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PRESIDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS . . . . 

229 

RANIERI MAZZILLI 

.. Há, no pensamento dos adeptos do sistema parla-
mentar de_ govêrno, uma constante qu~ o~ caracteriza 
a todos: àf'irmam qµe~ se outras razões não -existis-
sem R~ra que o parlamentarismo fÔsse preferido,. ~ 
~ . . .. · . . .. . 
unica baátarià para justificar o seu ponto de·- vista. 
Trata-se da tendência, muito peculiar· ao Poder Exe-
cutivo no presidencialismo, de hipertrofiar a , sua 
influência até.os limites do intoler~vel,.no que diz 
respeito às prerrogativas dos outros Podêres, parti-
cularmente _as do Legislativo. 

Como é· normal acontecer_logo após uma facção po-
lltica alcançar o.poder.~ seja pelos camin1ros da 
consulta ao eleitorado ou por outros. ditados pelas 

B.Bib)..C.D. (Brasília) 15(3):343..:385, set./dez. 1966 

http:intoler~vel,.no


- 344 -

circunstâncias do momento da vida politica de um 
pais ....... em 1964, em consequência da vitória do Movi 
mento de 31 de Março, as relações entre Executivo e 
Legislativo passaram a caracterizar-se por uma af ir-
mação maior do primeiro sÔbre o segundo. Isto aliás 
ficou evidenciado no preâmbulo do Ato Institucional 
nQ i, de 9 de abril de 1964, em que afirmam os Che-
fes do movimento vitorioso: "Fica, assim, bem claro 
que a revolução não procura legitimar-se através do 
Congresso. Êste é que recebe dêste Ato Institucional, 
resultante do exercicio do Poder Constituinte,inere.!!_ 
te a tÔdas as revoluções, a sua legitimação". 

Era natural que as f Ôrças politicas que até entao 
formavam no Congresso brasileiro a Maioria, determi-
nando consequentemente os rumos da coisa pÚblica do 
Pais, vendo-se por assim dizer de repente lançadas 
em posição desvantajosa, revelassem, na impossibil! 

• 
dade de por sua vez alterarem uma situação de fato, 
o seu inconformismo. Durante sete anos consecutivos, 
de 1958 a 1964, Ranieri Mazzilli fÔra eleito e reco!!_ 
duzido para a Presidência da Câmara dos Deputados-. 
Ao instalar-s~ o nôvo govêrno, em 1964, viu-se ,logo 
( e o Ato Ins~itucional de que há pouco se transcre-
veu um parágr~fo, dos mais expressivos, não deixava 
margem para d~vidas) que a eventual recondução do ª.!!. 
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tigo representante pessedista por São Paulo, agora 
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (M.D.B.) 
não teria mais o já habitual caráter de tranquilida-
de. Em pol:Ítica partidária tÔdas as posições são le-
g:Ítimas. E se, de um lado (do lado das novas fôrças 
majoritárias), a candidatura Mazzilli para a Pres·i-
dência da câmara dos Deputados na legislatura de 
1965 surgia como uma espécie de desafio, do ponto de 
vista das correntes alijadas do Poder essa mesma ca!!_ 
didatura encarnava a luta contra o que se chamou de 
excesso de influência do Poder Executivo na escolha 
dos dirigentes da Câmara dos Deputados. Imbu:Ído e 
convencido de seu papel de defensor das prerrogati- . 
vas do Poder Legislativo, Ranieri ~mzzilli, com o a-
p&io das já aludidas correntes inconformadas e bani-
das do Poder, lançou-se a uma luta que bem pode ser 
entendida como o ponto alto de sua vida pública. Em-
bora derrotado pela candidatura Bilac Pinto em seus 
propósitos de continuar à frente da câmara dos Depu~ 
tados, num pleito não isento de certa dose de nervo~· 
sismo e expectativa para ambos os lados (dos 393 vo-
tos apurados, 200 couberam a Bilac Pinto e 167 a Ma!. 
zilli), o conhecido político paulista, já agora ada.J!. 
tando-se à sua condição de membro da Minoria parla-
mentar e oposicionista, poderia depois emp1estar ao 
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seu insucesso, de certo modo atenuando-o, ~ mérito 
de haver levado o Executivo a.definir de público .uma 
política. E mais: de estruturar os quadros de sua 
sustentaçao no setor parlamentar de forma a dar ori-
gem a uma oposição orgânica e definida. 

Nascido em Caconde, cidade do interior paulista 
situada na zona fisiográfica cristalina do norte do 

... Estado, a 27·de abril de 1910, e· Páschoal Ranieri 
Mazzilli filho de. italianos, Domingos Mazzilli e An-
gela Liuzzi Mazzilli. Seu pai, comerciante e agricul 
tor, tornou-se brasiieiro pela grande nacionaliz~ção 
de 1891. Pri111ogênito segundo o conceito .europeu, 
pois foi o p1~imeiro filho varão· de sete irmã'.os, per-
maneceu em ~ua cidade natal até os dez anos. Ali 
fêz o curso ~rimário. Dêle guarda .duas reminiscên • 
cias: o alto padrão e a figura·· da Prof essôra Maria 
Santana, que o alfabetizou. CópcluÍdo o primário, ob 
teve matricµla no Ginásio do Estado da Capital, cuja 
admissão ~~a.muito disputada. É que, na década dos 
vinte, apenas dois Ginásios dó Estado havia em são 
Paulo: um na Capital e o outro em Campinas. Nessa f,!. 

se de ginasiano foi p·or dóis anos companheiro de ca!. 
teira de Armando Sales Oliveira, de quem vfrià tor-
nar-se amigo fraternal· e ádmi_rador. Com Sales Olive! 
ra partilhou \'llUitas posições da adolescência, ·o que 
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contribÜiu para consolidar ainda mais a amizade que 
iriam conservar pelos anos afora. 

F.ril 1930, ainda na Capital de seu Estado, iniciou 
os estudos superiores, como alimo da Faculdade de Di 

reito do Largo de são Francisco. Mas êsse mesmo ano 
de 30 iria ~er o ano da Reyoluçã'o que resultou na ª..! 
censão de Vargas. Foi portanto uma fase perturbada. 
Ranieri Mazzilli teve que interromper, mal iniciava, 
o Curso Superior. Transferiu-se para Taubaté, onde 
passou a exercer o cargo de Coletor Federal. Com a 
Revolução Constitucionalista de 1932 perde êsse car-
go. Retornando à Capital, dedica-se a atividades jo.!. 
nalisticas, especializando-se no campo fiscal. É dê.! 
se periõdo (1933) a r'evista Boletim Fiscal, d~ que foi 
o editor e a que deu uma orientação marcadame.nte po-
lêmica-. 

Ainda em 1933 casa-se em são Paulo com a Srta. 
SÍlvia Serra Pitaguary, da cidade mineira de Ouro Fi 
no. são seus filhos Maria Lúcia, Luís Qxilherme e 
LuÍs Henrique. 

Entrementes a sua grande admiraç.ão por figuras de 
cultores de direito e das letras jurÍdicas, como. Joio 
Barbalho ·(E7studava seguidamente os seus Comentários 
i Constituição Fede~al Brasileira);, Clovis :[3evilac-
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qua e Joao Mendes, e entre os militantes mais desta-
cados, Covello ~ Cyrillo Júnior, era um esdm\l.l.o se!!!. 
pre presente ao estudante que f Ôra compelido a inter 
romper o curso de Direito. Mas se a tal fÔra forçado 
pelas circunstâncias, as responsabilidades impostas 
ao já agora chefe de familia levaram-no a prosseguir 
em sua atividade administrativa no campo fiscal, de~ 
ta vez em Sorocaba, também como Coletor Federal. A-
través do Boletim Fiscal buscava influenciar nas re-
formas que interessavam largos set:ores de .. opinião 
das mais modernas áreas da administração pÚblica. A~ 
sim é que reformulou o plano de reorganização do ap~ 
relho arre'cadador da União, tendo presidido a Comis-
são do DASP que estudou o assunto. Finalmente, em 
1940, pÔde colar grau como Bacharel em Ciências Ju-
rídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Uni -
versidade po Estado do Rio de Janeiro. 

