUBLICAÇÃO 
l?M ~ 

tendo em vista questão de 
ordem ao Sr. Senador Aloysio de Oar
valhotpresta esclarecimentos sabre 
o ndmero de assinaturas indispensá
veis para um Requerimento de urg3n
cia (em referência ao requerimento 
503/65) 

Acolhe solicitação do Sr. 16.7.65 
SenadorNAur~lio V1f!nna,que pedOI1 v,2 
rificaçao da votaçao do PDLV23/65 

Acusa deferimento de req~ 16.7.65 
rimentoa de iuformaçoea 

Declara que oonvocará o Sr. 16"7.65 
Paulo Barros, Suplente do Sr. Sena-
dor Eurico Rezende, que se licencia 
para tratamento de sadde, . 

Acolhe solicitação do Sro 16.7.65 
Senador Agrélio Vianna, que ~ediQ 
verificaçao da votaçao do PR/76/65 

. Menciona o artigo 117 do 16.7.65 
Regimento Interno, ~ra jUB~if1cab 
o fato de 8~ voltar à votaçao do 
PR/76/65, oao efetuada anteriorme~ 
te, por falta de quorum 

Acolhe questão de ordem do 16.7.65 
Sr. Senador Aloysio_de Cárvalh2 que 
solicitou verificaçao de votaçao do 
PR/76/65 

. Dá a palavra ao Sr. Sena- 16.7.65 
dor Aur61io Vianna para, prestar as 
clarec1mentos sanre o Parecer dado-
ao p#C/318/64, como relator da 00-
miasso de Finanças 

Soliuita a pe~n3acia jun 16.7065 
to à Mesa, do Sr. Senador Eurico Re~· 
zende, como_escrutinador, tendo em 
Vista votaçao de mat~rias Bm escru-
tínio ae€reto 

.Acolhe questão de ordem do 
S~. Senador Mem de ~á aôbra a vota~ 
çao simb61ica do PLC/106/65 

Rasponde a uma questão de 16.7065 
ordem do Sr .. Senado!' Aloysio de Car -valho, esclarecendo os ... mo.t1voe por 
que propae a prorrogaçao da seas~o 

2480 

2482 

2483 

2490 

2492 

2492 

2493 

2493 

2494 

2494 

2498 
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2.8.65 

ASSUNTO 

Acolhe questão de ordem do Sr. Sena 
dor Eurico Rezende que fêz observaçõe~ sÕ= 
bre a neces~idade de ~ubmeter ao Plenario, 
a prorrogaçao da sessao. 

Tendo em vista questão de ordem do 
Sr.~enador Arthur VirgíliO, declara que o~ 
vira o Sr.Senador Dinarte Mariz a respeito 
do problema habitacional dos funcionários. 
Em seguida, reunirá a Comissão Diretora e 
comunicará a decisão adotada. 

Acusa deferimento de requerimentos 
de informações. 

3.8.65 Acusa deferimento de requ~rimentos 
de 1nf'ormações do S:r:. Senador Jose Erm1rio. 

3.8.65 

3.8.65 

4.8.65 

Comunica ao Plenário, a atitude a 
s~r adotada pelo Senado Federal, quando a 
Camará dos Deputados ultrapassar o prazo a 
ela concedido pelo Ato Institucional~ para 
apreciação de projetos de lei orig1narios 
do Poder Executivo. 

Dá a palavra ao Sr. Senador Eurico 
Rezende para, em nome da Comissão de Cons
tituição e Justiça, relatar o PLC!131/65 e 
a Emenda que lhe foi oferecida. 

Dá a palavra ao Sr. Senador Jesé Er 
mlrio para emitir parecer sôbre o PLC!l317 
65 e a Emenda, em nome da Comissão de Pro
jetos do Executivo. 

Comunica a presença dos Srs. Paulo 
de Barros e Celso Branco, Suplentes, resp§Ç 
tivament~, dos.Srs. Senadores Eurico Rezea 
de e Antonio carloS

l 
convocados para subs

tituir os dois titu. ares nas licenças que 
lhes foram concedidas. 

4.8.65 Designa os Srs. Senadores que inte 
grarão Comissões Mistas incumbidas de rela 
tar vetos presidenciais. 

4.8.65 

4.8.65 

Tendo em vista questão qe ordem do 
Sr. Senador Josap!}at Maril'.ho sobre requer,! 
mento de informaçoes encamuulado ao Sr. M,! 
nistro da Fazenda, declara que a Mesa pro- . 
videnciará no sentido de mais uma vez r@1~: 
terar a solicitação de S.Exa• 

, 
Declara que a Mesa providenciara r~ 

tificação quanto ao destino de Requerimen
to do Sr. Senador F'ilinto !>1uller, tendo em 
vista solicitação de S.Ex~., em discurso. 
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5.8.65 

5.8.95 

5.8.65 

5.8.65 

5.8.65 

5.8.65 

5.8.65 

5.8.65 

5.8.65 

5.8.65 
(2150) 

ASSUNTO 

Designa os Srs~ Senadores que inte
grarão Comissão Especial incumbida de emi
tir parecer sôbre o PEÇ/?J65, ~a iniciati
va do Sr. Senador Josue de Souza. 

Tendo em vista licença concedida ao 
Sr. Senador Zacharias de ÀSsumpção 1 convo
ca o seu SuplE)nte, Sr. Senador Antonio Pe 
dro Martins Junior que, estando presente , 
passa a participar dos trabalhos da Casa. 

Comur:ica· que a 11esa toma.rá providên 
elas no sentido de designar uma Comissãõ 
de Srs. Senadores para representar o Sena
do no I Simpésio Internaqional de Turismo, 
a realizar-sé no Rio de uane1ro. 

, 
Da a palavra ao Sr. Senad'or lflilson 

Gonçalves para 9'1'\ nome da Comissão de Pro 
jetos do EY.'3cuL vo, emitir parecer sÔbre
o PLC/13h/65. 

Dá a palavra ao Sr. Senador ~rosé Er 
mirio Eara relatar o PLC/145/65 em nome d~ 
60m,issao de Projetos do Executivo ~ 

, ~ 1 -Da ,a pa avra RO Sr. S~n~d0r Lobac 
da Silveira para, em nome da Comissão de 
Finanças, emitir parecer sôbre o PLC/145 / 
65. 

Da' al S a p avra ao 1:. 
Gonçalves para dar paEccer 
65, em nome da Comissao de 

S~nador Wilson 
sobre o PLC/l46V 
Finanças. 

, - .-
Da a palavra ao Sr. Senador Lobao 

da Silveira para, em nome da Comissão de ª 
nanças, relatar o PI.c/148/65. 

Dá a palavra ao Sr.Senador Lobão da 
Silveira para emitir parecer sôbre o PLCI 
149/65 em nome da Comissão de Finanças. 

SolicHa ao Sr. Senador Afonso AI'i
nos, Presidente da Comissão de Projetos do 
Executivol~ indicação de Relator para dar 
~arecar sobre o PEc/14S/65 e as Emendas a 
ele apresentadas. 

sá a palavra ao Sr, Senador Wllson 
Gonçal!es para, em nome àa Comissão d~ ~ 
t1tulçao e Justiça, relatar o PEC/145/65 e 
suaS Emendas. ' 
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5.8.65 
(21030) 

5.8.65 
(21.30) 

5.8.65 
(21.30) 

10.8.65 

10.8.65 , 

10.8.65 

10.8.65 

1108.65 

11.8.65 

11.8.65 

11.8.65 
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ASSUNTO PUBLICAÇÃO· 
Deu pAG. - -Solicita ao Sr. Senador Lobão da 

Silveira o parecer da Comissão de Finan
ças sôbre as Emendas ao PEC/145/65. 

6.8.65 3 
Suplemento 

Declara que dará conhecimento da 
convocação aos Srs. Ministros de Estado 
por ela atingidos, a fim de serem ouvi-
dos pela Comissão Especial de Coordena-
ção de M~didas de,Contrôle dos Preços de 
Exportaçao de Materias-~1mas l-finerais t 

conforme Requerimento 520/65. 

6.8.65 7 
Suplemento 

Responde a uma questão de ordem 
do Sr. Se~ador Cattete ~inheiro, sôbre o 
fato de nao fazer referencia ao parecer 
da Comissão de Finanças ao R~querimento 
522(65, por se tratar de materia para v2 
taçao secreta. 

6.8.65 7 
Suplemento 

Acusa deferimento de requerimen
tos de informações do Sr. Senador Vascon 
ce10s Torres. 

11.8.65 2625 

Àssocia-se às homenagens presta-
das pela Casa ao ensejo do 30Q aniversá
rio da Rádio Jornal do Brasil. 

11.8.65 2630 

Designa o.· Sr. Senador Herlba1do Vi 
eira para substituit o Sr. Senador Euri
co Rezende na Comissão de Redação e na 
Comissão Especial do PEc/6/64. 

11.8.65 2630 

Comunica que o expediente da ses- 11.8.65 
s~o de 8.9.65 será gedicado às comemora0; 
çoes do 50Q aniversario da morte de Jose 
Go$es Pinheiro Machado. . 

Acusa deferimento de requerimen-- 12.8.65 
tos de informações do Sr. Senador VascoQ 
celos Torres. 

Acusa recebimento de oficios da 12.8.65 
C~ara dosADeputados co~unicando a exis-
tencia de erros nos autografos dos PLC/ 
134/65, PLC/l~65 e PLC/143/65 e decla-
ra que enviará novos autógrafos ao Sr. 
Presidente da República com as dev1dasre 
tificações. -

Tendo em vi~talicença concedida 12.8.65 
ao Sr. Senador Antonio Balbino; a partir 
de 15 do corrente, deClara-que convocar~ 
o seu suplente, Sr. Eduardo cata~~ão. 

Declara que convocará o Sr. Pedro 12.8~65 
Carneiro, suplente do. Sr. Sen~dor Catte-
fe Pinhelr91 

para substituir este titu-
lar que se icencia a part 1rde 1.6 do co,!: 
rente. 

.2630 

2641· 

264J. 

2641 

264J. 
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11.8.65 

ASSUNTO 

Tendo em vista licença concedida 
aO Sr. Senador Dinarte Mariz, declara que 
será convoc .. do o seu suplente, Sr. Cortez 
Pereira. · . . _. . . . . . . ... . ,. . . . . . .. 
Estando presente o Sr. Senador Cortez Pe 
raíra, convida-o a participar dos trabá~ 
lhos. 

1/33 

JUBLICAÇÃO "" 
.l29E " í4lih"" 
12.8.65" 2641 

11.8.65 Acolhe questão de ordem do Sr. Se 12 .• 8.65 " 26Ü3 

11.8.65 

11.8.65 

11.8.65 

na.dor Guido ~ondin, que pediu verifica-
ção da votaçao do PLC/.l'51/64. 

Presta esclarec~entos aO P1enáDo 12.8.65 
sôbre o PR/85/65, matéria que, no enten-
der da Presidência, deverá der declarada 
ptejudicada, tendo em vista qUe a Resolu 
ç~o .21/64 trata do mesmo assugto (SuspeQ 
sao do art. 169 da Constituiçao do Esta-
do de Minas Gerais). · . . .. . . " . " . . . . . . . . . .. 
Esclarece ao Plenário que a matéria do 1. 
tem 14 da Ordem do Dia (PLS/30/55) deixa 
de ser colocada imediatamente 6iIl votação, 
em virtude de ainda não ter sido feita a 
dj.strituição dos avulsos correspondentes 
a pareceres dados ao projeto. 

Responde a uma. questão de ordem 
do Sr. Senador Aarão Steinbrueh, sôbre a 
necessidade de voltar à câmara dos Depu
tados o PLC/129/65 e sôbre o p~azo conc.,2 
dido pelo Ato Institucional a esse proj.,2 
to. 

Comw1ica a presença do Sr. M~~oel 
Dias, suplente coqvoçado para substituir 
o Sr. Senador Jose Candido, que se 1icell 
eia. 
• • ... • c· • • • • • • • • • • • • • • •• 

Designa os Srs. Senadores que o introdu
zirão no recinto para prestar o compr~ 
50 regimental. 

12.8.65" 

12.8.65 

2644 

2645 

11.8.65 Designa o Sr. Senador Paulo Bar- 12.8.65 2647 
ros para representar o Senado Federal ~~ 
festividades da fillldação do Mun1c1pio de 
Alegre, no Estado do Espírito Santo. 

