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CONGRESSO .NACIONAL
Presidência

r O PreIiidente do senado Fedcnl.l, tendo em vilita.. I deliberação tamadll. n:11 .Que ,deviam
llela.CIlu.l.al'lI dos Depllta(lOS enl7 do corrente, com referéncia aos seWl IpresldencllU5.
'*l'llblllhOll nos dias 20 a 29 déste mês, resoJve transferir par.... datas que
lerãl) oportunamente ularcacias, as sessões conjuntas do Congl·.esso NllCio-

realizar-se 621, 23, 27 e 29, para ill>reclaçAo de yetos

Senado Fedel'al, em li de Fevereiro de 1956
Joio GaULI\I\'I:

Se;iiãct coujun!.• para apreciação d. votctpresidencial
1 - Cont;ocaç!io feita em 2-2-196&

Pia 2 de Março (u 21 'Iores):
Veto (parclaH ao ProJet.o l1e Lei (D. ~ L 326, de 1950) na Câmara' doa

J)eputaaos, e n.· 10l!, de 1955. 110 senado Feder.II, que federllliza ..

Faculdade de Direito de Niterói e o Instituto E1etrotécnico' de Ita.lUbl:
lubvançlolta a Faculliade de CIências Eeonômicaa de Pelotas, 110 Eltadl)
do Rio Gunde do Sul. G a l"aculdali" (10 Rio Grande do· Norte, em Natal.
t! .dá outras pr.ovldéncl'ls.

JOÃo GOllUlIT

Presidente do Sena.do FederaL

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO
~: 49- 1956

(rubli'cado no "ILe.N," d. 10-2·1956, pig. 1.083)
Alt. l. ,. Jll' criada .um.\ COllli3&ão Parlamentar de Illquél"lta. composta

de sete 1I1'~lT.bros, para, procedel li lnvestlg11çÕessóbre o !'t'ohlema da
energia llr.Onwa no Brasi.L ,

Alt. 2," A Comissão inver.tigará o problema em todos os seus aspec.
toa e proporá as p1'ovidênelas P. medidas que julgar aconSclhál'eis osaten
dlme.ntos cio mterêsse na.;ional.

Alt. 3,". A Comissão terá " prazo de sessenta dias para realizar o
leu tl'abalho e cilsporá da vE'rba de Cr$ 100 .OOO.()() (cem mil cruzeiros).

Art, 4," A ~resel1te Reso!u\'ão entrará em vigor na data de sua
;mbllcação, reVOlTadas as dlspcElções em contrário,

Câmara ào~ Deputado;,;. em 9 de Fevereiro de 1956. _ Armanc!o
FCL!cão. - rue/ides WicClr Pesôoa. - Martins Rodrigues, - Arino de
Malas. - ,TOl/C!S Balliense. - Pinheiro Chagas .. - Muniz Fálcão.
Pereira Dilli,~, - Lino .81'1.1111, - lrtedeiros .Neto, - Manoe! Novais, _
Manuel IJarl:4C1C1.. - Vltol'ino .Com!a. - Horácio Lajer. - Josué ele
.sousa. - tlri Pitombo. ,.... Alfredo Rodrilues. _ Rúbens Berardo, _
Cal'doso de Menezes. - Bem:diltJ Vaz, - Antônio Dino. _ Costa Rodri
gues, :- Joaquim Rond:M, - Bru~,~i Mendonr;a. _ Drault FlernallL "
Divoltslf CÚ:'!e.! ,- Luis TOllrinllO. - ListeI' Caldas. -C/c! Carvalllo, _
Mz/tol' Brrmà{lo, - 7'enórb C'al',a!canU. _ Nogueira da Gama. _ Barto-

lomeu Lisandro. -'Georue.' Ga/l!áo. - Frota Moreira, - Silvi/.) Sans(J1/,.
- Fomes \'ieira. - AnwlIi/E'etf.rosa. - lleráelio Régo. - Hildebratld.Q
de GÔes. - J~una Freire: - Ostoia Rogus/ci. - Jose Lopes, - Artft.ur
Audrá. -' Virginio Santa ltota. - Clodomir Mlllet, - Leoberto Leat . ....
NUa Cost.a. - Oliveira l$'·iw. -Ulisses Guimaráes .. _ Broca Ftlho. _
Benjam;n Fa.ra/l. - Getll1to ,'toura. - Aloisio de Castro. - DagolJerto
Sales. - ll1iguet Leuzzi. - Jocio Abdatla. - Yukishigue Tam,ura.

Gabriel /l'!I'1nes. -'- Abguar Bastos, - Newton Beto. - PliniO
IliIJeiro. - Otclt'ilio Negr6,.J de. Lima. - PraxedesPitan{la. - Plini<J
r.emos. - N01/ato ]',larqll~s. - Laurindo Revis. - Augusto Prlbli(). _
JQsé JofJily, -- Francisco Monte. _ César Prieto. - Arruda Câmara.
- Coaracv Nunes . .- Jocio thsuto. - Lameira BíttencDllrt. -'- Lopa Coelho,'
- Wauner Eslel1ta, -, Uriel A/vim. - Severino Sombra, -'- Ratli~rf
.'.1az~i1l1, - DarIO El/gt!nio. - Brasílio ]',lac/lado • ..;., Celso Pecanlla. _
Gt'1'aldo Mascarell~ra. - P"neiDno Santos. - Virgílio Tavol'a. =- Chagas
Rodrigues . .- Gvl2ltermtMde Oliveira. - Mário Palmerio. - Ovidio de
Abrelt. - Josuc de CastrlJ._ JOse pedl'Oso. - Hugo Napolecio . ..;. Casti~
!h~ Cabl'al. "7' ifai1nllndO Pad.l!IICl. _ Ferreira Marttlls, _ .Arnalrlo Cer~
dell'a;. -:- JOE~ Cand/d" Ferruz.. - Çalllpos Verga/. - Colombo de Sousa.
- P•.acldo Rocha. - JOsé l'.IlI'aglm. _ Croacl de Oliveira. _ WitSOIt
Fadul. - F:'Cl1lí'(! Cam'Po~. - l'tetor Iss/el', - Dilennando Cl'uz. _ Jos~
LoureIro J:mu!1. - Alberto TÔlres, .- Menezes Pimentel •

, Em vIl'CUde dest(\ ResoJuçM o SI;, Presidente da Càmam dos Depll~
tados deslgnlJU ):ar~ con,Sfltvir estll Comissão de II1Quérlto os $11'. DetJu~
tados Al'm!..l1do Fi1lcão, n.'~obert(. Sales, Aril\o de .Matos, Gnlll'le1 Passos
Marcos Parente, Frota MOI'ei)':; e BrOChado da Rocha. •

Armando Falcão - Vzee-Lider,
Lapo Coelha _ Vice-Lidero

U.D, N~

Afonso Arinos - Lider.
Ernl'inl Satlro - Vice~tide'.
LUIS Garcta - Vlce-Ltder.
Mário MartinS - Vice-Litler.
Herbe'r~ Levy _ Vice~Llcier.

P. T. B. ""''''li
Fernando Fewl.fi - l.lder.
Arl Pitombo - Vlce-Llder•.
Josué de ClloStrQ _ Viee~f.,lder.

oIalia Machtlc1G -_,l'.'ce·Llder, A

Monteiro de Barros - Vtce-r.ider.
LuIS Cavalcanti - Vice-L/eter.
Bento Gonçalves - Viee-Lid.er,
Armando Rolembcrg - Vice-Lider
Nelva. MoreIra - Vice-LideI'.

DO BLOCO PARLAMENTAR
DA OPOSIÇAO

Atonao Arinos - Llder.
Nelltor Duarte -,'Vice~Lider

Prado Kelly - Vice-Lider.

DOS PARTIDOS

P. S. D.
Vieira da Melo Líder.
Oetllna Moura VIce-Lide......

Uderes e Vice LIderes
DA MINORIA ,~:tl!r

Fernando Ferrarl - Lld.er.
Arnaldo Cerdeirs - Vlce-Llder.
Manoel Novala - Vtce-tfller.
.Ar! Pltombo - Vlee-Ltclllt'.
Jol1o Machado - Vice-Li"'"
J08ué de Castro - Vlce-Llder,

Terce/ro Suplente - Cid ca.mpel.o. [
Quarto suplente - Fel1lt 17alols.
Secretario _ Nestor Massena.. Se-

cretárIo Gerai da PresldêncIll.. ,
Reunião às Quintas-feiras, às dez

horas, na sal ada Presidência.

Mesa
PTtmelro V/ce-Prestdente FlOrea

4a CUnha.
Sepnlto Vice-Presidente _ God\)y

Dha.
Primeiro Secrct4rfo _ Barros Car

"alho,
,segundo Sccret4rfo - Bcnjarnlln

Farah, .
Tercetro Secretl!r1o - RUI Sa.ntos.
Quarto Secretáno - JOté OUllDs_

rliea.
Prlmetro Suplente -Perelr& dB.

aUva.
Segunlto Suplentd - AntonIo Car~

108.



Ponciano dos Santos - Vlce·Llder

P5. B.

Rogê Ferreira _ LI.der.
AlJréllo Viana - VICe-Lider.

P. D. C.

Arruda ctunaJ'a - Lldt••

A.rmando Rolemberr - Vlce-Llc!er,

P.L
Raul Pila -Lider. •
Nestor DUllrle - Vice-Llder.

P. R. P.

Lulz compngnonl - Lll1er.

P. s. P.
ArnolClo CerClelrl\ - Ltd~.
LUL~ CavalcantI - Vlce-Lloer.
Neiv:Jo Moreira - Vice-L.laer •.

p. R.

ManMI Novais - Lider.
Bento Gon-;aJves - Vlce·Llder.
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Qu~lrozFilho - Vice-Llder.
P. T. N.

Emil10 Carlos - Lider.
M.iguel Leuzzl - Vlce.Lider.

P. R. T.

Porn.,zl MendonCll - Llder.

COMISSOESPERMANENTES
9 - José. Arnaud- - PsD.

lU - Ler~rto .,e61 _ reo.
u;.. OSvlI1<lo\..lma F\lho - PSl".
12 - Quirmo Feutlra - UON.
13 - Sergio Magalbtles - pTJl

TUP.MA "B"
lt- Dias LIM - ODN - Vice-Pr'.

Ilelent••

15 - O.rlos L.cel·da - VON.
16 - Oaruel olpp - PTB.
1'7 ~ OrllulI E:rnatly - paD.

i8 - Edgar 6chneld«: - PI..

111 - Ernesto SabóIa - t1ON.
20 -Fra~lça campos - 1'60.
21 - Luna FreIre - pRo

22 - Mailalblies Melo - 1'50.
23 - Nllopolello Fonlenele- _PSD. :

24 - Plàcldo ROcoo' - PSP•
25 - Rubens Berllrtlo -PT».

'S1Lpletltes

AntOnlo Baby - PTJs.
Antélnto perell'a - PSO.

Arl Pltombo - Pl'C.

Artur Audrá - pe'E'.

Atlllo Fontana - I'~D~

Cnrlos Plnt~ - PSO.

Cid cârvàlho - PIi'O.
Correia da Costl!. _ UDN.

Dagoberto Sales - PSO,
Dantas .Jú!Uür - 'CON.

Ferreira Munlns - PSP.

GIl.briel Hermes - PTB.
João Meneze: -p~D.
Newtr·n Carneiro - tlON.

NOlla~o Marques - PSO,

- O~car COI'I'i)ja - tlDN.

Rlça Júnj()~ - PTB.
Ten6rio t;>"'Ú·_"_\.ti - tlDN.

Virll1llo Táv~ra - []l)N.
Vago _ pI,.

Vago _ PRo _

SecretárIo - oelaldo Bandeira 0611
IApes. . ;:

AUS1lil\f _oclare! de. Glória san~
LOI e Rivaldo soares de Melo. . ,

OacLlIorra10 - ~ther Cl.Ml)r~
OOrClell'o. - .

ReU'ÜOe8 .;.. Terças e q\llntlls, A,I :!p
noraa•.la sala -CarlOllpelxoto FUhO·.

~ducação e Cultura i ~

1 -- Menezes Pimentel _ Pl'esidentllll

2 - Coelho de souzn - Vice PrQ.
!tdente, ~

:3 - Campos Vergal - PSl'.

~ -Flrman Netto - P5D.

& - Floriano Ruhim - PTB.

6 - João Menezes - PSD.
.7 - Jorge Lacerda. - UON.

8 - Jo.sé AlI'es - PTB.
9 - Lauro Cru2: ;...- UDN.

lO - NestorJos~ - P5D.
11 - Nicanor Silva - PSP.

tlulrlor

CHapa .......çlLo ...."""411 0

HELMUT HAMACHER

Economia
TURMA "A"

1 - Oanlel Faraeo - PSD - l:'re·
'lllente.

li - Augusto de oregórlo - PTl3 -
Vlce·Pre5ldente.

3 - AClOJfo aentll - PsD.
~. - Anl'lando Rollemnerg - PRo
6 - Blllle Pinto - ODN.
li - Braslllo Mll.chll.Clo - PSO.
1 - Carlos Jerelssatl ... PTJ3.
8 -Hugo Ca\)ral - IJDN.

Qe<:>rges oalv!lo - pTB.
JoàQ [J1'SuJO _ UDN.

OUveira Bt'itQ - PSD.

Olltoja Rogwld - tlON.

Perelra .DIniz - PL.
annlerlMazzllll '- PSO.

Satul'Ulno Braga - PSD.
Tarso Outra - psn.
t11i111les OUlmarê.es - PSO.
Orlei A.lvlm - PSD.
Valciemar R.upp - PEn.
Wanderley Junior - ODN,
Sttretà.rlo _ sy1v1a Evelyn Knapp.

Alslatente - Fro.nclsco Joaé Fer·
relra stU(lart.

ReunlOes lllI lIUintM·felras llB 13.3Q
boras, na sal-. ·Paulo de PI'Ontln".

........O" ........~

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

E:r.t.erlor

Diplomacia

EXPEDIENTE
OEPAR.,TAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL
.••çAoa

Impr.uo nal Oficina. do Dep.rtam.nlo de Imprenle N.clonal
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1

e....p. D" ....,,'.... D" ..u.~'c..ç6...
MÜRILO FERREIRA ALVES

1 - nant:!s Ju:,jJior - ODN - Pre·
Sll1ente.

a - Hugo Napoleão - PSD ... Vice·
Prcsldentc.

• - Artur Il.ud.rê. - 1'S1'.
• ... CarlOs Albuquerque - PR;
• - EI111bert·o ele eNtro - OON.o- FlJadeJlo Ol\l'Cla - PSD,
T fIerllcllo Rego - PSO.
O Hermes ae SOUfta - 1'5D.e lvete VllrglUl _ P'I'B.

10 Lapa .de CMtro ~ P5P.
11 - .Menottl deI li'lcchh\ - P'I'ls.
12 -Newton Carneiro -r.rDN.
UI - ·Ovldío de ADteu _ p6n.
1.... PllnlO LemOS - pL.
111 - RataeJ CorreIa - ODN.
16 - Vlell'lI de Melo _ PED.
17 - YUKlshlgue Tamura - PED.

Suplente'
Augusto Viana - PRo
BatlSI.~ Ramos -. P'l"B,
Cllmllo$ Vergai _ PSP.
OeoCluro C1e Mcnconça - PST.

.l81JIf.l'fURAS

R.EPJ.RTICIl.ES E P.l.BTJCtlLARES I FU1fCIOlUIUOS
Capi\ll • ln\trior CapItal. Interior

s.1::I"~ .. Crt ao.oo lem.sk. CrI 8•.00
Ano. •f' , • •••••• ••• ••• Crt ",60 Ano , CrI 7LOO

I
iDa er, 136.00 I'~O te "f 11' Cl' tOl,oo

oa~tI10~ralos - Eclla Barreto Mwa
e ua E'etterle.

R.eunlóes _ Turma "A" - Terç~

felra.l, ~ n horM - Turma "B" 
QUintas-feiras. àS 15 horas.

_ .Excetuadas as para o .xtarior, que seria I18mpre anuaia, "
! .asmatuu8 poder-ae-Io \cmar, em qualquDr 'poca.. por ..1& m'lel
I on um ano.
11_ - A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de

esclarecimento. quanto" lua .p1icaçjo. solici\amos d6em prefertRcla
: à remessa por meio ele çheQllle ou vale pOltal, emitidos a favor elo

Tesoureiro do Departamento de Im.prensa. Nacional.
- _ Os buplomento5 li .dll;/lel dos órlJios oficiais serão forllecidol

ao'~ assinantes sómeMe mediante acIicitaçe.o.
--O custo do n'Úmeroatrasado será acrescido de Cri UO " por

e~ercicio decorrido. cobrar·se-Io mais Cr$ 0,50 •

PTB

Suplentes

AmaurI pedrosa- PSO.

.Anguar Bastos ~ p1'a.

AJ'manaO Rolemberg - PRo

BUIIC PlOto- UI.>N.
eroac,! Cle ollvcu-a - t''rB.

DaIlton Coelho - ["1'U.

Elias Aaalme- pn.
l'~rman Neto - 1'50.

FlorIano RUblm _ P'I1l.

Prota AgUIar - tIDN,

Qetullo Moura - PSO.
~1l11t1el'me Macllaoo - UO~.

Huso Napoleão - rSD.
Ivan BIChal'a - pL.

JellersoD de Agular - PSD,
João Mene'/.es - PoSD_
Jose Bonifaclo - UOS.

Le<iberto Leal...; Po5O.

:Martins Rodrigues - PSO.

MaurIcio de Andrade _. PSO.
MC'-1tell'o de Barros - Psp.
OsvalClo Lima - PSP. .-
Praxedes Pitanga - UDN.
SeglS1l1undo Andrade - UDN.
Ta.1'a() outra - P5D.
Val;O - 1'11..
Secretário ~ paulo Rocha.

ÀuxHlare$ - se\)astláo L. de An· l
clrElê.e Flgu~irG e EvellneDid\er •

1 - NOli'Uelra da Gama
'iuie,pre6lcente.

2 - LoUrival de Almelda _ PSP.

3 - Newton Belo - 1'050.
.. - pereIra puno - pTIl.

. li - pontca Vieil'a - PSD.

ti - Roaymundo Brito - .PR,
'j _ Rondon paclleco - UDN.

e - Ulysses Guimarães - psn.
$) - Oscar Corrêa - UDN.

:0 - (Jn:rlO Macnadod PTB.
II - WandcrlC'Y Junior - OIJN

12 - Va·go - 1'5D.

TURMA ......

1 - Ollvelra tlrlta - PSD
preSloentt.

S - AQlIUto CareloBO - UDN.

I - AMomo liorlLCIO - PSO.

.. - Aureo M.ellO - pTB.
I - BUli Fllrte.e - 1'51.1.

G - ChllSaa flreltu - PSP.

'I - OhIlR" Roelr\ltUeI - pTS
I - UJalma M.llrmno - UDlII.

11 - GurgtJ 110 Amaral - PRo
111 -JoaqUIm Duvai - PSD.
11 - -J0le Joltl1Y - PSl,1.

1:1 - Nestor Duarte - 1"1..

Constituição e Justiça
P-es/fiente _. MUton Cl\mpoft- ODN



. f Sáoa(fo ,-1'
..t:

../ DIÁRIO' DO' CONGRESSO' NACIONAL; '(Seçãoff .1"'evêreiro' 'dê'1956 1111'

Saúde

Redação

1 - uuvelra Franco _ PreSidente
- P5D. ..

:I - Vlrgllllo Santa Rosa - Vice-
PreSIdente _ PSP,

3 - At~lIar Bastol - PTB.

4 - Alonso Arin1'}s - tm.N.

5 - Cardoso de Menezes ... PSD.
lJ - Ernanl Sátyro _ OON.

7 - Mauricio de Andrade

suplente,

.Bias FortCII - PSO.

CláUdio de Sousa - PTB.
Nelva MoreIra - Psp.

Lopo Coelho -PSO.
Vago - ODN,

R.eunlões - ~ segundas. ~Uartaa •
,~ext.~~1elrflS, t\S 14 tloras e 30 IUtnu
tos na sala "AlcIno Guanabara' .

Seeretârlo - Maria conceição Wll.ta

Edgar Schnelder - pr.. " "<j

Eunl\plo de Queiroz - PU•.

Ferreira Martins - PSl'•.
Ilaclr Lima - P'I'B.

JoSé Maciel - PSp.
Jonas Bahlense _ PTB.

Llcurgo Leite - UDN~

Máno Gomes - PSÓ.

Milton Brandão - PSP.:
Medelros Neto _ PSD.

Newton· Belo - PSD.

NlIo Coelho - PSD.
Od1ioll Braga - O'DN.
Ostoja Roguskl - VDN.

Seixas Dórlll - UDN.

Tarso Dutra _ PSD.

Teodorlco Bezerra - PSD.

Vltorino Correia - PsD.
Ultimo de Carvalho _ PSD.

Walter Franco - UDN.

ReumôCs - TUrma "A". terçlUl e
~Uintl1s·relrllll, àS 15.30 Mru - rur.
ma •a" selZundaa e quartaa-telraa. ..
i5.ao horas.

Secretário - Ang~lO JDeé Varella.
AuxJllar - I'héo Cordeiro ela 611"•.

l - JOSUé de castro _ PTB - l"l'e
sldante.

a -AlIgustc PUbllo - PSo· - Vlc,..
PresJdente.

3 - Armando 1"ages - OoN.

4 - Costa Rodrigues - pSD.
& - Cunha Bastos _ ODN.

6 - Esmel'lno Arrudl\- PSP.
1 - Jader Albergal'1a - PSO.

a - Jose M1raKIla - PSP.
9 - Luthero Vargas _ PTB. ..

1
10- Meneies ele Souza - p'rB.
11 - .MlgUel LeUz7J - PTN,

1
12 - Mor.elTa ·da. Rocha. - pRo
13 - Pedro Bra1ia _ PSo. '

I
', 14 - RIÇll JUntor _ P'C'B.

.

15 - Saldanha lJen:l _ Umi.
16 - l'~clano de Melo _ PiOn.

17 - v~~o ... PIo.

TURMA "B"

Adahll Barreto - UDN.
Alberto Torres - UDN..

Alu1210 Alves - UDN.

Armo de MACOS - PSO.

Batl.sta Ramos - Pl'B.

Berbert de Castro - PSD,

Carlos Jerelssattl - PTB,

Cezar Bascos - UDN,
Olcero Alves -PSo,

ChRgas Rodrigues - pTB.

Colombo de souza - PE:?

Corrêa da costa ... UDN.

16 - Sigelre<lo Pacheco - PSO.
17 - SOUt() Maior - PTB - (Trlbu·

nal de contaS) .
18 - VlrgJUo Tá.vora - t101'< - IPre.

sidêncla da Rejlubllcll • órilÍou!
sUOOrdllJadosl,

19 - Wa~ner Estelíts. -- PSI;) 
tO.i\,S.P l,

, - Castilho Cabral - PTB.