De 1942 a 1946 exerceu o cargo de Diretor do Te-
souro PÚblico em são Paulo, sendo interessante notar 
que, desde o Império, foi o primeiro paulista a ocu-

.... 
par esse c;argo. 

Por ess;a época já se fazia sentir nos setores fi-
1 A -nanceiros ;:t influencia de sua pregaçao iniciada nas 

páginas do Boletim Fiscal e posteriormente transf e-
rida para ;:t prática administrativa. Instalado o Go-
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vêrno Dutra, é nomeado Secretário das Finanças da 
Prefeitura do antigo Distrito Federal (1946-1947). ! 
xerce em seguida (1947-1949) o cargo de Diretor da 
Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro e do Banco -da Prefeitura do entao Distrito Federal. 

Testemunhando a sua preocupação e interêsse pelos 
assuntos de natureza fiscal, publicou Ranieri Mazzil-
li, até agora, em intervalos regulares, três obras. A 
primeira, Problemas de Arrecadação, é de 1942. Segue-
se-lhe, em 1944, A Reorganização da Recebedoria ·do 
Distrito Federal. E O Fisco !!.Q. Estado NÔvo, que é 
de 1945. 

, 
Antes de.interromper, com o alto cargo de Chefe 

do Gabinete do Ministro Guilherme da Silveirá (1949-
1950), titular da pasta da Fazenda no Gbvêrno Outra, 
a sua vida administrativa, pois decidira ingressar 
na política partidária filiando-se ao antigo Partido 
Social Democrático ·(P ._s. D.), foi Ranieri Mazzilli As · 

sessor Técnico do Plano SALTE, Membro do Conselho da 
Caixa de Mobilização Bancária, Membro do Conselho Na 
ciona~ do Petróleo, Yembro da Comissão Consuitiva dQ - ' - ' -Comercio EXterior, Diretor da Divisao do Imposto de 
Renda do Ministério da Fazenda, formulando ainda as 
novas bases em que f.ria assentar a execução do f ina-n 
ciamento urbanístico da então Capital Federal (1947) 
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·sua primeira eleição como Deputado Federal por 
são Paulo ocorreu em 1950, pelo hoje extinto P.S.D., 
legenda a que sempre se manteve fiel. Sua vida par-
lamentar inicia-se assim com a segunda legislatura, 
a que vai de 1951 a 1955. Nessa legislatura e em Pª.!. -te da seguinte, iria exercer, desde o começo, a lide 
rança da bancada do P.S.D. paulista no Palácio Tira-
dentes. Além disso, e paralelamente, tornou-se mem-
b.ro efetivo das Comissões de Orçamento e de Finan-
ças, sendo relator da Receita da União e do orçamen-
to do Ministério da Fazenda. Foi ainda, nessa fase 
que antecedeu a sua primeira eleição para a Presidên 
eia da câmara dos Deputados, o rel&tor, na Comissão 
Especial, d~ Emenda Constitucional que estendeu aos 
cidadãos naturalizados os direitos ·políticos de que 
gozavam os birasileiros natos. 

Em 1956, no ano da inauguração do Govêrno Kubits-
. . ,, ' 

chek, fÔra eileito Presidente da Casa o pessedista por 
são Paulo Ulysses Guimarães., que seria reconduzido 
em 1957. Compunham a Câmara, em 1958, 326 represen -
tantes. No tjia 11 de março compareceram 282 deputa-
dos. Dentro das fileira~ do partido majoritário, o 
~.S.D., não fÔra possível unanimi~ade na·escolha do 
seu represe~tante para disputar a presidência da Ca-
sa. Concorreram duas chapas: uma encabeçada pelo pe_! · 
sedista de São Paulo, Ranieri MazzilJ.i; a outra, pe-
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lo igualmente pessedista, mas da Bahia, Oliveira Bri 
to. Concluída a votaçao e procedendo-se à -apuraçao, 
os resultados indicavam que Mazzilli obtivera 150 S.!!. 

frágios, contra 120 dados a Oliveira Brito. Dois vo-
tos foram para Gustavo Capanema (outro pessedista). 
Dez deputados votaram em branco. Então o Presidente 

Ulysses Guimarães, solenemente, falou: 

"Proclamo, portanto, eleito para Presidente da Câ 
mara dos Deputados o nobre Deputado Ranieri Mazzil-
li" 

Estava iniciada uma trajetória que, como já' vimos, 
sÕmente iria ser interrompida sete anos mais tarde. 
Assumindo a Presidêµcia dos trabalhos, e dirigindo-
se pela primeira vez ao plenário, já corno Presidente, 
é significativo que Ranieri Mazzilli, logo de inicio, 
haja lembrado as palavras do Apóstolo são Paulo, em 
sua epistola aos Corintios, quando previne que "todo 
o Poder vem de Deus". Essa mesma posição de humilda-
de em face do poder não iria sofrer qualquer altera-
çao, antes se afirmaria mais ainda, no decorrer das 
seis reeleições que, até 1964, o reconduziram ao ele 
vado pÔsto. O lastro espiritual, a rocha sÔbre a 
qual baseia êle, na Presidência da câmara, no exerci 
cio da Presidência da República e em todos os momen-
tos de sua vida de homem e de político é bem.a expl.! -caçao para a firmeza, a serenidade. o respeito ao 
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-ponto de vista alheio, a dignidade e a co~preensao 
... 

com que sempre se conduziu ao longo de sua vida pu-
blica. Compreensão - insista-se - não só quanto 
às fraquezas humanas, mas também relativamente aos 
excessos e às iniquidades de julgamento a que as 
paixões políticas costumam levar os homens, fazendo-
os olvidar o dever de caridade que temos uns para 
com os outros. 

Nesse mesmo ano de 1958 é eleito Presidente da 
48a. Conferência Interparlamentar, realizada no Rio 

""""' A . de Janeiro. Volta a ocupar esse posto em 1962, por .Q. 

casião da Sla. Conferência, desta vez reunida em Bra 
1 

sÍlia. Com ~xceção da 54a~ Conferência Interparlamen-
tar, realiz?da em abril de 1964 em Lucerna, na Suíça, 
quando se encontrava no.exercício da Presidência da 
RepiÍblica, participou de tÔdas as demais reuniões 
promovidas pela União Interparlamentar em diferentes 
países. 

... 
Nessa mesma epoca (1958) representou o Brasil, C.Q. 

mo Embaixador Plenipotenciário, ·na posse do'Presiden 
te Arturo Frondizi, da Argentina, chefiando numerosa 
e brilhante delegação 

Reeleito para a Presidência da Câmara em 1959, 
quase por u~animidade dos votos dos presentes, pois 
dos 311 votantes 278 asseguraram a recondução, vê-se 

B.Bibl.C.D. (Brasília) 15(3):343-385, set./dez. 1966 



- 353 -

refletida em sua fala de agradecimento a preocupa-
ção com os problemas nacionais mais de perto afetos 
ao exame do Legislativo: a complementação de dispos_! 
tivos da Carta Magna, a revisão e atualização do CÓ 
digo Comercial, a instituição do CÓdigo de Navegação 
Comercial, o CÓdigo Florestal, o projeto de Lei Or~ 
nica da Previdência Social, o problema das sêcas · do 
Nordeste, a reforma agrária, a revisão do CÓdigo E-
leitoral e, além de mu~tos outros, o exame das medi-
das necessárias ao funcionamento da Câmara na nova 

. Capital, Brasília, a ser inaugurada dali a um ano. 

É também em 1959 que conclui o Curso da Escola S.!!, 
perior de Guerra, d~ qual disse, no discurso que ali 
pronunciou em 26 de agÔsto daquele ano, presentes · o 
Presidente Eurico Dutra e o Marechal César Obino, ser 
não "apenas um curso de estudos superiores: é sobre~ 
tudo, uma Escola de Civismo". 

.. ... O ano seguinte, 1960, assinala, as vesperas da m.!:!. 
dança da Capital Federal para Brasília, a terceira 
recondução do .repres.entante paulista para a Presid'ên 

'.;. . 
eia da Câmara. Ao agradecer a escoiha outra vez prà7 

ticamente unânime, volta a referir-se à~ providên -
coas, em fase de conclusão, ligadas à instalação da 
câmara no Planalto Central. 