11.8.65 Acolhe questão de ordem do Sr. S.,2 12.8.65 26Li.7 
nador *loysio de Carvalho, que solicitou 
providencias no sentido de serem distr1-
bufdos avulsos do P~/151/65, a ser vot~ 
do em regime de urgelJ.cia. 
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11.8.65 

11.8.65 

11.8.65 

11.8.65 

12.8.65 

1/34 

ASSUNTO PUBLICAClo 
J2Ç,t{. ~ 

, 
Da a conÍlecer o resultado da ses

são secreta em que foi apreciado o pedi
do de_licença para processar o Sr. Sena
dor Nelson Maculan. 

12.8.65 2647 

Dá a palavra ao Sr. Senador, \oJ11- 12.8.65 
son Gonçalves para, em nome da Comissão 
~e Finanças, relatar o PLC/151/65. 

Acusa deferimento de requerimento 12.8.65 
do Sr. Senador Wlls'on Gonçalves, que so-
licitou p~azo para apresentar o parecer 
da Comissao de Finanças ao PLC/151165. 

Declara que fará a designação da 12.8.65 
Comissão de Senadores que representará o 
Senado no lI! Simpósio ijacional de Turi~ 
mo, ~ssim que os Srs. Lideres encaminha-
rem -a Mesa os nomes dos respectivos re
presentantes das Bancadas .• 

Acusa def~r1mento de requerimen- i3.8.65 
tos de informações. 

2647 

2647 

2647 

2655 

12.8.65 . De~igna os Srs. Senadores ,que re-' 13.8.65 2655 
presentarao o Senado no III Simposio de 

12.8.65· 

12.8.65 

12.8.65 

12.8.65 

13.8.65 

Turismo, a realizar-se de 12 a 14 do co~ 
rente no Rio de Janeiro. 

Tendo em vista so11c1 taçáo f e i ta 
em d'iscurso pelo Sr. SeLlador Aarão· Ste:ln 
bruch, para que seja colocada na Ordem 
dç Dia o P1S/7/1963 , declara que ~xam~ 
ra a questao, em atendimento ao pedido 
de S. Exil • 

, 
Comunica a pr~sença, no Plenario, 

de membros da Comissao de Assuntos Cultu 
rais da Assembléia Nacional Francesa. -

Comunica ~ue o Sr. Senador Osçar 
Passos reassumlu,.nesta data, o 'exercic:lo 
de seu mandato. ' 

, 
Da a palavra ao Sr. Senador ~il

sou Gonçalves para emitir Parecer sobre 
o PLC/151165, em nome da Cmmissão de Fl 
nanças. 

. Acusa deferimento de requerimento 
de informações do Sr. Senador José Erm!
rio. 

13.8.65 

13.8.65 2659 

13.8.65 2659 

Í3.8.65 2659 

14.8.65 2672 
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16.8.65 Tendo em vista questão de ordem 
do Sr. Se..'lador Aloysio d.e Carvalho, escla 
rece que o requerimento formulado pelo ~ 
Senador Nelson Maculan para que fosse pu-
blicado um avUto contendo peças do proces 
50 sôbre o qual ~ Senado se manifes,!!ou,P..â'õ 
fOi

A
1ido na sessao ant~r10D, em razao da 

ausencia de seu signatario. 

1/35 

17.8.65 Designa os Srs. Senadores que in- 18.8.65 2698 
tegrarão Comissões Mistas incumbidas de 

18.8.65 

relatar vetos presidenciais. 

Comunica a presença dos Srs. Edu
ardo CatAlão e Pedro Carneiro de Morais, 
suplentes convocados para su~stitult, re~ 
pectivamente, os Srs.Senadore's 'Antonio BaJ.. 
bino e Cattete Pinheiro, que sé acham li
cenciados. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Declara que passarão a participar ~ tr~ 
balhos da Casa, dispensados do compromis
so regimental. 

2715 

18.8.65 Comunica a presença"no Plenário, 19.8.65 2718 
de Ministros de Estado da Ita1ia, Espanha 
e Senegal, de Embaixadores e Parlamenta--
res que aqui comparecem,depois de terem 
participado do 111 Simposio Nacional de 
Turismo. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
Solicita ao Sr. Senador Afonso Arinos que 
dirija uma palavra sôbre Q signific.açoo do 
III Simpósio Nacional de Turismo e assins 
le a presença das ilustres figuras que nos 
visitam. 

19.8.65 Designa os Srs. Senadores que 1n- 19.8.65 2721 
tegrarão a Co~issão Espec1~1 incumbida de 

18.8.65 

'dar parecer sobre o PEC/3/65. 

vago, 
saude 
rando 

Tendo' em vista requerimento apro
concede licença para tratamento de 
a2 Sr. Senador Antônio Jucá, decla~ 
~o haver suplente a convocar. 

, . . ~ 

Sauda-'a.1waoSde uma,dãs 6scolas-e 
1ementares de Brasília, que se acham nore 
cinto para conhecerem ao vivo instrução eI 
vica e moral. 

Comunica que o requerimento de in 
formaçõ~s n Q 562/65, de autoria do Sr. S~ 
nador Julio Leite, tendo am vista os as
suntos a que se refera, setá inclu!do na 
Ordem,do Dia,para apr~ciaçao do Senado,que 
devera aprova-lo ou nao. 

19.8.65 2721 

20.8.65 2742 

20.8.65 2745 
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2õ.8.65 21fi5 19.8.65 Acusa deferlmento de re.:.uerimentos 

de informações. 

19.8.65 Declara que a P~esidência indefere 20.8.65 2745 
o Requerimento 572/65, do Sr. Segador Nel-
son Maculan, em virtude de a materia ter 
sid2 objeto de d~liberação secreta da Ca§a 
e nao ter o Plenario autorizado divulgaçao 

, alguma.· 

19.8.65 

19.8.65 

20.8.65 

Designa o Sr. Senador José Fel1cia 
no para substituir o Sr. Senador Ruy Car-
neiro na Comis são Especial ~ incumbida, d.e a
preciar o PEc/2/965, de acordo com a indi
cação do Lider do PSD. 

Designa o Sr. Senador Lppes da Co~ 
ta para repr~sentar o Senado na sOleniqade 
de inaugur~çao da Ponte Prgfessor Mauricio 
Joupert, sobre o Rio Parana. . 

Deslgna os 3rs. Senadores oue inte 
grarão a Comis são encarregada de proce ~ e r 
aos estudos que possam constituir SUbSldi
os par~ reformas dos POdêres Leg~slativo e 
Judiciario," e da organizaçãopolitico-admi 
-nistrativa do Pais. , . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . 

Dá a co~~ecer o teor do oficio 1'6-
metidÇ2 ao Presidente da Câmara. dos Deputa
dos sobre o assunto .. acima mencionado. 

20.8.65 2748 

20.8.65 2750 

21.8.65 2766 

20.8.65 Acusa deferimento de reouerimentos 2.1.8.65 2766 
de informações. • 

20.8.65 

26.8.65 

Responde a questões de ordem do Sr. 
Senador Aloysio de Carvalho sôbre a publi
cação de Decretos Legislativos, qu~ apro-' 
vam Acordos internacionais, sem a inte~ra 
desses documentos, prestando os necessar10s 
esclarecimentos. 

~ Desig~a os Srs. Senadores que int~ 
grarao Oomissao t1ista incumbida de relatar 
veto presidencial ao PLC/38/63. 

21.8.65 2770 

21.8.65 2844 

26.8.65 Tendo em vista requerimento aprov3 27.8.65 2848 
do, concede,licença de 20 dias, pa~a trata 
mento de saude, ao Sr. Senador Aarao Ste~ 
bruch. 

27 .8.65 Acu~a deferimento de requC!rimento 28.8.Q5 2860 
de informaçoes do Sr .• Senador Pedro Carnel 
ro. 



S~SSÃO 

30.8.65 

30.8.65 

31.8.65 

hssmlTO 

Designa,os Srs. Senad6res Menezes 
Pimentel.e Jose Lei~e pa.ra substituirem_, 
respectiva e temporariamente, na Comissao 
de Redação, os Srs. Senadores \>/alfreqo Gur 
gel e Lobão da Silveira. 
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Comunica que o Sr. Senador Vivaldo 21.8.65 2880 
1tma,re~ssumiu o exercício de seu cargo,~ 
pos o termino de sua licença, a 28 do co.!,: 
rente. 

Acusa deferimento de requerimentos 1.9.65 2911 
de informaçõàs. 

Tendo em vista observações feitas 2.9.65 2918 
em discurso pelo Sr. Senador Aurélio Vi-
anna, sôbre aco~strução do prédio da Grá 
fica, bem como sobre os demais. a~pectos 
de sua oração"declara que, opor~unamente, 
a Hesa prestara esclarecimentos a Casa. 

Responde a uma questão de ordem do .2.9.65 2920 
Sr. Senador Vivaldo Lima:&, esclarecendo que 
o PLC/140/65, em discussao, é de exclusi-
va competência regimental da Comissão de 
Saúde. 

Responde a. uma questio de ordem do· 2.9.65 2920 
Sr. Senador Vivaldo Lima, sobre a possibi 
lida.d8 de requerer a l'etirad~ do PLC/.l..40/ 
62 da Ordem do Dia para audienc1a da Com1s 
sao de Educação e Cultura. 

D.:i a palavra ao Sr. Senador' Nallo 2.9.65 2921 
Brag~ para, em nome da Comissão deAConsti 
tuiçao e Justiça, emitir parecer sobre o 
PDI/33/65. 

, ~ 

Declara que tomara as providencias 3.9.652931 
solicitadas no Requerimento 606/65 e asso , ~ ,--
eia-se as hamenage~s pre.s~adas a mamaria 
do Sr. Hugo Napoleao do Rego. 

Acusa deferimento de requerimentos 3.9.65 2931 
de informações. 

Comunica a pr.~sen'~a do Sr. Ministro 3.9.65 2937 
do Trabalho e Previdencia Social, convo-
cado pelo senadO

i 
em v1»tude da aprovação 

de Requerimento 55/65. 
. . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . 

Designa os 3rs. Senador~s que, em 
Comissão, introduzirão no Planaria, o Sr. 
Hinistro do Trabalho e Previdêncta Soci
al. 
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Designa os Srs. Senadores que re
presentarão o Senado nas homenagens que 
s~rão tributadas, no Rig de ~aneiro,à m~ 
moria do ex-Senador Jose Gomes PiI}he iro 
Machado, ao ensejo do 50Q aniversario de 
sua morte. 

Dá a conhecer oficio enviado à Me 
sa pelo Sr. Senador JÚlio Leite, Presi~ 
dente da Comissão Especial para estudar 
as causqs do estado atu~l dos transpor-
tes maritimos e ferroviarios do Pais. 

Acusa deferimento de requerimen-
tos de informações. 

Associa-se às homeI}a~ens. :aresta-
das pelo Senador Mem de Sa a memoria do 
cientista Albert Schweitzer • 
•••• • - ••••••••••••• a· ••••••••••.••••••••••• 

Declara que constarão elas dos Anais do 
Senado, conforme solicitação do mesmo S~ 

o nador. 

8.9~65 Qomuniça que a parte iI}icial da 
d~ sessao sera dedicada a memoria de Jo
se Gomes Pinheiro Machado • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ••••••••• 0 •••••• 

Designa uma comissão de senaqores p~ ~ 
presentar o Senado nas cerimonias que te 
rão efeito,no Rio de Janeiro. -

8.9.65 Comunica, tendo em vista ques tão 
de ord~m do Sr. Senador Aloysio de Carv~ 
lho, jaestar de posse do parecer da Co-

o missão de Constituição e Justiça ao Re
curso de candidato habilitado em concur
so, ao qual foi negado posse. 

Esclarece, tendo em vista questão 
de ord~m do Sr. Senado:: Mem de sá, que a 
Comissa9 de Constitu!çao e Justiça cons.! 
derou hábil a certidao formula~a pe1olh~ 
tituto Nacional de Ident1ficaçao a candi 
dato habilitado em concurso, ao qual foi 
negado posse. 

Acolhe ~uestão de'ordem do Sr. Se 
nador Mem de Sa, retirando da Ordem do 
Dia, para reexame, ri PR/88/65. o .... ~ ......... ......................... . 
Ssclarece que, sôbre o mesmo, foi ouvida 
a çomissão de Constituição e Justiça, de 
acordo com a letra f do art~ 85-A do Re
gimento Interno. 