5 - César Prieto - E'TB - eMiJl1l·
teria do Trat)alllo). '

6 - Dlvon.sir COrtes - PTB.
7 - Estev.es ROdrlli:ueQ - I?R.
B - Getullo Moura _ PSD - eMl·

DlsterlO da Ouerra) .•
9 -Her~rt Levv - UDN -(Obra~

COllt,ra as secas) .

10 - JOSé Bonifácio - UDN - eM!·
ntJ;tCrio da Agricultura).

11 - Luiz Vlana - PL.

12 - Lamelra Blttencourt - PSD 
(Receita; .

13 -- Martins RodrigUes - PSD 
I Conselho NaCllmal de "'guaa r
Energia, petróleo e Segurança)

L4 - Pontes Vieira - PSD - (C·m·
, gTe.sllO Naclonai>.

l5 .- Rafael Cincurá ...; UDN - IMI·
nlsterlo das Relações ExterlO'
res) .

20 •• João Agripino - Vlce-Presld~n·
te - tM1IW;terlo aa Aeronau'
tlcal,- ..

21 - Aiam Mell<l - PTB -IM. V·
O. P, - Portos. W08 e CIlOlllll.

22 - Antonlo carlos - UDN.

123 - Clodom1r Mllet - pao - IM
VO. P. - O. C. L. e parte

: Oeral).

!2' - Clovis pestana - PSD - IM .Y
O p, - !l'ltractaa de feITO e
Saneamentol .

25 - E1der Varella - PSO.
2S - JllndubV Carneiro

(SUbVençoesl .
:l7 - Joa~ulm Ram<ls - PSD.

28 - J04éA!onso - UDN.

29 - Leite Neto - P50 -. IMlnls
terio da Educaçiloo , cultural.

30 - Manllel Barbuda - PTS.

ai - MllnQelNovaes - Pti - (Ama
zunia e V· São FranC1Sl,lOl • .

3:l - Mario po.lmerio - PTB .

33 - RaimundoPlldllho. - UDN -
(Poder JudJciàrIO).

:l4 - Ranierl Mazzilli - PSO - ()11

35 - Renuto Archer - PSD - (Mi·
86 - Vltro Issler - I?TB ,... (Mlnis-.

37 - Vago - PSD.

Finanças·

TURMA "A"

Secretário - Marina de Godo, B"
zerra.

Auxillar _

Reuniões àS quarta.s·reiras. àS 9,30
I1Oras. na sala "Sablno BarroSQ".

SUPLENTES

AU!JWto de Gregório -PTB.

Cala0 peçanhl1 - PSP.
Oesar l'rieto - P1'B.

Chagaa Rodriguea - PTB.

Drault Ernanl- P5D.
Joio AlJ1'lplno - UDN.
FAgar SChnelder -l'L.

Jonas :Bahlense - PTB.
LunaFreire - PRo
Milton Brandão - P5P.
Napoleâo .Fontenele -P8D.

Sllturnlno Braga - 1'50.
UItJuío Cal'valho - PSD.
WlIcucr .:.8tcllta - PiO.
Secreta'.o - Mário luslm.

, Reuniôeb:Tu1'mB. "A" quartas-fel-

Iras, à.s 15.30 horas - Turma '·n" sell
ta-feu-as. às 15,30 hOl-a.1l, na Sala
Antoulo Carlos".

:
Orçamento e Fiscalização I

Financeira I'
I1 - Isra.el Plnnelro - PSD - 1're· I

61l1ente. \

.
I,

' 3 - Broca FUho - PSP - VIce· 11

PrC$ldcnte.

a- Alolsfocle' Cl\lltro - PSD - (~1l. \
ntstcrlo da JUstiça). I

SUPLENTES

legislação Social

suplelltfll

AdUlo Viana - PTD.
AntonIo aoraclo - PSD.

Coelho de aouaa - PL.
DlIermando Cruz - PRo
Edllbertc de outro - 001\.
Campos Veria! - PSE'.
Carlos Laeerclt. - t1ON.
Chagllll Freltaa - PSP.

Emival Calado - UDN.
Frota AguJar - UDN.

Heracl10 Rego - PaI>.
Hermes de souza - PSO
Jonas Bahiense - PTB.
Nestor Jost- 1'80.
Nlta Costa _ PTB.

portugal Tavares - pRo

6tarllnlfSoal'es - P5D.

UltImo de carvalho - PSD.

I Ablj'U!lr Bastos - PTB,

AntOnio D:no - PSD.

(lardo6o de Mene7.es - F6D.

,(lastro Pinto - UON.

('lcero Alves - PSD.

Oláudio da j!oUZI1 - PTB.
I!:ldel' Val'ela - PSP.

oe~r~fi Galváo - p·ra. '
:M~noW de1 Plcch!a - PTB.

Oceano parleial - UDN.

Saldanha Derzi - UDN.
Vago.

1 - Nelson. Omegna - I?TB - Pre
sidente.

2 - Odllon Braga - UDN - Vice-
Presidente.

3 -.Aliolllar Baleeiro -- UDN.

" - Deodoro de Mendonça - P5P.
5 - FL'ota Aguiar - UDN.
6 .... Jonas Bahiense _ PTIf.

'1 - Lino Braun -PTB.
8 - Mário. Gomes _ P8D.

9 - Mauricio .Andrade - PSD

10 - Nelson Monteiro- PSD.
11 - Pereira Dlniz _ PL.

Secretário - BraMa. portinho. 12 _ Roxo Loureiro .:,;. PRo
AUlClliar - Marllitela EUrico Alvaro. t8 _ Vitorlno Corl·êa. -P5D.

. Reuniões às quartas-feiras àS ~4,30
·.bOl·~ na Sala "Carlos Peixoto !·'iUIO".1 TURMA "B"

14 - Monteiro de Barros - PSP-
Vice-PresIdente.

15 - Batillta Ramos - PTB.

16' -Oullherme Mll.Chado - UPN.
17 - 3011.0 Abdalo. - PSD.

18 - José Fragelli ~ troN.
19 - Josué de Souza _ PTB.

20 - ListeI' Caldas - 1'50.
21 - Lopo Coelho - paD.
22 - Pereira da Silva - PSD.

28 - R<lcha Loures - PRo
24 - Vasconcelos Coata - PSl).

2~ - Wl1lterFtanco - UDN.

! 1 - Aarlo ste!Jl1lruch - P'l'B
I l'realdente.
~ a - Tenorlo CAvalcanti - tTDN
\ V!ce·Prealelente.
, • - Mabll Barreto - tTDN.
: , _ Ámàury' Peclrola - PSD.

; , - MIno de ~atoa - PsD.
: S -,. Armando Falclo - paD.
: 'I - Elias Adalme - pTD.
, - Ivan 8lchara- PL.
, - Jefferson clt AIUIar - PSU.

. I

10 ~JoSé LOpea - UDN.
~l - Llcurl101"eltt - t1DN.
~I - Mala Lello - pap.
~I - MoUt'Y ,Fernandes - pSD,

'~. - Neiv3. Moreira - PSP.
1~1 - Fellclano pena - PRo
~. - SIMo sanaon - PTB·
• '1 •• TarliO Dutra - pSO.

~

~~ - Nlta Costa _ PTB.
~ b - Pacheco. Chave.s - PSO.
I ;. - Perilo Teixeira - UDN.

,15 - Pinhelro Chagas - paD.
:16 - Pio Guerra - UON.
'Q.'l' - Portugal Taval'ea - 1:'11.
I,
:lS - Vago - PSD..
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I - Armando Monteiro - PSI).
8 - Seriedlto vaz - 1'5.0.
'I - BenJamin Mourlo - PSD•
a ... Celso MUl'ta - P5D.'
9 - Correia lia costa - ODN.

10- Euclides V1car ~ l?SD,
11 -GalvAo de Medeiros - PSp
la - Hlldebrando Góell - pa.
la - LWz Tourlnho - PSP,
l' - Marcos Parente - UDN. .
15 - Vnsco Filho - oDN,
16 - Croncr de Olivelrn. _ PTB,
1'1 - Vago - 1'1..

Suplentes
Adaute Cardoso- UON.
BartolomeU Llzandro - UDJ.~.
Clcero Alvell - PSO,
Dagoberto Saiu - 1'50.
Ernesto SabClia - UON.
Ferraz 19oreja - ODN.
Ilacir Lima - P'I'B,
Leonldas cardoao - I?TB.
MlltOD Brandão - pSI?
,Oscar P3S!()S - PTB,
VirgloJo Santa Rosa - pSP
VllgO - PRo
Vago - PI".
Vago - P'I'B.
AwtUlar - Lêda Fontenell::l Silva.

Reuntõea. àB terças e sextas- lelrall.
l\l! 15 110ra& e 80 m1nuto& Da Salll
~Paulo de Frontlm".

Secl'etllrlo - Ltlcllla Amarlnho 4u
OUvelra.

Transportes. ""-"''';'':l.ções
e Obras Públicas

1 - OstojaRogusltl -UDN - Pre·
sldente,

2 - Saturnmo Braga - PS~
Vice-presidente,

3 - .Adlllo Vianna - PTB.
4 - .Anto01o sab)' - pTB.

' .... , ".,'" ':...
11 ~ nota AlJular _ tJDN" "
11. - Georges G&IVA,o - PTE'. /
13~ 30111' Maciel - psD.
16.;" 8elllmundo Andrada - tmN,
16 - UltImo de carvalho .- p,eD.
18 - Vogo - PSP,
1'1 - VallO -PL:

!Suplente,

chllgaa Freitas - PSP,
ElJliI Adalme - pTB.
lvete vargu - 1''l'B,
J01l0 Agriplno- UON
Jose F!'agell1 _ ODN.
Lopo Coelho - PSD.
Vago - PSP.·
Secreté.rlo - Gilda de Assl/l Re·

publlcano.
Auxlllar _ Maria do Glória POrel

IGre!ly.
Dactilógrafo - Marl POSSas cou

tinho.
Reuniões &5 terças-telms àJ 16 bo·

raso na saltl "Bueno Brandão",
Serviço Público

, Suplentea
Alberto TOrres ,.... lJDN '
Broca FIlho - PSP.
Geritll Ferreira ~ tJDN.
P!'apeleco Monte - P'I'B.
Dias Llna - IjDN,
Frota Moreira - pTB~
Leoi'lldll8 cardoso ... PTB,
LUIz TourinhO - 1'51'.
Wanderley Junior - trDN.
Vago- PSO.
secretArio - AlltbnJo Cllmllo Neto,
Reuniões, àS Quartali·felrae, àS 1~,30

bOrRl'o Illl Balo ~Sablno sarroso".

1 - Leonardo Barbierl - pSP
PresIQ.,nte,

2 - Armanúocorrêa - PSO
Vlce-Preslaentl;;

:3 - Arl P!tOmbo - PTB.
• _ Bartolomeu Llzandro - VDN,
5 - Batlstp Ramos - PTB.
6 - Bento Oonçalves - PRo
1 - Carmelo d' Agll'stinho - PSD
8 - Dagoberto sãlles -PSD.
9 - Ojalma Marinho - UDN.

10 - Dr-,ult Ernopj- pSD.

\ u '.... OtIelJJo ."eirAo - PSD;
18 - Waldemar RUpp ... l1DM.
14 - W1IIo1I f'lIdui - PT8.
16 - Vago - PL.
1. - Vala - P6D.

Segurança Nacionai

1 - AuglLSto Vianna - PR - pre·
sidente.

2 - Magalhães pinto - OON
VIce-Presidente.

3 - CiceroAJves - pSD.
4 - Costa carvalho _ OON.
~ - Danton Coelho - PTB.
li - Ferraz Igreja - ODN,
7 - Ferreira Martms - PSP.
8 - JOaqUim Rondon - PSI'
9 - JOI;e GUlomárd - psD.

10 - Laurlndo Regia' - pSD.
11 - Oscar passos - PTB.

'''P~f1Ut

.101'10 PIco - nB.
JoãO Machado -' PTB.
Lauro CrUz - CO!!.
Nlto Costa - PTB,
Plocldo Rocha- Psp.
PJJn!o RibeJro - PSD. )
Vago - UDN.
Vago - PRo

r' Vago - PL.
11 - Vago - PSD.I Vago - PSP.

Secretário - Gilda de ASsis Repu.
blicano.

Auxlliar -Maria da Gloria Pcrea
LoreUy.

Reuniões àS QUintas-felros AIJ lG 1)0'
ras. na sala "Bueno Branàão··.

COMISSOES ESPECIAIS

I .
Souto. Maior - PTB. '7- FTançn Campos - PSD.
Vago _ PSP. 8 - João (i'Abreu - PSD.
V P R lJ - Mendl\ll ce Souza - j>TB.

ago - • 10 -Rondon Pacheco _ ODN.
- Vago - toL. 11 _ Roxo Low'elro _ pRo

~unlões 'àJ; qUartllS-telr:l! U 15
Re-· horas no Sala ",paulo li'rontiD" <3,· RellnJães, lu! Quintas-feirall, às 15

andar! , horas. na Sala "PaU\ll de Frolltln"
Secretário - LuclIia Am:u'iDhO de

Secretário Lu;ilia Amarinho de, OlIveira.
Ollvei1'll••

Emenda à Constituição
(N.7, de 1952 - (Altera
os Arts. 25, 94 e 124 da
Constituição) •

Emenda à ConstiLição
(N. 8, de 1953) -(Modi
ficaçào do art. 15, § 4.f da
Constituição)•

1 - Guilherme Machado _ UDN.
2 - Larnelra .BittencoUIt - PSD
a - NeBtor Duarte - PL,
4 - Queiroz Filho _ PTB.

Searctário - Joeé fuldril:ues di
Souza.

1 - BUj/o Napolelioo _ PSD - Pre·
eiàente.

:I.,. Croftcy de OllvelJ'D - PTS
Rdatox.

Emenda à Constituição
(N. 9, de 1953) - (Sôbre
penàs de morte, de bani·
mento, de confisco e de ca
ráter perfeito).

1 - Deodoro de Mendonça PSP
- Presidente.

2 - Arruda. Clunara - POC.
3 - Auréllo Viana - PSH.
4 -Frota Aguiar - UDN.
5 - Vago - P8D.
Secrcttll'Jo - Sell:ull.ião Luis A. FI

gucil'a.

1 - Leonidas Cardoso - PTB.
2 - Mário. Martlru; - OON,
3 - Otávio Mangabeira - PL.
4 - Ponciano. Santol5 - PRP.
5 - Vago - PSD.
Secretário - Lucllia An,"···~I.o de

Olh·ej,·n.

1 - Gabriel, PIlMOIl - UDN - Pre·
sldente,

2 - Torso Dutl'a- PSD _ Rela·
tor,

3 - Carvalho Sobrinho - PSP.
4 - Llno Brnull - PTB.
5 - Lopo Coelho - PSD.

SecretárIo - Ruso de Aguiar Levy

Emenda à Constituição
(N. 7, de 1949 e n. 11, de
1950) - Remuneração da
Magistratura Estadual)

1 - Broca Filho - pSP - Presi
dente.

2 - Ralmundo FadiJha - ODN
Relator.

:> - Arthur Audrâ - PTB.
4 - RmlierJ Maz.zJl1J - PSD.
5 - Ultimo de Carvalho - p8D.
Secretário - Hugo de AgUlRr 4'v)'

Emenda à Constituição
(N.2.de 1951} _. (Plano
Econômico da Bacia do Rio
Paraíba do Sul).

Emenda à Constituição -
(N. 5, de 1952) - Criação Emend3, à Constituição
d T 't . I F d .) (N. lO, de 1953) Dácem orla e eralS • nova redação ao artigo 122

1 - Celso Peçnn]la - PTB. da Constituição (Justiça do
2 - J~é FrllBelll - UON. T b Ih )
a - Loureiro Júnior -PSD. ra a o •
4 - LUiz Fmnclsca - PTN.
5 - Ollveirll Franco - PSD.

Secretário - Ollda de AllBls &e-I
pUblienllo.

Mudança da Capital

Valorização ~onômica
da Amazônia

Suplentes

"',.rmnndo Lages - UDN
Cunha Bastos _ UDN
JoaQulm Rondon - PSP.
Jose Afonso - UDN,
Jos~ Guiomal'd - PSD.
Oscar Passos - P'l'B.
Vago - PRo
Vago - PL
R'~niões, flII qutlrtrls·relras.
Sec:ntáriCl - ElllUl Gouveia.

1 - Pereira da SllvG - PSO - Pre
siclellte,

2 - Jonas BallienlSe - pTB - VI
ce-Pl'eBJdente,

3 - Eumlvl\l ::;airldo. - UDN - Re-
jator,

4, - Benedj~D Voz - PSD,
5 - Berbert 11. Castro - PSD.
• - Cunha13asWIJ - ODN.

1 - Coaracy Nunes ...; PSO - Pre·
sidente,

2 - Jo~o d'Abreu - PSP - Vice-
, Prl\llldente.

3 _ Antunes de Oliveira - PTB.
4 - Castro Pinto - UDN.
:i - Cld Carvalho '- PSD.
6 - EmlVal Calado - UDN,
7 - Fonseca e Silva - PSD
8 - Gabrlel Hermes :... PTE
9 - Nelson Pari.i65 ,... P5D.

l1l - Vago - IJDN.

Suplentes

Bacla do São Francisco

PoHgono das Sêcas
-Oscnr Carneiro - PSD - Pro

8.dcní.e
2 - CM1,,~ Jcrc:ssati - PTB ...:. \"1-

ce· PreslClente.
3 - Allrel10 Barreira - Ut'N.
4 - Dlx-HUlt Rosarlo - l'p.,
b - FI'HnCI'SCo Monte - PTB.
li - JQao Ul'SUJO - UDN,
~ - Jo'P M~rla - UDN
8 - MiltCll Brandão' - PSD.
\) - Nonlll0 Marques - .?SD,
l~ PUnir> Rlbell'o - p-"n,
11 - Ullysses Lins - P5o.,

S"IJ/cnre.

Alnin Melo - PI'1:l
EUc!ICJesWlcar - PSD,
Jotlf B~nfllclo - UDN.
Marco Pnrcnte - UuN.
SelXa., DónR lln". '

1 - Francisco Maredo - l'TB
VIce-Presidente'.

2 - Ollcar Corrêa - UDN 
:J - Eqtev,5 Fwdngues - PRo
4 - IlacirLlma .- PTB.
5 - Jose Sobral - PSD.
ti - Medeiro, Neto- PSP.
7 - Nilo Coell1o. - PSD,
8 - Oceano ';::arleial - UDN.
9 - Seix,'lS Dória .,... UDN.

1e - Vago "'-'P8P.

Eer'oCrl Levy - UtlN.
Hugo Caoral - UDN,
Magalhães Pmt.o - OON.
MariO p~jmerlO - PTB.
Nlennor Silva _ PTB.
Nlla Costa-o PTB
Otacllill Negriio - PSO.
Vlcira de Melo -1"80
Vago - PR,
V"go ,... PL.

Sccret:l.no - Hugo de Al;uJar L'C'vy

ReunIões M t.erças-l eims. M 16
);)OfílS, na éaJa •• Régo Ba.rros~ 6
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1 - João Machl\do - PTB
:4 - Leonardo 8arbler1 - PSP. 1 .- Jerrerscn de Aguiar -PSD.
3 -- Lopo Coelho - PSD. a - JOÃo Menezes - PfiD.
• _ Raimundo Padllha - UDN. a - LUIS Covolcontl - f'8P
li _ UllYSSel Gulmaràes- .P8D.4 - Mendes de Souzo -' PTB.
e .. Joio Machado - PTB. 5 - Odilon Braga - UDN .

Secretll.1'lo - Joae RocirlgUea de Secretário - Mateu. Otávio Mó,n·
S(\uza. clarino.

1 - AntOnio Dlno - PSD.
2 - Humberto .Gobbi - PTB.
3 - Lauro Cruz - UDN.
.. ""' Mário Gomes - PSD..
5 - Placido Rocha - PSP.
Secl'etárlo - HUso LeVy.

1 - Aureade Melo - PTB - Pre-
sidente

2· - t,.-,po C::elho - PSD- R~ltltor

3 - F(.l·l'elrll Martins - PSP. .
4 "" Licmgo L~ite - UDN.
n - VAJ/O - PSD. .
Secrctário - Hugq de Aguiar UI".

Para dar parecer à emenda do
Senado ao Projeto número
1.304·C, de 1951. que con
cede isenção de direitos de
importaição e mais taxas
~.duaneiras para dois trans
missoresde rádio difusão,
com seus pertences e ~ces·

sórios. adQuiridos pela RádiO
Globo S. A•

1 - OdUon Braga - .UDN ..,... Pre-
SIdente. .

2 - Lapo Coelho - PSD - Re.
lator.

S _ Clodomlr Millet - PSP,
4 - Lameira Blttencourt - psxr.
li - Mar!o Palmerlo - PTB.

Secreté.rlo - José RocIrlgues de
SOuza.

t _ Aliomar Baleeiro - UDN.
:I .... Cllagas FreItas - PSP.
3 - LoPO Coelho - PSD
4 - NogueIra da Gama '- PTB
ti -farso Dutra - PSD

SecretarIo - Jose R.odrisue.s ds
Souza.

Para dar parecer às emendas
do Senado ao Projeto núme·
ro433·C, de 1950. que com·
Ipleta o art. 31. V letra "b"
da Constituição Federal que
isenta de impostos os tem
plos. bens e serviços de par·
tidos políticos,. instituicões
de educação e de assistên·
cia social. .

Para dar parecer âemenda do)
Senado ao Proieto número
2.592·0. de 1952 que alt(l
ra a redação do art. 1,' da
Lei n. 264. de 25 de feverei
ro de 1948. Que fTxa os ven
cimentos dos funcloná"ios ela
Secretaria do Suoerlor Trl'
bunal e abre ao Poder Judi
ciáriO - Justica Militar - o
crédito sllolementar de Cr$
537.930,00 em "efôrcó {le
dotaQâo do Anexo n, 2ô rto
Orçamento d~ Uni:io. lei nú'
mero 1.757. de 10de dezem
bro de 1Cl!;~.

Para dar parecer as emendas
do Senado ao Projeto nú
mero 4.540·C, de 1954. que
concede o crédito de Cr$ ••
1.500.000,00 para realiza
ção do 11 Congresso Interna
cional de Alergia, com sede
no Rio de Janeiro.

,Iara dar parecer as emendas
do Senado ao Projeto n;
145-E, de 1949. que altera a
redação dos artigos 864 e
865 do Código de Processo

. Civil (recurso extraordináõ

rio).

'1 - Btas Fortes - PSD.
2 - Nltll Costa - PTB.
3 - Olavo Costa - PSD.
oi .. Osvaldo Lima F'llho - PSP.
li ""' Pio Guerra - UDN.
Secretario - Fernando ROdrIgues da

Costa.

Para dar parecer a emenda do
Senado ao Projeto número
3.599·C, de 1953, que man
tém a decisão do Tribunal
de Contas denegatória. ao
registro do contrato cele
brado entre o Departamen
to de AdministraQão do Mi
nistério da Agricultura e as
Fazendas Reunidas Belarmi·
no Pires Ltda·

1 - Monteiro de Barros - 1'S1' 
Presidente .