Encontrando-se na Presidência da câmara quando se 
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processou a transferência da Capital, é justo que se 
realcP. o papel desempenhado por Ranieri Mazzilli na 
mudança. Êsse papel é tanto mais destacado quando se 
sabe que, sem a efetiva presença das duas Casas do 
Congresso ·Nacional em Brasília (para não falar no Ju 
diciário), sobretudo na Brasília dos primeiros cinco 
anos, quando, ainda mais que agora, a máquina admi -
nistrativa do Executivo se encontrava no Rio de Ja-
neiro, sabem todos; dizíamos, que a consolidação da 

A ~-nova sede de governo corno cidade nao teria sido pos-
sível. Ciente das dificuldades enormes, e mesmo dos 

.- ' : ' sacrificios, que teriam de enfrentar todos quantos 
para cá vi~ssem - e compulsÕriamente, por fôrça de 
.lei - no~ primeiros tempos, Mazzilli não vacilou. 
Escravo da lei, tendo êle mesmo participado das ses-
sões da câmara, ainda no Rio, que aprovara .a }~nsa -
gem do Exeçutivo fixando a data da mudança, só via 
um caminho a seguir. Êsse caminho era o do cumprimeE_ 
to do· texto legal, sem embargo dos obstáculos que se 
opusessem à sua execução e obediência. O fato é que 
raramente se afastou de seu pÔsto em Brasília, quer 
no período inicial .de consolidação mudancista, quer 
maiS tarde~ 

Ainda en1 1960 outro ~contecimento iria marcar mui 
to expresstvamente a vida pÚblica de Ranieri Mazzil-
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li. Convidados oficiais do Cbvêrno Português para as 
sistirem às comemorações do SQ Centenário da Morte. 
do Infante Dom Henrique, os Srs. Juscelino Kubits-, 
chek e João Goulart, então respectivamente Presiden-
te e Vice-Presidente da República, ausentaram-se do 
Pais no perÍodo de 4 a 11 de ag.Ôsto. Cabia-lhe, como. 

. .· ....... . 
Presidente da Camara, assumir, na eventualidade, a 
mais alta magistratura da Nação. Dois fatos de inte,,-
rêsse biográfico queremos lembrar aqui, a propósito 
desta primeira investidura ~ pois, como se sabe, 
outras quatro ainda iriam ocorrer . ..,_ do antigo au-
xiliar imediato do Minis'tro Guilherme da -Silveira na 
Presidência. da República. O primeiro fato -· crono -
lÕgicamente falando ..-. foi a sua repercussão inegà-
velmente simpática e comovente na própria Câmara dos · 
Deputadps. TÍpica dessa ressonância (e a destacamos 
entre as muitas manifestações de homenagem de depu--tados a seu Presidente, .nas sessoes de 3 e 17 de a-

,. 
da câmara), gosto foram as palavras do saudoso líder 

da antiga U.D.N., Deputado Menezes CÔrtes, que falou 
em nome da Minoria, assim se expressando: 

"Nós, que.no~ habituamos a ver o equilÍbrio, a fir 
meza, o espfrito lÚcido de V. Exa. e, sobretudo, o 
seu ânimo sempre voltado para o presdgio d.o Parla-
mento e o encaminhamento conveniente· dos programas 
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legislativos, para o bem do povo, vemos neste ensejo 
motivo para desejar a V. Exa. todo o êxito na alta 
investidura, do qual, aliás, nenhum de nós duvida, 

... . ... 
pois, por tres vezes, seus pares o testemunharem a V. 
Exa~, elegendo-o, primeiro, e reconduzindo-o .em se-
da à alta presidência desta Casa. O compbrtamento de 
V. Exa. tem sido de tal ordem que, todos sabemos, e.!. 
tará à testa do Poder Executivo um homem de todo o 
nosso aprêço e de tÔda a nossa admiração". O segun-
do foi a visita sentimental que, como Presidente da 
República, realizou à sua cidade natal de Caconde a-
q~êle que era também, a partir de então, o seu filho 
mais ilustre. É neste ~ltimo· fato, aliás, que vamos 

1 

surpreender ~m traço da individualidade de Ranieri 
Mazzilli que se confunde com êle próprio, inteiro. 
Trata;...se da f idelidàde às· suas origens humildes de 
filho de imi~~rantes, nasr.:ftf.o e alfabetizado, como já 
vimos, numa pequena .cidade do interior paulista. Se . . 
viva fÔsse, c:om que venerável jÚbilo não o teria a-
braçado e abE,mçoado a velha mestra. D. Maria Santana, 
aquela mesma que havia ensinado ao·pequeno Paschoal 
e futuro Pre$idente do Brasil, até os seus dez anos, 
as primeiras letras! 

Em 13 de ntarço de 1961,. em Bras{lia, Ranieri Maz-
zilli ~.:tela quarta vez consecutiva reconduzido 
Presidência qa câmara. Na sua fala de agradecimento 

.. 
a 
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pela recondução está outra vez presente o cuidado 
que sempre teve para com o funcionamento da institu! -çao que lhe cabia presidir. Na nova Capital impunha-
se a revisão de muitos métodos de trabalho, cumpria 
adaptá-los às novas instalaçÕe.s e às novas distâncias. 

Para quem se achava na posição de um Ranieri Maz-
zilli, responsável por uma das Casas. do Congresso N!_ 
cional, o ano de 1961 iria ser dos mais densos. Jâ-
nio Quadros assumira há poucas semanas a Presidência 
da República. Seus métodos de governar o pais e suas 
reservas em relação ao Legislativo já começavam a a-
fligir as.áreas mais responsáveis de um dos Fodêres 
desannados da República. Sentia-se, estava no ar que 
a constitucional harmonia entre os Podêres da União, 
sobretudo entre o Executivo e o Legislativo, pelos m.Q_ 
tivos há pouco referidos, não andava bem. E isto ... so - -podia ser razao para apreensoes. 

A tarde de 25 de agÔsto de 1961 ia já pela metade. 
Em Brasilia, nessa época no ano, a estação sêca al-
cança o seu ponto máximo. Mas no ambiente refrigera-
do do plenário da Câmara dos Deputados, ocasionalmen-
te presidida pelo Sr. Sérgio Magalhães, então vice-
presidente da Casa, a temperatura era amena e o Sr. 
Geraldo Freire, em nome da Maioria, .discursava no 
Grande Expediente, dedicado ao "Dia do Soldado". Se-
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gundo a lista de presença, apenas trinta e cinco de-
, 

putados haviam comparecido ate o momento da abertura 
da sessão, a 153a. da 3a. Sessão Legislativa Ordiná-
ria da 4a. Legislatura. Os Anais da Câmara dos Depu-
tados assinalam que, no instante em que o Sr. Geral-
do Freire dizia "estamos, então, meus prezados ami-
gos, através desta palavra de homenagem à memória do 
Duque de Caxias ••• ", ouviram-se "fortes rumores no 
recinto". O Presidente fo.i forçado a intervir, lem-
brando haver um orador na tribuna. O Sr. Mendes Gon-
çalves correu a um dos microfon.es e, pedindo a pala-
vra para uma questão de ordem, fêz apêlo ao orador 
para que ceP,esse o lugar ao Sr. Dirceu Cardoso, qu.e 
ia "fazer dfl tribuna um pronunciamento da mais alta 
importância para o Pais e para o mundo". Era realmen 
te importan·~e o que o representante capixaba tinha a 
participar ?º plenário. Com a palavra, o Sr. Dirceu 
Cardoso leu, para um plenáriQ aturdido, nada mais 
nada menos que os têrmos da renúncia do Sr. Jânio 
Quadros ao mandato de Presidente da República, que - . assumira ha menos de sete meses. 

Ainda sob o impacto emocional da noticia, ouvi-
ramos presentes esta exortaçao do Sr. Osmar .Cunha: 
"Vamos levar ao.Palácio Ranieri Mazzilli, para que 
assuma, na forma da Constituição.da República, o Go 
vêrno do Brasil". 
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Com efeito, mandava o Art. 79, § 19 da Constitui-
ção Federal vigente na época que, em caso de impedi-
mento ou vaga do President.e e do Vice-President;e da 
República, o primeiro em linha de sucessão chamado 
ao exercício da Presidência fÔsse o Presidente da câ 
mara dos Deputados. E êste era, naquele instante dra 
mático para o Pais, Ranieri Mazzilli. 