9.9.65 o Acusa deferimento de requerimento 
de informações do Sr. Senador José Ermi
rio. 
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9.9.65 Associa-se às homenage~s prestadas 

14.9.65 
(22.30 ) 

14.9.65 
(21.30 ) 

pelo Senado ao Prefeito de Lonlres, Sit' 
James Miller, agradecendo a Sua Ex~ e a. 
comitiva, a honrosa visita. 

Esclarece, tendo em vista quest ã o 
de ordem do Sr. Senador Aloysio de Carv-ª 
lho, que o fR/89/65 constou dá Ordem do 
Dia d<i sessao . anterior, foi retirado e 
i~clu1do na Ordem do Dia da presente se~ 
sao. 

Acusa deferimento 'de requerimen1n de 
inform~ções do Sr. Senador Gilberto Marl 
nho. 

Tendo em vista reclamaçãq feita em 
discurso pelo Sr. Senador Filinto Mül

ler, sôbre õ atrazo de respostas a pedi
d~s de info~mações, informa que as provi 
d2ncias serao tomadas dentro das dtsposl 
çoes regimentais que regulam a materia. 

Acusa deferimento de requeriment:o 
do Sr. Senador D~iel Krieger'Hque soli
cit9u a convocaçao de uma sessao extraoÂ 
dinaria para as 21 hs. e 30 minutos. 

Tendo em vista indicação do Lider 
do PSD, designa o Sr. Senador José Leite 
par~ responde~ pela lfderaqça do PSD na 
ausencia do L1der e Vice-Lideres •. 

Dá a palavra ao Sr. Senador Eurico 
Rezende para, em nome da Comissão de Fi
nanças, relatar.o PLC/172/65. 

Solicita ao Sr. Senador Edmundo La 
vi, o EronunciamentoAda Comissão de Cons 
tituiçao e Justiça sobre as Emendas apr~ 
sentadas ao PLC/172/65. 

Concede ao Sr. Senador Edmw1do Le
vi prazo de 20 minutos para apresentação 
do parece~ da Comissão de Constituição e 
Justiça sobre as Emendas oferec-idas ao 
PLC/l72165. 
• • • • • • • • • • • • • • • • o • • .. • 

Concede igual prazo para o Sr. Senador ~ 
rico R~zende emitir par\j1cer, em nome da 
Comigsao de F1nan9as, sobre as Emendas w 
Plenario ao Projeto em pauta. 

, 
Da a palavra ao Sr. Senador Edmun

do Levi para, em nome da Comissão de Cb:lS 
tituição e Justiça, relatar as emendasao 
PLC/172165. 
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14.9.65 
(21.30) 

14.9.65 
(21.30) 

15.9.65 
(0.50) 

15.9.65 
(0.50) 

17.9.65 

ASSUNTO 

Dá a palavra ao Sr. ~enador Eurico 
Rezende para dar parecer sobre as .Emendas 
de P!enário ao PLC/172165, em nome da C,2 
missao de Finanças. 

Tendo em v5.sta questão"de ordem do 
Sr. Senador Daniel f~ieger sobre a neces 
sidade de retificação no,PLC/172/65) de= 
clara gue a Comissão de,Redação fara o 
necessario exame da materia. 

Com~~ica que constará da Ata da ~ 
sente sessao, a -de'claraçào de voto subs
crita pelos senadores represent~tes ,do 
Estado de são Paulo. 

Sr. 
tou 

nesponde a uma questão'de ordem do 
S~nador Josaphat Harin110 l ,que consui 
sobre a origem do PLC/17LV65. 

Presta esclarecimentos ao Sr. Sena 
dor Josaphat Harinho sôbre a tramitaç ãõ 
do PLC/174/ó5, em pauta, em face da con
sulta formulada por 'S.Exa • 

_ Esclarece, tendo em vista solicit~ 
çao ~o Sr. Senador Josaphat Narinl20 que, 
se nao houver r~querimentode urgencia,o 
PLC/174/65 saira cia Ordem do Dia. 

Hesponde a uma questão de ordem do 
Sr. ,segador Aloysio de Carvalho sôbre prQ 
jeto nao inclulào na Ordem do Dia e que 
constava dos avulsos. 

Acusa deferimento de requerimentos 
de informações. 

Acusa deferimento de requerimentos 
de informações. 

Dá a 'Oalavra ao Sr. Senador Oscar 
Passos para~ em nome da Comissão de Rela 
ções Exteriores emitir parecer sôbre õ 
Requerimento 658/65, de autoria do Sr.Se 
nador Gilberto Harinho. 

Designa os Sr.s. Senadores que aam 
panharão, como, ~bservador2s, os trabalros 
da "XX Assemblel.a das Naçoes Unidas ll

• 

Acusa deferimento de requerimentos 
de lnformacões do Sr. Senador Vasconce:k:s 
Tôrres. ' 

17.9.65 Designa os Srs. Senadores, que int~ 
gra.I7ão Comissões IHstas L"lcumbidas de 
relatar vetos presidenciais. 

L/40. 
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17.9.65 b~ a palavra ao Sr. Senadbr Oscar 
P~ssos para, em nome da Comissão ~e Rela 

- çoes Exteriores}. emitir-parecer sobre o 
Hequer1mento 676/65, do 8r. Senador Vival 
do Lima (licença para ausentar-se do Rlis) 

6.10.65 Designa os 3rs. SenadOr(3S que in-
tegrarão Comissão Mista inctmbida de re
latar veto presidencial ao PLC/172/65. 

6.10.65 

6.10.65 

6.10.65 

6.10.65 

6.10.65 

. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . 
COlJluuica que a .Comissão Diretora deferiu 
~3 Requerimentos 657, 658, 676 e 677/65, 
a vista do disposto no art. 40-A do Regi 
mento Interno. 

D~ a palavra ao Sr. Sena~or Edm~ 
do Levi para, em nome ela Comissao de PrQ 
jetos do 3xecutivo; relatar o PLC/178/6~ 

- Acolhe q~estão de ordem do Sr. Se 
r~dor Aloysio de CarvalhO, retir~~do da 
Ordem do Dia o PLC/178/6S, para o devido 
exame nela Comissão de Projetos do Execu 
tivo, tendo _ em vista observações fei t as 
por S.Exa • 

ôolicita ao 81'. Senador Sigefredo 
Pacheco o parecer da Comissão de 1:'inan~ 
ças sôbre o PLC/182/ 65. 

- D~ a palavra aO Sr. Senador Sige
fredo Pacheco par~ relatar o PLC/183/65, 
em nome da Comissao de Finanças. , 

Dá a pa1a\--rà ao Sr. Senador Sige
fredo Pacheco para, em nome da Comi s 5 ão 
de Finanças, emitir parecer sôbre o PJJC/ 
187/65. 

6.10.65 Solicita ao Sr. Senador Sigefredo 
P~checo o parecer da Comissão de Frranças 
sobre o PLC/188/65. 

6.10.65 Dá a palavra ao Sr. Se.nador .8dmun 
do Levi para relatar o PLC/189/65 em no": 
me da Comissão de Projetos do Executivo. 

6.10.65 D~ a palavra ao Sr..Senador Si~ 
fredo Pacheco para, em nome da Comissao 
de Finanças, emitir parecer sôbre o PLC/ 
189/65. 

6.10.65 Dá a pala V 1.'", ao Sr. Senador Sige-
fredo ~acheco para proferir o parecer da 
Comissao de Finanças sobre o PLC/190/65.-

6.10.65 Solicita ao Sr. Senador Edmundo I.e 
vi o parecer da Comissão de Projetos do 
Executivo ao PLC/191/65. 
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6.10.65 D~ a palavra ao Sr. Senador Sige-
fredo Pacheco para, e~ nome da Comissio 
de Finanças, relatar o PLC/191/65. 

6.10.65 

6.10~65 

6.10.65 

6.10.65 

6.10.65 

6.;LO.65 

6.10.65 

7.10.65 

7.10.65 

Solicita ao Sr. Senador Sigefredo 
Pacheco o parecer da Comissão de Finan
ças sôbre õ PLC/192/65. 

Dá a palavra ao Sr. Senador Sige
fredo Pacheco para relatar o PLC/193/65 
em nome da Comissio de Finanças. 

Dá a palavra ao S'r. Senador Edmun 
do Levi para emitir o parecer da Comis
sio de Projetes do i.:;xecutivo sôbre o PLC/ 
194165. 

Solicita ~o Sr. t;enador .Edmundo ~ 
vi a apresentaçao do parec~r da Comi$ao 
de Ppojetos do Executivo sobre o PLC/195 
/65. 

Dá a palavra ao Sr. Senador E:dmun 
do Levi paraJelatar o PLC/197/65 em nQ .. · 
me da Comissao de Projetos do Execut1~ 

D~ a palavra ao Sr. Senador Sige
fredo Pac1'leco para, em nome cia Comissio 
de Finanças, apresentar o parecer sôbre 
o PLC/197/65. 

Dá a palavra ao Sr. Sen~dor Sige
fredo facheco para emi~ir o parecer da 
Comissao de Finanças sobre o PLC/198/65. 

Presta esclarecimentos sôbre a 
tramitação do PLC/178/65, inc1u1do na 
Ordem do Dia, tendo em vista observ~s 
fei tas nela ,sr. Senador ftlo~·ào de Carva-. 
l~o na ~essio anterior. 

Dá a palavra ao Sr. Senad2r Edmun 
do Levi para, em nome da Comissao de ~ 
jetos do Executivo, relatar o P~99165. 

7.10.65 Para proferir parecer sôbre oP~ 
200/65, em nome da Comissão de Fin~~, 
dá a palavi:a ao Sr. Senador SigefreaoP,ª 
checo. 

7.10.65 
, 

Da a palavra a.o 3r. 'Senad~r ~dmun 
do Levi para, em nome da Comi,s sao 00 Pro 
jetos do Executivo, emitir parecer sômi 
o PLC/203/65. 

7.10.65 Solicita ao Sr. Senador Sigefredo 
Pacheco o 'Carecer da Comissio de Finan
ças sôtre ô PLC/203/65. 
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SESSÃO 

7.10.65 

8~lO.65 

8.10.65 

8.10.65 

12..1). &5 

12.10.65 

12.10.65 

12.10.65 

12.10.65 

12.10.65 

12.10.65 

ASSWiTO 

, 
Da a palavra ao Sr. ~enadcr Sige

fredo Pacheco para relatar o PLC/20L~6s 
em nome da Comissio de Finanças. 

Solicita ao :::ir. Senador Edmurrlo Le 
vi o parecet da Comissão de t-'ro';etos dõ 
ii:xecut i vo sobre o PLC/3. 066-A/65 (na Ca 
sa de origem). . -

Dá a palavra ao Sr. i::ienador Nene
zes Pimentel para proferir o parecer da 
Comissão de Finanças sôtre o PI~/3.o66-
.l\./65 (na casa de õrigem). 

K 
0011ci ta ao Sr. Senador Menezes Fi 

mentel o uarecer da Comissão de. Fin~ 
sôbre o PLC/206í65 • 

. Responde a uma. questão de o~ elo 
Sr. Senador :Aloysio de Carvalho sobre a 
trrunita.<!ão do PLC/178/65, em votação • 

. Responde a uma. questão d~ crdem do 
Sr. Sena.dor Jos8.nhat j":.a1'1nho sobre a tra 
mitação do PLCíJ.~,'4/65, e~c1arec~ndo que 
a ret irada da.s emenda s so podera ser fel 
ta pelo autor. 

ReBponde a uma auestão de ordem.do 
. Sr. Senador Josaphat VLâl'inll0 sôt,re a p0Ê. 
sibilldade de ainda poder retirar a 8men 
da n Q 1, oferecida ao PLC/174165. :-

Dá. a ualavra ao Sr. Senadcr Edmun 
do Levi parâ, em nome da Comissão de O:os 
tituição e ,Justiça, emitir parece~ sôbre 
o PLCí174165 e as Emendas de Plenarloi6 
pelas Comissões Ade Finanças e Projet os 
do Executivo, sobre as Emendas de Plená 
rio. 

Hesponde a uma questão de or,:d.em do 
Sr. Senador Aloysio de Carvalho sobre o 
parecer da Comiss~o de Con~tltuição e 
Justica às li:mendas de Plenário ofereci
das aó PLCí174165. 

Acolhe solicitação do Sr. Senador 
Aloys)..o de Carvalho que pediu esclareci 
mentos do Relator da Comissão de Consti 
tulção e Justiç'} sôbre o parecer dad:> às 
Emendas de Plenario ao PLCí17Lií65. 