2 - OliveIra Brito - PSD - Re-
lator.

3 - Aliomar BaleeIro - UDN.
.. - Jefferson. de Aguiar - PSO.
5 - Oscar Passoa - PTB. '

Secretário - Hugo de Aguiar Le.vr

Para dar parecer â emenda do
Senado ao Projeto número
3.304'8, de 1953, que con·
cede isenção de impostos de
importação â Prefeitura Mu
nicipal de São Pedro do SUl.
Estado do Rio Grande do Sul.
para importação de uma
"Catupilhar".

Para dar parecer às emendas
do Senado ao Projeto nüme
ro 4.540·0, de 1954. que
autoriza O' Poder EXeCl!tlvo
a abrir, pelo Ministério da 1 _ Danton ,Coelho _ PTB _ Pre.•
Saúde. o crédito especial de sidE'nte.

1.500.000,00 para auxiliar 2 -Ol1veira BrIto - PSD - Re-
a realização do' 11 ConQrcsso lator.
Internacional de Alergia. 3 .. Aluisio Alves - UDI'!.

Mário Gomes. • - F\'ança Campos - PSO.
Antônio Dino. 5 ..; Vasconcelos Costa - PSF'.
Lauro Cruz. . _
Humberto Gobely. . SecretárIO - SeoastlaoLulll A. Fi·
Plé.c·ldo Rocha. Iguelra.

SeCl'etário. - Hugo de Aguiar Levy. --

Para dar parecer à emend;:t do
Senado ao Proieto de De
cl'eto Legislativo n. 6·8. de.
1955. que mantém a decisão
do Tribunal de Contas de
negatória ao registro do
contrato celebrado entre a
Delegacia Seccional do Im·

. põsto de Renda. em Campos.
Estado do Rio de Janeiro. e
Carlos Pereira Crel:!JO ..

Emenda à Constituição (1, de Para dar parecer à emenda do
1955), (Altera a redação do Senado ao ProLeto número
§ 4.' do art. 15 e acrescenta 2.474·8, de 1952, que man-
um parágrafo ao art. 19). têm a decisão. do Tribunal

de Contac denegatória ao
registro do têrmo de contra
to celebrado entre o Minis'
tério da Agricultura e Fran·
cisco Xavier e sua mulher
Antônia Joana Xavier.

1 - Bias Fortes - PSD.
2 - Chagas Frelt1ll5 - PSP.
3 -. LUIZ Garcia - UDN.
.. - Sérgio Magalhles - PTB.
5 - Tarso Outra .. PSD.

Secretário - Matheus otávIo Man
darlno.

Emenda 'à Constituição (n. 19.
de 1954 - Altera a letra
"a", do inciso 11 e as letras
"a, b e c" do inciso 111, do
art. 101 e acrescenta um 1 -Chagas RodrIgues - PTB.
parágraf .o'c a f'd 2 ..; Horacio Later - PSD.o U I o o re crIo a .. Nelva MoreIra _ pSP.
artigo e outro ao art. 200). 4 .. RaImundo Padllha - UDN.

. li .. Tarso Outra - PSD.

Secretario - Fernando Rodrigues da
Costa.

Emenda à Constituição 
(N.' 2, de 1955) - Institui
o regime de Govêrno Cole·
gial) .

RESOLUÇAO N.· 46, DE 2-11-65

1 ... Arnaldo Cerdelra - PSP.
:I - Fernando Ferrarl - PTB.
3 .;.;, Qetúlio .Moura - PSD,
.. - Hugo Napoleào -. PSD.
6 - RaImundo Padllha -- lJDN.

Secretârlo - Francisco José Ferrei·
1'1' Studart.

Emenda à Constituição
(N. 12, de 1953) - (Im·
pôsto sôbre Vendas eCon·
sígnações).

1 - Bruzzl Mendonça - PRT.
2 - Danton Coelho - PTB. .
3 - Emllio Carlos - PTN .
• - Magalhães Pinto - UDN.
5 - UIlY8&Cl!I GulmarAes - PSD.

Secretário - José Rodrigues de
Souza.

1 - Carvalho Sobrinho - pSP 
Presldente ...

2 - Lameira Bittencourt - PSD _
Relator.

3 - Martins Rodriguea.
4 - oeorges CalvAo - PTB;
5 - Paulo Telxeira- l1DN.

Secretário - Luiza Abigail de Fa
1'1113.

Emenda à Constituição
(N. 17, de 1954) - (Elei·
ção de Presidente e Vice· .
Presidente da República).

1 - Oscor Corrêa - UDN - Pre·
sldente. .

li .. Jefferson de A.gular - 1'SD -
Relator,

a - Qustava capanema - PSD.

... - Monteiro de Sarros - P8P.

O - Pereira Filho - 1'TB.
Secretll.1·!o - Hugo de AlJular Lev,

.Emenda à Constituição 
(N. 11, de 1953) (Impôsto
Territorial) •

1 - Luiz compagDoni- PRP -
PresIdente .

2 - Neator Jost - PSD - Relator
3 - A.rnaldo Cerdelra .. PSP.
4 .. Llno Braun - PTB.
5 - Rafael Cincurà - l1DN.

Secretário - LUlza Abigail de FI"
rias.

Emenda à Constituição
(N. 18, de 1954) -(Dá
nova redação ao artigo 41
da Constituição) - Sessão
conjunta do Congresso Na·
cional).

1 - OliveIra Brito - pso - Pre·

sldente.
2 - Herbert Levy - UDN - Re-

lator.
3 - Campos Vergal - PSP.
4 - Celso Peçanha - PI'B.
5 - OUvelraFranco _ PSD.

Sccretário'':'' Lulza Ablsall de Fa·
rl~.

pqra dar parecer à Emenda à
Constituição n. 16, de 1954,
dispondo sôbre a revisão da
Constituição Federal~

I·
3 - Arruda Càml1rll. - PDC.
4 .... Colombo de Souza - PSP.
O - Ostoja Rogusld - UDN.

SecretárIo - Seblllltllio Lufls A. FI
guelrall.
'1
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Para dar parecer às emenda.
. do Senado ao Projeto núme

ro 795·B, de 1950, que 'dis
pensa do recolhimento dos
Depósitos Compulsórios. De·
pósitos de Garantia e Cer·
tificado de Equipamento, os
contribuintes que tenham
processos de laneamento.
pendentes de decisão~ •

Para dar parecer às emendaI
do Senado ao Projeto núme
ro l.S91·F, de 1952, qUI{
reestrutura o servido da di
vida interna fundada federal
e dá outras providências.

1 -Bllac Pinto _ UDN,
2 .;.. Roraclo Larer - PSD,
3 - MonteIro de Barros - PSP.
4 - Nogueira da GlIma - PTB;
5 - Otacllio Negrilo.
Secretário ~ José Rodrigues d.

SOUim.

Para dar ·parecer a emenda do
Senado ao Proleto número
2.447·B. de 1952, que dis
põe sôbre apostila de diplo
ma de Técnico de Contabi
lidade conferido aos ex-alu
nos do àntigo Curso de Con·
tador .

Para dar parecer a emenda do
~enaClo ao t'roleto numero
2.929-C, de 1953, que fixa
em seis o número de horas
de trabalho diário dos. cabi·
neiros de elevador e dá ou
tras providências.

Para dar parecer às emendas
do Senado ao Projeto núme·
ro 1.06S·C, de 1948, que
altera os têrmos do Decreto
lei n. 483, de 16 de junho ao
seguro de vida dos que via·
jam em avião.

1 - Aureo Melo - .P'h,
2 - Campos Vergal - PSP.
3 - Lauro Cruz - UDN.
4 - Ovldio de Abreu - psr'
5 - TarsC? Dutra - PSD.
Secretário - Mateus'Ot/\1'lo M1l11~

dolorino.

1 - DJalma Marln110 - UDN - Presidente.
2 - Wilson FlI.dul - PTB _ ~_

Jator..

1 - Chaga-sFreitas _ PSt".
2 - Licul'go Leite - UDN.
3 - Lapa Coelho - PSD.
4 - Sergio Magalhães - PTB.
5 - Tarso Dutra - PSD.

SecretárIo - G!lda de Assis Repu.lllicano.

1 - Lopo Coelho - PSD - Prul_
dente.

:: - Monteiro de Barros - P5f 
. Relator.

S- DanJel lI'llraco - PSD.
Para dar parecer à emenda do . 4 - Pereira Filho - PTB.

Senado ao Projeton., 912.0, fi - Vngo- UDN. .d

de 1951, que regula a fOrmas:l~~i~et~rio - José Ro -igUe8 !t.

de Constituição da Comissão
de Promoções do Ministério
Públicó junto' à Justiça MiIi·
tal' e dá outras providências.

1 - Armando Lages - ODN.
2 - Celso peçanha - PSP.
3 - Clóvis Pestana - PSD.
4 - Silvio Snnson - PTB.
5 - Uriel Alvim .... PSD.
5eeretál'io - Oilda' de Assis Repu

blicano..

I .;.. Abgunr Bastos - P'l:'B.
2 - Bllac Pinto - UDN
3 - Chagai Freitas - PSP,
4 - Martlllll Rodrlgue! - PSD.
6 - Oih'elra Brito - PSD,
Secretário - Matem OtavIo Man

darlno.

1 - Martins RodrIgues - PSD _
PresldeI!te ,

2- Aarão Steinbruch ~ PTB - Re.
lator.

3 -Oampos Vergal - PSP.
4 - Oscar Corrêa - UDr;-.
5 - Tnrso Dutra - PSD.
Secretá.rio - Hugo de Agulnr Levy

Para dar parecer às emendas
do Senado ao Projeto núme·
ro 1.267·F, de 1948, que
dispõe sôbre a organização
sindical.

Para dar parecer à eme'llda do
Senado ao Pl'ojeto número
1.490-C, de 1951, que dis·
põe sôbl'e o processo de pre·
enchimento dos cargos Ini·
ciais das carreiras de vete·
rinario, químico, agrônomo e
engenheiro civil do Quadro
Permanente do Ministério da
Agricultura.

1 - Nogueira da Gama - PTB Prel5idente.
2- Cunha Machado - PSD - Re-lator,
3 -" Anienio Horácio - PSD,
• - FerreIra Martins - PSP.
5 .;.. Virgillo Távora - UDN,
Secretlirio - Fernando Rodrigues da

COllta.

1 --Armando Conéa _ PSD.
2 - Croocy de Oliveira - PTB.
a - Galvão de Medeiros - PSP.
4 - Getúllo Moura - PSD.
5 - HerclUo OUch - UDN.
Secretário - José Row'lgues de

Sou~n.

1 - Lopo' Coelho - PSD - Presl·dent1!,
2 - Bilac Pinto -UDN - Relator,
3 - Danton Coelho - PTB,
4 - Leonardo Barbierl - PSP.
5 - Vago - ?SD.
secretário -Hugo de Agular Levy,

Para dar parecer à Emenda do
Senado ao Prc2jto n. 883,E,
de 1951, que altera o §2'
do art. 1.' do Decreto·lei nú·
mero 5.878, de 4 de outubro
de 1943, que autoriza a ins·
tituição da Fundação Brasil
Central e dispõe sôbre o seu

Para dar parecer às emendas
do Senado ao Projeto núme·
ro 3.378·E, de 1953, que
modifica disposiQôes da Lei
818. de. 18 de setembro de
1949. que regula a aquisi·
ção. a perda e a reaquisição
da nacionalidade e a perda
dos direitos políticos.

\;~:;t~~!~~~~ :··~~.I,·pa~~;d~a~:cr~5i~:soJ~~~
auuu... .. 1 110, que regula a ação popu·

. . .. instituída pelo art. 141,
Para dar p:u'ecer à emenda do § 38, .da Constituição Fe·

Senado ao Projetonümero deral. " .
Z~ 233·C. de 1952, que mano

. tem. a aecissâo do Tribunal
.de Contas denegatória ao
registro do têrmo de contra·
to de cooperação. celebrado
entre a União e Antônio
Brandão Cavaloanti e sua
m_ulher Hilda Cordeiro Bran· ! Para dar parecer às emendas
dao. . do Senado ao Projeto núme·

1 _ Lopo Coelho .... PSD _ Relator ro 491·0, de 1951, que dis-
1 - I1acir L:ma - PTB põe sôbre a fabricação e CO"
3 - Mario Martins - UDN, ' . d . h d
4 _ Vasconceio~ Costa _ PSP. merclo e vm os, e seus
~ - Vtlgo - PSD, derivados e bebidas em ge-

Secretario - José Rodrigues de rale dá outras providênciarSouza.

1 - Bilac Pinto - UDN - Prelldente,
2 - Monteiro de Barros - PSP-

Relat<lr.
3 - Croacy de Oliveira _ PTB.
4- Lopo Coelho - PSD.
li - Vago - PSD,
Secr~tárlo - José Rodrll;ucs de

Souza.

Para dar parecer à emenda do
Senado ao Projeto número
4.420- B, de 1954, que au
toriZa o Poder Executivo a
abrir, pelo Departamento
Administrativo do Serviço
Público. o crédito suplemen·
tar de Cr$ 2.650.000.00 em
reforço do Anexo n. 5 do
Orçamento Geral da União
(Lei n.2.135, de 14 dede'

jzembro de 1953).
1 - João Agripino - UDN - Pre

sidente.
2- Jnnduhi Carneiro - PSD - Re-

I - Jo~o Ursulo - UDN - Pre!l- lator.
dente. 3 - Campos Vergal - PSP.

J- Nogueira dn Gnma - PTB -I t' - Luthero Vllrga15 - pT.a.
Relntor.· 5 - Ullisscs Lins - PSD.

• - Lamclra Bittencourt - PSD. Secretário - Hugo de Aguiar Levy.

Para dar parecer às emendas
do Senado ao Projeto núme·
/O 636-C, de 1951. que dis
põe sõbre normas gerais de
regIme penitenciário, em
conformidade do que estatUl
o art. 5' XV letra 'j bIt da
Constitulçâo Federal. e amo
plia as atribuiçõesdalnspe·
toria Geral Penitenciária.

\.": ",~ ,~":,-:',\:::.,, .'.:, ,.i\.'::~_~',,{ :)C: ~_ "..~';"', ~:'''::.; ._- _', '
Para da1'parec~ràséÍ'lÍéntlas
·do Senado ao Projeto num..
io605·C. de 1951 quecn3
.um~ estação de Viticultura
no MUOIGipio de Caranhuns,
Pernambuco.

t - Adauto Cardoso - UDN - Pre·sidente, .
:I - Broca Filho - pSP.
:I - Gui'hermino de Ollveira - PSD
4 - João Machado - PTB.
S. - VaSo - PSD.
SCcl'etál'io - sebastião Lul.S A. FI

EUelra.

1 ,.. J"~~ Bonifácio - UDN, Prell~
dente;'

li - Artur Audl'á - PSP - a.c-lator.
~ - Arl Pitombo '- PTB.
4 - Ulisses Guimarães -PSD,
li..... Vago - PSD.
Secretário - José RodrigUes de

&uza.

Para dar parecer as emendas
do Senado ao Projeto núme
ro 2 856·0. de 1953. que
dispõe sôbre a Situação dos
empregados porteiros. zela·
dores, faxineiros e serventes
de pedreiros de apartamen
tos residenciais.

Para dar parecer às emen[J3S
do Senado ao Projeto núme
ro S04-F, de 1949 que altera
a carreira de Oficial Admi·
nistrativo do Quadro Suple·
mentar do Ministério áa Fa·
zendae dá outras providên·
cias. .

1 - Dagoberto Sales' - PSD.
:I - Frota Moreira -PTB.
li - Gaanel ?=os - ODN.
• - MartIns Rodrigues - PSD,
6 - Vll'ginlo Santa Rosa - PSP.
Secretário -MatheuIOtll.vio Man-

lIlrlno.

1 - Chagas Freitas - PSP.
li - Ernani Sat:ro - UDN.
II - Lopa Coelho - PSD.
4 - Sil\'lo Sanson - PTB.
6 - Tar~o Dutra - PSD.
Secretário - Gilda de Assis Repu-

blicano. .

. Para fazer a revisão do Código
de Aguas (Decreto n. 24.643
de 10 de julho de 1934) e da
legislaçâo subsequente.
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a - Jose MlrallUa - PSP.
4 - Ta.r5Q Dutra - PSD.

:6 - Orlei Alv1m - PSD.

Seeretérlo Joa6 Rodrlguel de
Souza.

Para estudo e elaboração do
Novo Côdigo Florestal e de
legislação para proteção dos
recursos florestais do Pais
e do remanescente da Fauna

1 - Napoleão Fontenele - PSD 
Presidente.

2 - Heroert LeVY - trDN - Re.
lotor.

3 - Arnaldo Cerdelra - PSP.
4 -Carloa P.tnto - PSD.
5 - Daniel Dlpp - PTB.
6 - Newton carneiro - UDN.
'1 - otacllio Negr40 _ PSD.

Sccretb.rlo - J08é RodrisuelI de
Souza.

ReunUio - à8 quartil-felraa t\.a 15
bJ"lr,.,.

para dar parecer à emenda do
Senado aoProieto número
1.655-C. ie 1952. que con·
cede sençãode tributo a um
órgão. imagens e ou t r os
materiais üestinados a Co·
munidade Evangélica de Ibi·
ruba. àPrelazla de Pinhei
ro. à Igreja de São João de
Tauapê. à matriz do Suma·
ré e à Associação Materni·
dade de São Paulo.

1 - Ull&seli Guimarles - PSD -
Relator. .

2 ~ IMs Melnberg - UON.
3 - Milton Brnndão - PSP.
4 - Urlel Alvim - PSD.
5 - Vago - PTB.•
SecretArio los6 Rodrlguell de

Souza.

Para dar parecer às emendas
. do Senado ao P~oieto núme·

ro 249-C. de 1951. que defl·
ne .e pune o crime de geno
cidio.

"1 - Batlllta Ramos - PTS - Pre·
sldente.

2 - Chagas Freitaa - PSP - Re
3 - Newton Carneiro - UDN.
4 -- Oliveira Brito - 1'60.
5 - Vago - PSD.

Secretário José Rodrl~uea de
SOUZll.

Para dar parecer às emendas
do -Senado ao Projeto núme
ro1.565·D. de. 1952, que
autoriza o Poder Executivo 3
doar dois terrer;os foreiros
à Associação "Damas de
Caridade" com sede em ta
qui, Estado· do Rio Grande
do Suf.

1 - Leite Neto - PSD - Presl·
dente. .,

2 - Odilon Bmsa - UDN - Re-
lator.

3 - Antônio Horácio - PSD.
4 - Menottl dei Plcchla.
5 ..,. Nlcanor Sllya - PSP.

secretario - José Ro4riguei de
Souza.

Defesa Recursos Florestais e
da Fauna

1 ~ Arnaldo Cerdelra - PSP.
:I - CarlOS Pinto - PSD:
3 - Daniel .Dll>p - PTB.
4 - Herbel't Levy - ODN.
li - Napoleão Fontene.lle - pse.
S - Newton Carneiro - ODN.
7 - Otllclllo Negrlio - PSD.

Secretb.rio José Roc1I'lSue.l dI'
Souza.

Para dar parecer aos proletos
.que regulam a repressão ao
abuso do poder econômico.

1 - Daniel Faraco .- PSD • ~ Pre.
19idente.

2 - Adauto CardollO - UDN - Re.
lator.

3 - Jefferson Aguiar - PSD.
4 - JOlle Mirogllll - PTU. .
5 - sergio Mngolhâe,s - PS:-P.

Secretl\rlo .- Hugo de Aguiar Levy

Para dar parecer a emenda do
Senado ao Projeto número
4.716-C, de 1954. que auto·
riza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Via~
ção e Obr~s Públicas, o cré·

'dito especial de Cr$ .•••••
669.763.232.50. destinar.l
a regularizar 'as despesas
feitas, mediante adianta.
mento. com a execução de
obras de emergência na re·
gião nordestina assolada pe·
la sêca.

1 - AZlz Maron - PTB,
:l - C10V1S Pestana - 1'50
3 - COlombO de SOuza. - PSP.
4 - PrnlCeaes Pitanga - DUN.
f) - Soturmno Braga - PSD

Sp.cretário - Mllteus OtáViQ Man
darUl<'.

Para dar parecer às emendas
do Senado ao Projeto núme·
ro 2.867·C. de 1953. Que
ficam sujeitas as entidades
que exploran1 apostas sõbre
corridas de cavalos, e dá
outras providências·

1 - Alois:o de. Castro - P5!.'.
:l - Joã.o Machado - PTE.
3 - Magalhães Melo - PSD.

, -Tenótlo Cavalcanti - UDN. I'
5 ~ VIrSllllo Santa Rosa _ PSD•

Secretário - Hugo de Aguiar Levr.

Para dar parecer às emendas
substitutivas do Senado ao
Projeto n. 2.853-C, de 1953f

que cria, no Departamento
Nacional de Saúde do Minis
tério da Educação e Saúde.
o Serviço Nacional deEude·
mias oRurais, e dá utras
providências.

1 -, Armando Lages - UDN
2 - Jandui Carneiro - PSD.

3 - Miguel Leussi - PSP.

4 - Pedro Braga - PSD,

5 - Souto Maior - PTB.

Secretário - GlIdEl de Assis Repu.
blicano.

Para dar parecer à emenda do '
Senado ao Projeto número
4.6D8-C. de 1954. Que de.."
sobriga as emprêsas.ou fir..
mas individuais, que ey.lllo..
ram o tráfego rodoviárill. dI)
transporte gratuito de mala
dos correios.

1 - Ernanl Sat1ro _ ODN- ?rI
sldetlte. _

:I - MariO Gomes - PSD - Re.
lator.

3 - Aarão Steinorucll - PTB,

4 - JoaqUim Rondcn - PsP.

Seel'ctãrfo - Hugo de Asurar LMJ.

COMISSOES DE INQUÉRITO
Para investigar a exploração

do Petroleo no Brasil e a si·
tuaçào da Petrobrás S. A.

CRESOLUÇAO N." 1 - DE 18-4-561

~ - Croacy de OUvelra - PTB -
Presidente.

2 - LUIZ Garcia - UDN - R~lotor
3 - AbgUftr Bast05 - PTB
4 - Armando Fnlcâo _ PSD.
5 - Btlne Pint.o - UDN,
6 - Dagoberto Salea _ PSD.
7 - G~ orteJ Passo.! - .UDN.
8 - Jo~p. Guromard - PSU
9 - Lopo Coelho - PSD.

10 - MonteIro d.e Barro~ - PSP.
11 .' ~"r~( MagalhAe. - P'I'B

St'cl'etarlo - Thcobnldo de .'1-
ml'ida.

Para investigar a situação da
Economia Triticula Nacional

(F~RSOLUÇAO N." 4 - DE 1-6,56'

1 - Danlel Dlpp - i'T1i\ _ PN
Ildente.