Assim, atendendo ao imperativo constitucional, o 
antigo Coletor Federal em Taubaté ascendia, pela se 
gunda vez,·à Suprema Magistratura da Nação. Devido 
ao inesperado, aos lances dramáticos e ao aturdimen-
to causado ao País inteiro pela renúncia do Preside!!_ 
.te Quadros, mas sobretudo pela ponderação com -que 
sàube se conduzir ·em hora de incerteza e de fácil ex 
plosão emocional o Presidente da Câmara dos Deputados 

. . 
já instalado no Palácio do Planalto, esta investidu-
ra de Ranieri Mazzilli na Presidência da República, 
em meio a uma crise institucional que se prolongou ~ 
té o desfecho de 31 de março de 1964, pode ser consJ_ 
derada outro ponto alto de uma vida política em que 
as culminâncias se confundem com o dia a dia de uma 
presença marcante na direção de uma das Casas do Po- · 
der Legislativo ao longo de um setênio. · 

Naquela mesma tarde dramática de 25 de agÔsto de 
1961, às 17:00 horas, presentes parlamentares e os· 
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três ministros militares do govêrno renunciante, Ra-
nieri·Mazzilli tomava posse do cargo 
da República Interino; no Palácio do 

de Presiderj.te 
Planalt:.o. Não 

foi sem emoção que pronunciou estas palavras constan 
tes de seu breve discurso de posse: 

"Com o pensamento voltado para os altos destinos 
de nossa pátria, compenetrado de meus altos encargos 
neste instante, e até que a eventualidade da substi-
tuição exija de mim o exercício da Primeira Magistr!_ 
tura Brasileira, estarei no PÔsto com humildade mas 
com a firme disposição de manter o regime Constitu-
cional e dar-lhe tÔda a mesma vitalidade que, na câ-
mara dos Deputados, pelo apoio dos meus pares de re-
presentação, me tem sido possf vel, caminhar sempre na 
senda corret•ii das atividades. constitucionais". 

Tão logo assumiu interinamente a Presidência da 
República~ passando das palavras aos atos, o Presi-

• 
dente da Câmara dos Deputados telegrafou ao Vice-Pre· 
sidente João Goulart (que se encontrava na Ásia che-

· fiando rnissãc,i oficial do Govêrno Brasileiro), comuni 
cando-lhe: 

"Tendo o Presidente Jânio Quadros -renunciado 8 

Presidência da República, comunico-lhe que na sua a_!!. 
sência assumi, em obediência de dispositivo consti-
tuci..onal, o referido cargo. Abraços afetuosos. Rani~ 
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ri Mazzilli, Presidente da Câmara dos Deputados .em 
exercício da Presidência da República" 

Os dias que se seguiram foram de grande inquieta-
ção para todo o Pais. Assumindo a Presidência da Re-
pÚblica em momento tão delicado, não passou desperc~ 
bido ao nôvo Presidente, habituado a_enfrentar e re-
solver c9m energia mas democràticamente debates mui-
tas vêzes explosivos na câmara, o fato de achar-se a 
gora, mais que nunca, sujeito a censuras e incompre-
ensões. O político experimentado que tem sido Ranie-
ri Mazzilli sabi.~ que, mesmo fazendo uso de tÔda a 
sua sagacidade, poder de·. persuasão e acima de tu 
do - da "firme di:9posição de manter o regime Cons-
titucional", ainda assim e por isso mesmo seria alvo 
de restrições. Os fatos são de ontem. As perspecti -
vas a partir das quais o historiador ou biÓgraf o im-
parcial irá analisá-los, julgá-los, e aos persona-
gens que nêles tomaram parte ainda não clarearam de 
todo. Tanto mais quanto a espetacular renúncia de 25 
de agÔsto de 1961 continua, em sua ilJ.portância polí-
tica a repercutir até hoje. 

No dia 28 de agÔsto enviava o Presidente Mazzilli 
ao Congresso Nacional o texto da nota dos três Minis 
tros militares, cons;l.derando inconveniente, "por mo-
tivos de segurança nacional", o regresso áo Pais do 
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Vice-Presidente João Goulart. Mas para neutralizar 

qualquer incompreensão ou exploração em tôrno de seu 
gesto, fêz divulgar, no mesmo dia, urna nota da Presi 

dência da RepÚb~ica em que, na opinião do Sr. Gileno 
Dé Carli, em seu livro .:LQ.,.Brasilia ~~grande crise 
(pág. 45), "situa com muita propriedade a sua posi-
ção de incompatibilidade com qualquer decisão que 
viesse a implicar no impedimento à volta do Sr. João 
Goulart ao Brasil". Sem dÚvida naqueles instantes Ra 
nieri Mazzilli vivia uma <laqueias fases da vida do 
politico em que, qualquer que fÔsse a sua decisão, 
estaria sujeita a interpretações contraditórias. A 

titulo de documentar o momento, transcrevemos a se-
guir, da já citada obra do antigo Deputado Gileno Dé 

Carli, esta~ palavras: "O Presidente Mazzilli, -
, 
e 

preciso que se ressalte êsse aspecto da crise ~ sal 
vou o regime na hora em que mandou ao Congresso Na -
cional urna Mensagem aparentemente contraditória, mas 
que teve o ~feito catalisador, por iniciar um rneca -
nismo de aç~o parlamentar, em busca de uma solução". 

O prÓpriq Mazzilli, ao transmitir o govêrno ao 
Presidente Goulart, fêz questão de gravar sintetica-
mente em seQ discurso no Palácio do Fl~nalto, no dia 
7 de setembro daquele difícil ano de 1961, estas pa-
lavras que os historiadores certamente lerão com in-
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,.. 

teresse: 

"Tudo que podemos dizer 
.. 
e que, com a graça de 

Deus, que nunca nosabandonou, jamais tivemos outro 
propósito senao o de preservar e garantir a ordem 
necessária ao funciohamento do regime democrático". 

Reassumindo a Presidência da câmara, no dia 13 de 
setembro, depois de breve repouso das vigílias a que 
fÔra submetido a partir de 25 de agÔsto, foi Ranieri 
Mazzilli alvo de uma das mais inesquecíveis quanto 
comovedoras homenagens já prestadas a um homem pÚbl! 
co. Desfilaram pela tribuna, naquela tarde, não só 
as lideranças dos Partidos então representados na C,!! 
sa, como outros oradores que, tendo vivido mais dire 
tamente os dias angustiosos, quiseram trazer o seu 
testemunho para a HistÓria. 0 fato é que tanto as VO 

zes da situação como as da oposição f orám unânimes 
em proclamar, cada qual a seu modo, isto que as pala 
vras do Deputado José Bonifácio, a certa altura de 
sua fala, resumiram bem: 

11Dia virá em que a Nação vai saber de todos os de 
talhes destas lutas, dêsses acontecimentos. Os seus 
segredos deixarão de ser segredos, e então a figura 
de V. Exa. há de avultar, e entrará definitivamente 
na História como um dos grandes homens do nosso Pais. 

Se hoje não temos a lamentar mortes, se a Nação nao 
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chora feridos, se estamos aqui gozando desta liberda 
de e usando esta tribuna, devêmo-lo ao equilíbrio de 
V. Exa. e, sobretudo, ao seu espírito civil que sou-
be, nas horas trágicas que viveu êste País, equili -
brar o elemento militar com o elemento civil. E de 
tal forma V. Exa. se houve, e com tamanha grandeza 
se conduziu, que hoje recolhe os aplausos unânimes 
de todos os grupos, desde aquêles do Sul, até -este 
do Centro, da esquerda e da direita. V. Exa. colocou-
se na posição que interessava ao povo brasileiro". 