Responde a uma que~o de ordem do 
Sr. Senador Aurélio Vianna sôbre o pra
zo para tramitação do PLC/174165. 
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12.10.65 

12.10.65 

ASSUNTO 

~ , .' '" 
Da a palavra ao Sr. Senador Jose 

Feliciano para, em nome da Comissão de 
Projetos do Executivo; relatar o PLC/ 
201165. ' 

Solicita ao Sr. Senador José Fe
liciano o parecer da'Comissão de Finan
ças ao PLC/201l65. 

13.10.65 ' Acusa deferimento de requerimen-
tos de informaç0es do Sr. Senador Filig 

13.10.65 

13.10.65 

13.10.65 

to !-fül1er.' ' 

Comunica 'a presença, no Plenário, 
de universitários de Brasl1iá é ressal
ta a maneira atenciosa com 'que'acompa~ 
nhamos trabalhos do Senado Federal. 

Comunica'que o,Sr. Senador Zacha 
rias de Assumpção volta a exercer o seu 
m~dato, desistindo da licença em , cujo 
gozo se achavà.' 

Çom~isa:que a,P~esidência enca
min,hou a sançao o PLC/174165. 

..... -.~ 
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13.10.65 

13.10.65 

Fe1iciano para ,emitir os pareceres das 
Comissões de Finanças e Proje~os do Ex~ 
cuti vo, sôbre a Smenda de P1enario nl< 15, 
ao PLC/zol/65. ' , 

Consulta o Sr. Senador José Feli 
eiano sôbre o narecer da Comissão de Fi ' 
nanças a propósito da &nenda 15 aoPLC7 
201165. ' 

, , 

Da a palavra ao Sr. Senador Jef
f~rson de Aguiar Eara t em nome da Comi~ 
sao d~ Constituiçao e Justiça, dar par~ 
cer sobre as emendas de nQs 1 a 15 ao 
PLC/20ll65. 

1;.10.65 ' Responde a yma questão d~ ordem 
do ,Sr. Senador Jose Feliciano sobre a 
necessidade de retiúcação no avulso do 
PLC/20ll65, em pauta. . 

,13.10.65 Comunica o resultado da aprecia
ção do Parecer nQ 1.120, de 1965, da Co 
missão de Constituição e Justiça, maté= 
ria submetida ao Plenário em sessão se
creta. 

14.10.65 
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SESSÃO 

, 14.10.65 

, 

~\14.10.65 

!18.10.65 

" -',20.10.65 

ASSUNTO 

Comunica a'presença,no Plenário 
do Senador Dr. Georges PortmaIh~, repr~ 
sentante' do parlamento francês. 

Responde a uma-questão de ord~m 
do Sr. Senador Aloysio de Carvalho so
bre a autoria da Emenda n CJ 2 ao PLC 1 
127/65. 

Presta esclarecimentos sôbre as 
matérias constantes d2s itens 13, 14 e 
15 da Ordem go Dia, todaS superadas,de 
vendo o Plenario manifestar-se quanto 
ao seu arquivamento. 

Acusa deferimento de requerimen 
tos de informações. 

Acusa deferimento de requerimen 
to de ir~ormações do Sr. Senador Lino 
de Mattos. 

Comunica ao Plenário as medidas 
a s!i1rem adotac,!as pela Presidência qu8.B 
to a tramita~ao de Projetos de Emenda 
à Constitlliçao, em f'ace do, que dispõe 
o art. 359 - III fine - do Regimento In 
terno. . 

20.10.65' N Comunica aO flenár~o _ modifi c a-
çoes feitas quanto as mater1as a serem 
apreciàdas em sessões conjuntas já con 

<20.1<).65 

:20.10.65 

20.10.65 

vocadas. ' 

do Sr. 
vra ao 

Tendo em vista questão de' ordem 
Senador Oscar Passos, d~ a paI§. 
Sr. Senador Arthur Virgi1io. 

Atende a requerimento do Sr. S~ 
nador Daniel ~ieger, figando sua lei
tura para ~ proxima sessao, em virtude 
de sua urgencia. 

Designa o Sr. Senador José Feli 
c!ano para substituir o_Sr. 8enador E]d 
genio Barros, na Gomissao Especial crl 
ada pelo Requerimento nº 285/65, de a
côrdo com a indicação do Sr.Senador Fi 
1into Müller - Lider do PSD. -

Dá' a palavra ao Sr. Senador Mel 
lo Braga para emitir parecer sôbre ~ 
PLC/207/65 , em substituição ao Sr.Sens 
dor Bezerra Neto, relator designado pe 
la Comissão de Projetos do Executivo. 
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21.10.65 Acusa deferimento de requerimen-
tos de informações. 

21.10.65 

21.10.65 

21.10.65 

21.10.65 

21.10.65 

21.10.65 

22.10.65 

22.10.65 

25.10.65 

25.10.65 

Concede ao 8r. lHnistro da Educa 
ção e Cultura dila taç'ão do prazo parã 
prestação das informações solicitad as 
pelo,8'r. Senador Vasconcelos Tôrres, à 
traves do Requerimento 689/65. 

, 
Da, a palavra. ao Sr. Senador Adol 

pho Franco para rel:atar o PLC/237/65 
em nome da Coruissio de Economia. 

Soliei ta ao Sr. Senador Beze ror a 
Nxto o parecer da Comissão qe,FL~anças 
sobre o PLC/237/65. 

Dá a nalavra ao Sr. Senador Adol 
pho Franco para, em nome d~ Comis são de 
Fina..~ças, /3mitj,r parecer sonre gmerda.Q 
ferecida ao PLC/237/65. 

Solicita ao 31'.' Senador Eezerra 
N~to o parecer da Comissão de Finanças 
sobre a Emenda apresentada ao PLC/237/ 
65. 

Dá a palavra ao Sr,. Senador 11111-
son Gonçalves para emitir parecer ou 
desj.gna,r um relator t em nome da Comis
são de Constituição e Justiça, sôbre o 
PLC/237/65 e a Emenda. 

Acusa deferimento de Requerimen~ 
to de informações do Sr. Senador José 
Ermíric. 

Concede dilatação do prazo ,paTa; 
prestação das informações solicitad as 
p~lo Sr.Senador Gilberto Marinho, atrª 
ves do Requerimento 591/65, ao Sr. 111-
nistro da, Bducação e Cultura. 

Comunica que o Sr. Senador Adal
bElrto Sena,reassume nesta data o exer
cicio de seu mandato. 

Comunica aos lideres de bancadas 
de ambas as Casas a abertura de inseri 
ção de oradores para a discussão do 
PEC/5/65. 
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SESSÃO 

25.10.65 

26.10.65 

ASSUNTO 

Designa o Sr. Senador Argemiro de 
de Figueiredo para substituir o Sr. Se
nador Goldwasser Santos na Comissão Mis 
ta incumbida de apreciar o PI!lO/65-CN-;
conforme indicação da· Liderança do PTB. 

Comunica o falecimento do Sr. Se-
A , 

nador Antonio Juc~, ocorrido nesta da-
ta, no Rio de Janeiro. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Declara que, nos têrmo~ do art~ 26 do ~ 
gimento Interno t cabe a Presidencia prQ 
por seja a sessao dedicada a reverenci
ar a memória do extinto. 
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26.10.65 Associa-se às ho~enag~nsde pesar 27.10.65 3632 
prestad~spe10 genado a memoria do Sen~ 

26.10.65 
(17.30) 

26.10.65 
(17.30) 

26.10.65 
(17.30) 

26.10.65 
(17.30) 

dor Antonio JUCq. . 
-· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Declara que a Mesa tomará providên c i as 
para inserção em Ata, de um votoge pe
s~r pela morte do Sr. Senador F~tcrUb Ju 
ca, dando cumprimento ao Requerimento ní! 
700/65. · . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 
Designa uma comissão de 3 cenadores pa
ra representar o Senado nos funerais do 
parlamentar extinto. 

Comunica, tendo em vista questão 
de ordem do 8r • .senador Attilio Fontana, 
que pediu licença para deixar o recinm 
em face da votação do Parecer n Q 1.1797 
65, da Comissão de_Constituição e Just.1 
ça, que a dec1araçao de S.Ex~. constara 
da Ata. 

Responde a uma questão de ordem do 
doS~~ Senador Vivaldo Lima, esclarec9g 
d0 ~ao p0der acolher o pedido de S.Ex~. 
6~~ indagou se poderia retirar o PECI67 

Acolhe questão de ord~m do Sr. S~ 
nador Jefferson de Aguiar sobre a neces 
sidage de submeter-se à deliberação 'dõ 
Plenario a Emenda ní! l-CPE apresentad a 
ao PI!209/65. 

Dá a palavra ao Sr. SenadorAAntô
nio Carlos para emitir parecer sobre 0 
PLC/223/65, em nome da Comissão de Pro
;tetos do Executivo. 

27.10.65 3719 
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27.10.65 

ASSUNTO 

Declara já estarem arquivados o 
P~C/5/65 e PI/9/65-CN, a que faz ref~ 
rencia o Orício do Sr. Ministro Extra 
ordinário para ASSQ~tos da Càsa Civi4 
enviado ao Congresso Nacional. 

27.10.65 Agradece ao Sr. Senador Daniel 
Y.rieger as Dalavras elogiosas que lhe 
dir igiu o LIdar do Governo • 
.. ••• ............. ., •• 0 •• 

Teco considerac5es s5bre sua a
tuação na Presidêncj.á e a sItuação P,2 
lltica atual. 

. 28.10.65 Concede d.ila tação do prazo para 
prestação de informações pedidas pelo 
Sr. Senador .Jefferson de Aguiar, no 
Requerimento 575/65~ ao Sr. Ninlstro 
da Viação e Obras Publicas. 

28.10.65 Comun~ca_ao Plenário qu~, até ~ 
reorganizaçao das representaçoes pol~ 
ticas do Senado, ficam mantidas as Co 
missões Permanentes e Especiais, bem 
como os gabinetes e registros de lid-ª 
ran·;sas, para fins regimentais. 

28.10.65 . Em consequência da aprovação do 
Requerimento 707/6~, declara. qu o Se
nado não fugcionara nos dias 1 e 2 de 
novembro pro7~mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
De acôrdo com o disposto no art. 52, 
parágrafo único, da Constiblição Fed~ 
ra11 comunicou ao Tribunal Superior ~ 
lei .. oral o falecimento do Sr. Senador A ~ . _ 

Antonio Juca, em face. de nao haver sl!:, 
plante a convocar. 

28.10.65 Acolhe questão de ordem do Sr. 
Senador \,ja1fredo Gurgel, que ped:tu a 
palavra, baseado no art. 15, al{nea VI 
- letra ~ do Regimento Interno. 

28.10.65 Designa o Sr. Deputado Odi10n~i 
beiro Coutinho para substituir o Sr. 
Deputado Paulo êoelho na Comissão Mls 
ta, destinada a.o estudo do pI/lo/65 = 
CN) de acôrdo com a indicação do Br. 
Lider do PDC. 

28.10.65 Dá a palavra ao Sr. Senador Jef 
ferson de Aguiar para, em nome da Co
missão deACon~tituição e Justiça, dar 
uarecer ~obre o PLC/229/65 e as emen
das que lhe foram ofereeidas. 

L/ü8. 
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28.10.65 

28.10.65 

28.10.65 
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ASSUNTO PUBLICAÇÃO 
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Solicita ao Sr. Senador Jefferson 
de Aguiar o parecer qa Comissão de Pr0-
jetosedo Executivo sobre as Emendas de 
plenáriO ao PLC/229/65. 

29.10.65 51b"r. 

Dá a palavra ao Sr. Senador \tJil- 29.10.65 
son Go~çalves para emi~ir o parecer da 
Comissao de Finanças sobre as Emendas de 
Plenário oferecidas ao PLC/229/65. 

Dá a palavra ao Sr. Senador_Afon- 29.10.65 
50 Arinos 12ara, em nome da Comissao de 
Constituiçao e Justiça, prolatar pare-
cer sôbre as Emendas de Plenária ao PLO" 
236/65. 

Declara não Dodel' acolher cl1.l.estão 29.10.65 
de ordem do Sr. Gena.dor Lurico Rezende, 
sôlJre a tri.uuitação d.o PLC/2:56/65. 

3768 

3770 

3770 

28.10.65 Acolhe questão de ordem do Sr. S.ê. 29.10.65 3773 

28.10.65 

3.11.65 

. 4.11.65 

4.11.65 

5.11.65 

5.11.65 

nador Afonso Arinos.que Ded1.u verifica-
ção da votação do PÍoC/236/65. 