2 - Arnaldo Cerdelr& - PSP 
Viee-Prealdent.••

a - AntOnio Carloa - UDN - R..•
lotar.

i - Atlllo Fontona.

5 -BasiliO Machado Ncto - psn.
6 - Dnmel Faraco - PSD.
7 - Dlvonslr COrte8 - PTB.
8 - Flrman Neto - P5D.
9 -Jose Pragel1l - crON.

10 - SIlVio Sanson - t'TB,
11 - Ustojo Rogusltl - UOS
'SecretárIo -, An~elo Josl> vel'ela.

DactIlógrafo - Teo CordeIro (1a
Silva

Reuniões lUl quartas-feiras ~. 10
horas na Sala ~Ant6nlo Carlos',

Para apurar 3!: irregularidades
ocorridas na Estrada de Fer
ro Goiás.

1 - AUg'Usto de Gregório - P'TB,
2 - MUton Brandiio - pSP
3 - UltImo de Carvalho - l-'~I).

4 - Wa RTler t'.~tell!a - P::;O
5 - Wanderley JÚnIor - iJUN.
Sccretá.l'to - Marto lus!m.

Para investigar a apflcaç30 da
subvenção concetlirla pel:l
União à Panair do 6'-asll So
ciedade Anônima.

(RESOlUQ"O N· 5 - DE 23,3-;51
IPrnzo até 10-6-1955\

1 _. ArnlunClo i"olcâo - PSD 
Pres.c1cnte.

:I - CéSar P-r1eto - PTB - Re-
lator.

a - A(lahll BArreto - OON.
~ - BarcelllS FeIO - PSO
5 .. CO,rlns 1\ll:llJQlll'r~ue PR
6 - Carlos Lacerda - Ut>N.
7 - Nclva MOl'eITa - E'lOP.

Para a!)urar a aplicação dada
ao Fundo Sindical.

\RESOLU.QAO N" 6 - DE 19·3·55'

,Pl'AZ(, at" 31·5-561

1 - Cunh~ Mnchnao - PSD -
'PresloPllte

2 - M "" Aa'llnJc - PTB
3 - AllOnlUl BaleeIro - UDN
4 .,. O,,,dol'o de Mpllrjodl1~a <"".
S - L"Ul'e.tro Junior - PHP

SecretáriO - Gilda de AS5~! ~~e;l~·

"lIcano.

Para investigai' as cmlsas re,:is
e in~acar os I'emé(/los lJa~a

combate (10 encarecImento
do custo de vida· '

'RESOL'-IC'AO N- 47. DE 14·12-551

Prazo nte 14-4-;;6'

1 - Ot'1V10 Mnng,u)e,rll
l"rea.rtlL:te.

:I - Eml!iO carlos - PTN - Vl('.e.
Pl'esldpnte

3 - Aure:1O VIana -PSI3 - Rela-
tOI Geral

4 - CarloS ?1nto -' PSD.
5 - Cunha Bastos - UDN
6 - Dn~oborto Sa;.s - ?::lO.
7 - Reitor 1"11110 - PTB
8, - João Agrli>!no - 001'1.
e - M"l1MI N"Val~- Pll

Reuniões lu; quartas-leLlas. às 14
tlor::lS

Secretario - FernOlnc1o Roclrlt\uel
(Ia Casta.

Para apurar as' causas deter
mmantes da dlmrnulI~ãocl!)
volume d'áÇJua do Rio' Par'1\..
tia e estudaI' a reQularil:cl~~O

d:J seu Cllr~~o desde a forma
çio até a fJz.

,RESOLUÇAO :-.l" 7 - DE 23-3-55)

,Prnzo nté 12-4-561

t - !.rfnll dt' Mate., -f'SO - ?rllo
s.:t...,'e .

2 -Bl'Or'" "' lho - PSP - VICCo
Presldonte .

3 - Aibel"o TOrres - UDN-!lO
lator

4 - Car.lo& Pinto - .E'SD
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Para apurar denúncias, conti
das no jornal "Tribuna da
Imprensa" de 23·12·55.
contra o Sr. Ari Pitombo.

COMISSõES MISTAS

Para dar parecer' sôbre o Pro
jeto de iniciativa do. Poder
Executivo que dispõe sõbre
a reforma geral do ,sistema
administrativo da_ União.

1 - AfonaO Arlnoa - UDN.
I - ArnaldoCerdelra - PSP,
3 - Batista Ramol - PTB.
• - SlIac PInto - UDN,

I - Oustavo Capanema - PSD,
e - Horl\clo Lafer - fSD
1 - Lopo Coelho-PSD,

1 - Aarão Stelnbruch·"; PT1:I.
2 - Ernanl Satlro - UDN.
a - Jefferson AguJar - PSD.
• - Llcurgo Leite - ÓDN.
D - Lourival 4e Almeida - PSP.
8 - MoUl'Y Fernandea - PSD.
1 - Raimundo de 8rtto - PRo
8 - SilVIo Sall80n - PTB.
9 - Tarso Dutra '- PSD.
Secretário - Ml\rio Iuslm.

Para elaborar Projeto de Lei de
Reforma Agrária.

1 - Colombo de Souza - PSk'.
·3 - Daniel de' Carvalho - i>R.
li - lrls M.elmberg _ UDN,
4 -Jonas Bahlense - PTB.
3 - Nestor Duarte - PSD
8 - OIIlSea Gulmllrllea - PSD,

(RESOLUÇAO N." 48, DE 8-2-M'
1 - Cid Carvalho - pso.
2 - El'nani sutyl'O - UDN.
3 -Jozué de Castro - PTB.
4 - Loúrival de Almelda- pSP.
5 - Taclnno de Melo - PSO.
Secretário - Femundo Rodrigues

da COBta.

MESA

1- Guilherme 'Machado - UDN -
Presidente.

2 - rarso ~utra - PSD - Relator
3 - Mendonça Braga - PTB,
4 - Saturmno Braga - PSD.
SecretArIo - Hugo de ABular Levy.

Para apurar os graves fatos de
descrlmlnaçâo de queestâo
sendo ~itlmas os nordestinOS
que emigram .para o Sul do
Pais.

1- AIrton Teles - PSD.
a - Aureo Melo - PTB.
3 - Colombo de Souza - PSP,
4 ... Manu~'l Novais - PR,
5 - Medeiros Neto - PSD.
8 - Oscar Correia - UDN,
SecretárIo - Pllu10 MaeatralU '.

Aos seis d;as do mês de fevereiro do de Portaria classe K, César Perel~a
ano de mil ,novecentos e cinqüenta e dos Santos, AUll:i1Jar de Limpeza dJs
seis reuniu-se, às dell e meia noras, se, I, ValerIano de Souza, Auxiliar cle
na sala da Presidência da Câmara Portana classe K, Gedlon RodriguES
dos DeputadoJl, a Mesa desta Casa do Pereira, Auxiliar de Portal'la classe L,
Congresso Nacional. Compareceram e, também, o de averbaçã(l de tempo
os senhores 1'10res da Cunha, Gadoi de serviço e conce.s.osão de gratIfica
Ilha, Barros Carvalho, Benjamm ção adicional de Josefa Jorse Morei
Farah, José OUimal'áes ePerell'a oa m, Enfermeira padrão M.
Silva. respectivamente Primeiro Vice- Foi unã.nlmemente aprovado ;lare·
Presidente no exerciclo da Pres:dêll- cer ao senhor Quarto Secretário f:
ela, Segundo Vice-Presidente e 1"1'1- xando em cem mil cruzelroB o pedido
melro, Segundo e Quarto Secretá:·ios. de verba, feito pelo respectivo Pre51
Dei~ou de comparecer com causa ,IUS-

1

dente; para a Comls.:;âe de Inquérito
Uficada o senhor Rui Santos, Tercell'o ,incumbida de inveBtlgar as callSnll
Secretário. [reais do enClll'eclmcnto do CUliLo du

A ata da reunião foi lida. aprovada, vida.
e mandada publicar. Resolveu a Mesa desisnal' JúUa da

Como matéria do expediente foram CosLa Ribeiro Pessoa para Diretor,
deferMos ,nos têrmOll das Informa. Interinamente, e, em, consequêncla,
çOes os requerimentos de t'oncessA~ Luzia Portinha Sezerdelo' Correia para
de gratificação adIcional dos funclo. AssIstente Le~i«latlvo PL-6.
nárlos: Paula José Maestrall, Conta- A reunJlio lel'm.inou I\s doze borns
dor padrlie M. Lêdn Fontenelle Silva e meia ~ dela foi lavrada esta ata
Oficial Uglslatlvo classe L, Benedita pelo Secretário Oeral da PresidênclB
Fochl, AMistente de Secretária Jlas!p. a !Im de ser pUblicada depola de
G, Alcld~s Martins, Toledo, Auxi1iar aprovóldn.

IPrazo ate 2-1-51>

(Prazo até 6-11-1955)

IRESOLUÇAON.D 15, DE 28-~-55J

Para investigar as causas de-I Para apurar as Irregularidades
tel'mmantes das condlQôes verificadas na CEXIM do
precarlas do aproveitamento Ceacá.
econômico do Vale do RIO
Tunaçu. .

Para examinar a legisla'''''o
sôbre SOCIedades mútuas de
seguros geraiS e apurar as
razões de Intervenção do Mi·
nlstérlO do Trabalho. Indús·
trla e Comércio na Equitati·
va SOCiedade Mútua de Se·
guros Gerais. . Para apurar a verdadeira, si·

tuação de fato e de direito
em que se encontra o arca·
bouço das •• Emprêsas Incor·
poradas ao Patrímõõnio da
UUnião~ com, referênCIa à
projetada transformação de
todo seu patrimônio em So·
ciedade Anônima. .

Para proceder à revisão da
IRESOLUÇAO N.O"1, PE 21.10-55) GonSOlldaçao das Leis do.

Para averiguar denúncias da 1 -Portugal Tavo.res - PR - Pre. Trabalho.
Imprensa sôbre irregulari' sldenLe,
dades no SAPS. a - Chagu FreItas - PSP - 1,-

VICe-Presidente .
IRESOLUÇAO N· 18 - DE 5·5-1055) • _ Oeorges GalvAó-PTB _ ~.

lator,
4 - Sina Fortes _ PSD.
I ... Renato Afcher - PSD.
e -Tt'n6rlo Cavalcanti - UDN.
Secretuio Joaé Rodrlg1:ll!l de

Souza.

1 - AntOnIO OhlO - PSD - presl·
l1el1te

2 - l\I1l1rcus Parente - ODN - Re·
lator
~ -' Dlaa LIns - t1DN
• - Ud orleI Hermes - 2TB
li-Manoel Barlll.lQIt -PTB.
8 -MIlton Brandâo - P81"
1 _ Morell'a da 'Rocna - PRo
O - Nt'wlon Belo - PSD
a - Renlto IU'cner -. pSD.

Secretario Jose Roar1iue.s de IRElSOLUÇAO N.- 40, DE 11-1-158>
SCu~a.

1 - AlUIZIO A.lVet> - ODN.
3 - Cami'oa Vergal - PaP. .
3- lAmelra 8tttencourt - PSD.
4 - pontes Vieira - PSD.
li - SUVIO Sanson - PTB.
Secrettlrlo _ José ROdriguea de

Souzi.

Para' estudar a crise do café,
suas origens e ,repercussôes
e as medidas necessárias
para enfrentá-Ias.

(RESOL,uÇAO N.· 14 - DE 22-4·55)

(Prazo até 7-10-1955)

1 - Pacheco ChaveI - PSD - Pre·
sldente,

~ - Nogueira da Gama - PTB 
Vlce-Pre.sldente.

3 - Newton Carneiro - UDN - Re.
lator,

4 - BatISta RamOl - PI'B,
5' - D1VOnstr COrtes - P'l'B.
5 - Ferraz EgreJa - UDN.
1 - Ferreira Martins -PSP,
8 - Firman Neto .,.. PSD.
O - JeUerson de AgUiar - PSD.

10 - MagalhAe.s Pinto, - l:fON,
11 - MaurIcIo de Andrade - PSD

Secretàl'lo Mlltuel l1e Oc.bOa
Clntra,

1 - Gullhermlno de Oliveira - PSD
2 - Josue ae Castro .,.. PTB
3 - Leonardo Barbierl - PSP,
4 - seixas OOl'la - UDN,
5 - ';['elxelra Queiras - PSD.
Secretário José Rodrlguu de

Souza.

IPrazo &tê 11-2-1958>
:I - Lamelra Blttencourt - PSD 

Presldente,
t- João MachadO - PTB - Re·

latnr. .
ri - AdanlJ 8arrtto - UDN.
Secretario - Hugo de Agulat Levy

m.ESOLUÇAO ND 12, DE 20-4-55)

a>t'azo até 20-10~1055)

:l - Leoberlo Leal - PSD - Pre
sidente.

I -DanIel Dlpp - PTB - ~Iator.
a - Freta Aguiar - UDN.
~""'''''''''''".tft _ ~A111n MaersraJl1.

tRESOLUÇAO N· 32, DE 2-3-55>

(Pl'aZO até 4-8-56)
1 - Lameiro Blttencourt _. PSD -

Prealdente .
li - oeorgesGolvllo - PTB.
3 - Nelva Mor~>ra - PSP,
4 - Newton BeIJo - E'SO.
fi - Ostoja Roguskl - UDN.
SecretárIo - Hugo de. Ag\1!ar Levy

Para examinar a situaçãoac1. IRESOLOÇAO N,' 18 ,. DE 28-.·~~)

mlnlstrativa do TerritóriO do (Prazo att 28-2-58>
RiO Branco.

Cemlssão para Investigar ale·
gltlmldade dos Títulos de
Propriedade dos Morros em
que se acham JOstaladas as
., Favelas" do Distrito Fe·
deral.

fara investigar as relações ha·
Vidas e eXistentes entre a
Emprêsa Curzl Ltda, e o Go·
'vêrno da União.

• _ OngllberLo Sales - psn.
.. ..; Juáo' ~'ICO - t' l'ti
'I, - Jonas I:ln!mr.se - PTB,
8 - Herllert L.E'vy . UON
1/ -vltlnJO de CarvaJl10 f'80
~ecreLnrlo - Marma tle Ood~'Y ae·

1f.I','·a
AIIX!I:ar - Zelia da ~llvo 01lvelta
Relllllilf'B aa qllllJt~.tell'u~ ab 14,aO

hn"H8 na ::>a:a "Rego 6arr08' - .4'
Ilnaar', ,

Para estudar a organização
atual da administração acre·
ana a legislação federal que
a regula e Investigar as ir
regularidades ocorridas de
1951 a 1954 na aplicação
do Estatuto dos Funcioná·
rios, Públicos ao Funcionalis'
mo do Território do Acre.

CRESOLUÇAO N' 9 - DE 7-3-5~1

1 - Cardoso de Menezes - PSD 
Presidente.

2 - Nlta C~sta - PTB - V.ce-Pre-
sldente. .

3 -. Ol'Ol'ges OalvAo ... PTB Re-
lator

.. _ Ar1008 de Mato8 - PSD,
b - Cnagas Frellaa - PSP,
CI - GUllhermmode OUvelra- PSD
7 .. lA'omdas CardollO - PTB.
8 - Marcos Pa~enle - UUN.
9 -Rafael Correia - UDN

10 - l'enorlo Cavalcanu - UDN.
11 - WllIy Frohllt'h - P8D,

Secretário - Dejaldo 8. Lopes.
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ATAS DAS COMISSÕES
I
dentem~nte de um equivoco, {)Ols ntl0lnovOl nlvelt Estatístico rJcaram 'l.UlIt.

" la pedIr I) deataque de um pal'i~I'.ltJ xo dê.te 8 nlve16, qua~do li dHrl ('111;.
sem os demais, que complementam (J em ri'gra é de 2 e 3 nfv~" O R~j,(t,3r

C 'N P t li emenda 42, em sua redação origInal, ' sl.\;ornu, O Deput~do Rog~ Fcrrolr~ m'l e"pllCll que intellzmente, na f:l.\" ct'i.'l,onussao ermanen e c não a subemcnda da Comi5.'São de' ~ollna que, embola não possa P~Ct'R"l~, redaçi10 tmaJ, não é ma~, U~~81Yt'1

O R d - Fmanças: esclarece mais que a e:nm_li ,em" a Idela de que na reunIa.) rIns w;t'lgll' essa disparidade [;l'itante, <",.e e açao da 42 foi destacada pelo Depu:,ldo IJClel es. [o: destacado. wdo o capitulo bre os Assmssorrs P AssIstente. Jut'!-
ATA DA 8.' REUNIAO Aurello Vwna na reumão dos licle:'ps! d~ SU,,:,tltUtlVO Perelru da SIlva. re: IdIVa. - outro ponto abordado lJoeleJ

(CONVOCAÇAO) de pa!'tldo e dos_relatores do pl':JjC:o Id., Calgos. SU~?ietlcl~ a ,vot.:trarJ ,o I Dcputr,do Rogé Ferteu'a - InfortnJ (t

, . ' • nf\~ Val'las cornlssocs. tendo SIdo ap:'o- ,,',,ell:e a comi",.ao,. (Ie ClaSSj!1e'l~ao, Rehtol' que para inclusãD d&sses "~l'-
Em 7 de feverelrq de 19,,0 VaGIR nessa reunião e posterlorlll,:nte 1.~C~Õ<ldfl El reclamar ElO êlo 81'nhor pe'l viClor~s no anexo V é precIso q~lJel"

A 03 sete dias do mês de fevcreiro no plenãrlo. A redação dá' em~nda, Il(l:\,.d~ d~1l~1 p~l1: entenderem os quunto~ sfio e ond~ estão: se ~"S:'8
rcu2e-se extraordinariamente a CO~ i t,ransformada no art. 10 Ido p:'ojeeJ, ~:~m ·~t',.t a omlssao que deve:u fI' I ~b'mel1to:;, que ~â foram ped!d"l~, r-]~~
r~l5.~ÉV) de Redação, às nove horas. na I e amp:all1ent~ debatida, _tendo :;!.io, 1'~\Ullle'as!lI;S ,:to ~ue ~~~ll'.ta fIo 0';1- i ',arem a tempo, a trallsfel'ênc'a do
Sal1 "Alcllldo Guanabara" sol> a Ide acóldo com as &Ugestoes dos Sr. 1 fi a • s uno p€ os I elCs e 1'0.1- Ancxo IX para o Ane~:o V sern fe,'.!;
pl'e~ldência do Deputad~ 'Va'g-Inio Perelru dn SI~va. que sustentava s('r l.~,dod P~'l' Plgn~rio . .o ~enh_or pe-'I nilo (o';stont~ o dlrelto deles esti res
Santa Rosa Prell'dente em excrClClO, mocua a relerencla a verba 3 por r.io ré~av' ~ 1 ~a titlCarda lesel~tr-,_e j:lura s!llv:.do com 11. tran"cricfio da t'm"nllllo
e l'esentes' os De utndos Lo la cc'e-, mais co~ltar dela e sim de outro I,:s-I ,O.;,ll o pc t o e reU caçElO r.m, no corda do Pl'Oj<?to. O Senhor n1"Í\'
lht Oardoso de PMenezes el Ernani I tema o orçumento do exerclelo CO;'- r.1~l1(I'~G', Contlnuando com a p".I:;·1 Fe!'r,~lrD pergunta ainda qual n ~'
,SãÚro.' Deixam de comparecer OS I rente, do 81'. Georges Galvio. q'le ~ra j u~ OI,ma °f Senhor p~rell'a da Sll-1 tuacio dos Cal'teh'<lS Intel·nos. que. n()
De-putados Oliveira Franco Abgllllr defendia a referência à establlicbde, I ~1~15R~1 tfà tf 2 i~:f ddo altl~o 63 a .rc- cotlt~ário dos demais cal'teiros, el'~l
Bastor e 'I\.fonso Arinos' e do Sr. Aurelio Viana, que ins:stia _ .lO r " e 22 Gle Junho tlr I com 9na t'unçlD inte:namente, l'..:mo

Vér:flca'do número legal é aberta na Incl~ão da 'expressão elo p~S8oal ~9aid O Rela~o; conlorma a omi.ssa~,: ')ostallstas, e que tiveram uma el""l'l
a reuni50, E' Ilda e np"O~acla, ~pm dos servIços em regime de "Aco:'do", ncv a nat~la.~el~te a um ,np80 I tia na Comissão de SerViço ?ú()lh'l)
rellnCarãJ a ata da re:mil' I .ltll')l'lJr, com os Estados,. Pelo Relator é pro· ~ hora d~ lec~hal :t emenrlr., e pro-, cland(l,ll1es /)nquadramento na fu]";"',!)