Os Anais dessa época registram também as palayras 
intensas e substanciosas com que Ranieri Mazzilli a-
gradeceu tão invulgar homenagem. O historiador e o 
estudioso dos problemas brasileiros terão que perco!:. 
rê-las para poder formar uma idéia exata daqueles 
dias tormentosos e do papel que nêles desempenhou o 

político pauli~ta • 

. &rca 1962 1a quinta Presidência Mazzilli na Câma-
ra dos Deputadps. Comparado ao ano anterior, 1962 i-
ria ser um ano pollticamente menos tumultuoso. Via-
jando o Presid1.?nte João Goulart para os Estados Uni-
dos, a convité do govêrno daquêle país, exerce }iazzi.J.:. 
li a Presidêrn~ia da República, pela terceira vez, 
de 2 a 11 de abril. Em outubro dêsse mesmo ano reu-
ne-se em Brasi+ia a 5la. Conferência da União Inter-
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parlamentar • Patenteia-se nessa ocasião o prestigio 
de que goza no exterior o Presidente da êâmara dos De 
putados do Brasil: é êle, por unanimidade, eleito Pre 
sidente do Conselho da União Interparlamentar por um 
período de três anos. 

Segue-se, em 1963, a sexta investidura consecutiva 
de Ranieri Mazzilli na Presidência da câmara. Dos 390 
deputados votantes, 342 sufragaram-lhe o nome para o 
alto cargo. Como nova Capital do Pais, Brasflia vai 
entrar no seu 49 ano. A árdua tarefa de prosseguir na 
adaptação dos trabalhos legislativos ao nÔvo ambiente 
não foi esquecida. O discurso com que se dirige aos 
seus pares, a propÓsitq dessa sua recondução à Presi-
dência, insiste em que as providências no sentido de 
garantir maior rendimento dos trabalhos parlamentares 
continuarão. É também em 1963 que, pela segunda vez 
como Presidente da República, ausenta-se do Pais o Sr. 
João Coulart. Vai a Roma assistir à Coroação de S.S. 
o Papa Paulo VI. E de 27 de junho a 2 de julho Ranie-
ri Nazzilli exerce, agora pela 4a. vez, a Suprema Ma-
gistratura brasileira. 

Estamos em 1964. Êste vai ser outro ano critico na 
vida política e administrativa do Brasil. A 11 de mar 
ço, quando pela '7a. vez Ranieri Mazzilli é eleito Pre 
sidente da câmara, já quase ninguém tem dÚvida de que 
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alguma coisa de grave está para acontecer. Todos sen 

tem que as instituições estão ~m periso. Os Anais de 
há menos-de três anos atrás encerram as inquietações 
que afinal àe contas são ainda de ontem. Se todos os 
brasileiros responsáveis estavam então apreensivos, 
um dêles, particularmente, por ter vivido diretareen-
te, na própria carne, as angústias de agÔsto e sete!!!_ 
bro de 1961, êsse homem, Ranieri Mazzilli, havia de 

estar ainda mais preocupado. Sabia êle, por experiê!! 
eia e por antecipação, que, a continuarem as coisas 

assi~, não tardaria a ser chamado a tomar decisões 
que o exporiam ao julgamento nem sempre equidistante 
dos homens. Corr efeito, o que ocorreu na madrugada 
de 31 de março de 1964 iria outra vez precisame!!. 
te pela 5a. ve' _ colocar o outrora Coletor Fede ~ 
ral na Presidência da República de seu Pais. D~sse 

dia a 15 de ab~il, quando os acontecimentos daquela 
madrugada deral)'l à história do Brasil os rumos que 
são do conheci~1ento de todos, por serem tais aconte-
cimentos bem dE! ontem, Ranieri Mazzilli deu outro 
passo -- como se já não bastassem os que já dera an 

tes - para qcar na História de sua pátria. 

Parlamentar~ente falando, poderíamos dizer, em re 
sumo, que as s~!te presidências Mazzilli na Câmara dos 

Deputados caracterizaràm-~e pelo máximo respeito ao 
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direito dos deputados à tribuna, fÔssem êles repre-
sentantes da Maioria ou da Minoria, com a correspon-
dente exaçáo no cumprimento <los dispositivos regime!!_ 

~ 

tais. Há de ter sido graças a esse traço liberal, e 
também à inegável dignidade e autoridade com que sem • 
pre dirigiu os trabalhos legislativos, que nunca lhe 
foi necessário suspende~ urna sessão da câmara por tu 
multo ou incontinência de linguagem parlamentar. No 
entanto, nos momentos mais difíceis e explosivos de 
alguns debates que ali se travaram, reflexos dos a-
nos agitados que têm caracterizado a política brasi-
leira sobretudo a partir de 19.54, Mazzilli sempre J?..Ô 

de restabelecer o clima de respeito e de segurança 
no plenário. A propósito do respeito e da isenção 
com que, como Presidente, conduziu sempre os traba-
lhos da câmara, e

0

para citar apenas um exemplo, en-

tre inúmeros, vale a pena recordar o seu comportarne.!!. 
to quando da discussão, nesta Casa, do Projeto de E-
menda à C0nstituição n9 22, de 1958, mais conhecido 
como Emenda dos Conselheiros. Tendo a Minoria, na é-
poca iiderada pelo Deputado Carlos Lacerda, resolvi-
do adotar o recurso regimental de obstrução àquela 
matéria, garantiu-lhe o Presidente Hazzilli, do prin 

cÍpio ao fim, contrariando certamente áreas importa!!_ 
tes de seus correligionários, o direito a tal recur-
so. Não era o Presidente de uma facção, mas de tÔda 
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a Câmara, e assim colocou, neste como em outros epi-
sÓdiost a dignidade e a imparcialidade de sua inves-. 
tidura acima das conveniências e dos interêsses par-
tidários. Mesmo quando umas e outros coincidissem 
porventura com os pontos de vista de sua própria a-
gremiação. 

Tal conduta nao poderia passar despercebida ao r~ 
gistro de jornalistas e homens de letras, que, por 
serem o que são, acompanham e analisam os lances de 
maior significação de nossa vida política. 

... 
Assim e 

que em nada menos de três artigos o saudoso acadêmi-
~o 1'aurÍcio de ~edeiros focalizou o cunho democráti-
co das Presidências Mazzilli na câmara. O poeta e an 
tigo parlamentar Menotti De1 Picchia mostrou a cono-
tação existente entre a contribuição dos descenden -
tes de italianos e a ação do pensamento político de 
algumas figuras representativas da cultura brasilei-
ra. No mesmo sentido escreveu o cronista Henrique Pog_ 
tetti. E Otto Pr.

1
azéres, estudando o político em Maz-

zilli, viu-lhe a tendência natural no sentido de as-
segurar a iguald~de de tratamento quer à ~inoria 
quer à Maioria Piirlamentar. Enxergou também nessa ten 
dência um traço '1essoal de formação parlamentar, emag_ 
cipada de preconceitos que·por muito tempo limitaram 
enormemente a aç~o das minorias em nossos Parlamentos. 
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Já encarando do ponto de vista administrativo a-
quêles mesmos sete anos das presidências Mazzilli na 
câmara dos Deputados, não é possível deixar de ~eco
nhecer a sua constante preocupaçao em prestigiar o 
sistema do mérito no recrutamento dos quadros admi-
nistrativos da Casa. Graças a essa orientaçao, sem 
embargo das dificuldades naturais que há de te~ en-
contrado numa Casa eminentemente política, o Presi-
dente Mazzilli, que neste ponto como em tantos ou-
tros em que se tratava dos serviços administrativos 
da câmara sempre contou com o apoio decidido do en-
tão lQ Secretário da Mesa Diretora, Deputado José Bo 
nifácio, da antiga U.D.N., e como êle eleito sete vi, 

.... zes consecutivas para o alto .... posto, graças a esse 
critério, 

,,. 
so nomeou para os cargos da Secretaria 

quem houvesse feito concurso pÚbli~o de provas e de 
titules. O reaparelhamento das instalações da .casa, 
especialmente depois da transferência do .Legislativo 
para Brasília, foi outro ponto de que sempre cuidou. 
Fêz construir o edifício-anexo onde já se encontram· 
instaladas as Comissões Técnicas e a nova Biblioteca 
da câmara,. cujo acervo de cinqllenta e quatro mil vo-

lumes em 1958, ultrapassa hoje a casa dos duzentos 
mil. A construcaq da nova Biblioteca e a ampliação 
de seu - obra da conjugação llc · esfot·ços do acervo sao' 
Presidente com o Deputado José Bonifácio, 19 Secre-
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tário da Mesa e entusiasta executor do empreendimen-
to. 