Tendo em vista discurso proferido 29.10.65 
pelo Sr. Senador Hilson Goncalves. de-
clara. a satisfaeão da Mesa ém recónhe-
car entre as muitas qu.alidades do Sr.Se 
nador Guido Mondin, a de severo regimeQ 
talista. 

Acusa deferimento de re~.l.erimento 4.11.65 
de informações do Sr. Senador Lopes da 
Costa. 

Responde a uma questão de ordem do 5.11.65 
Sr. ·::;enador Vasconcelos TÔl'res sôbre a 
possibilidade de ser anexado o PLS/6/65, 
d~ sua autoria, ~o PLC/95/65, em,vota-
qao, que versa sobre a mesma materia. 

Designa os Srs. Senadores que in- 5.11.65 
te~rarão a Comissão Parlàmentar de In-
querito criada pela Resolução 92/65. 

Acusa deferimetJto de requerimentos 6.11.65 
de in:{ormações do Sr. Sena<:1.or Vasconce-
los Torres. 

Comunj.ca que o Sr •. Senador Dix - 6.11.65 
H~ít Rosado reassume, nest~ data, o eY~ 
CJ.c10 do mandato, apos o ternüno de sua 
licença, a 4 du corrente. . 

3774 

3843 

3870 
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5.11.65 Comwlica que o Sr. Presidente Na 

5.11.6.5 

cional de Economia apresentou ao Senado 
uma Exposi9ão Geral·da Situação do Bra
sil,em 1964_e que a mesma foi encaminha 
da a Comissao de Economia. . 

Convoca sessão conjunta para a
preciação de vetos· presidenciais. . . ~ . . . . . . . . .'. . . . . . . . 
Designa os Srs. Senadores que integra-
1'ão a Comissão Mista incumtida de rela
tar·o veto presidencial, ao PLC/153/64. 

8.11.65 .Acusa deferimento de requerimen~ 
to de informaçoes do Sr. Senador Jose 
Leite •. 

8.11.65 

8.11.65 

9.11.65 

Presta esc1areciméntos ao Plená
rio,' tendo em .vista questão de ordem do 
Sr. Senador Euriç;o Rezende sôbre o prs. 
zo para tramitaçao '10 PLc/b9/65 (lei de 
Haios), e as providenci~s adotada~ pela 
Mesa, em face da retençao, pela Camara, 
do projeto em apreço. . 

Agradece a cooperação do Sr. Se
nador Harib~ldo Vieira_que,~em quest·~o 
da ordem, fez observaçoes sobre a mate
ria em pauta, acima mencionada. 

Designa os i:.irs • Senadores que in 
tegrarão Comissão Mista incumbida de r~ 
latar ~eto presidencial. 

Comunica a presença do Sr. Sena
do~ João Abrahão, eleito'e dip10ma20 pa· 
ra a vaga. existente na Representaçao do 
Estado de Goiás. . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . 
Des!gna,os Srs. Senadores que o introdJ;! 
zirao no recinto para prestar o compro-. 
misso regimental. 

·S01icita ao Sr. Senador Benedito 
Val!adares, Presidente da COill!ssão deRa 
laçoes Exteriores, ,a, d~signaçao de reIs. 
tor para dar parecer sobre o Requerimen 
to nQ 715/65, de autoria do Sr. Senador 
Att{lio Fontana. 

Solicita aO Presidente da Comis
são de Relações Ex~eriores a ind!caç ão 
de relator par·a em~tir parecer sobre ° 
Requerimento nQ 716/65. 

I./50 

_~ PUB1 I CACÃO· 
Del! . pIG. - .............. 

! 6.11.653896 ) 

·6 .. 11.65 

9.11.65 3908 

10.1l.65 3926 

10.11.65 3926 

10.11.65 3930 

lO.1l.65 3930 
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10.11.65 'iece considerações e formula ap'~ 
lo aos C.s. ::.:enadores no sentido Cc co-
1atorarem na tf·amitação do. PLC/239/65 -
(Orçamento), em face_da exiguidade do 
prazo parQ sua vot~i.';:ao. 

10.11.65 
(16 hs) 

lO.1l.65 
(16 hs) 

10.11.65 
(16 hs) 

11.11.65 

De~igna 0S :Jl'S. i3enadores que r~ 
presentarao o i:..r&si1, -come çDservadores 
parlamentares, na. II,Conferellcia Inter
americana ~xtraordinaria, a realizar-se 
no rUo àe ~ aneiro, apartir de 17 do co,!: 
lõ(::Hlte • 

.l2n face de ,se cncontraEem, l}o m,2 
mento, reunidas varias Comissoes Tecni
CdS, sus:pend~ a sessão até o término da 
quelas reunioes', a fim de qu~ possa o 
Plenário vir a funcicnar 'secretamente , 
com número suficiente. . 

Dá ~ palavra ao cI'. ~enador José 
Guiomard para, em nome da Comissão de Re 

- h _ 

lc:.çoes Sxteriores, dar parecer sohre o 
:f-,ij Ciuer iment o 721/65, do Sr. Senador Pa
dre Calazans. 

Comunica hilver o oen'3.oo redera 1 
d~dc autorização ~oljcitada ~ola Presi
dsmcia da Reputlica ;J. rim de que os 5r5. 
benadoI'2S Jefferson de Agular e POOr-e Ci!. 
lazans participem da Xx. Sessão à2 Assem 
o1éia das Nações Unidas, em Nova IorCJ.ue-:-

11.11.65' Acusa deferimento de requerimen-
tos de informaçõ8s do cr. ~enador Vas
concelos Tôrr8s: 

11.11.65 , ,Com~~ica à Casa a presença, no 
Plenarlo, de representantes do 8enad o 

norte-americano. 

11.11.65 Dá a palavra ao Sr. Senador AntQ 
nio Carlos para e~itir parecer, em nome 
da Comissão de Relações Exteriores, sô
breo i'l.equerimento 732/65, do Sr. Sena
dor Benedito Valladares. 

11.11.65 Soli ci ta a de s iGnaçã~ de um rela 
tor para proierir parecer sobre o Requ~ 
r imento 733/65, do Sr. S~nador i~uI'é}:!o Vl 
anna, em nome da Comissao de Relaçoes Ex 
teriores. \ . 

\ 

11.11.65 Para dar \po.recer -sôbre o Heq,*eri 
mento 734/65, d,O! Sr •. S~nador José~Candi 

dido, em nome da\tomissao de Re1açoes Ex 
teriores, solicita a designação de un ~ 
lator. 

LlS1 
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11.11.65 

11.11.65 
(17.30) 

ASSUNTO 

Solicita ao Sr. Senador Benedito 
to Valladares, presidente da Comissaore 
Relaçoes Exteriores, que designe um re
lator para apreciar o Requeriment07~~ 
do Sr. Senador Mello :Braga. 

Comunica a substituição dos Srs. 
Senadores José Feliciano e Sigefrédo Pa 
checo pelos Srs. Senadores Wa1fredo Gu:r 
gel e Eug~nio de Barros, na ComissãoJiiw 
ta incumbida de Relatar o PL/il/65-CN. 

L/52 
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12.11.65 3 966 

12.11.65 3 967 

12.11.65 Acusa deferimento de requerimen- 13.11.65 
tos de informaçOOs do Sr. Senador Va8co~ 

3 995 

16.11.65 

celos Tôrrea. 

Acusa deferimento de requerimen
tos de informações. 

17.11.65 

17.11.65 Acusa deferimento' de requerimen- 18.11.65 
tos de informações. 

17.11.65 

17.11.65 

17.11.65 

17.11.65 

17.11.65 

Solicita ao Sr. Senador Wilson 
Gonça1yes, Presidente da Conis~ão de~ 
tituiçao e Justiça, a designaç~o de re
lator para emitir parecer sôbre o 
PLC/255/65 e as emendas que lhe foram o 
ferecidas. -

Dl! a palavra ao Sr. Sen§!.dor ~dem. 
de Sl! para, em nome das Comissoes de Fi 
nanças e Projetos do Executivo, dar pa
recer sôbre as Emendas de Plenl!riodo 
PLC/255/65. 

Em face de consulta do Sr. Sena
dor Mem de Sl!, declara que S. ExG pode 
emitir um 96 parec~r sôbre o PLC/255/65, 
em nome das Comissoes de Finanças e Pro 
jetos do Executivo. -

Responde a uma questão de ordem 
do Sr. Senador Vivaldo Li~a, declarando 
a incompetência da Comissao de Constitu 
ição e Justiça do Senado para emitir pa 
recer sôbre matéria originária da Câna:: 
ra dos Deputados que não tenha recebido 
emendas. 

Dl! a palavra ao Sr. Senador Os -
car Passos pãra, em nome da Comissão de 
Relações Exteriores, dar parecer sôbre 
o Requerimento 755/65, do Sr. Senador 
IJem de Sl!. 

18.11.65 

18.11.65 

18.11.65 

18.11.65 

18.11.65 
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17.11.65 

18.11.65 

18.11.65 

19.11.65 

20.11.65 
(11 hs) 

20.11.65 
(11 hs) 

20.11.65 
(ll hs) 

20.11.65 
(11 hs) 

20.11.65 
(11 hs) 

20.11.65 
(11 hS) 

20.11.65 
(11 hs). 

20.11.65 

ASSUNTO 

Dá a palavra ao Sr.Senador Vascon 
celos Tôrres para, em nome da Comis s ãõ 
Diretor~, emitir parecer sôbre a Emenda 
de Plenario ao PR/93/65. 

Acusa deferimento de requerlmenms 
de informações. 

Solicita ao Sr. Senador Ru-y Carnei 
r~ não conceder apar!es durante explicã 
çao pessoal, visto nao ser premitido pe 
lo Re.gimento Interno. 

Acusa deferimento de requerimentos 
de informações. 

Acusa deferimento de requerimen
tos de tnformações do Sr. Senador VasooB 
celos Torres. 

Sr. 
tou 
da"s 

Hesponde a uma questão de ordan do 
Senador JosaEhat l1arinho que solic~ 
a distribuiçao de avulsos da Emen
do Senado ao PLC/239/65. 

Solicita ao Sr. Senador Bezerra N3 
to, o parecer d~ Comissão de Const1t~i~ 
ção e Justiça sobre o PLC/257/65 e as 
emendas que lhe foram oferecidas. 

Dá a palavra ao Sr. Senador João 
Agripino parei, em nome da Comissão de 
Frojetos dO,Executivo, relatar as emen
das de Plenario ao PLC/257/65. 

Solicita o par~cer da Comissão de 
Finanças sôt.re a mat~ria em pauta. 

D~ a palavra ao Sr. Genador 
ra Neto para, em nome da Comissão 
Constituição e Justiça, relatar o 
258/65 e as emendas que lhe foram 
cidas. 

Bezer 
de 

PLC / 
ofer§. 

Solicita ao Sr. Senador João Agri 
pino, Presidente da Comissão de Proje~ 
do Executivo, a designação de relator ~ 
r~ emitir parecer sôbre a emenda de PIe 

. nario ao PLC/258/65. 

D~ a palavra ao Sr. Senador Be~e~ 
ra Neto para dar o parecer ga "Comiss a o 
de Projeto~ do Executivo, sobre a Emen
da de ~lenario ao projeto em pauta. 
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20.11.65 
(11 hs) 

20.11.65 
(11 hs) 

22.11.65 

22.11.65 
(15.15 ) 

22.11.65 
(15.15) 

23.11.65 

23.11.65 

23.11.65 

Assm~TO 

Solicita ao Sr. Senador Edmundo 
Levi ~ parecer da comissão,de Finan
ças sobre a Emenda de Plenario ofer.§. 
cida ao PLC!258/65. 

Presta esclarecimentos ao Sr.Se 
nador_Josaphat ~~r!nho, que levantou 
questao de ordem sobre a neçessidade 
de dar conhecimento ao Plenario do 
texto de emendas rejeitadas pela Co
missão de Finanças, oferecidas ao 
PLC/239/65. 

'.i'endo em vista a aprovação do 
Requerimento 774/65, declara que se 
fara inserção em Ata de um voto de 
profundo pesar pelofaleci~ento do 
Deputado .~lfredo,Nasser e apresenta
rá condolencias a família eao Esta
da de Goiás. 

• • •• •• • • • • • • I • • 

Associa-se às howenagens prestadas à 
memória do extinto. 