1\ ~onvite do Presidente tonlam posta a substltu:çllo da redação pela ~ceoi~u~e ~;:5 [l~leRce~te ao lIr!!,,"o 63. de POBtallsta desde flue tenham cinco
parte al1ida nos trabalhos os Depu. segulllte, de ac6l'110 com o vpnc,d'o. uf 11 . " o o: ma o ~e 1950 o se· anDS de exerc!c!<>. O Relator exvl:c!lo
'l;ados Percira da Silva GUl'gel do Sublit!tua-se o Art. Hil pelo se- I f9' ~ ..e, Q e •.• I, de 2_ de jU'1hj. de que o ~jstema do olano prevê o In.'tl
Ama'ru I I\urel!o Viana GeorllPs' G"I. gUlllte: I d ," : lIanto ao l 5." do artigo 63 tuto elu readaptação, sôbre o QU11 dj~
vÍÍiO, CI;a~as Freitas e 'Rogê Ferl'C!:a. "Art, ,101. O pess~al temporário a: eelll1a o ,Senhor I'ere:ra da Sllv.a q~e ,\e:'~a:' diz ainda qUe o artla:o 89 atnl'do

, !nic!:ldos os trabalhos ê dada a Pfl- que se !eferem os 01'-,5. 23 e 24 .Jesta talvez po: um ~rro, de imp:essaD ou ;Jl~:ulT'ente i\O caao arp'uido, Por oro
!avra ao SI' topo Coelho fi fim ele lei, lnclwJve em regIme de "Acol'do", uma falho\ de levl.~ao de PIOV:J.S, em \)(}st~ do SenhOr Ro"~ Ferrehl p'!r
relat1r redação final do Projeto nú- com os Estados, ao ?ompletflrem e:nco ::ez da eX~I:essão ."aproveitados" ~alU tltharill pelo ·Senhor Cardoso ·d~ Me
mero 8,844-54, o qual apresenta IlU- (ó' anos de e~ercíc.o etetlvo, no (:'a- ,aprovadOll , t felta fi neceMárla enr-, neses e aceita pela Comi~são, no f!.nal
nut>!. resoect!vl1 e fornece amplos de. balho ou funçao, fiea equiparado aos I~Ç,~O, Aln~a o senh,or :erelra, ~a do ~ 40' do artigo 61. foi acresren
talhe.~ sObre a aua elaboração, sObre fu~cioná.rlos. da UnillQ, sendO.'~?ll:~I- S.I,a l!ecl~la_qu,~' no ".3.. do al~l,o tada p seguInte expr~>1l!io, para '111iqt
a dillculdade de enquadrar diversas delado estlhel, ,eom todos os d',le.,os 64." a e~Plessao Insuflclencla ~e ~i!,;- clnrpza do texto cteMe disposItivo:
emendas, como Il de número 97 de e vantagens a estes atribuldos, ,ncl11- b~ ele~e ser Sl1~Btitulda por in8.1~•• 1"com a8 vantal;ens de que· tr~t3 o
plelh.\.rio, por êst.e apl·ovada. elevando slve. ~ ?onwgem do tempo de sel'nço, c~;IlCla de.~enda e que os artlgo~ 1.3, IArlgo 121". ~ .dada a palavra do Se
o I'll'upo téenlco cientifico _ unlver- untellolmente"prestado, para etelto. de 1•• , 119, 1.0 e 12; devem paso8r a I nll"r Challas Freitas que pede ~- ,;;e
slt,ârí<1 _ aos nivela 17 e 18. ao invés aposentador!a . . ". fonStlt.~lir re.spectiv,lmen;e, para me- nuinte retifieação. em virtude de uma.
de 15, 16 e 18. Pan, ficar prevista a .0. SenhOI GeorllM o.alváo mdar,a .hor~. denaçâ~oda maté.la, os ar~iç:os falha· na lmjJreM1\o ou na revL~l\o da
chafia, propõe a seguinte altcnção amor. ~or qUe os Censoles não f.lram 119, l_O. 121, 1•• e 123, no que é ,a:~~- nrovas: '~No GruDO Q c u p a c i ri na t
noa códi;;:os e nas' caracterL~tlcaJ de enq~adl'ldos no nlvel 17. mantida .un2" dido. pelos membros da CO,m,.s,a". CT-300 _ Ferrovhirlos _ onde ·se lê: .
clfl.Sl';e: 18,C _ Chefia e assessora- d!lelP]lça de dois :nlvels em r~llIçleJ ~bo~da a seguir o Senhor Pelella ~a "CT-226,1 _ Trabalhador' de linho".
mont,) e 17.B _ Chefia de pequenas aos Fl~c~ls de Censura, como n~Ol'1'e S.i1,V'l a,questão do pe>1loal.dos tel'l~' leia-,-e: "CT-326,4 _ Trabalhad0t de
unidadés. supervisão. ,coordenflç!'i.o e na, ma.O! parte dos casos des.s'I na- todus, condenando a Ill~luB"O no te,,- linha". A retlflcaç~o é Rcelta. Trt'ta,
ez:eeuçii.o. Su.scltou dúvidas quanto ao tUleZl1. Esclarece o Relator que se !O do projeto da redaçao da. emenda a :;eguir, o Deputado Chagas Frelta3
aproveitamento de 500/ do total da IImlt.ou, nlt forma do Regimento, a ,4 de plenário, da atual legl$latura. I
3érie em cada clUlle e;;' face da re. lazer a redação na base do que foi O Relatol' slll1enta que, como nos de-I da que~tão dos F.seroventes-Dat.!(,crrn
daeQ,o do art, 45. I. do Pl'ojeto. é aprovado e que para o Censor lol maIS ea.<;os, ten.do sido a. emenda e.pr~- fos, l'~feréneias 17. 1~ e 19, qu~. nllnJlI.
apr~'i!n.ada pelo Relator e aprov'lda apl'ovado o nlvel 16. Ainda com a vada em plenário, IhnitlU·se a In~lul- Inju.'ltca gritnnte, fiCOU no ,J!vPl 4,

iJi'5 Co~ní8liâ<l emendfl no sentido' da palavra declara () senhor Gecr"e.> la no, texto da redaçáo final, emonra IelWl1Unto os demais, de l'olerênchl :lO
Fuc1U51!.0, nas Diaposiç6eã Transltórias, Galvão que Os nlveia aprovados pal'a no mel !to .contra. ela se houvesse ma- ,a 23,íC'ram en~uadrados como Erl(:.~l.
de um dispositivo, nestes têrmos: 08 guardas-clvJ.s não slio o.s que eons- nifesta.do três vezes. Quanto a ~.t~l'a I rul'ar.os,· Nlvel 9. O Relator exphea.

"Art _ Nas séries eonstituldas de tam da redação, embora eãteja de do artIgo 122, que o Relator. de aCOl'-, qllC c caso é semelhante ao do~ du·
fntegr;ntes do Grupo Ocupacional acôrdo com êstes. Lê o RolaUlr o re' I do .com a explicação. dada, flccu rm i "lll~'res de Estatística: para os E.scrl
Técnico Cientifico, 05 cargos serão qU\êl'lll1enUl dos Iidel'es no tocante ao· sete mllhõeã de cruzeIros, como po~e'l turarios houve emenda alterandeJ {J3

dll'ldidO$ em partes iguais, com as assunto e onde ~stá determlnlldll. a ria ter fixado em outrD quantitatIvo seus n!ve1<i. enquanto. que, para os &;-
soguintes earacterl.sticas de clas.se: aprovação do pflrecer da Comissão de ql1alquer, 1'01' ~tar em branco o es' i c['cvenles-D9t1ló~rafos nflO houve qllnl-
. 18 C _ Chefia e aBSes.soramento. finanças à. emendl1 n," 17 da Co- paço I'eferelit~ a pa:'eela, de aC(\;'(1O i quer emenda aprovada, e já .a estil
, 17 B _ CMfia de pequenas ulllda-· nüs,~~o de ,Justiça. O parecer da Co- c~m a sugestao do Sel~ho[' Perelru da I a1tU:'a na redação final não.há [lOI'isl
des sup'er\'isão coordenacão e exe- m1ssao de Finança.<; conclui pela sub- ellva, Relator da matena na C,)llllf'l hilidade de modlticarão. Usa da pa
cuç1l.o, ' , . emenda núl?ero ·1. que diz textual-. sào de Finanças, ~ol fi mesma' rsca-Ilavra o Senhor Gll1'cel elo Amaral que,

.Retomando a palavra o Relatorcon- I mente: "Dem-se os niveis 9, 10 e i beleclcla em oito ml1hões e quatr'lÇen' depois de relatar 11 Comissão. recla,!'\a
I:lul 11 3tla .. eXposição, dedarando qUel13 à ....érle de classes de GUardRS..CI-1 t<>s mil. crUzeIros, Trata o senll?r Ic.õe., que tem reeel>idn de fUne[On5.ri~.s,
além:lêsse caso do grupo técnico ci- vl.q" , ~~ dada apalavra ao Senha\' ~e- Pereira. da: Silva t~m.bé:~ da questau I entre os o.uaJs. cs ~uordos-civis,. rlJ [1,
I!lnclfico e de outro, relatlvo aos. Rc.111.eu.a oa Silva que tece comentál'los dos OflClalSde. DLlgencla" ao~ quals Isitui\ção .ia fOI e"post:l e explic'ld't
do,rores, sôbre os quais havia tres ou em tOrno da re~ação final do projeto. a Comlssão ,de FlIlança.~ atrl~ul1J ~ til, nelo .Relator, Indatra como ficam ~
qu~tro emeudas que se chocavam, Declara que, nao obstante reconhecer vel 13, cl'ltlcando a colocaçao ::le6ses Exumlnodore.1 de Marcas, cu 108 :11
tondo aproveitado a mais fa\'orá':el.' o valor do trabalho realizado pel~ Se- set'vldol'es no n!vel 12. O Relator ain' vris el'r,m idênticos aos do aliciai de
qlW lhes atribui os niveis 15. 1B l! 18, nhor Lopo Coelho. anotou. na. le\tUl:a da uma vez eselarece. que oS<! ltm:tou ,~c1ministraçfío, O Relator explica qutJ
nadl1 mois houve de especial na ela- rápida a que procedeu, algullS eo1u1- a tronscl'ever 05 lllvCls apI'ovados na os Ofl~iRis de Administrflçio lo~r9.
blll'ação da redação final, Us~ da pa- voco.s. O primeiro deles é quanto ao reunião dos lideres e do.s rela t orú3 e J'Um tt 8provação de emenda qr,ribult,
lavra o Sr. Georges Gallrao, que artigo 48 do seu sUbstltlltivo, • cuja ratJf\cados pelo' plenárIO. Fmullza o do,lhrs 05 nível., 13, 15 e 17, en·~llfln
transmite ao Relawr al!l;Ulnas inda- leitura. procede, declarando .~l1e o Senhor Pereira da Silva suas consl, to que. com o Examinador rle Mar'
gaçõe9 de colegas seus felta? 116. pou- mesmo foi aprovado na ;'eulllao dos der.aç~es ressaltando que o plano tem cas, :ião sucedeu o mesmo. Rec'llh~·
'cus [nst:\llt~s numa rellnia.o do l,eu lideres e dos relatores e. post~rior- Ol\lISSOeS e ,9.esajustamentos que In- cC' a In;l1stlça, ma., salienta que, q p~t~

. pitrt.ido. o PTB, a que PlIt\vera pre- mente, em plenário. O Relator Infor· felizmente nno podem ma:sser c~rt'J- 31tl1l'a nada }Xlde ser feito. O SOr.i101"
sent,e. Pergunta prlmeiramentc qual a ma que o que está no reqtlPrimento gidos 11ela Câmara, a fim de evlt~r Gur~el do Amaral Indalta ain~:l 110
situaq\io da emenda n. 88, do Depu- dos lideres textualmente é o seguinte: a Injustiça decorrentes da apro~açao emelld8 154 de plenãrio, por êste "111'0
ta.do Al'I Pitombo, ten:l0 Informado "que sejam aprovados os segUIntes de "mendas e do esquecimento lllVO- vada uma vez que sp achava Inrl\I!r1!1,
o Rc1Jt<>r que a redaça9 ~a. mesma dispositivos do substitutivo Pereira da luntária de outras. acal'l'etando um no I"ecluerimento dos lideres. a Re
foi incluída nall Disposiçoe: Tra1l31tó- Sl1va na Comls4.,llo de Finanças: j.1,' desequilíbrio no tratamento. que de- lator esclarece Que a omissâo de'lC'Il
riM. Acentua o Sr. Geal'[ es Galvão do artigo 24 e outros 64, 65, 67, ,97 e veria ser uniforme para todos 08 fun- ~e 9 umr. confusfio comn emenr:h 15·1,
tlue o que o Deputado A:'i Pltombo ipl<l'ágrafo único e 48, ! 8.""; por clonários, mas que. coz,n o artl~o I'e- da COllli~sH.o ele servIço Pú1)1ir(l e
pret,endcu com a sua emenda fo<, mo- : isso a que teve a fazer, em se tra- Mlltallte da emenda o,C ' da Sul>comls· 1)~ra SI.prlr a omis~1io propõe a se~'.II;;t
ditear "'. data para 31 de dezembro: tan<lo de redação final, foi transcre- são de Finanças, terão os servidores a te emenda: "SubstItua-se, no Grupo
dt' 1955. EIlclareee o Relator que a i ver o I 8," do artigo 48, cingindo-se possibilidade de recurso e, consequen' Ocu\l~ciollal EC·500 - Ma~istérlo
mo-cliflcação da data para 31 de, de;, cxclusivamente àqullo que estav~ no temente, de repal'ação de algumas !n- Cr,diA"o EC-fill.15 a exprrssão "pro
r.emb!'o dc !954 está atendida no : .. 7, l'equerimento dos .llderese dos rela'.J- justiças, ~ concedida a palavra :\<> Se- j'ess~l' d.. Pr{ttlca.~ Educntivas" peh,
dl1 ((Il;tjoslçao referente aos Teso~.d- res e que o plel1ai'lo ratltloou, Esr.Il- nhor Roge Ferreira, que diz ter 81do "Professor d,~ Práticas Educat,:":I.< e
roa. Depois de outras indagaçÕe~ s~' rece ainda que não estava presente ?I: aprovada parll os Técnic.os de Meca- '\:'tistica;;". Finalmente' inda;;:a (l Si1
Im} Impressores de Valores e, ,~6bte reunião na fase em que foi aceito o niZaCR(\ a fixação dos lllvels 13 e 18 nhOl' Gur~el do Amaral em 0110 si 'va
Coletores, 1lrontamente e8clateC~~a.s l1estaque dês'! dispositivo, por Isso qlle e nÍlo 13. e}5, de acôrdo com o parecp.r r.iio ficaram n Téenlco de Artes Gr§.
]leio _Relator. declMR ~ !"r, oe~.~e~ estava procurando um t.aqulgrafo ~ um da COInlssao_de Fmança8. Atcndendo fieas e o Gravador AI·t.istico, an1'lara
a>llv9.o que na trnnscllçao d,l slbe d~lt!lógrafo para a. elaboração lmecl!a- I as ponderaçoe.5. do Relat-OI', ficou o dn.1 pela eme"d:l. 51. tendo o P.•',JtJr
monda ct~ Gomis.são de Finanças ~ ta do rcquerimento. AssIm, quanc1.o oa: Deputado Rogê Fen'elra de ap~e&en- nrestacto os necessário.s esclarecimen
cm~~da ,12 fl)l acrescentado um dis feitura da redação final outra ~{)Isa' tal' 9 ata da Comwi\o de Finanças tos. e reiterado que, como nos demn\s
[10SJtlVO qne nilAJ fazia parte da alu-

1

não podIa fazer· senão obedecer flCI· Ir~latlva ao a8sunto para ser fe,ra a. caSflS l'mitou-se com. todo tJ l'u'dad,o
cl.ld~ sll""mpnda. Informa. o Relut<)r;. mcnt.c a·o requerimento dos 1iclrrrs, Inccessúria cOt'reç50 .. Trata em s~g\llda 'lO 'j n·t;·..,;1 1.1711' n~ 'proleto P nos' a"le-e:o;
com a l~i.tura do reqUerm1ent.o do~ :lP.1'(1\'(\c\o pe'lo plenário, O Senhor Pc-, n 8e;"lor Rogê Ferrelrit da sltnllt,'llo dOR ..... ':"' tinha ..leio n"1r.nvn.r1, ~'" ~Mr,:i"
lltleres neo.sa parte, que fOl aplov'1dll l"t'\!ft da Sllvl\ (\ct'llmt t,ntt:1r-s~ cvt-ll\l!,,;I1ure~ ele Eskl~.lstlca, qlle, c~m os \z'io, Pu s,~.t:I1:da (I .SonhorAurdio vi:I.•
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Requeriroentos
Reguerimento n. 1.190,

. de 1956

De TranslJortes. Comunicacões
e Obras Públicas -

ATA DA 55." REUNIAO, E:'.4
7 DE FEVEREIRO' DE 195G

'I.{'\~ sete dias do mês de (evereir0
r', "n,~ de mil no\\'~rcnto~ e cinq!lcnt:l
E' ~(.j!'j. reuniu ..se, às quinze hll;'3S '(:
t"jr!ll mlnlltos, na Sala "Paul,) dr
Jl"'f'ntin", ~(Jb n prrsldênc\a~~ Se
nhor O~t.()ja RIlcuskl, Prcsidente, n·

li_ pede a pall1.vra parll. proPor a l'etl- comwão de Transportei. cornunlca- Frotll Morelrll - m. .,.
bd.a· do final, do artigo 64, ou aeja, ç6es 11 ObrM Públicas. Oompareceram Lauro Gornes - PTB.
(Ia expresaáo: "devendo ~l' considera- 06 8rs. Saturnlno Brll.lla, Vlce-Prest- Menottl de1 Plccbla - PTB.
da 1\ sltulI.çAo· flnancelra de oada. en- dente, Benedito Vaz, 8enjamln Mou- :Monteiro de Barrol - PSP.
~Idade". Dep0l! de prolongado t\ebl\t~. r10. Corl'!a da COIlta, VallCo I'l1hoe PláC'Jdo Rocha - PSP,
em \6mo do lI.Munto éaoeJta li. emon- Celllo Murta, Deixaram de compare- :Rogêf'el'l'eiro. - PSB.
da. que tinha sido perfllhada pelo Se- cer os senhor~ AdU10 Viana, AntOnio 'Ooltl.s
nhor Cardo~o de Mene6ell,NenhumR Bab~', Armando Monteiro, Euclldcs· Wagner Estellta - PSD. Solicita in/ormaç6es ao poiJep
outrn emenda foi proposta e nada Wlcar, Oalvão de Medelr08, Hl1debran- Mato GraFa0 ' E:teeutivo sObre a posiçe;o do Bra,.
Inals havendo a tl'atar o Presldemt.e do de Góes, Luiz Tourinho, Marcos José FragAU - UDN. .lI como produtos de minérios alll-
ressaltou o grande serviço pre.stad.oJ à Parente eCrodcy de Oliveira. Verlfi- W!lson Fadul - PTB. micos. .
Câmara pelo DeputlldoLoPQ. Coelho, cada a exiBtené1a de número reglmen· Paraná
aprontando em tão Ilil'to es,aço de tal, o Senhor Presidente iniciou 08 Ostoja R~gl'skl _UDN. (Da Sra, ITete VargM)
tr.mpo a redação final do projeto nú- trabll1hos • determinando fÓllSe teU.'). :Rocha LoUl'e5 - PRo I Ir, l"re.tldente:
mero 4,8;4-54, e agradeceu a prese.ll- a leitura da ata da reunião antel'lor, Rio Grande do Sul
ça dos Líderes e Deputados que com- a qual foi aprovada aem reatrlçõe~ e Daniel Faraco - PS~ Requeiro ;, Me.a que, na' form:\ QO
pareceralll à. reunião. lISlIinada. O senhor Presldent~ dia- Edgar Schneider- PL.R4lgilnento, .ejam .EOlicitadfls ao Jle-

E nada maLs havendo a.tratar, en- tribulu: o projeto n, '689-55 _ "Ois- Nestor Perelra· - PRP, (38) Ilhor Minl.stro d.. Relações Exterio~
eerrn-se a reunião à.s quatorze horas, põe sObre 1\ prorrogação de prazo dc O BII.. PRESlDENTE: 1'., N segUintes informações:
ATA DA 9.• REUNIAO (CONVOCA- vigência dos Fundos de Melhol'am~n- L') . Qual é a posi9ão do Bras\! vil!

çll.O) - EM 8 DE FEVEREIRO DE tilll e de Renovação Patrimonial, dM A llata de presenÇa acusa o o&rn- a vila l'egulementação internacional
119~B, subvenções da Lel n.' 272, de 1948, e,o;- pareclmento de 38 SenhOres DepU- de Snergia AtôllÚea p9ra rins pacl.
. AOB oito dla1! do mês de feve~elro tendendo-se a outras estradaB e dá tados. ,flcos a partir dos tra'.lqlhoo in;.cinlB
do une' de mil novecentoB e c1nq\len. outra.s providências": e red18trlbulu: Está aberta 11 se"siio,·i du nações unidas.
:ta. e selB, reune-se a Comissão de Re- o projeto n," 1.684.52 - "Cria. 08<'1'- 2.') Qual o estado atllaldo pro-
dação, ~xtraordinárlamente àsdezes- \'iço telegráfico nas ag!nclas de GU~- O SI. !fEIVA IlOREll\A~ ~to de conatltuiçlo de urro organJs-
sete hOTas, na sala "AIClndo Guana- l'antã, Cafelàndia e Getullna, mun!- mo internacional regulamentado de
.bara", Sob a presIdência do Dep~tadD clplo do 1!'.5tado de Silo Paulo", 00- (servindo COI1lO 2,· secretáriO) pro- oooperação entre e$tados sóbre ener-
Vlrgínic Santa Rosa, Presidente em mo 1111.0 houve56e número legal para cede .. leitura da ata dll> se,o;sl\o ante- lia atômica.
elwrcicio, e presentes os Deputad08 a votJ.çAo e dl&c\lS8Ao de projetOll, o cedlll1te a qual é, sem Obllervaç6eS'

j

3.') Qual a pOIliçâo do Brl'lbil como
Lopo Ccplho, Abguar Butos, Cardoso senhor Presidente encerrou a reunião aSliltlllda, <Ir produtol' de minérios atômicos pern.n-
de Metler~~ e E1"nanl 5atiro. Deixam às dezesseis h01'aI! e quarenta mlnu- O SR. PRESIDENTE: te eMe organismo.
de comparecer OI! Deputados Ollveira tos. E, para constar, eu, LuclllaAcr.a-, ~,O) Que vanta,em pou.erá o Brllliil
Fl'anc'C' e Afoll5o Al'inOll, verlfic.ado rinh.o de OliVeira,. 3ecretá.rlo, lavrei Pll8la-se à leitura do expediente. recolher pelo forneelmento de mate-
t:úmero legal é a!Jerta a reunião, J!: a presente ata que, depois de !leia e O IR, BARROS DE CARVALHO: riais FISSEIS por ventura produ2ldOS
Ildll e ap:'ovada, sem retificação iI A~a aprovada, será aSlimada pelo Senhor em seu território.
cin reunião antel'ior, , PresidElllte, I n,·SecretllriO) proeedeã leitura ao Sala das Seaslieli, em 9 ele fevereiro