Em 1965, por ocasião da 54a. Conferência da União 
Int·erp;:i.rlamentar, foi Mazzilli reeleito por aclama-
ção Presidente do Conselho Interparlamentar por um 
período de dois anos. 

Por deliberação unânime dos Vereadores das respeE_ 
tivas Câmaras Municipais, foi declarado Cidadão Hona 
rário das seguintes cidades paulistas: Cajuru, Fer -
nandÓpolis, MarÍlia, Mococa, Penápolis, São Joaquim 
da Barra, .Sorocaba, Taubaté, Tupã, Valparaiso, Rio 
Claro e São Jos~ do Rio Prêto. 

Ranieri Mazzi.lli é portador das seguintes condec..Q. 
rações: Grande Qruz da Ordem nacional do Mérito. In-
sígnias de Cavalieri di Gran Croce da Ordem do Méri-
to da República Italiana, por decreto de 27 de agÔs-... 
to de 1958, do Presidente da Republica Italiana. In-
sígnias da Gran Cruz Extraordinaria de la Orden Na-
ci§~l del Mérito, por decreto n9 6 325, de 17 de a-
gÔsto de 1959, do Presidente da República do Para-
guai. Insígnias da Ordem do Sol Nascente, no 19 grau, 
conferidas pelo Imperador do Japão. In~Ígnias da Le-
gião de Honra, no grau de Comendador, conferidas pe-
la República Francesa. Grande Oficial do Mérito Na"". 
val. Grã-Cruz do Mérito de Keeler. Mérito de Santos 
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Dumont. Mérito do Centenário de Ruy Barbosa. Mérito 
de D. João VI, conferido pela Policia Militar do an-
tigo Distrito Federal. Cruzeiro de Ouro Simbólico, 
por relevantes serviços prestados à administração f~ 
deral (Decreto Executivo do Presidente Gaspar Dutra). 
Cruz de Prata de Reconhecimento, conferida pela Cam-
panha para Educação do Surdo Brasileiro, do Ministé-
rio da Educação e Cultura, pelos relevantes serviços 
prestados à.causa da educação dos surdos. Grande Of.!. 
cial da Ordem· do Mérito Militar do Brasil. Grande O-
ficial da Ordem do Mérito Aeronáutico. Grã-Cruz da 
Honorifica Ordem Acadêmica de são Francisco, do Cen-
tro Acadêmico XI de AgÔsto da Faculdade de Direito 
da Universidade de São' Paulo, em 18 de maio de 1962. 
Membro da Ordem do Mérito Juridico Militar, com a me 
dalha de Alta Distinção. Grã-Cruz da Ordem de Rio 
Branco (em 8 de abril de 1963). Medalha da Inconfi -
ciência do <Dvêrno do Estado de Minas Gerais, em 21 
de abril de 1963. Grã-Cruz do Mérito da Rep~blica Fe 
deral da Alemanha. 

' 
Nao tendo logrado reeleição no pleito para a Câma 

ra dos Deputados realizado a 15 de novembro de 1966, 
contingência a que, antes dêle, foram submetidas tan 
tas das maiores figuras de políticos nacionais em di 
ferentes épocas e, tal como êle, com uma considerá -
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vel f Ôlha de serviços prestados à Nação e às suas ins 
tituiçÕcs, Ranieri Mazzilli, cujo mandato parlamentar 
extingue-se com a 5a. Legislatura, ocupou no dia 15 
de janeiro de 1967 a tribuna do Congresso .Nacional, 
então reunido no plenário da Câmara dos Deputados, P!!. 
ra despedir-se de seus pares. 

Foi uma tarde memorável na vida do político bandei 
rante. Emocionada e emocionante, ferindo, com a eleva 
çtio e a dignidade que sempre caracterizaram o seu au-
tor, momentos da história política brasileira dos a-
nos recentes e do presente, dos quais o orador havia 
participado ou sido êle próprio parte central, a des-

1 

pedida de Ranierj Mazzilli inclui-se entre os docume!!. 
tos indispensáveis à exata compreensão de uma época. 
Aparteado por cêrca de trinta congressistas, correli-
gionários e adversários políticos, o antigo Presiden-· 
te da câmara viu confirmado por todos, unânimemente , . 
sem uma discordân~ia sequer, o alto conceito em que 

~ 

era e e tido. 

Abrindo a séri~ de apartes ao discurso de despedi-
da, o Sr. Geraldo Freire, Vice-Líder do Govêrno, com 

as palavras que a seguir transcrevemos testemunha bem 
esse conceito: 

li V. Exa. sempre soube se impor corno um homem 
de alta elegância~ quer no trato com os seus companhe.!. 
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ros ou com os seus adversários, quer no exercfcio que 
tanto dignificou, da Presidência da Câmara dos Deputa· 
dos. N~o poderia eu deixar de interromper agora o seu 

... discurso, qu~ e, como todos os outros, brilhante, e 

que neste momento é para nós profundamente melancóli-
co. V. Exa. continuará a servir ao Brasil, em outras 

direções. Nós aqui estaremos para aguardar no futuro 
-o seu regresso. De qualquer forma, estejamos ou nao 

sob a mesma bandeira, V. Exa. continuará com o respe.!_ 

to, com a afeição e com a admiração de tÔda a Câmara 

dos Deputados". 

E, encerrando o seu discurso-despedida-depoimentJ, 

assim falou o Presidente Ranieri Mazzilli: 

"A todos, portanto, o meu renovado e comovido agr_g 

decimento pela colaboração que me deram quanto tive 

de exercer ~ e o fiz co~o o pÔsto que mais enobre -

ceu a minha vida __ a Presidência desta Casa durante 

êsse período .d·e mandato longo e afanoso, quando proc.!!_ 

rei cumprir a delegação do nobre povo da minha terra 

paulista". 

B.Bibl.C.D. (Brasília) 15(3):343-385, set./dez. 1966 



374 

BIBLIOGRAFIA 

·l - DE RANIERI MAZZILLI 

Problemas de Arrecadação. ·1942. (Não encontrado) 
!::.. Reorganiza~ão da Re~ebedoria do Distrito Federal. 

1944. (Nao encontrado) 
Q Fisco .!!Q. Estado NÔvo. 1945. (Não encontrado) 

DISCURSOS 
11-03-1958. Posse no cargo de Presidente da Câmara 

dos Deputados. ACD 1958 I: 28 
09-04-1958. Saudação ao Presidente eleito da RepÚbl.! 

ca Argentina; Sr. Arturo Frondizi. ACD 1958 II: 
814-817. 

03-02-1959. Posse no cargo de. Presidente da Câmara 
dos Deputados. ACD 1959 I: 23-26. 

11-03-1960. Posse no cargo de Presidente da Câmara 
dos Deputados. ACD 1960 I: 16-17. 

' 
02-05-1960. Reabertura dos trabalhos da Câmara dos 

Deputados em sua nova sede, em ~rasilia. ACD 1960 
VI: 4-7~ 

03-08-1960. Agradecendo manifestações a propósito de 
sua próxima investidura na Presidência da RepÚbl.! 
ca. ACD 1960 XIV: 533-534. 

17-08-1960. Agradecendo homenagens pelo exercicio i!!_ 
terino da Presidência da República. ACD 1960 XV: 
443-444. 

10-02-1961. Encerramento de periodo de convocação ex 
traordinária. ;1\CD 1960/61 IV: 447-467. 

B.Bibl.C.D. (Bra~ilia) 15(3):343-385, set./dez. 1966 



- 375 -

13-03-1961. Posse .19 cargo de P1esidente da câmara 
dos Deputados. ACD 1961 I: 18 

07-09-1961. Transmissão do cargo de Presidente da Re 
p~blica ao Sr. João Goulart. ACD 1961 21:383-385. 

13-09-1961. Agradecimento ~elas homena~ens recebidas 
ao reassumir a Presidencia da Camara dos De-
putadcs. ACD 1961 21: 339-342. 