Consulta o Sr. ~enador Argemiro 
de Figueiredo - Presidente da Comis
são de Finanças - se aquêle órgão .~ 
nico estáhem condições de apresentar 
parecer sobre o PLC/Z39/65. 

, 
D~ a palavra ao Sr. Senador Be-

zerra leto p~ra emitir parec~r, em U9 
me da C~missao de_Constituiçao e Ju~ 
tiça, sobr9 questao de ~rdem susci~ª 
da em P1enaria, quanto a tramitaç a o 
do PLC/236/65. 

Responde a uma questão de ordem 
do Sr. Senador Josaphat Marinho sô
bre pareceres dados a Emendas ofere
cidas ao pr~/z39/65 (na parte refe
rente ao Hinisterio da Agricultura). 

Dá a palavra ao Sr. Senaàor Da
niel Krl-sfjer para proferi;:: o parecer 
da Co::nissao de ,Finanças sobra as e
ill'3ndas de Plenarl0 ao I;LC/239/65 (}!11" 
te referente ao Ministeria da Educa
ç5.o c Cultura). 

Solicita ao Sr. Senador Wilson 
Gonçalves'ft0 parecer da Comis3i~ ~de 
Finanças sobre as emendas de Plenar'.lD 
ao P~~C/239/65? (p~rte referen:~,e ao M.1 
nisteria de Vlaçao e Obras Publicas). 

L/54 
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24.ll.65 
(17.30) 

24.11.65 
(17.30) 

24.ll.65 
(17.30) 

24.ll.65 
Cl7.30) 

24.ll.65 
(17.30) 

24.ll.65 
(17.30) 

24.ll.65 
(17.30) 

24.ll.65 
(17.30) 

24.ll.65 
(17.30) 

24.11.65 
(17.30) 

ASSVNTO 

Acusa defeito de reauerimento 
de informação dos Srs. SenadoresRuy 
Carneiro e Argemirode Figueiredo. 

Acolhe questão de ordem do Sr. 
Senador Daniel Krieger sôbre a ne
cessidade de comunicar-se à gâmara 
equívoco verificado na redaçao da 
Emenda 5-CPE ao PLC/255/65. 

Solici ta ao Sr. Senador Be
zerra Neto_parecer sôbre a.@ emen
das Comissao de Constituiçao eJUs
tiça ao PLC/2.63/65. 

Dá a palavra ao Sr. Senador 
Wilson Gonçalves para relatar a m~ 
têria !'tcima mencionada, em face da 
explicaçao do Sr. Senador Bezerra 
Neto. 

Concede prazo ao Sr. SenadQr 
Walfredo Gurgel para _apresentaçao 
do parecer das Comissoes de Proje
tos do Executivo e Constituiçao e 
Justiça ao PLC/263/65. 

Solicita ao Sr. Senador Afon
so Arinos o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça sôbre o 
PLC/263/65 e a anenda. 

_Para proferir o parecer da Co. 
missao de Projetos do Executivo sõ 
bre o PI~/263765 e a emenda, dá ã 
palavra ao Sr. Senador Bezerra Ne
to. 

Dá aoalavra ao Sr. SenadorIâ 
no d§ Mattôs para, em nome da Co= 
missao de Finanças, emitir parecer 
sôbre a matéria em pauta. 

Solicita o uarecer da Com~o 
do Distrito Federal sôbre PLC/280/ 
65, da qual é Relator o Sr. Sena
dor Aurélio Vianna. 

Dá a palavra ao Sr. SenadorWil 
son Gonçalves para dar parecer sS= 
bre as emendas ao PLC/263/65. 
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24.11.65 
(17.30) 

24.11.65 
(17.30) 

25.11.65 
(17.30) 

26.11.65 

26.11. 65 

26.11.65 

26.11.65 

26.11.65 
(16 hs) 

29.11.65 

1/56 

ASSUNTO PUBLICAÇÃO 

Dá a palavra ao Sr. Senador Au 25.11.65 
rélio Vianna para relatar a matériã 
acima mencionada em nome da Comis-
são de Finanças. 

Suspende a sessão a fim de ~ue 25.11.65 
a Secretaria da Presidência junta-
mente com os Srs. Senadores Aurélio 
Vianna e Wilson Gonçalves uossam ar 
denar_as emendas ao FLC/263/65 parã 
votaçao. 

Acolhe qu~stao de ordem do Sr. 26.11.65 
Senador Cattete Pinheiro que consul 
tou se o item 9 da Ordem do Diã 
(PLC/266/65) é matéria a ser apreci 
ada em escrutínio secreto." 

Em face de atos convocat6r:iosas 27.11.65 
sinados por Deputados e Senadores , 
convoca as duas Casas do Cor::gresroNa 
cional para se reunirem extraordiná= 
riamente no 11eríodo de 2 a 10 de da-
zembro pr6ximo. 

Comunica que a Mesa transmiti- 27.11.65 
rã, em nome do Senado Federal, con-
dolências ao Exército e à família 
do General Ulhôa Cintr"a, por seu fa 
1ecimento. . 

Acolhe questão de ordem do Sr. 27.11.65 
Senador Eurico Rezende declarant> cp.e 
apresentará condo1êgcia à família 
do Desembargador Joso Manoel Carva-
lho, pelo seu falecimento. 

Responde a uma questão de or- 27.11.65 
dem do Sr. Senador Eurido Rezende , 
salientando_as qualidades do Desem-
bargador Joao Manoel de Carvalho cp.e 
serviu ao Estado do Espírito Santo 
com patriotismo e dedicaçao. 

Dá a palavra ao Sr. SenadorWil 27.11.65 
son Gonçalves Dara dar parecer~ em 
nome da Co"missao de Consti tuiçao e 
Justiça, sôbre o ~DL/47/65. 

Acusa deferimento de requeri - 30.11.65 
mento de informação do Sr. Senador. 
Lopes da Costa. 
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4365 
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30.11.65 

30.11. 65 

30.11.65 

30.11.65 

30.11.65 
(17.15) 

30.11.65 
(17.15) 

30.11.65 
C'17 .15) 

1.12.65 

1.12.65 
(17.50) 

L/57 
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~ ~ 

Solicita ao Sr. Senador Je~fer
son .de Aguiar o parecer da Comissão 
de Minas e Energia sôbre o PW/23/64. 

1.12.65 4476 

Dá a palavra ao Sr. Senador Be- 1.12.65 
zerra neto para proferir o parecer da 
Comiasao de Finanças sôbre o PLC/23/64 

Solicita um esclarecimento ao 1.12.65 
Sr. Senador Bezerra Neto sôbre O pare 
cer acima mencionado. . -

Dá a palavra ao Sr. Senador Be- 1.12.65 
zerra Neto para oeesc1arecimentos BO 
licitados em ~uestão de ordem do Sr7 
Senador Josaphat Marinho~ 

Designa0 Sr. Senad6r· Gilberto 1.12.65 
Marinho para substituir, temporària -
mente o Sr. Senador Atti1io Fontana 
na Comissão Especial criada pe1oRe~. 
285/65. -

Dá a palavra ao Sr. Senador Be- 1.12.65 
zerra Neto para emitir parecer em no-
me das Conissões de Constituição e 
Justiça 9.de Finanças sôbre emenda de 
Plenário o~erecida a~ PLC/289/65. 

Dá a palavra ao Sr. Senador Be- 1.12.65 
z~rra Neto para, e~nome das Comis 
soes de Constituiçao e Justiça e de 
Pro..;jetos do Executivo, relatar o PU:: 
29/65 e a emenda. 

Responde a uma ~uestão de ordem 2.12.65 
do Sr. Senador Eurico Rezende 8ôbre~ 
a Comissão Parlamentar de Inqu~ri to,ca . 
~ua1 ~ membro relator, poderá exercer 
atividades durante o recesso par1amen 
tar. -

Dirige ao Plenário e a todos os 2.12.65 
~ue 20ntribuiram nos trabalhos nessa 
sessao legislativa ~ue se encerra, os 
agradecimentos da Presid~ncia do Seno. 
do Federal. -

Agradece as palavras dirigidash 2.12.65 
Presid~ncia do Senado Federal e à Co-
missão Diretora pelo Sr. Senador Be -
zerra Neto. 

4476 

4476 

4476 

4478 

4482 

4482 

4499 

450) 

4505 



ANEXO LI 
FALAS DA PRESID~NCIA EM SESSÕES CONJUNTAS 



SESSAO 

31.3.65 
(1lI. hs) 

6.4.65 
(21..30) 

6.4.65 
(21..30) 

8.4.65 
(9 hs) 

8.4.65 
(9 hs) 

8.t~.65 
(9 hs) 

ANEXO N. LI 
FALAS 12! PRES ID~NCIA 

EM SESSÕES !2.Q pONGRESSO 
. -...... ' .. -'~--" -

ASSUm:.O 

Responde a uma ques·cão de or
d2m do Sr.DePutadoEdl1son Melo Távora, 
sobre o local de funcionamento das Co-
missões Permanentes. . 

Responde a uma qU9stão de or
dem do Sr.De~utado Alceu de CarValho,sô 
bre a preferencia na chamada para vota
ção, dos Srs. Membros de Comissão Pa~l~ 
mentar de Inquérito, q~e se encontra r~ 
unida. 

Responde a uma questão de or
dem do Sr.Deputado GuHhermj,no de Olhei 
ra,_sôbre possibilld~de de r~querer vo= 
taçao destacada de emenda com parecer / 
contrário. 

Responde a uma questãJ de or
dem do Sr.Deputado Oswaldo Lima Filho,/ 
sôbre a possIbilidade de ainda vir a fã 
lar sôbre o PL/2/65-CN, tendo em vista 
estar em reunião 113 comissão quandO ch~ 
mado para discursar. 

Responda a uma questão de or
dem do Sr.Deputado Rondon Paeheco, que 
consUltou sôbre a votação de matér1a·~ 
tida em pedido de destaque par:., votaçao 
em.separado, de parte do PL/2/65-CN •. 

Respohd9 a uma questão de or
dem do Sr.Deputado Flores Soares, sôbre 
a possibilidade de, como Relator do PEC 
/2/65-CN, na Comissão Mista,. ter direi
to a usar da palavra. 

" Responde a uma questão de or-
dem do sr.Deputado Nelson Carneiro, que 
solicita sejam lidos a He2sagem e o pa
recer da Cpmissão Mista sobre o Projeto 
de Emenda a Constituição n Q 2/65 (CN). 

. Responde a gma questão de or
dem do Sr. Deput~do Mirio Covas, que S2 
lie1 tou informaçoes sobre o andamento do 
Projeto de Resolução visando aumento de 
número de membros da Câmara 60S Deputa
dos para a constituição de Comissões Es
pecia.is. 

Tondo em vista ~uastão de or
dem do Sr. Dep~tado Pedro ~~lxo, con-
testada pelo Sr.Deputado Nel"son Carnei
ro, sôbre o PEC/2/65, presta as exp11cã 
ções necessárias. 

~ PUBLigAQ!O 
DeR· 

18.3.65 ". 

7.4.65 

" ! 

132 

169 

181 

181 

194 



SESSÃO 

29.4.65 
(10 hs) 

29.4.65 
(lo hs) 

29.4.65 
(lo hs) 

29.4.65 
(10 hs) 

29.4.65 
(lo hs) 

AS.SUNTO 

Responde a uma questão de ord.em. 
do Sr.Deputado Oswaldo Lima Filho,g~e fo:;: 
mula pedido de destaque para votaçao da 
Subemenda 11 à Emenda Constitucional 2/65. 

Responde a uma questão de ordem 
do Sr. Deputado Nelson Carneiro, sôbre se 
a votação da matéria em pauta (EC/2/65)al 
cançou maioria absoluta. 

Responde a uma ~uestão de ordem 
do Sr. Deputado João Herculino, esclarecen 
do ter sido adiada a vctacão do 4Q veto I 
presidencial ao rI.C/2350/64 em vista de T!2, 
querirnento aprovado. 

Acolhe questão"de ordem do Sr. 
Deputado Rubens Alves, sobr,e retificação 
na redação da subemenda nQ 6 ao Projeto de 
Lei nQ 3/65-CN." 

Responde a uma questão de ordem 
do Sr.Denutado Mário Piva sôbre qual se
ria a trâmitação do PL/3/65-CN, se o Sen!! 
do rejeitasse substitutivo anteriormente 
aprovado pela Câmara. 

Responde a uma questão de ordem 
do Sr.Deputado Pedro N!1rã~ sôbre a possi
bilidade de um Senador, nao estando pre
sente, poder entregar declaração de voto 
e esta ser lida e constar dos Anais. 