E:lunciada. pelo SI', P~'esid<mte o de- I MlUlnte' de 1956. - [vete Vargas
bate~6bre as emendaa de plenário à Para dar parecer ao Projeto .---:-- .
rellaçac flllal do projeto n," 4,840, de . 3 d 1955 que re~Ula a . Expediente Requerimento n. 1,191,
1&51, ·e~l _número de -:inquenta e t.ré3 n'.' ~, • Ojfcios:. . de 1956
a ComJS~;jo de Redaçao se mamfcsta repl essao ao abuso o Po- E' de'Cel'ido' 'comocando-se o
favornvel à6 seg'lmões emenda.s ns. der Econômico no Brasil. respectivo suplente, o seguime Solicita informações ao Poder
1 - 4. - 5 - 8 - 10 - 11 - 13 _ 18 E:teclltivo s6l:1re os p/anos para
- 22 - 26 - 27 - 28 _ 34 _ 36 _ (COr.'"VOCAÇAO) REQUERIMENTO exploração cl tndustriali.2açáo de:0 ;;;;n4.~ãria 4~sde;On;- ~1_-3 5:..ec5~ O &nhor Presidente desta Comissão senhor Pl'ellldente: Energia Atômica. .
'I -.,. 9 _ 12 _ 14 _ 16 _ 17 _ 2~ _ convoca o~. membros da ~,nesma "p~ra . Hermes Pereira de Souza, DE'putado (Da Sra, Ivete Vargr,s)
:l4 _ 30 _ 31 _ 32 _ 33 _ 39 _ 16 e nma rrumao extraol·diná.ia, li re~ll~ Federal pelo Rio Ora·nde do sul, abal- 51', Presidente:
4.7. São julgadas pre;udicadas as de Zll.,r-SC, no dia 23 do corrente, ~llm,~- xo assinado, vem mui respeitosamente Na fOl'm3. R~imental. re<luelN>
rIS. 15 - 16-A _ 19 _ 21 _ 23 -' 25 If.cn'a, R.r: 15 110;'a5, na sala, Ca~o~ Pc:: requerer 100 dias de licença paro tra- digne-se Vossa ExceIencia solicitar
_ 29 _ 35 _ 37 _ 38 _ 42 _ 13 _, ;oto. f,l,hO, 4, andar do .Pal c o TI tamento de interêsse na forma l'e- ao Poder Executivo, por lntermédio
44 e 45, E incumbido o relator da I_adell 1'. <.. glmental. de Conselho ~acíona' de pCf.c;ui<a<
matl';-ia,. Deputado Lopo Coelho, Pil- i Em 1~ de ,everelro de !9?6, _Hugo Rio, em fe\,Ql'e\ro de 1956. - 1iel'-as seguinle.'! informações' ", ",
ra" e:J:l, plenário, ,e~itir verba1Dl~n'e (l de A:;Ular Levy, SecretarlD, mes Pereira de s~u.,a,. . I L") Qual o programa 'atual de le-
J)llJ('cer da Conllssao de Redaça<l. E 40.~. SESSA-O EM 10 Do SI', .Lameh a Blttencourt, nos. vantamento de recurso minera!l; atO-
:r.ada m:lis_ ha \'cndo a tratar en~el'l'a- segulnt~s termoB: . ! micos do pais?
Ee a rfUl1lao as dezessete hOras e (jUf,- DE FEVEREIRO DE 1956 Exmo, Sr, PreSidente da ct\ma,rai' 2,") Quais oS planos para explo]·a·
Tenta e cmco nllnutos. d<ls Deputados: . ; ção e Industriallzaçào?
ATA DA 10.;' REUNIAO (CO~"VO- (Convocação Extraordinária) Comunico a V, Ex.".. para Os fins; 3,")' Qual a Política para o preparo
C,~ÇAQ) - EM 10 DE FEVEREIRO regln1enDais, que os' Srs .. Deputados I' de técnicos e especialistas nos diver-
DE 1956. " . PR'F.SIDf:NCIA DOS SRS : FLO- João Machado .e • Adahll Baneto, sos setores que compol,ão um progra-
Aos dez dias do mes de fevereiro co RES DA CUNHA,. l,' VICE-PRESI- mem)Jros da Comlssao Parlame11t.'t1' ·de . ma interessado de aproveltamel1to de

a~o de Iml novecentos e cmquen~a e DEN'L'E: GOnOI ILHA, 2." VICE- Inquel'ito designada 'para ex&mllls,r a! Encl':;la At6cr.ica para fins paclficos
~~IS, reune-se a COllll.5SÚ'O de Reda- PRESIDENTE E JOSt!: GUIMARÃES, situaç.ão admilllSGratlva.?o Terrltórlo: no ]lais?
Çao,nn Mia "Alcmdo Guanal>am", aB 4,' SECRETARIO, do .Rlo Bl"!allCO (Resoluçao n.O 39, de'.. Sala da.s Sessões, em 9 de f€verelro
quatorz,e .horas e trmta mlllutQS, wb Às 14 l1<ôl'us comparecem os Senho- 1950), .deverão S€gUlr, a serviço. da 1 de 1956, - I-vete Vargas
a p:'cBJdencla do Deputado V~rgm:;) res: Comlssao, para a capital do referido I --

Santa Rosa, PI'esid€nte em exercicio. F' , C h Territ6rlo na próxima. seman:1!, i P . t' t d
Ec ]Jr€s~ntes os Deputados Abguar BI1S- Dri'~~~~ G~arv~\~~I: Sl\la das Rcuniôes, em' 9 de feve-' rOle os apresen a os
t.<lS, Cm'doso de Menezes e Lopa Coe- Pereira da Sllvo, rell'o de 1956, - LameirU Bittencourt, p' t 1 020 ,J 1956
lho. DeIxam de comparecer os Depu- António. Carlos. Presidente, rale o n' , ,.,e
taci"s (I~ivei.ra Franco, Afonso ~rmos I Ama~onas .OS' WIll F '''hl' h I <Dá nova. redação CIOS t:rts, 7.·
e Ernom Satll'O. Venfl,c.ando numero I AntJni) Mala _ PSlJ, t'r;: ,I. y lO IC ,nos segu nteB , 8,. da Lei n,. 2,699 de 28 de ae-.
leg'[,] e ab<lrtll a reumoo. É IIL~,l C· B e os,. 'b d 1955 L' í d 1 lli
Il;)l'r,v~da, sem retifIcação, a Ab ria I ~;~~e~eB~~~~da-..!1-ri3, Exmo, SI'. Presidente daClmara ~~7o ro e - e o nqu -
]'elln:5c anterior. O Deputado AbguDr I r, dOll Deputlll.dos: ..' o ).
BaHos relator dos pro.1etos ns, 869-1'1,i có~t~'a~~d~i~!l(S _ PSD. Wll1y Carlos Frohllch, 1. Suplente (Do sr. Benjamim Farah)
ÕP 1955. 818-C, de 1955, apresento à I a. Deputado· Federal pelo Partido 50- '. •
cOl'J'idernção dos melll"I'OS da Co'. Np.iv,·, Mcrelra -- PSP. CHtl Democrático, seção. do Rio Grnn- O COllgTeS8Q NaCional decleta.

" pedl'l' BragfO. - PSD, de d Sul c V E •n:is,;o as redações finais a.B quais são I pinuí o ,vem 0l1lUl1lca·r R , x, Ar!. 1.· O al't, 7,· e seu parãgrafo

~r~I~~:;.~~a;éla?o/;'~Fa~~a~opr~~~~0~l1l~~I M~;~~úBrandão ,- PElP, ~:.s~:st~1J~~~ci/~s3~I~i~ e: B~~: ~~~~rl~/1~5fp~9~:ã:ea2~erd~ ':e:
ro 946·B, de 1956, cuja redação final I E.~merlno ,\m ~a PSP tltUiçâo 1\0 Deputado Hermes pereira guinte redação:
,; aprovada, ' P ih -, de SOUi1Jll, em gOzo de lteença, "Art. 7.· Fica estabelecido que o

Sem mos que delibcral'. enc!C1'1'n-se a: F.rn~'~i ·~I\t!ro _ UDN Rio de JA.neiro,. Salft dllS sessões, aumento do nível de locllçl\o de !mO-
,.eu,üf,c: e eu. Maria Conceição W?tzl,: AI,I~O:'S . em. 1~vereiro de ,956. - WIlI/1 C. vel.'l pertencentes a pe.'lliOOB juridiellll
Secretário, para .constar lavro a pre-I Menrll'nça BI'aga _ PTB. FriJhlIIc\." d deatinadas a fins tllllntróplcoB e dedi-
B"nte Ata, que, aprovada, será ;leio .Bahia n ena a, cados e. educação, .iI. proteção da !n-
Sr. Presidente assinuda, Nest,,j' Dum'te _ PL, !' óefelido o seguinte fllneia desamparada, ao arl'imo à ve-

Nlta Costa __ PTB . lhlce indigente, ao socorro aos invã,-
Rb de Jan.::.I1'o REQUERIMENTO lidos e i\. assistência hospitalar' gra·

J052 Alves _ PTB. S~nhor Presidente' tuita, não excederá ° limite máximo
JOl1a, Hah1ense - PT~. Tendo requerido a'dia'mento da dis- de 100%'.
Prado f~el1v -UON, cussá{) e votação do proJeto 4,608-0, Pc.n\grafo único. Para gozar dos
Snt.1lrn'no BraRn - PSD. de 1954, o qual foi atendldo pelo Pie- favores dêste artlgo, n in.~titUíçlio 10-

Distrito 'F'~d"l'al ndárlslo pelo prflzo de 10 dla.s, l'enl1O cadora deve contJerem seus estatutos
Odilon Braga - UDN, eE til' do I'estante do. mencionado ou atos cOllStitUtivos, disposições pe-

Mmas Gt:rais prazo, eis que CCSBaram "B ~azões de- las quais seja obrigada:
Es'.eves Rodrigues - PR t.Ell"minantee da prOVidênCia sO!lci. a) n deBtinal' totalidade da r€nda

Sfio P~1110 t.ada, . _ OU receita oriunda de quaisquer fon-
Carvnlho SL'llrlnho - P~. ~8l& das Sesson 9 de fc\'erc-il'o de tes, Inclusive a locaç~o de imóveis. ee
F~".elrl\ M~rtln~ - PSP. l~Dt.. - Arnaldo Ceràclra. npli(jue excluslvamentc lU; sua.~ obrllE



Sábado 11 >D1ARIO DO CONGRESSO NACIONAL: (Seçãol) Fevcre1r:ldo 1956 UH)·

LEGISLA.ÇAO CITADA.;

LEI N,o 2,699, DI 28 DG DEZ1:MBI\O

DE 1955 (LEI 00 INQlIIlJNAro)

.. At"~. 7.· Fleam !ines de tôdas as
re.~triçõea estabelecidas ou revogadas
pela presente lei 1lB locações de imá·
vels el11 que ll€jam 10cadorM as pea
SOM JU1'idlcaB, ifllltltulçiles pua fins
fllantl'(JpiCO/i, que. se ocupem da edu
caçãQ. díl PI'<Iteçi<l à. Infilnclfl, ao am
pll.r() ll. velhlcll nece&:iltfldfl, do socorro

; <de filantropia. ou ti ooMcrvaç§.oe 'I 11 invalidez ou da aaalatênclll. h<l8pl- O ol>jetivo prIncIpal' visado pelo 11: muleta de Isslnalar-ae que GIl
ooMtltuiçlo do leU património; talar. prDjet.o é evlta.r as grand<?a Imobl- imúveJ.ll do.s Bancos - necessárl~

11) não tenha flnalidadea lucratl- Parágrafo Ú!l1co. ParagoZilr dOI E J.ções de capital que hoje repre· lndl.spensávels como 1i1ío para •
VWi em favor de .ell.l aMOcladoa ou! favorea dêllte artigo li Ifllltltulção lo· selotam oa edlflclos de uso no eon- execução dos re.>pcctivossel·viçO/i 
do., seua herdeil'Os; cadol'a deve tel' ou Incluir n(J.II aeus. junto pa trlmonial dos bancos. ,M- representam hoje em dia. Inversllel

c) ullo remunere oup.'eate bel1efi· estatutos ou 'Itos constltucLonala dl.6· se;w'ar aoa bancos, nl\.o aó condl' vultosissimas. de capital q~ de f~.
cio.'! aoa lleus admlnlatl'adol'ell em l'a' posições ])01' cuja fôrça: ções de mobilidade qUe lhes perml' ma alguma é compensado, nem 51
ziio d,oa cargos que el(er~am, aI a totalidade da I'cnda ou receita tam enfrentar qualquer emergênci9" Clucr.é mInimamente frutifer,o. Ne-

Art. 2,0 O art. 8 .• e o1eU4 pal'á· ol'iunda de quaÍllquer fontes, Inclusive de caráter extraordinário, e fazer nhuma renda deles auterem·()lI ban
fll'llrO:S l.0 e 2 •• da LIlI n," 2,699, de i a locaçáo de imóvew. se aplicjue exclu- face, aempre. aOll eomproml.sso4 as- coa. Devem localizar-se em zonll.
23 de dezcml>l'o de 1955. pasaarão a II slv:l.nlente tl..5 SUDJI obl"as de rnantl'opi~. sumid·oa com· seus depo.sitantcs, como urbanas centrals, prerel'ivelment-e 
ter a aCl;ulnte l'edaçilo:oU a c~nservaçio e conaLltuição (ir também proporcIonal' maia ampla qU'3lie obrigatóriament-e - naB cha-

.. Art. 8," AJ&institulçÕ1?S que se próprio patl'imónlo; desenvoltul'a aOll bancOll no seu cam- mada., "ZOnM bancárias" das ca-
cnquadl'[\rem naa condiçõeII do artigo b I não tenha qualquer objetivo de po específico e normal de atividade, pltais e dns gr:1ndes cidades; onelo
llrecedente podem. a parth' de 1. de lUcro em favol' de seus at.'loclados; Isto é. no impulso 11 IndústrIa, ao Oi/ preços dvs tenenos .ii.o e~tremll
janciro de 1956, reajl\5hl' o aluguel CI' n1\o l'emunere ou preste benofl- comércio, 11 lavow'a e. li pecuál'ia, mente majorad-o.s. precisamente por'
dos Imóveis com oa l'eapectlvos loca- elos aos seUli adminJstl'adores em ra- atl'av~ll do erédito bancál'I-o, deve essa razão.
tál'i05, por tempo Indeterminado. de ~ão dos cargos que exerçam. ser a preocupação· de todOl> que se Ainda IJor estarem situados nessaa
acordo com 00 term06 do artigo an- Art, 8,· As InaUtuições que aten- interes.sam pelo asaunto. ZOllolls oentj'ais dali cidade.s, os edi-
tel'lol' e Il partir da data da lei mo- dem às condlçõe.s do artigo preceden- Corresponde, lIBsil11 , a idéia corpo- flcios dos bancos devem neCeSw,rla
dlClcada, te podem, a purtIr de 1 de janeiro de ritlcada no projet.o a um Interés.se mente conduzir com o progreSllolt

~ l.. Na falta de acllrdo. a entl. 1956, reajustar livremente com o.s l'CIl- de na tw'eza· verdadeiramente públi· a. estética urbanistica, 'e geralment~
dade iocadora fica com o dh'eito de pectlvos locatários, o aluguel dos imti- ca, enunciado, Inclusive, no prell.m- condii'lem, .sem que por lormlal
obter o ·l'eIlJulltamento do alu~uel pOl' vels locadoll por tempo Indetel·mJnado. bulo do Decreto-lei - Pl'eclsamente gUma o custo que represenclI a Sil-
via judicial. A ação terá o I'ito pro· § LONa falta de acõrdo, a enU- com êsa;s alto.s ol:.letlvoa ...;.. quere- tlBfa.ção déste im;>erat1vo seja com':'
cello1ual previsto em lei. dadé locadora fica com o direito de org'll1izou a Cal~'l de Mobilização pensado, .

~ 2,0 O novo aluguel vigorará 1\ obter o rcajw;tamento do aluguel POI' Bancári~. Da va!Grizaçâo dêllllt!5 Imóveis _
partir ela l1<1ota "11 Lei n." 2,699. de 28 via Judicial. A ação teri o rito pro- Por outro laOO. nada se contém fenômeno g·el'al e Incontestável no
dt! dezembro de 1955, e será l'evJsto de cCliSual prevIsto nos arts. 354 e ae- na proposição que possa porejudlcar pal.5 _ eatâo, na realldade. prática e
a (~rêsl em 3 (trés) anos, noa moldes gulntes do Código do ProceSllO Civil, o lisco a saber: verdadeira, excluldos 05 edilJcloa dos
do art, 31 do Decl'eto n,O 24,150, de sendo sempre obrlgattirl{) o arbitra- ai as Importâncias levadaa a crê- bancos, E isso porque, simplesme-D
20 de abril de 19301. menta" Na fixação do aluguel, deve- dito <los fund,p.prevlstos· noproje- te, - submetidos como estão ao fe-

Alt, 3," Esta lei entl"al'áem vigor rdo ser qonsiderados o valor do Imó- to. a tror do 4 2.", não poderão ser nomeno aludido doa agl'upamentoB e
na l1ata de 8UIIPubllcação, .rcvogada.s vel e 08 nlvels de preços da l'eglio em dedullidl1ll do lucro ,bruto do exe-r- concentraçÕC6 naa ·zona" ba11Cál'ias':
l\-'l d~lloalçõe8 em contrário. que esteja situado. clclo,para o efeito da incidêncIa. - tais prédi04 jal11al.1 podem seI'

1

I 2.· O novo aluguel vigorará. a d. Impósto sôbre a renda; pensadO/i como oj;)to de venda ou de
Juatificação . pal·tll' da data da citação Inicial. será bJ a própria exclusão - em rela.· arrendamento, única" hiptit-ese.> em

l'evlsta de 3 (trêll) em 3 (três) al108 Cio aos fundos projetaeloa - dO/i que sua pretendida valorização &e
O ~ncareclmento gel'al da, vida dos nos moldes do art, 31 do Dec1'eto nú: efel~oli da Lei n,o 1.474, art, 2. 0 e convel'teria elll realidade económiell

cidlldaos r~ldentell! prlnclpalmente Illlero 24,150, de :lO de abl'l! de 1934". lIetUI !l, não repreaenta lesão algu- mente mensuráv<?l e apreciável.
DiL'l I;randea Capltalj ~ Cldl\des de' - Benjamim Fara'l. - Pll/ladelpllO ma ao tlsco quanto ~ rédltoll normal- ~ad:l maia justo, portanto, do qlH
mOllstradas por estal18t1eas oficiais, 'I Garcla.- Cc:lao Peçanlla. _ Flor/aliO mente p1·e~iveJs. porquanto é §a.- a relativa e moderllda. coneçáo déll-
abOO

d
lut"mentte

d
il1Sot18

d
mátVe

l
18'r creace de IRubim. oido qUe tal diapoeJtivo encerra, sea deaequllibl'lOti entre a realldad.<'

mo o lIsaUB a 01' e e a orma que. apellas, uma vel'dadelra· -anç~- fla- • i ó i
d ! I de di to d . ~ RU e mel'as apll1'enc as econ m cas,.·quo

exce e () n ve ren men aa ProJ'eto n 1 021 d' , 9(, 6 -],"Ó apllcáv~1 na. hlpótA~ de d'·
1 b e -·entadu ....IA. • ' , e. 1 a ~ ~ ~ ~ 11II encena 11a I ela. nUClciU dQ pl'Q-

Cll8IleB po I'M, r p.~ - l'"~, tl'an.sgr6.!'Bâo à regra da tAll dlill 50- jeto eni exame.

f
!lunc

d
lonlÍl'ioa' PÚjbllCtOS detovendclmentos DI.!~e sólJre 0$ fundtJ. de ,e- cledadea por Aç6es qUe preceitua Em ai, essa Idéia surgiu. prccÍlil\-

xa os. O-' rea UI amen s a remu- . servaciestillados à aqui:llção, _ no art. 130, I 2,0 _ -aObre a apll- mente. do catudo debalanç06 e ba-
neraçã,o dellBlUI classes li serem coll· cOllstruçdo,' cons~vação ou re- cação das ImportAnciaa que exce- lancetes de banc06 estl'angeiroa _
mados dentro de curtos J)erlodOll, p ro conatruç40 de ,Im.óveta O.CU"",dos dAren1 o cotejo entre cllpltaI e re- ...·1 h I d 'vanl 11 imperIosa. neceaaldade de. .se pela ed fll .... I·~ ~ gu,o an eses, Japoneses, ingle-
n1io lI~rav·ar o clamor· pu'bllM , J'" alfa' s a ea, lata. sucursais 011 ·8efVIlli estatutárias. stil - qUe traoalhlll11 à base de le-

o ..... lO agéncl4. de sOCiedadea anÓ11i11lGS' ", '"'1 h· ,.1 - b I"'a '
1'11 elevado. a proporç6es deamedldllB, bU1lclirias. .:: de .se- • 5U... n ar o últlmo ad- g=açoes an r as ""m maIS per-
em oon!leqUêncla da ameaça de serem jetivo- "eatatutárll1" porque cabe feltsa que a nossa. do ponto de vl"tllo
dlsparataelamente majorados os. pre- (Do ar, Nestor PereJrll.) aqui; entre parêntesls, aaslnalar que orgânico e das IlOssibilldlldes in.stru-
~QS de aluguel de Imóvel4 nos têrmos O Congreaso Nacloual decreta' a lei tlBcal excedeu-&e, neste CWiO, mentais que oferecem.
dos artlgoa que êste pl'Ojeto se propõe . • COmo e ficl! de vcr!f.car, o art. 130, ConeretJzada em' leI apl'esentoe
reduzlr a justllB propor<;ões, ArL 1.0 Não serão compUtados I 2," da Lei das Sociedades Anó- pl'opo.siçiitl, certamente bene!lciará.

1\Ião se nega àS ill$tltulções verda- entre os fundos de reaerva. para o nlmllo5 alude a "fundos de reserva a réde bancária nacional. mas indi
deiramente plaa o direito de proverem eleito do dls)lO&to no art. 2.°, e criados pelos estatutos", a~ passo retamel1te. sem dúvida. a tódgs lllS
a., neeessldades do socorro popular I! 1.0, 2." e 3.• da Lei n,o 1.414. que a lei flscaI 1.474. que estabele- fôrças pl;odutora.s do llaís, que vi';'
wn melhoramento eompatlvel com a'j de 26 de novembro de 1951 nem ceu a sallÇão de 30% (Impôsto na talmente carecem do estimulo e dO
crí.se f1nancelra que as a!iBOberbam, para o efeito do disposto no ar'e. 130, tonte) aôbre o aumento dasreser- Impulso de um cl'édüo bancárias

Cumpre, entretanto, atenta!' na! 2,· do Decreto-lei n," 2,627 de- Vali, _ ainda que cite expressamente mais fácil e mala cOl"l'cnte,tornado'
Clmltaçii.o ou no desespero que despcr- 26 de setêmbro de 1940 (Lei das' 80- o meamo art, 130 § 2, o da Lei das possive1 peios ~l1aiores recur~s que
tar'am, no selo dos Inqulllnos que s~ cic:",Jes.]XI1' Ações), 00' fundos que Sociedades por Aç~, fala de modo a medida pora à dlSpoalçoe~ doS
cont,\ll1 com centenas de milhares, em aa sociedades anÔnImas banpálias amplo e Indevidamente generailza. banc~., _ _ .
todo o Br3;sU. .' .. mo.ntlverem, ou vierem a CI;lIr, des- do, apenas em "fundos de reaerva.... ~.a da.,.Sessoe~, em 9 de ,feve-

A tl'auqtil}ldade publlca eXlge, neste clnadolf, conjunta oU separadamente, dando a entender que, no cotejo 1'<:"0 de 1906, - Nestor P~relrlJ..
moment<l. tao g1'llve da vida Nacional, à aqUlslç!i.o, con8l&ruçiio, OOllo'ierva- <-ltre capItal, de um lado, e reservas'l LEGISLAÇ.o\O CITADA.
que seja uI'gentemente· modlClcado o çáo ou reconatrução de imóveis de outro, devem ser incluldos todos
padcchnento da população em geral ocupado.s ou a serem ocupados pelas os fundos,. l1!clusive os legaIS, o que LEI N,· 1.474, - DE 26 OE N{)VRArBR!J
e dos trabalhadorea desfavorecidos da suas sedes, flilals, sucursais oU agên- não eatá. certo, a te<>r da própria DE; 1951
fortu.na. cias, ki citada e tomada como texto de nroãijira a legislação du im-

ReI;)va escl:l:recel' que a redação do. j l. o Aos fundo~ a.ssim COll3titul- base, a qual só alude àS r<lservas • PÕS!o "õore a renda.
~lt, ,70, da lei ~ue se pr~tel1de modl- dos não poderá lier creditada, em estatntárias,
ilC11\, pode leva! ou levará a desman· cada ano, Jmportância supel'Lor a ... ' " .. ' .... "'" .... ' ..........•
dos na sua aplicação: . dez por cento (l()%) do lucro 11- Rela tivamente ao. proJet.o apenas ,. .