15-12-1961. Encerramento da 3a. Sessão Legislativa 
Ordinária da 4a. Legislatura. ACD 1961 XXXV: 858-
872 •. 

12-03-1962. Posse no cargo de Presidente da câmara 
dos Deputados. ACD 1962 I: 19 

15-12-1962. Encerramento da 4a. Sessão Legislativa 
Ordinária da 4a. Legislatura. ACD 1962 XXVI: 621-
626. 

03-02-1963. Posse no cargo de Presidente da Câmara 
dos Deputados. ACD i9~3 I: 42-43. 

03-06-1963. Comunicação ao plenário da Câmara dos De 
putados do falecimento de S.S. o Papa João XXII!. 
ACD· 1963 XIII: 740. 

15-12-1963. Encerramento da la. 
Ordinária da Sa~ Legislatura. 
688-691. 

Sessão Legislativa 
ACD 1963 XXXVI: 

08-03-1964. Encerramento de período de convocação ex 
traordinária. ACD 1963/64 V: 516-522. 

11-03-1964. Posse no cargo de Presidente da câmara 
dos Deputados. ACD 1964 I: 18-20. 

22-04-1964. Agradecimento pelas homenagens recebidas 
ao reassumir a Presidência da Câmara dos Deputados. 
ACD 1964 IV: 433-437. 

B.Bibl.C.D. (Brasília) 15(3): 343-385, set./dez. 1966 



- 376 -

01-12-1964. Encerramento da 2a. Sessão Legislativa 
Ordinária da 5a. Legislatura. ACD 1964 J!KXIV: 409 
-412. 

22-02-1965. Encerramento da convocação extraordiná -
ria da 2a. Sessão Legislativa da 5a. Legislatura. 
ACD 1964/65 .II: 542-543. 

15-01-1967~ Despedida da Câmara dos Deputados. DCN 
16 jan. 1967, p. 245-252. 

2 SÔBRE RÁNIERI MA~ZILLI 

ALEIXO, Pedro, Discurso na câmara dos Deputados. 
ACD 1961 XXI: 324-325. 

ALEGRETTI, Derville. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1961 XXI: 337-338. 

_·_ Discurso na Gâmara dos Deputados. ACD ~964 IV: 
424-425. 

Aparte no Coqgresso Nacional. IX:N 16.01.1967, 
--p. 247. 

ALMEIDA, Lourival de. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1961 XXI: 429. .• 

ALMEIDA., Manoel de.. Aparte no Congresso Nacional. 
DCN 16.01.1967, p. 248. . 

ALVES, Giordano. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XIV: 528-529. 

ARNT, Arno. Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 1960, 
. XIV: 521. 

AZEVEDO, }bacyr. Discurso na Câmara dos Deputados. ~ 
1960 XIV: 521-522. . 

BAHURI, Miguel. Discurso na Câmara dos Deputados• ACD 
1960 XIV: 526 

B.Bibl.C.D. (Brasília) 15(3):343-385, set./dez. ~966 



- 377 -

BAHURI, Miguel. Discurso na Câmara dos Deputados. 
!ÇQ 1961 XXI: 326-327. 

BARRETO, Adahil. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD. 1961 XXI: 329-330. 

BERNARDES, Adrião. Aparte no Congresso ~cional. DCN 
16.01.1967, p. 248. 

BONIFÁCIO, José. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1961 XXI: 332-333. 

~~Aparte no Congresso Nacional. DCN 16.01.1967, 
P• 248-249. 

BRANDÃO, Hamilton. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1961 XXI: 329. 

BRANDÃO, Milton. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XIV: 522. 

BRESOLIN, Antônio. Aparte no Congresso Nacional...DCN 
16.01.1967, p. 250 •. 

BRISOLA, Pinheiro. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1964 IV: 42r-422. 

BRITO, Raimundo de. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XV: 441-442. 

BRONZEADO, Luiz. Discurso na Camara dos Deputados. 
ACD 1961 XXI: 323. 

BUENO, Cunha. Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 
1960 XIV: 521. 

__ Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 1961 
XXI: 322. 

Discurso na câmara dos Deputados. ACD 1964 IV: 
432. 

CALMON, Wilson. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XV: 442. 

B.Bibl.C.D. (Brasilia) 15(3):343-385, set./dez. 1966 



- 378 -

CÂMARA, Arruda. Discurso na câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XIV: 522-523. 

__ Aparte no Congresso Nacional. DCN 16.01.1967, 
p. 24 7. 

CAMPOS, Epilogo de. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1961 XXI: 335. 

CARDOSO, Dirceu. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XIV: 527-528. 

CARNEIRO, Nelson. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1964 IV: 414-416. 

CARNEIRO, Newton. Aparte no Congresso Nacional. ~ 
16.01.1967, p. 247. 

CARVALHO, Alceu de. Aparte no Congresso Nacional. 
DCN 16.01.1967, P• 250. 

CARVALHO, Cid. Aparte no Congresso Naciona. DCN 16. 
01.1967, p. 1 250. 

CARVALHO SOBRI~HO, José de. Discurso na Câmara dos 
Deputados. ~~CD 1960 XIV: 525-526. 

CASTRO., Alu{sip de·. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XIV: 526. 

CAVALCANTI, Te~Ório. Discurso na Câmara dos Deputados-
ACD 1964 IV: 425-429. • 

CELSO, Afonso. Discurso na câmara dos Deputados. ~ 
1964 IV: 40~-407. 

__ Aparte no Congresso Nacional. DCN 16.01.1967, 
p. 250. 

CERDEIRA, Arna+do. Discurso na Câmara .dos Deputados. 
ACD 1960 XIV: 522. 

Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 1961 XXI: 
334-335. 

B.Bibl.C.D. (Brasflia~ 15(3):343-385, set./dez.1966 



- 379 -
CHAGAS, Pinheiro. Discurso na Câmara dos Deputados. 

ACD 1961 XXI: 320. 
CÔRTES, Menezes. Discurso na Câmara dos Deputados. 

ACD 1960 XIV: 520. 
Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 1960 XV: 

440-441. 
COSTA, Corrêa da. Discurso na Câmara dos Deputados. 

ACD 1961 XXI: 331. 
COSTA, Ezechias. Discurso na Câmara dos Deputados. 

ACD 1964. IV: 430-432. 
COUTINHO, Afrânio, Ed. Brasil ~ Brasileiros de Hoje. 

Rio de Janeiro, Ed. Sul-Americana, 1961. V. II, 
P• 66-67. 

CRUZ, Lauro. Aparte no Congresso Nacional. DCN 16. 
01.1967, p. 248. 

CUNHA, Bocayuva. Discurso na Câmara dos Deputados. 
~ 1961 XXI: 321. 

CUNHA, Osmar. Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 
1961 XIX: 4 73. · 

Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 1961 XXI: 
336-337. 

CUNHA, Tristão da. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XIV: 521. 

CYSNEIROS, Amador. Parlamentares Brasileiros. Rio de 
Janeiro, Batista de Souza 1953, p. 78, n9 325, i-

. lust. 
DARIO, Argilano. Aparte no Congresso Nacional. DCN 16. 

01.1967,. p. 250. 
DÉ CARL!, Gileno. JQ, Brasília e a grande crise. Rio 

de Janeiro, Pongetti, 1961, p-:;-2)-46 ~ passim. 
DEL Picchia, Menotti. Discurso na Câmara dos Deputados 

ACD 1960 XIV: 533. 

B.Bibl.C.D. (Brasília) 15(3):343-385, set./dez. 1966 



- 380 -

DIAS, Vilmar. Discurso na câmara dos Deputados. ACD 
1960 XIV: 532. 

DUTRA, Eloy. Discurse na Câmara dos Deputados. ACD 
1960 XV: 440. 

ENCICLOPÉDIA Barsa. Rio de Janeiro, Encyclopaedia 
Britannica ll964f v. 9, p. 98. 

ERNANI, Drault. Discurso.na Câmara dos Deputados.~ 
1961 XXI: 337. 

FARAH, Benjamin. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1961 XXI: 320-321. 

FREIRE, Geraldo. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1961 XXI: 338-339. 