Esclarece, tendo em vista ques
tão de ordem do Sr.Deputado Bernardo Bano, 
que a Hesa acolhera declaração de voto do 
Sr.Sena,<'!or Daniel Erieger, desde a sessão 
anterior. 

Responde a uma questão de ordem 
do Sr.Deputado Rubens Alves, lnf0Emando I 
que o Sr. Senador Daniel Krieger nao este
ve presente no perlodo da votação do PL/3 
/65, mas compareceu durante a discussão , 
o que justifica a acolhida de sua declarã 
çio de voto. . 

Responde a uma questão de ordem 
~o Sr.Senador Aurélio Vianna1que sugeriu 
a Mesa considerar a declaraçao de voto do 
Sr. Senador Daniel Krieger, como declar~ 
~ão d~ Ronto de vista. 

Responde a uma questão de ~J,:ªel!l 
do Sr.Senador Aurélio Vianna, reiterando 
o ponto de vista da Mesa sôbre a declara
ção de voto. 

tI/2' 
PUBLI C ACjtO 

199 

282. 

290 

292 

293 

294 

294 

295 

295 



~ 
I 

29.4.65 
(10 hS) 

31.5.65 
(21.30) 

.1.6.65 
(21.30) 

1.6.65 
(21.30) 

1.6.65 
(21.30) 

2 .. 6.65 
(2 hS) 

2 .. 6.65 
(2 hS) 

2.6.65 
(2 hS) 

2.6.65 
U~ hs) 

2 .. 6.65 
(2 hs) 

2 •. 6.65 
(2 hs) 

• ASSUNTO 

Responde, baseado no art. 410 do Regi
mento do Senado, a uma questão de ordem do Sr. 
Deputado Croacy de Oliveira, sôbre declaração 
de voto • 

. Tendo em vista qu~st~o de ordem susci
citada pelo Sr. Senador Aurelio Vianna, sôbre 
a necessidade de retificaçao no texto do subli 
titutlvo ao PI/5/65-CN, declara que a Hl3sa r,g 
gistra o pedido para ser oportunamente exami
nado. 

Acolhe questão de ordem do Sr. Deputa
do Doute1 de Andrade, que solicitou verifica
ção de votação de Requerimento referente ao 
PEC/3/65-CN,de autoria do Sr.Deputado Nelson 
Carneiro e outros 31'S. Deputados. 
. Responde a uma ques~ão de ordem do Sr. 

Deputado João Herculino, so~re requer~ento 
verbal para que a verificaçao da votaçao ac~
ma mencionada seja feita norLinalmente,na Ca
mara dos Deputados. 

Acolhe questão d~ ordem go Sr. Deputa.
do Doutel de Andr':l.de, sobre mataria constante 
do § 7Q do art. 155 do Reg~~ento da Câmara dos 
Deputados. 

Responde a uma questão de ordem do Sr. 
Senador Josaphat ljarinho sÔbre Reguerimento de 
destaque e preferencia para votaçao de partes 
do PEC/3/65-CN. 

Respgnde a uma questãõ de ordem do Sr. 
Senador AlFelio Vianha2,que declarou desconhe
cer a materia em votaçao (Requerim~nto de deli 
que para partes do PEC/3/65-CN). Da as neces-, -sarias explicaçoes. . 

. Responde a uma ques~ão de ordem do Sr. 
Senador Josaphat Marinho sobra qual a situa
ção dos dest~ques não mencionados no Requeri
mento em apreço. 

Esclarece ao Sr. Deputado Nelson Carnei 
ro, que levantou questão de ordem~ sôbre a aü 
toria da Subemenda nº 8 aO PEC/3/b5-CN. 

Responde a uma qu~stão de ordem do Sr. 
Senador Aurélio Vianna sobre se rejeitado o 
Requerimento de autoria do Sr.Deputado Chagas 
Rodrigues, em votação, ficará prejudicada a 
Subemenda nº 8 do projeto em pauta. 

Respoude a uma ques!ão de ordem do Sr. 
Deputado Paulo Sarazarte sobre a necessidade 
de sub~eter-se a,VOto,UI!l requerimento destaca,u 
do materia que ja esta - por natureza - dest~ 

cada. 

- 3 

LJ/3 . 

PUBLICAÇÃO 
DCN ~AÍi 
30.l.t..65 9~j . 

1.6.65 350 

2~6.65 371 

2.6.65 371 

2.6.65 371 

2.6.65 375 

2.6.65 375 

2.6.65 375 

2.6.65 376 

2.6.65 376 

2.6.65 377 



SESSÃO 

2.6.65 
(2 hS) 

2.6.65 
(2 h5) 

2.6.65 
(2 h5) 

2.6.65 
(2 h5) 

2.6.65 
(2 hS) 

2.6.65 
(2 h5) 

2.6.65 
(2 hS) 

2.6.')5 
(2 hS) 

2.6.65 
(2 hs) 

ASSUNTO 
, " 

Da os necessarios esclarecimento: ao 
Sr. Deputado R2ndon Pacheco, que levantou ~ue~ 
tão de ordem sobre se um requerimento de des!,ª, 
que para 5ubem~nda prejudica outro de prefere~ 
eia para votaçao. 

Responde a uma questão de ordem do 
Sr. Senador Eurico Rez~nde, esclarecendo que, 
no momento da aoreciaçao da Subemenda n Q 8 ao 
psc/3/65-CN, será votado s~u r~querimento sô
bre preliminar de impertinencia. 

Responde a uma quest~o de ordem ~ do 
Sr. Senador Josaphat Harinho sobre a votaçao 
dos itens do PEC/3/65-CN, uma vez aprovado re
querimento de destaque para as Subemendas 3, 4 
e 6. 

Responde a uma questão de ordem do 
Sr. Deputado Chagas Rodrigues sÔbre a que Sub
emenda se refere o requerimento ~m· pauta. 

Responde a uma quQstão de ordem do 
t>r. Deputado Doute-l: de Andrade, que consultou 
se prevalece, na Camara dos Depl,ltados, r~solu.
ção tomada pelo Senado, quanto a ~prbvaçao do' 
Requerim.ento de destaque e preferencia Eara 
partes das Subemendas 3; 4 e 6 ao PEC/3/6)-CN. 

Presta esclarecimentos ao Sr. Sena
dor Josaphat Harinho, que levantou questão de 
ord~m sÔbre a forma pela qual seria votada a 
materia em pauta, constante do requerimento a
cima mencionado. 

) 

Tendo em vista questão de ordem le
vantada pelo ,Sr. Senador Josapha t H~r in..'r1O, preji 

. ta os necessarios esclarecimentos sobre a ati
tude da Presídênc1a quanto à aprecj.ação preli
minar de ~mpertinencia da Subemenda nº 8 ao 
PEC/3/65, requerida pelo Sr. Senador Eurico Re 
zende. 

Responde à uma questão de ordem do 
Sr. Depntado)'l"elson Carneiro, prestando escla
recimentos sobre Requerimento forrnu~ado Belo 
Sr. Senador Eurico Rezende, quanto avotaçao ela. 
Subemenda nº 8 ao PEC/3/65-CN. 

Responde a uma questão de ordem do 
Sr. Senador Daniel Krieger, qU!i! solicitou es
clarecimentos/sobre a apreciaçao de Requerirnell 
tç formul~d? pelo Sr. Senador Eurico Rezende , 
sobre materla em pauta. 

- 4- -

L 1/4-
PUBLICAÇÃO ..... 

DCN P~1 
2."b.65 Y1í 

2.6.65 377 

2.6.65 317 

2.6~65 377 

2.6.65 378 

2.6.65 378 

2.6.65 379 

2.6.65 379 

2.6.65 379 



·SESSÃQ 

2.6.65 
(2 hs) 

2.6.65 
(2 hs}l 

2.6.65 . 
(2 hs} 

2.6.65 
( ? h \ ~_ S J 

6 L' 2. .05 
(2 hs) 

3.6.65 
(15.50) 

3.6.65 
(15.50) 

8.6.65 
(21.30) 

ASSUNTO 

Presta esclarecimentos ao Sr. Deputado 
ql.a.gas Rodrigues l. que lev~ntou questão de ordem 
sobre a aprecia~ao pela Garoara, de requerimentos 
de destaques, ja su.bmet idos à apreciação do Sen,ª 
do Federal. 

2esponde a uma questão de ordem do Sr. 
D~putado Paulo,Sarazarte .sôtre a apreclação,pela 
Gamara, de materia aprovada no Senado, ficando A 

prejudicados os requerimentos rejeitados pela C,ª 
ruara Alta, referentes ao PEC/3/65-CN. 

Acolhe questão de ordem do Sr. Deputa
do Doute! d,e Andrade, que solj,citou verificação 
de votaçao de Requerimento em pauta., de autoria 
dos 3rs. Deputados Hartins Rodrigues e Pedro AJei 
xo. 

Responde a uma questã9 de ordem do Sr. 
Deputado Chagas Rodrigues, que 'solicitou esclare 
cimentos sôbre e o projeto inicial do c-ovêrno 1 
PEC/3/65-CN) foi rejeitado com o resultado da vE, 
tação no Senado. 

Presta os necessários esclarecimentos 
ao Sr:. Deputado Paulo Sarazarte, que levantog 
ques~oe5 de ordem sobre o "quorum" indisp~nsavel 
na Caroara dos Deputados, para que a votaçao do 
PEC/3/Q,5-CN seja ultimada. 

Responde a um~ questão de ordem do Sr. 
Deputa~lo EdilsÇ1n Helo 'l'avora, :lue solicitou es
clarec1mento. sobre o fato de nao poder usar da 
p~lavra para encaminhar a votação do PI./5/65(CN~ 
ja,estando inscrito. 

Acolhe questão de ordem do Sr~ Deputa
do Paulo Maéar~i~ que solic~tou verificação de 
votação do PEC/~/o5-CN,na Camara dos Deputados. 

Acolhe questão de ordem do Sr. Deputa
do Rondon Pach~co, que solicHou fôss€l_ a verifi
caça0 de votaçao acima mencionada, felta nominal 
mente. .."" 

Acolhe questão de ordem do Sr. Deputati 
do ...Paulo Hacarini sôbre divergência, existente eu 
tre os avulsos e o espelho enviado a Nesa pela - , Gomissao Mista, quanto ao parecer dado a Emenda 
22 aO PECJ3/65-CN o 

Acolhe questão de ordem do Sr.Deputado 
Teófilo de Andrade, que solicitou constasse da A 
ta da sessão anterior o fato de abster-se de vo-

i -tar, esclarecendo que houveequ~voco na Atal. nao 
registrando os votos em branco e as a1stençoes. 

5 -

LI/V 

J:'tJB LICAÇÃO 
DCN 
""'2.6.65 

2.6.65 380 

2.6.65 381 

2.6.65 381 

2.6.65 381 

4.6.65 406 

4.6.65 406 

4.6.65 406 

4.6.65 408 

9.6.65 4.12 



SESSÃO 

8.6.65 
(21.'30) 

22.6.65, 
(22 hS) 

1.7.65 
(10 hs) 

1. 7 .65 
(21.30 ) 

1. 7.65 
(21.30) 

5.7.65 
(22.15) 

7.7.65 
(0.10) 

7.7.65 
(0.10) 

7.7.65 
(0.10) 

26.8.65 
(21.30) 

26.8.65 
(21.30) 

" ASSUN'fO 

Responde a uma q~estão de ordem_do Sr~ Depu 
tado Franco Montoro sobre a tramitaçao de yeto 
presiqencial ao projeto de lei que disPge sobre 
o Imposto de Renda, prestando os necessarios e~ 
clarecimentos. 

Responde ~ uma q~estão de or~em do Sr: Depu 
tado Pedroso J'Flior sobr~ a po~içao do Congresso 
Nacional, se for aprovado na Cl!D1ara dos Denuta
dos, requerimento de recesso durante o perlabem 
q~e há sessões já convocadas. 

Responde a u~a questão de,ordem do Sr~ Depg 
tado Rui Santos sobre a possibilidade ~e ainda 
falar o Sr. Deputado Cunha Bueno, esclarecnndo 
não poder atender à so11Cit~~ão por já haver en
cerrado a discussão do PEc/4/65. 