C:0IltO está, nada Impede que um! quido do cxerciclo, pode""sc-ia aflmar que os acionJ.s- Art. 2,' .!\l; SOCIedades !l-nomm(J.I'I'.
imovcl locado tenha o seu. alugu~I, § 2,0 As Importàll(:iaS, levadas a tas menos esclarecidos não apola-I cUJos. fundos de rese:'va ja t;enham
m._aj(Jra~o até 2,000 %. ou malS, o que crédJto dos meamos fundos, não \>O_ l'lam a idéia, prevendo a vantagem atmgldo. o_valor d~ capital socla.I
nuo selá ,evitado ~olQue as IllStltul- derâo lier deduzidas do lu=ro bruto d;) forçados. aumentos de capital com realizado, 11a.:>. poderao, em ca5\) a1
~~es e,1: Vl. Iegls estao livres de restri- do exercícIo, para o' efeito da Jncl- a eOllSeqUente bonificação de açõc.,,! gum, aumentar eSS€a fundOl> com ;)
çues, . . . ' ,dêncla do Impósto de l'enda. . OU da distribuição do exces.so, no 1 apl"Qveltamento de lucro.;; apuradOll.

:e: o que pletend..emos. eVItar, pala Art, 2,. Esta lei entrará em vigor 00.:0 de ultrapa.ssarem os fuudos de! (art. 130, I 2,° do Decrdo-Iei nú.-
qllC ~ paz social nao 3eJa altel'ada à na data de sua publleação, revogadas amol"tlzação oU de· dep1-eciação, o i mero 2,627, de 26' de setembrod'"
smnbtR da le!. as dlallosiçõea em oontrário. ativo por amo:::zar. [1940) •
S~üa ·das SeSllõcs, 9 de fevereiro de Justijic""ao E diga-se acionistas menos escIa-. I 1.' Em caso de inob.5ervimc_la.

195ü. .... l'ecido.s pOI'que certamente os cacla- i do dispoato n;)5te a.rugo, dever,ao
A titulo de introducão vale trans- reciclos verão na medidn um exce- Ias socl"dad"s r"t'l1r e recolher. me

CI'eVer o seguinte pal'ágrafo cons- lente melo de se fortalecer o Banco Idlante guld, t1"lllCa dias apos a as
tante do preâmbulo ao ~cr,"co-leJ que apolam com suas açõea, e n"So'le sembléia geral que cenba llprovad<)
n,o 6,419, de 13 de abril de 1944, fortalecimento verão, certamente, o aumento das ,rea,,~'vas, o impôstlt
c que reorganizou a Caixa de Mo- mais um penhor de segurança para na fonte de 30S·o (trlllta por cento),
1Jilizaçâo BancárJa: os seus capitais ali empregados, l'\!-' sôbre ês.se aumel1Co. }tldependente-

" ••• 11: fundamental as.segul·ar nunciando de bom g'mdo à momen- mente d·o impó.sto deVIdo pela pea-
aos bancos oondiç~ de l11obl- ttl.nea vantagem de I1IUR soma pro- soa jut'idica na fOI'ma do art. 44
lldade de seus ativos qu.e lhes ve.Yelmente pequena. no rateio ;e- do Decreto n,' 2,1. 239,' de 22 de se
permitam, em qualqu<lr emel'- ra1, em prol d'l mal. amplas gal'an- tembro de 1947. I.
gêncifl, fazer facl} ao:; compro- tias para OS seus investimentos! re- ~Jl,o O recolhimento a que .se rc
mla/loa BiiII11midoa com .set14 cle-

l
'PrCllentadoa pela. crescente /lOlldm- f<lre o parágrafo anterior ~J(llnlri

po:;ltlln~ 9 .M neceasidad~ iJll- oação C'I l'espeetlvo instituto do CJ,'é- os acionl.sttIB do pagamento de 1111VO
rals da economl" do p~r.s,.," dito, impOlsto, ~or ocasi~ da. dis~rlbulç!l.o ...
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cScJ,s' mencionad08' acrésclmOl de n-I ParágrafoúnlcO. Para 'llngamento "Art. 75 O cidadão Investido em Na atual Constituição Hguram Ci-
~l'vas; doa abonos couBtantes das Leis nú- funçóel: ele qualquer dos três uodcl'es taa dj~poslções: '

~ 3." Se 6e tratar ele açóes noml- meroa 1.765, de 18 ele dezembro de ni1.o poderá exercer na de outro". "Art. 36 Sáo Podel'cli da UnÜ!:l o
:natlvlI.6•. 0Il possuidores !lestas aba- 11152, 2.412, ,de 1 de feverell'ode 1055, . ModIrlcou-se, assim, esta d::pos:ção LeglsIElt,lvo, o Executivo e o JudlcuÜ'io,
'ttlrão o impõsto a pagar, em suas fica o po~er Executivo autorizado a do. Constituição do Império: lndep~J1c1entc8 e llllrmónicos entrc ~i.
declarações de. rendimentos, P01' abrir o credito especIal ~e CI'$ ...... "Art. 39 .. Os poderes políticos rc- I 1." ,.... O cidadão lnvestid~ 11:1.
ocasião da dl.stl'ibUlçâo dos referidos 15.578,BOO.00 .(elnco milhoes, qUlnhell. conhecidos pela constltul'litoelo!m.' funçá" de umdêles núo podení cxcr
aCl'éscimos de reservas, a importill" tos e setenta e oito ml! e oltocentos perlo são três: 'o poder leglslativn, {) cer 11 de outro, salvo as exceÇões pre
ela l'etida e l'.çC alllld;:, na forma do Icruzeiros), sendo crs 4,268-,000,00 poder executivo e o poderjudicll\l·jo". vistaE nesta constituição.
§ 1.' déste ,rtlgo, e referente aoS (qual/O milhões, duzentos e sessel1ta O projeto de COnstituição dn Re. ~ 2.· E' vedado I, qualquer dos Po-
titulo~ de que forem poIlsuidol'es".' e seis mil cruzeiros), para a Escola públlc:, oferecido li Assembléla Cons- deres delegar atribtliçótJs,"

, •..• , , " Pllulista de Medicina; e Cr$ .. ".... tltuinte. em 16 de novembro de 1933, lA Constituição atuai, ao contrário
JJE~' '~~-L~l N," 2.627. - m: 26 li! 1,312.BOO,CO \hum milhão, trezentos e:.tabeleceu: da de 1934. deu precedência. lla dls-

e doze mil oitocentos cruzeiros), plIl'a "Art. 11 06 poderes Legislativo, Exc- po.slção tranôcl'ita, a !I)aCUmlllação de
SETEMURO DE 1940 a Faculdade de Medicina em Santa Icutlvo e Judiciário são Umitadl1s, c funções (~ 1,') ~Obrc a. delegação de

Dl.spôe soore as soC'iedad,;, MarlR da UniversIdade do Rio Gran- entre 051 harmOnicos e independent~s". poderes (s 2,').
por ações. de do Sul. "Art. 13 A União só intervlxá em "Art, 7." O G<1vêl'no Federal não
.......................... , ...... . Art. 3,° Esta lei ~ntrará em rr~lgorIncsócios peculJal'es aos Estlldos r..os Intervirá nos Estadoo, salvo:

Art, 130. Dos lucros 1I.Q.Uidos "e- Da data de•.sua. pUbbca~ào. revoo<ldas .segullIteB.. casos: cl pL\ra fazer respel-! VI.I - para 8l1l1egUrar a obser\'ân-
rUleados far-se-á" IIntJ:s de qualquer as dlsposiçoes em COl1tl8.I'JO. tal' Oll principlos constitucionais enu-' ciados segumtes, prlnclpios: ,
(}ll"a, a dedução de cinco pCI' Clm- Justificaçã.o m~rR~s no artigo 81". I b) l~~epelIdéncJa e harmonlD. dos
to para a cOWitituiçâo de um fundo . AI t. 81 ()jj Estados orgal'lznr-s.-io' poderes .
d~ reserva destinaà.o a assegurar a Originário do poder EXecutivo, tevc i ele acOrelo com RI! ConstitUlçõ;s e'Ms I "Art. 1+1. A especificação do~ dl-
in~grldade' do c3pital. E8sa dedu- tramitação nas, duas qasas .do con-llI~e o.dotarem, respeitaàos os seguinte.s\l'eltoll. e garantiaaexPI'essas desta.
ção deixará. de ser obrig-atória Ioga gresSSO. em cUJos. conullSÕes técnicas 1I11nclpio.<; constltuclonala: b) i'lde- ConstltUlçào não exclui out,ros direi
CjUe ° fUlldo deresen.'a. atinja. 20% e, depOIS•. en1 plenario, recebeu apro. ,pendêl'lcla e harmonia.. dOll poder~~. Itos. e Ifarantins deC,Qrrentes do regi
\vlnte por cento) do capital SQclal. vaçllo unânime. o proJe~o ,que, sanci2:! '1. o A especltlollÇAo das princfpielS me e dos principias Que ela adota".
llU( 'era relnlegrado quando SOJ'l'€l' nado aos 21 de .Janeiro u~t1mo, ~ JO.. I Rl'imn enumerados não exclui a 00- "Art. 185. E' vedada Il. IICUmulaçlio
Ilimin-uiçâ" IVel'.teu na Lei n,' 2.712. e.l~ua. ,1I~a" BeI'vAneia de qualquer preceito A'lCllh- de q:uaisquer cargo!. exceto a pre-

• .. :, , segundo se vertflca do Dt~rlO OfICla.! Ialto ou Implícito nesta COllstltUlção". I vista no lIrt. 96, n." I, 11 de dois caro
. . . , " - Seçáo I, AM XCV - 11: 18,.an~xo. ~Art, 129. Parágrafo únlco "- Nlll_II!OS de magiHério ou 11 de um àt!les
: 2.° As 1mpol·tallclas dc.s fun~os NOll Incisos I e I do Mt. 7.· desse igUem poderá aer lnvestldo em [lln,flol com outro técnico ou cientifico. con-

de re.s.;rva cnados peios e,statUWll diploma legal estão ,especificadas, em! ele mais de um dos três Poderes n~lU tanto que haja correlação' de maté-
não poderâo, cm caso. al!l'Ulll: ulera- atenção a /leU;; destmoa. as quantias Item mais de um cargo eeltlvo" 'rias e compatlolliàade de horário."
pilliSftr a cifra, do capItal soclal reli.- que deverio ser entreguea à Escola O IIrUgo 13 .fIgurou no Tltulo i. Do. Da retro-traMcrição destlls disposl
Jw.ado.,. Atmgldo ésse total, a as- ,Paulista de MedicIna e ~ Faculdade d~ Ofllamzaçllo Federal, o 81 no .:rUlllo ções constitucionaIs evidencia-se que
/5oCmblelil ~l'al deliberará wbre fi Medicina em santa Malia da Unlver IIt! Dos Estartos, e 0129 no Titulo XIII é constante no nosso regime constl
aplicaçâo de parte daqueias ~mj>or- sldaele do RI<l Gran~e ào sul. Mas, DUl'posiç{lts Gerai8. . , tuclonal sobretudo a pal'tir de 1934
tã:Jcias, aejana inte~l.'allzaçao do acontece que. ao inv~ de ~allzari~ I Â OonstItulçfio d& 16 de Julho de a vedação de acumulação de fun.'
capital, se for caso. sel~ no seu ~u- parcelas con.stante~ .e am s os n 1934 estabeleceu, no Titulo I, Da Or- ções de cargos públicos nfio só fe
mento, com a distribulçao, da.!! açOt's clsos, ou ,tseja~ rlSI ~3.31t-~6t·fO·d~l~,uanlzat;áo Federa/, logo depois de djs- derals, mas, aJnda, de federaIS com
c~nespondentes, ,p~109 aCionistas, A ~:iÇ~ga~l:rfc~~~~ll~pe~a~O 6;5' ~".l~. por sObre a c.onstltuiçã~ da Nação estaduals,ne611es it;cluldOS os muni
tLulo de. bomltc"ç,o.o. d 18312 300 CO \lOUCO mais da soma da! Brll8l1eiraou Estados Ul1ldoa do Bra. c!pa1s. E8;1a vednçllo tem .sido e é

Se as l!J1portânc;M dos fun~os e verbas' exar;das no IneLso primeiro sU (art: 1.") e sóbre a procedêncJa e principio cOlllltituclonal inequivoco,
r.: ..ortlzaç~o ou de depr"<lla<;i\?u:- esquecidas que' ficaram a~sim as do o exerciclo dos podereI! governamen- que não pode ~er ignorad:> e, multo
tr~pa5sarem .o atlvo por amoltlz~., segundo quando é certo 'que tÓdas re- tais (Art. 2."): menos, desobedecido.
o '~:OCCC550 dll5trl'oulr-se-á pelo,s BClO- ceberam op::rtunamente "ota,flO do "Mt, 3," São órgãos da soberrl.l1la 2) A di~O/Sir;âo do ~rt:, 36 da l!tual
~,,_~s. Cong!'etso Nacional.' nacl0!lal, dentre dOll limites oonstitu. ConstltUlçao da Repubhca é. prmcl-

'" •••• ' .••••. " ••.•• , , , • , •• , , •.• , J!: de atrlbull'-Se tal fato, pois. a um clonaloS,. 011 Poderei! LegislatiVo, E:oce- pio fundamental da nossa ol':I;anl1.a-
. êrro qUe pIlS~OU despercebido. enquan- ~Uti~o e Judiciário" independentes c ção estatal republicana deCllMrá~ica.

PrOjeto 11 1,022 de 1956 Ito dita proposição pel'uol'ria os trâml_·ootdenados entre .Sl. Para a aplicaçãO prática do prmct-,".,,'. ' ._Ites pnriamema res, sendo a SUa reti-I . § 1." ~ vedado aos Poderes cons- pio a Constitui'ç1io estabelece regra.
IW'/l<;'C ° art. I. d~ L~l nu- íicação o que tem em viata o atual tltut!onalll dolegal' a.s sua.s atribui. geral: _. _

nu,m 2. J 12, de ~1 de ,an.elro ~e projeto. assim como a menção da cl-I çõea, . "O cidadao Il1vestldo na f11l1çaO de
J~56, Que Jeder{tl!~a a E"coJa pa:,,- i Ira I;lol:al das duas, importilnclas ex- I .. 2,' O cldndão Investido na tun-I um dêIes não poderá eXCl'Col'r o de
lista de MedlcllUI, crza. a Fac"l-, pressas pelo parágTafo úl1!cO do mes-I çao de um dêles não poderá e"erc~r outro",
(7(11/c de Medlcma em Santa .'11"-1 mo art. 7... il d~ outro". , e porque tôda a exceção é, lÔoQ'IIa-
Tia. mtegrada na UTlwcrsl.detde.do I Atenta n natureza da mat';rÍlt. mUI- .,Ar~ ,7." Compete privatIvamente m~nte, de ~ire\to ~strjt(J, nflo ha-
RIO G~art,de d.o .su/. e rla 011.1. as , to c com jU5'iça.se encarece a l1eces-1 300 Estados: . I'l'endo ex.ceçoes impllcltãs O'l por ex-
prcndcncws. I~idade do rúnido andamento do Pro- 1- <!eoretnr a Constituiçf!o (! as tenô~o. . ,_

!De SI'. Edgar Schneidcl') ,I jeto emapl'eç~. rlelSPCl' a,ue se devam reger, l'espeJ~a-, a~smtltUlçaO es~abelece, logo em
, Sala d85 Se,~sões, 3 de fevereiro de dOI; os se~umteil princlpios: I se~ulda à re""a al'smal(jd~,

O Cvngl'csso Nacional decreta: 1956. '..,. rtd(/,fl' Seileidrr. i ~" independência e coordenação de! "salvo as exceçõcs prel'i6ta~ !:csla
Arl, ]0 A importância fi que ~e l'e- I .. --- I POCLC!':'::... II Constituição".

fl"" o li:':, 7.0 da Lci a,"2,m, tlo 1." I PrOjeto n. 1.023~ de 195G o)l~~ I cixcrcer, ~r: gel~J. todo e qu~l- Assim é. e a~~im{j,~vrrh 5?r, nin-
ei" ,;,,"',;"0 cOl'l'ente e relativa :li> cré- i : e ;, .~o cr. que l"$ ORO fOr negado, da quando nüo expresso na C<lnstitul-
(Jd~, e80ccial que o poder E~:,~ctltwo i' I Dispõe 8ôbre, ({ ccumula(,ão de Xj"ICI,O ou il11!,llcltamente por riall- çâo p~rque por princfpio de ló~ic~
~':)1"2~da a nb,.ir pelo j\'linis!i.ot!J <!a! 'I1wlldatos, ca.ryos 01. junções. ;su"a I~XPI'essa des!a C~nstitlli?ã.o". o. l'~g'r[\ sô ~lÍO abrange 0' cr.sn~ m'~~
E.'.i;.\IC3"~.O e Cnltt1l'a p8.ôsa a ser. {lC I (Do sr., Carvalho 8oOl·ir.110..) I ~ t, 12 A Unlllo nao mtelvlrf., em vistos IncquilVoeamente C1mo excec~o
(.1'~ "3,312,360.(0 Ivinte e (ré;; lUl- , ~e~ocl06 pecullal'cs aos Estados, sal- a ela de modo positivo I! cyiden'te.
)j;,;-,,", trc,;'rttes e, d~ze mil, Ire',ento> O Oongl't.;ôo NaclOna1 decretfl: ,\CI. • " Não eaoe, em .~e tratando rl" Pxeprnnq,
.. ""-.'88(-'t.ta cruzclrcs,t, aSSJrl) ClISC~';- Art 1" Ê v.chda qUalquer aCllmu Id V -. JJnl~ nssegul'nra a observllllcla cogitar se o seu l'eJacion"oll1enLo é fnu-
~,,;n::r.a,: : ' " '. ,., . -I I)S prmClplOS const,ltuelonals esppc'fi-' , . " •

l~çiio dto mandatos, cR.rgos 0\1 f'l'lçórS cndos !las I~trus a e h d r ;." meratl"o ou exeml)llfl~at.t\ü. porque e
I - à 1"-'oola Paulista de ~1edi~ina a]~m clN prev),'tci' nos artigos '19. 50, In," ! e a e~ecucão das le~ f~dl:l) .':,' scmp~e ccmpiet,o, ninda quando a in

C:, R,O~4 ,008,O~ 'oit,~ rnilhões e V:l!- 51 e 1B,í. d~ Constltujção da R?ílÚ-\' SObre o dlspas'to n; 'constit\licá~lSd~ dlc:Jçao se,la ,~!n~ulal', sendo de i\1VO
,;~ {" q't!::!íl':) 11111 CJ'U?~lros I .... prt:·~1. pe~" bllC'rl. ~ ,1934 e.l;lCl'eVeu Pontes de Mirand no car..sf.'. necessr..rlnmente pnr~ (l enso (\,
~"l nC1'll1nl'~l1lc: cr$ 109,2~O,QO '.ccl1- 1 Art,. 2." :'<1',:) i)rcv~lece qU(,ly'lCr S,OO comel:lar o artigo 36 da atual Jf s paremw pelR Qual ~e reconhcce allc
tAl c no'..~ mIl c duzentos. cluzeiros". do ~';üer Públ.co jil expedido com lr.-/ tituiç;;o':' • , on.· a indusão de det~erm!nadn 0\1 d" de
r"", ilU1~'"CJ ~,'atlfl~~d~\s: Cr$ ...... fr~ça') do n!'tl~o ~nt~r\or, "I) Na Constltuiçâo de 1891 d'zln termll1ada~ eltceçoes, é R ,I'XC111:I~O de
f..48?.760.0Q ,seis m1Iho.p~, quatmcm-I Art. 3," EI~",lel vigorará da data,o nnl@o 15: _ "São órg'lÍos da' ~. qualqu,el' outra - l1lc111,IH' 1l?11U,'~.\t
1,''' " nm'cnta e, rlms mIl e sctec('~lo,,! de sua pUbl,c:.r;,o, .,: l'anlr" naCional o Poder Le«isll'lti,s,o o e:r:clusto ulleri1lS -, e<Imo con~eqt1l'!n
", ':"E~n' r: ~;'\.:zen'os', pnrrt l)eS~"[t1 ex- I, Art, 4 Q Re\'o~am-se as disposIções! ExecutIvo e o Judiciário hal'mô\~' , Cla fntaI de olltrll. pl'emlssl: 011,C r~ro-
1-. ',',nU1JCn,nc: Crs :: ,c~o, OOU,(lO 'do;" elll coHráno, 11'l Inclcpendentes entl'e si:' O p"n 61: nl:ecl' e pl'ocla.mn - lc" SI ah1lfl ?)I)-
r- :'1.,}[" dp e,'uzel,'O~', par", l.nr,t~l'li\,· 1 1'fi 6 tI) pa~sou à Constltuiç"to ti 1934ec ,_ lW$,qet e:rprr''\ts,çe~, - ae q lei algo
'".C:" J.500,OOO,O~ d.um mIJnao e gul- . TlSt ca,ç o . 't.lg'o 3,": "550 Ól'"ão; d e s ,--,:. alia 'Pretendesse .te-lo-1a expre.,so,
:r -'n"" 0111 0"\,""1"0s< p~r'" S4"Vl'O' . d ' lt dI. • a O""I"n,

, ,;, ""'" .. '''~.: ,',,' ,." •. " O ('r,tu 0, a s~gUjr tl'an3Cl' () op~()·: nnclon~l, del1tre dois lil11itc~ cOnst!- No nosso reo:ime ~onst,itucionnl ~,
c ",('" «~S de T,.CLlO,.. rt'~~or :'lescor M~s.senn, l1v:-e doc,ntl' Itl.<cll)nai.l, Oll Poderes Legislativo, 1w.e- 1)J)ls. princillJo inelutóvel R lnd~pe"-

11 - à pnrllJdnrlp clr MpJ:1i('inn ('I", ~e Oll~lto COllloUttlC,DI1~11 dn F;vm!cl9- iCUU\'o e Judiciário, il1dcpendent~~ e dência, e ~ harmonia de l1oelel'eS, 11~
F ,I)':! '.l~ria ào Ullil'ersidndc tlo !{in Iuc N:1C l Onfll.de D1r<11.0 ~a, t1l1iver~'d~-1 c0.or~el'ndos entre ,li", Como se hll- l'a Cllj~ pntticit se c,~tnbp1nr(''' o "n_
C":11:de ela 1';1.1:: e:'s 9Cí 200,00 (no-, ete COO, B,"tSl1 c. Secl'etOl'lO-Gel'fll d8 na llIslnuado a prát1cfJ d"g deler,:a- ""cão' de 8Clm'1I1nc~n C\" f1l11r.ii" ",,',_
,""'I'~]t('S e sete mil e dllZel1tas e no','c I pr"s.dencla ,da Cama;" do~ O~p1.1!ado,~, ç/jesle~'~'lotlv3s material,!;, o ! 1." cs- l>1ip,a~, a íneompat.il>lHdnc'1e d" coe~:Is-

li~"i.i c .dme",',"'" C\.'uzciroS\' p:tJ':1 .fun.:. ~cn;Ol,~s:ra . ;r:e>n:
q
,.tl:vell1le;1l,e a prO-I tatul;1: "E .veda.c\D aos pOdcr(',s. r.onó- têncla de 1l."f<iS, à.e 11mq f1ln"rfi1o núbll-

(""'5 "nluflr.rd:t,;: CrS 1 570,OOO,OD, cCch.l1<.Ia dest~ PloJe,o de lel. tltuc,onals, dele~al' as suas ah'!b1l1- r.a em tlm "'''smn cid~:!fiô, em um
Ül'1'11 mi!11"", quinhentos e s(,te~t~ I Ar:lJtnutaç6.r ete Mundalcs, Car,los ções"" Nii? re8ultava do principio que lnP,~mll Incl\l'ir1\w,
TrJI r::'llZC1J'm", pam nC"~cnl p.xtranu- I úu. FUlIcões ' um cldadao. lnve,5tido l1f' f1.1nr,;io de 3) A rl'tr()tr~,,'rrit. dl<"osicão d"
t"""'''I~: CrS ~,p.ro OOO,Qo 'dOI,' ml-I i " . : 11m tios poderes, não ]JUdC.sSf ~Xcrccl' nrt, 36 da "t.n~J Cnn~tit.t1!,·~(l 00 'R,p-
)]'("S de C"I'~~J "OS', p8rn IMl mal: ,e," 1) A const.t~,içh~ dc 2,\ ele 1e\ c· ! a de outro. donde ter pAreeido útil 1Júblir~ é a último do r:at'it,'lo !. 0"
C·~ GrD.'~~OÚII ,lEP1Ôc"ntos mli (:ruzCI-, .e~:o dt, 1~91 dl,';'O~;,. .. d ! O" .! 110 leg:slaclor constituinte ele 1934 ãe- "Mlrõ('~ 1'\rell""illt1rr~.do Título I. na
rc:s'. '~"Wa ~~n't\~ (' En~rJl:~.~{lF. ; ~lt; ,In Sào ,?tga~~',I~' SO!J-, ..~~:1"tt.H·tlÜrlnrl~ 2.""j: ;10 cidHdã()in·~'~stl.. Ora'1nlzacfin 'F'cdernl. _ nue f:r ropf" ..