-~Aparte no Congresso Nacional. DCN 16.01.1967, 
p. 245. 

- 1 - • GUIMARAES, UlysE,1es. Discurs9 na Camara dos Deputados. 
ACD 1964 IV: 417-418. 

GUIOMARD. José. Discurso na câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XIV; 530. 

Discurso m.l Câmara dos Deputados. ACD 1961 XXI: 
337. 

FELICIANO, Antônio. Discurso na êâmara dos Deputados. 
ACD 1960 XIV; 532. 

GUEDES. Geraldo~ Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XIV; 531-532 •. 

__ Discurso n~l Câmara dos Deputados. ACD 1961 XXI: 
321-322. 

JOPPERT, Mlurfcio. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1961 XXI: 323-324. 

JOST, Nestor. D:.lscurso na Câmara dos Deputados. ACD 
1960 XIV: 530. 

B.Bibl.C.D. (Brasília) 15(3):343-385, set./dez. 1966 

http:Discurso.na


- 381 -
LA ROCQUE, Henrique. Discurso na Câmara dos Deputados .. 

ACD 1964 IV: 410-411. 
~~Aparte no Congresso Nacional. DCN 16.01.1967, p. 

249. 
LEITE NETO. Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 1961 

XXI: 332 
LEMOS, Clelio. Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 

1961 XXI: 328. 
LIMA FILHO, Osvaldo. Discurso na Câmara dos Deputados. 

ACD 1960 XIV: 524-525. 
Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 1961 XXI: 

325-326. 
LUCENA, Humberto. Aparte no Congresso Nacional. DCN 

16.01.1967, p. 246. 
LUSTOSA SOBRINHO. Discurso na câmara dos Deputados. 

ACD 1961 XXI: 333. 
MACHADO, Hélio. Discurso na Câmara dos Deputados. 

ACD 1961 XXI: 322. 
MAMED, Rachid. Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 

1960 XIV: 532-533. 
MARTINS, Már-io. Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 

1960 XV: 442-443. 
MEDEIROS NETO, Padre. Discurso na Câmara dos Deputados. 
~ 1961 XXI: 330-331. 

~--- Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 1964 IV: 
407-410. 

______ Aparte no Congresso Nacional. DCN 16.01.1967, p. 
249. 

MENCK, José. Discurso na câmara dos Deputados. ACD 
1961 XXI: 330. 

MENDES, João. Discurso na Câmara dos Deputadps. ACD 
1961 XXI: 322-323. 

B.Bibl.C.D. (Brasília) 15(3):343-385, set./dez. 1966 



- 382 -

MENEZES, Cardoso de. Discurso na Câmara dos Deputados 
ACD 1960 XIV: 537. 

MENEZES, João. Discurso na Câmara dos Deputados. ~ 
1960 XIV: 520-521. 

MONTORO, Franco. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XV: 442. 

MOREIRA, Neiva. Discurso na câmara dos Deputados. ACD 
19~1 XXI: 105-106. 

MOURA, Getúlio. Aparte no Congresso Nacional. DCN 16. 
01.1967, p. 250. 

OLIVEIRA, Croaci de. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XIV: 529. 

PASSOS, Gabriel. Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 
1960 XIV: 529. 

PEIXOTO, Amara}. Aparte no Congresso Nacional. DCN 16. 
01.1967, P• 246-247. 

PILLA, Raul. D:.lscurso na Câmara dos Deputados. ACD 
1964 IV: 413-414. 

PINTO, Bilac. piscurso de posse na Presidência da Câ-
mara dos Derutados. ACD 1965 I: 65. 

PITOMBO, Ary. ])iscurso.na Câmara dos Deputados. ACD 
1961 XXI: 3;23. 

~~Aparte no Congresso Nacional. DCN 16.01.1967, p. 
248 •. 

QUEIROZ CAMPOS. Fichário Parlamentar da Quarta Legis-
latura. Correio Braziliense (Brasília) 3 agÔ. 1962. 

~~Fichário rarlamentar_da Quinta Legislatura. Cor-
reio Brazil:lense (Brasilia) 21 mai. 1965. 

QUEM ~ guem !!.Q. Brasil. Biografias contemeorâneas. são 
Paulo, Soci~dade Brasileira de Expansao Comercial, 
1963, v. 7, seção PolÍtica, funcionalismo e adminis-
tração, p. 8. 

B.Bibl.C.D. (Brasília) 15(3):343-385, set./dez. 1966 

http:iscurso.na


- 383 -

REIS, Milton. Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 
1960 XV: 443. 

__ Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 1961 XXI: 
331-332. 

REZENDE, Eurico. Aparte no Congresso Nacional. DCN 
16.01.1967, p. 252. 

REZENDE, Nogueira de. Discurso na Câmara dos Deputados 
~ 1964 IV: 422-424. 

__ Aparte no Congresso Nacional. DCN 16.01.1967, p. 
249. 

ROCHA, AnÍsio. Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 
1961 XXI: 104. 

RODRIGUES, Chagas. Aparte no Congresso Nacional. DCN 
16.01.1967, p. 252. 

RODRIGUES,. Esteves. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1961 XXI: 32S. 

RODRIGUES, ~~rtins. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1961 XXI: 327-328. -- ' 

__ Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 1964 IV: 
425-426. 

-·~-Aparte no Congresso Nacional. DCN 16.01.1967; p. 
246. 

RUBIN, Floriano. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1964 IV: 429-430. 

SALES, Dagoberto. Discurso na câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XV: 441. 

SALGADO, Plfnio. Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 
1961 XXI: 323. 

__ Discurso na Câmara dos !)eputados'. ACD 1964 IV: 
416-417. 

~~Aparte no Congresso Nacional. DCN 16.01.1967, p. 
247-248. 

B.Bibl.C.D. (Brasília) 15(3):343-385, set./dez. 1966 



- 384 -

SANTOS, Ruy. Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 
1964 IV: 411-413. 

SARAZATE, Paulo. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1961 XXI: 326. 

SÁTIRO, Ernâni. Aparte no Congresso Nacional. DC~ 16. 
01.1967, p. 252. 

SCHMIDT, Norberto. Discurso na Câmara dos.Deputados. 
ACD 1960 XIV:. 523. 

Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 1960 XV: 
443. 

SILVA, Pereira da. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1961 XXI: 333-334. 

SILVEIRA, Breno da. Aparte no Congresso Nacional. DCN 
16.01.1967, 

1
p. 248. 

TAMURA, YukisM.gue. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XP{: 527. 

__ Aparte no Congresso Nacional. DCN 16.01.1967, p. 
249-250. 

TINOCO, BrÍgidc1. Discurso na Câmara dos Deputados •. ACD 
1960 XIV: 5~1. 

TÔRRES, Vasconc:elos. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XIV: 530-531. 

__ Discurso r~a Câmara dos Deputados. M1Q_ 1960 XV: 
441. 

TRICHES, Eucliqes. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1964 IV: 418-421. 

TUMA, Nicolau. Discurso na Câmara dos Deputados. ACD 
1960 XIV: 543-524 •. 

__ Aparte no Congresso Nacional. Qfili 16.01.1967, p. 
246. 

B.Bibl.C.D. (Erasilia) 15(3):343-385, set./dez. 1966 



- 385 -

TURNER, Henrique. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1960 XIV: 526-527. 

VERGAL, Campos. Aparte no Congresso Nacional. DCN 16. 
01.1967, p. 248. 

VIANNA, Aurélio. Aparte no Congresso Nacional. DCN 
16.01.1967, P• 246. 

VIDIGAL, Pedro. Aparte no Congresso Nacional. DCN 16. 
01~1967, p. 249. 

ZANELLO, Osvaldo. Discurso na Câmara dos Deputados. 
ACD 1961 XXI: 105. 

Abreviaturas das publicações citadas: 
ACD - Anais da Câmara dos Deputados 
DCN ·- Diirio do Congresso Nacional 

B.Bibl.C.D. (Brnsilia) 15{3):343-385, set./dez. 196& 


	Título: Presidentes da Câmara dos Deputados  :  22º - Ranieri Mazzilli 
	Autor: 
	Ano: Boletim da Biblioteca da Câmara dos Deputados, v. 15, n. 3, p. 341-385, set./dez. 1966.