Acolhe questão de ordem do Sr. Deputado Ch~ 
gas ROdrigues, concedendo-lhe ~ palavra para ju~ 
tificar requerimento de destaqúe 'para a Subemen
da 13 aO PEC/4165, em votação. ' 

Aêolhe questão de 0tdem do Sr. Deputado Jo~ 
ge Curi, que solicitou fossem tomados, el!! primei, 
ro lugar, os votos dos membros da COilll.SSaO ,de 
Const!tuição e Justiça, em reunião no momento da 
votaçao do PEC/4165. 

_ ,Presta esclarecimentos, tendo em vista que~ 
tao de ordem levantada pelo Sr. DeputadoClemens 
Sampaio e contraqitada pelo Sr. Senador Jeffer-
son ,de Aguiat, sobre requeriment2 do primeiro, a 
fim de que fosse suspensa, a sessao, por falta de 
quorum. 

- , Acolhe questao de ordem do Sr. Senador Aure 
lia Vianna, que solicitou verificação da votaçãõ 
do PL/7/65 (CN). ' 

Acolhe questãofu ordem do Sr. Deputado Cle
m~ns Sampaio, procedendo à verificação da Reda
çao Final do PEC/7/65. 

Tendo em vista questão de ordem lev~tadaY§ 
lo §r. Deputad2 Rondon paCheco! procede a verifá 
caça0 da votaçao solicitada pe o Sr. DeputadoCle 
mens SampaiO, por chamada nominal. 

Responde a uma questão de ordem do Sr. Depu 
tado UnIrio Machado, informando não haver nÚlnerõ 
regimental para votação dos . vetos presidenciais 
em pauta. ' 

Responde ~ uma questão de orde~ do Sr. Depu 
tad2 Pedroso Junior, esclarecendo nao hav~r limi 
taç~o de oradores para encaminhar ª votaçao da 
materia em .gauta, cabendo a desistencia da pala
vra, aos proprios oradores. inscritos. 

- 6 -

LI/6 
PUBLICAÇÃO , 

DCN fMh 
"'"9.6 • 65 413' 

23.6.65 463 

496 

499 

500 

512 

528' 

529 ' 

529 

26.8.65 612 

26.8.65 613' 



SESSÃO 

26.8.65 
(21. 30) 

ASSUNTO 

Acolhe questão de ordem do Sr. Deputado Aü 
reo Melo, que lembrou estar inacrj.to para fa": 
lar sôbre os vetos presidenciais em pauta. 

31.8.65 Responde a uma ques~ão de ordem_do Sr. De
(21.30). putado Randon Pacheco sobre a redaçao f~nal do 

. substitutivo ao PL/8/65-CN. 

2.9.65 
(21. 30) 

2.9.65 
(21.30) 

14.10.65 
(21.30) 

14.10.65 
(21.·30) 

14.10.65 
(21.30) 

20.10.65 
(21. 30) 

26.10.65 
(21. 20) 

27.10.65 
(4.30) 

8.11.65 
(20.30) 

8.11.65 
(21.00) 

Responde ao Sr. Deputado Clemens Sanrp~io, 
. declarando ~er intempestiva qualquer questao tE 
ordem que nao se relaoione com a matéria em e
xame. 

Responde a uma questão de ordem do Sr. De
putado Clemena Sampaio eô"bre a necessidade de 
ser apreciado pelo Congresso Nacional, o veto 
~residencíal à Lei Orgânica do~ Patidos Políti 
COSI 

Declara não poder acolher questão de ordem 
do Sr. Deputado Bernardo Belo, sôbre a compe -
tênciade julgar flin limtne" a cODstitB-cionali 
dade do Projeto de Emenda à Const1tuiçaon~ 
5/65. 

Responde a uma questão de ordem do Sr. De
putado Chagas Rodrigues, que recorreu da deci
são da Presidênda sôbre a questão de ordem SU6 
citada pelo Sr. Deputado Bernardo Belo. -

Responde a uma questão de ordem do Sr. De
putado Hw.nberto Lucena sôbre o andamento 00' Pro 
jato de Resolução , de autoria de S. Ex~. -

. Acolhe_questões de ordem dos Srs. Depu~a -
doe Maga111aes Melo e Oswaldo Lima Filho sobre 
a_necessidade de marcar nova data para aprecia 
çao do 'veto presidencial ao Projeto de L9i que 
regn~a os dissídios coletivos. 

Responde a urra questão de ordem do Sr. De
putado Nelson Carneiro sôbre a votação do 
~~C/5/65 e quanto_ao encerramento de inseri
çoes pare discussao da matéria. 

Responde a uma questão de ordem do Sr. De
putado Doutel de Andrade ~ôbre a inêuficiência 
de número para a realizaçao da ssssao. 

Esclarece, respondendo a uma questão de 0E 
dem do Sr. Deputado Antunes de Oliveira, qua, 
com a extinção dos Partidos_Políticos, a_Pres! 
dência é que faz a designaçao das Comissoe8~ 
tas. 

Em face de questão de ordem levantada pelo 
Sr. Deputado José !rleira, soliei ta o prolTLlncia
menta do Sr. Deputado Plínio Lemos, Relator do 
PL/10/65-CN, para as necessárias explicações. 

- 7 -

!.T/7 

PUBLICAÇÃO' , 
Ml . PAI 

26.8.65 614-

1. 9.65 619 

3.9.65 638 

638 

15.10.65 682 

15.10.65 683 

15.10.65 685 

21.10.65 733 

28.10.65 756 

28.10.65 768 

9.11.65 810 

9.11.65 811 



SESSIo 

8.11.65 
(21 hs) 

18.11.65 
(21 hs) 

19.11.65 
(1 11) 

19011.65 
(1 h) 

19.11.65 
(1 h) 

19.11.65 
(1 h) 

19.11.65 
(1 h) 

A§SUNTO 

Acolhe questão de ordem do Sr. Deputado Ruy 
Santos, declarando que, na sessão de hO'j.e, proce -
der-se-á a d!scussão do,PL!lO/65 - CN, ficando rutlã 
da sua votaçao por falta de quorum. 

Responde aAuma questão de_ordem do Sr. Dep~ta 
do Ruy San~os sobre a ~rientaçao seguida pela Camã 
ra quanto a apresentaçao de ~equerimentos de de~tâ 
que, comunic~ndo que constara da Ata a declaraçao 
de Sua Exce1enqia. ' 

Acolhe questão de ordem do Sr. Deputado Ader
bal Jurema que reclamou quanto ao funcionamento do 
serviço de auto-falante. 

Em face da questão de ordem, do Sr. Deputado 
Ruy.Santos sôbre requerimentos de destaque para v2 
taçao,.em separad9, de dispositivos d2 PL!ll/6~d~ 
clara que constara da Ata a comunicaçao de S. Exa. 

Sol1ci ta o ~ronunciamento do Relator cb PL/.l.lI65f; 
em face da suestao de ordem do SrG Deputado Augus
to Morais sobre a necessidade de retificação no art. 
79 do SUbstitutivo ao referido projeto. 

Tendo em vista questão de ordem do Sr. Depu
tado Ruy Santos sôbre a necessidade de retifica 
çôes no texto do PLf;1/65, solicita o pronunciamen 
to do Relator da materia. 

Presta esclarecimentos, tendo em vista ques
tão de ordem do Sr. Deputado Ary Pitombo, sôbre o 
disposto no § 4Q do art. 153 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados. 

Res~onde a uma que5tã~ de ordem do Sr. Depu
tado Afranio de Oliveira sobre ,'requerimento de 
destaque ~ara a emenda 134 ao PL/l1/65, prestando 
os necessarios esclarecimentos. 

Responde a uma questão de ordam do Sr. Depu
tado Ruy Santos sôbre requerimento de destaque pa
ra0 arto"9Q do PL/ll/65, em pauta. 

~ Dá as explicações necessárias, em face de 9.ueíl 
tao de ordem do Sr. Deputado Augusto Morais sobre 
a solução adotada pela Mesa em relação à questãoda 
or~em ant~riormente ~uscitada pelo Sr. Deputado A~ . 
franio de Oliveira sobre requerimento de destaque 
(ref. ao PL/ll/65). 

Responde a uma questão de ordem do Sr. De~ 
tado Afonso celso"sôbre a necessidade de serem co!): 
siderados preliminarmente os requerimentos de des
taque referentes aos dispositivos do', substitutivo 
aprovado (reto ao PLlll/6,). 
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JX:H f A 

81, 

19.11.65 

20.11.65 8í} 

20.11.65 

20.11.65 88~ 

20.11.65 

20.11.65 

20.11.65 



19.11.65 
(l h) 

19.11.65 
(1 h) 

23.11.65 
(11 hs) 

23.11.65 

23.11.65 
(11 hs) 

23.11.65 
(11 hS) 

23.11.65 
(11 hs) 

23.11.65 
(11 hs) 

23.11.65 
(U hs) 

25.11.65 
(11 hs) 

25.11.65 
(11 hs) 

ASSUNTO 

Acolhe questão de ordem do Sr. Deputado Ruy 
Santos que solicitou verificação da votação da E _ 
manda 134 ao PL!11/65, por chamada. 

Ac0lbe questão de ordem do Sr. Deputado Ruy 
Santos sobre a necessidade de ser submetida ao PIe 
nário a Redação Final do SUbstitutivo ao PL/lI/6S; 
com as emendas aprovadas. 

Responde a uma questão de ordem do Sr. Depu
tado Gil Va1oso que solicitou verificação da vota
ção do Requerimento 6/65 CN • 

. Acolhe questão daAordem do Sr. De~utado Pedro 
Aleixo que solicitou fosse a. ller1í'icaçao da vota -
ção acima requerida, processada ,'por chamada nom1 -
nal o 

Declara não p~der acelher ~ questão de ord~m 
do Sr. Senad~r Antonis Carlos sobre a possibilida
de de figurar no Substitutivo ao PLl13/65-CN, a 
sub emenda a Emenda 217, de sua autoria. 

Responqe a uma questão da_ordem do Sr. Deput~ 
de Arruda Camara, declarando naO poder atender a 
S .. Exa:'"qüe solicitou. J:l.ã0 .fossem autorizados ra~ue
rimentos de destaque;do Substitutivo ao PLl13/65~. 

Acolhe questão de orde~ do Sr. Deputado Adau
to Cardoso, que soliclt0U fosse consignado o seu 
impedtmento de votar Q PL/13/65-CN. 

Em face de questão de ordem do Sr. Deputado 1U 
fy Massif, solicita o registro do impedimento de 
S.Exa. de vQtar o projete em pauta. 

Acolhe questão de ordem do Sr. Deputado Jorge 
S~id Cur~ 7 recebendo e mandando publicar declara
çao de voto de S.Exa. 

Solicita esclarecimento ao Sr. Senador An~ 
Carlos, Relator do PLl13/65-CN, em face de questã~ 
de ordem suscitada pele Sr. Deputado RU~T Sarltos s,2 
bre a matéria • 

. Responde a umaAquestão d~ ordem do Sr. Deputa 
do Benjamim Farah sobre a materla em pauta (PLl137 
65-CN) • 

Acolhe questão de ordem do Sr. ~eputado ~
barto Lucena que soli~itou verificaçao da votaçao 
do Requerimento n Q 1, do Sr. Deputado Ruy Santos. 

Acolhe questão de ordem do Sr. DeEutado Ruy 
Santos que solicitou fosse a veriflcaçao da vota
ção do Requerimento n Q 1 feita por chamada nominal. 

PUBLICAÇLJ 
DCN PAI - -
20011065 

20.11 .. 65 

90: 

90: 

24.11.65 90 

24.11.65 90 

24.11.65 9<J 

24.11.65 

24.11.65 9C 

24.11.65 9C 

24.11.65 9< 

26.11.65 -;1 

26.11.65 



' .. SE~SÃO 

25.1l.65 
(21.30) 

; , 

~. 

25.11.65 
_i (21.30) 

/ 
1.12.65 
(10 hs) 

o 
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Responde a uma qu~stão de ordem do Sr. D~ 26.11.65 952 
putado ítalo Fitipaldi sobre o processo adotad o 
em votação de Emend~ Constitucional, esclarecen-
do que os votos serao dados pessoalmente pelos 
parlamentares. 

Responde a uma q~estão de ordem do Sr. S~ 26.11.65 953 
nador Vitorino Freire sobre atitude adatada pela 
Mesa em relação à questão de ordem suscitada an-
teriormente pelo Sr. Deputado ítalo Fitipaldi. 

Acolhe questão de o~dem do Sr. Deputado 
Ruy ~antos que solicitou fosse colhidO o voto do 
Sr. Deputado Carneiro Loyola, com prioridade. 

2.12.65 
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