~) I', 2. fJ 0. n~l'P~1':3.rO 11n]~~~ r",~ rtrt:~ j 1l:1.~JOrndl o~ P?(~C"i le~.1.51::~,\t.~:, t) e7-'~"'1 (~.l nn funçfio de lJm dê!cs l1~C 'po~p.l'tl '"e . (I I'\n' o se lê no inicio r1"'1 nrtifrll 1 n.

~, .., 7". da c','"dn L~l ;'1,0 2, ,.2, pnss8I Cll
"V) e o "UdJC.nL~:,!.Jll.lU...COS e In· c)(Ntel' 11 de ontro",. prcceilo tl:';ldo n '"O.~ Eltnclos Unirlo~ do Ernrll", ~'I

a Ltr n sc;u:nte l'edaçao: i dr.pcmlentes .entre ~l • do 1I:'liôQ 7~ da COl1sttiulçl'lo lIe 1891"" E~tados que constltuem a Feclcl't.çào.



Sábado 11 IlIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção Ir Fevereiro da 1956 1121

lf, que o Títulõ I se refere na epígrafc para li. acumulaç"o de funções de um cito Que se trata de proil>içã<J a.os que bilidade, Em carsoe1ctivo, Il.'l incom.
,tl,L U, ytmizaçéio Federal, poder com outra função de out:'o, ou exerc~m função de um d06 Poderes patibilidadessão, poi.s, sucessivas, nes.
, Aindà no I\rtLgo 1,", a Constitui- do mesmo 1JQd'i!r, estão llmitadas pOl' federais ou· de um dos Poderei! dos ta ordem clcitoral, de ilJves'idurfl. li
jção, 110 ~ 1.", alude, expr,essa li inl- estas disposições constitucionais e pOl' Estados-membros", de' exercicto.· Inicial a eleitoral, aa
<:I" I1I1e n te, aos ElltudCtS c, em seguida, mais nenhuma: Apllca-se, assim, aos Poderes dos demais delas decorrem. necessária e
ao Distl'itQ Federal e aos Territórios "Art. 49 E' permitido ao deputado Estado,~, como vimos demonstr~ll\do, o fatàlmente, jXlisninguém. que sela.
da Ulll:iO. l'cferindo-fC depois, 110 0.1'" oU 6enador, com prévia licenç., da que se dispõe no a.rtig03G da atual lncompatíve1 eleitoralmente, pode in
'tigo ~.", aos Estados, COIIlO, tliomllém, ...U" C~mara, desempenhar mi88,ã.o dl- (;j)nstltuição da República, por mais vestir-se oU exercer as funções Cl~
llOS urcigos 3," - G," - 7," - 9." \pa- - " i -
l'ágl'uio 2~"), 13, 15 (~~ 2.', 5."). 11 _ pbmática de carátel' transitol'lo, oU qUe se esforeem para qU·e ass m naO cargo para o qua.l não pode ser eleito.
18 _ lU _ 20 _ 21 _ 22 _ 2a _ 2'1 purtiClpar, no estrangeiro, ~'" congres- sejam oS perús do nosso direito coroS- Quando a 1e1 estab€lece a. illetllll-
28 (, j 1," e 2."), 29- 30 - 31 _ 32 50S", conferências, e mlssoes cultu- tituciona!. patibilidade para cargos eletivos, ve.
330w 35. ,Os demais al'tig1,)5 dêtite 'Ii- rair; . . Pontes, de Miranda aCl"eSl"enta à dando, a ocupação délt:..~ por Ull1,lne:s
tulo con.stituclonal quando não se re-l "Art. 51 O deJJ:utado o~ se.11adol transcrição aqui feita: mo Cidadão, com a determinação (j~.
fel'em impllcitamentll aos EStados o linvestido nas funçoes de mmlstl'o de "Se remontarllJos, no pa..,-,,:ad'o, às incompatibilidade de investidur~, 011'
fazem, expressa ou implicitElmente,:' Estado, lntervenl.Ql.: federal oU s·ecrc- ol'igen. do artlgo 3>, l 2.", ir-.:mos en- de exercicia, é, 11a prática, como ~~.
aos outres membros da Federação, o. tário de Estado, nao perde o ~n:mda- contrá-la no Projeto de· Amérlco Era- estabelecesse, de fato, incampatibl11-
Distrito Federal e o~ Termúl'ios, to", slllense, art. 78: "O~ cidadãos que dade el~ltornl, oU inelegibilidade, por-

Assim, náo só peia :ma {,alocação "Art, 96 E' vedado 11.0 juiZ:. eXercercm funções. de qualqu,:l' des qUe a eleiçúo de fato, contra a lei.
ncsse Titulo I da Constituição, eumo 1 - exercer, ainda qUe em d1SPO- três poderEIS constitucionaiS nau po- não tem, juridicamente, o poder lle
pela sua contiguidade com o que o nilJllIdade, qualquer ou~ra funçúo p~- derão exercer aS de .outr{)". E' i:,te- l'emover a incomp:t~i1>1lidade !e"~J,
precede, o artigo 36, como dISposição alica. salvo o magistcno .s-ecundal'lo ressal1tc notltr que por duas ve~el',. qUe perdura, qUe perlllanece, qUe n~
jlrel!minltre de ordem g-eral, e de apll- e superior e OS CnsllS preVIstos nesta em artIgOS sucess\Vo~, (arts, 3.0, ! 2." Idesaparece com o erro dos qUe n. nU(J

caç(Lo extensiva a todos o' membros,. a ConstitUição, .oob pena de perda (\e e 4,."), o pensamento do C'Onstltulnte atenderam,. .'
todos os componentea de r"ederllçao cargo jUdiCiário'. de 1934 coincide com o dos autul'C3 A incompatibllldade de investIdUra,
:araslleira, "Art, 181> - E' vedada a acun:ll- de ProJetos surgidos logo apóso.ad- ou a de exercicl\), resultam, nu.:;lIc~s-

41 0_ clltD artigo 36 estabelece, Il~ 1ação de quaisquer cargos, exce,;o .a vent.o, da República: o de A~eri~o s~ das ill~ompatibllldades, da rl~ce~
Fedcrllçaa - faOO. é, 11 .. União, nos prevista no ·alt. 96,11.' I, e li de doIS 13rasihense e o de Magalhães castlo. sldade de Impedir que, por qualquer
E~tados, 110 Distl'lt<> Fedc!n1. e nos cargos de magl~térlo oU a. de um Comentando o artigo 79 da ooru;t.I-1 artifício, engano, OU falha, se torne
'I'cl'l'ltórios -11 indepenucncla ~ 11 dêStes com outro técnico OU cientl- tUição de 1891, dizia João Barbalho eom]Jatl\'el de fato o que compativel
harmonia dos Podel'es, que, . seJam fico contanoo que haja clll're1açti.o de (3471: "E' isso um consectáno CJO não é de dil'c1to,
federais, estad,ua~, ou mUlllc':PlliS~ matéria.'! e compatibilidade de hOra- princípio dn separação dos poderes,~, , lO). Em matérIa de exercicio de
n[\o podem deaertll.t aos setlS pleee1 rio", êste ainda .melhol' firmado flcalia lunçoes de mandato le~isiativo ali
·t,9s, lia suas normas, aos sellB prlnci- 6) De mesma forma quecomlna ll. sendo estabeleelda a incompatlbillda- únicas que a Constitui,úo fac~;t.:un.
pio.o, t ão !li.' t' d perda de cargo judicIário ao qUe dêle de absoluta, nâo do exercício 3Ó. mas abrindo exceção à. l'cgra - prlllclplo
Ess~ intel'prlie a~ ~ tema lca d a detentor, ainda que em àlsponibillda- dos cargos mClimos.,." da incompatlbilidad~,à regra geral

?onstltuiÇli.o n o epen e, apenas, OI! de xerça . Oartig,o 3.",! 2.', a que alude da inacull1ulação; e qUe jXlr seI' exce-
tr~umentos J~ eXá~add~'P~à~ã~C~~1~: '~'qUalqUer outra função pública" Ponte;; de Miranda, é da Constitui- ção é, e .não podia deixar de ser, eX-
tltmf cor es a o a 5 ("m.t, 96, I), .. çÕ,\). dll 1930, hoje a:tl_o 36 na Cons- pressa, Sno as refe~idas nos arti5cs 49

,?1-~na oi. O govêl'llo Federal não a Constituição, ?Cio arti;;~ 48, § 1.., tituiçã,o de 1946. a 51, ~!sas exceçoes fOral!! lns8l't~
int r ii,ti. nos ElItadoB salvo para' determina para oIi que acumUlam fun- Q.ue estasllçóe5 aprovllitem aos que 110g.o apos a artigo que PI'O\'e de mcaoVIl' _ assegUl'ar a'ollllervlmcia 'dos çoo de deputado OU de se~adol' com devendo Iniciar-se no. CoOlll1eclmel~to geral aç a.s,sunto. ° dll n." .48, a ê,qs"
seJrU\ntes principias· . qualquer outra função puol!ca, qtle do nosso Da'eito Constltuclonalnao Se referllldo o de n," 197, evldenCl:·m-
, Ql independência' eharmollla dos lsso hesitam em atropelá-lo ~ desllgul'á- do a contiguidade·. das disposiçõ~s (lUe
poderes" . "importa perda. de mandato.. •• 100, julgando-.o;e em rehlçao a ~Ie ae o conslltum!e qU1Z ai Concent1'a~ o

, ., 7) A Ca.mara doa Deputados e o autoridade totalitária, . problema e não dis\endê-10, tOl·.~a~lao
'?~ pL'incípi06 constltucionalll sObre senado não podem conceder licença 9) A ine1egibl1lds.de ê a exl.sténcll1 o ar!. 48 reitel'açã·o II conseqü6mla

a llldependência I harmonia dos po- a um dos IleUlS membros pau que' no cidadúo de situação qUe o ,01'nLl imperativa do al't. 36,1 1.0,
del'~s s~o 011 dos parágra!o,s do artl- transgrida a Conlltltulç/lo, acumllian- impecildo doe, oU para, eK-el'Cel' íllnçao Convém o55inalar que,pelo urt11-~
go 36 da COl1lltltuIÇíio. E. pol.s, apo- do cargoa, oU o exerclclo,. jw'ldlco, eletiVa dlvel'Sa de função que Já exel'- 140,. n. b, da Constitutçãll, não pod~
dltlca, Inequívoca, ~.I~ável, a potenci:ll, ou efetl\'o, de funçoes in- ce, OU da situaçiio em que se llncontr<l,_ sel' deputado ou senador o paretlt.e
tJll1ca3~ã.°d~OCd~~tol ~ ~ 1. ~~a~~comPlltlveill, Incompatíveis de se con- ~a incompatibilidade deSSa exe!stên· até segundo !?ráu do G:0vernafjor, 'J
llfO o d u ç~ OI! DI 'i centrarem em um mesmo cidadão, em S111 slmultl'1nea de cargos. funções, ou que mdica nao poder, Igua1111~nte e
~e:l~~lse d:o/';e~~~~os~a J~iii~~ uma só jleallOa de direito: se, de fato, situações, no mesmo individuo, r,es.uI- a posterior:., simult.âneamente, qU<l~
a.'!'lm como 11011 submembros dela os a concederem estarão violando fIa- t3. o qUe se denomina meOmi>at.Dl1i- quer cldadao ser. ele mesmo ~ tIL"')
M~nleíPios, ' gl'alltem~1lt.e IIConstitui~'áo, aendo tal dade. . . _ um seu pal'ente, deputado ~u .ena-

ato pa.s61vel da neC'eSlllÍrla retificaçãO, Assim, Quando a Con'stltwÇllO da d<lr.
QUando, pols,alium exegeta,. ou polll as leis internas das cil.marlls le- República declara, no artigo 139, que I Tudo o qUe deserta ao aq'li <:xp~slQ

hermeneuta. do texoo constitUCional gislatlv9.ll niio podem conter d1flll'lsl- "são tamoém ineleglveis: é cavilaç!ÍO colltráríll li. honesta exO.
)roclama, oU admite, que o artigo 36 ç6es inconatltucionals, e, no 01UlO, não IV _ para a câmara dos Del\U- gese ~ em interpretação lit.eral, ;l,;.
dl1 nossa C0%l4titu1ção ti de estl'lta' as contém; para serem . invocadas co- tados e o Senado Federal, l1.'l a:.ltllrl- temática e .telooló~ica - da t~:ILo
apli~ação apenu aos. poderea da mo fundamento de ato arbttr""~jo e dades mencionadas em os ns. I e n, cOllstltuclonal. E' inexata. é inr~J,r..
Uniao, ou o tllZ maliCIosamente, QU atentatório'. à nQ55a organização es- nas mesmas condições em ambo/! es·- é tendenciosa, é lnad1l1Jl:sivel li Ílcr
por Integral iGnorância, da Ycnlc~ Que tala!. .. tabelecidos, se em exerclclo nOll três, menêutiea nlJoerrante da verdacle a~lul
lll'eside à exata complccnoM jU1ldi~a Se, pois, a Constituição,' como Sll meses an~ceden~s aO pleito". iconsaSTada.
do texoo legal. se o não flze.r, para 1'1-. vê, é d.e clareza tão· clara.• tão t11con- está determinando incom.PiltiPilida- 111 :-la. cenformid<lde do artl;o ~2
dlcularlzar os que tenl,lam du~l~a !~- cUSlla, tl\o pacifica sObre matéria, SUI'- de de exercielo - de fato, jurldico, da Constituição,
~r~lOd~u~Ú~d~a~On~~~~l1te, _n.'IUIiC • preende e é de' estarrecer que n im- ou potencial - das funções, do man-, ·'N{) easo doO a,'tigo antecedel\~ •

\ I pugnem, que a combatam, que :l ela dato, de Deputado oU de Senador - i no de licençacontol'lne estabelece v
S) O constituinte, pal'a evitar que deeertem " qUe a· c<llltl'al'iem de ooa mandoto qUe se não extingue eom-!l'eglmento Interno, oU de v~~~ de

os fraudn.dorea dll. interprctllçl\o da fé, sem maldade, os que!e JU1g'lllD o licenciamel1to do mandatário - com deputado OU senador, €erá cOllVJcado
nossa magna lei pudessem sotismar- com tlntlUl, ainda qUe incipientes ou! as de governador de Estado (Const., [O I'esl>eeti\'o suplente",
lhe a letra, lntel'pretalldo-a ,judaica- esmaecida8, esCMSali ou precárias, de' artlgo 139, lIl, ! Dispôe, a seguir, o
mente, ou como perú em circulo de CCl1h'!clmentoB juridícoa e da clênol:t I Os inelegiveis niio ll<ldcm elidir as! "Pal'âgraf.a úmco - Não hnv~11=o
cll.rvã,o, não hesitou em esclarecer que do direito. Legu1llios seriio êsses ael- incompatibilidades de funções Inco- i suplente para l>l'e-ench<'r a 1'.lg:I, ()
o prm~lpfo de acumulação de. fun- ,'ogados de más caUSas, llla.s iUl'l<It:lS existiveis no mé'smo cidadão, A jn-: presidente da Câmara interessad.l CJ
çôes !'u1>llca5, não excepclollll.da nl1 não podem ser, llem mcsmo no &eU compatibilidade [Const., al't. 1971 é: munic~r(\ o fato ao Tl'ibunal Supe
C(»n"tlluiÇiio, abrange atl; as funções próprio conceito gênero colll_vál'ia.'! espéci~s - a elei- 'rlOL' E:eitJral par,1 pl'o\'idenciar a elel
do mesmo poder, co;no fê~ no >lrtigo 8) Já comentou Pontes de Mir,mda toral ,Consto, arts. 139 c 140), <l de' fão, sal\'o se faltH.r-cl1l menos de 110N
48, sobretudo 110 n, lI, letra c, .110 o atual artigo 36 da ConstitUição com Investidura (COI1.St al't 48 Il e c' l1l'.eBeS lHl'a o té:'1llo do p.orii>do Ú
<Iual veda a acumulaçãD de funções ,.. ..,'. . . . , ., ' ." "I' d d' ; 'd' .' ,
de Ulll mCliIl10 Poder o Legislativo fe- e..tc doutll en51l1llmen~, de cxelclclo. ,Const., aI t. 48, lI), A, eputa o o~ sen.\ 01 eleito parn .. \,::1-
dera!, estadual ou 'municipal, e: no. "O PJ'ojeto da Comissao non~e~,la a~ !l1compat1~I1ldade. eleitoral, a, :neleg,lo iga e~e1'~el'a o mandato pelo ~~lIlpQ
artigo 197, consigna Que R.'l incompa- ~dventoq da Repúbllca, o;s decl':;os 1,1' bl,lldllde, e, espéc~e t~u~. 1~11tecede, 1.a I restal.te o' <o ' ". •

tlbllldades de Investidura e de exer. n10, de .2 dej\ll1ho, e n, D14·A, de 23 oldelll de ~.ln ealae".l'lzaçaO, n de ln-, Ao ql!. ,', d~duz d" ~H~jXlSCO l.as
dclo _ de fato e de direit..:> _ de dll outubro de. 1890, Já pr91biam que veatidlU'a e a de exercido. N{to se: ~lSPOSlÇO~S l'eu'o-t;'atlscl'ltas 11>10 "e
funções. públ1cas, n Que est30 sujeitos 1I1guém, investIdo de funçoes de um pode mvestlr em função ou cargo <,1('- ! taz eJelÇao para a suces3:l.o de :i:'-
(lellutado~ e senadores, est.eM~-se Podei', pUdesse falle.r parte de. outro. tiyo, llem pode exercer aslunçoéS! plente de deputado oU senador, :11 C.. •

"ao Presidente e ao Vice-Pre.'ldel1t'C As emendus de entllo íoram tOdllS de dele, quem não tenha as condlçóe-s Iapellp.s pa:'a mga d·e deputado <lU ai:
ria R{'llúbllca, aos Mlnist,l'DS d·e Esto..j redação e prevaleceu R de ClllUf1<lS essellciais de elegibilidade pari! ~; senador efetivo. <\llld:l, porém, ql:e
(10 e :tos membros do Poder Judiclá-Sales, aprovada·a 13 e 18 defeverelro mesmo, ou. lnc:lda em disposições fÓ-I.'.se J;'I. ca, tambén1, el.,:i\:[lO p,u'a V:lh.'>lo
1'10." de 1691. Telldo·~e, hOJe, no ~ 1.", fa- l>re lI1elcglbllldade, asslln COlUo não, do suplente de dcput:1do OU s~nHd"r.

E: <,111 assim sendo, e porque ~:ll d,- lado de l>oderes constitucionais, alu- pode exereel' as funções de mnnc1ato; eSSa eleição só Se luz para o e.lso ~Ie

reita pú.bllco, diversamente do qu·c dl11-s·e, proI10mÍlla.hnente, a êle, foi eletivo quem, il-elo COl1l;:Jmlll;S.5Q de Ivaga -c não na hipótese d~ aí'I:,':;
ocorre no direito priVAdo, no qual essa l\ única diter·ençl\ qUe resultou posse, n[lO ta'er a necessária in'I~~ll-: nH'!11..., 'ratlsitóri'J. OU de imjledimzIC.•
cada Ut11 pode famr tudn \) que a lei desde 1934. Seria êrro, todavia, eret· dura dele. to, do qllese afHst'lr, por d·ete:·lllln".
nii.o v·eela, ~ó é licito ftlzer-se o QU~ qUe s6 im!>ortou em emenda de for- Se dll illcOl11llatibilldn.de eleItoral do período" do exe:'cíCio dn manda!.:>.
o. lel permIte, a ConstitUi~l\o est:tbe-lllla, Os tl'(}s poderes sà? pl'lnciplos r{'sul~<l a da investidura e d". ~Ie m- Assim, se forem nfllst:1dos cio exel'e;~ltl

bce que . . I constltucJlonal, 08 EsLaaos-memUl'0S l'estlQlll'a a do eXel'CIClO, l1ào C pO~,t. do mand'lto um sennd·ar e seu :;U1:1:'l-
."ns e;-,ceções pl'evistas lll'sta cons-l têm d,e acatâ·.\o, e a .5UUstltllj~ii,) des vel êsse. exrrcici.o "nql1anto p1lrclUr~r te, para OCl1P~l'Cl1\ o Govêl'l10 de Es-

..LlltllÇ:íO POCtCl''C6 COI1"t1tUC10ll~lS, to.lrn~ JXll!:- pnllh';r.l 0:1 :1 s·oglmda lIlcOI:l;Jat'l- l;:do, um como l:'1\'['.·nnd~r e o ou:,'J
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~ .st1l substituto elurant~ o JXlrjo.!~Xe1'CjclO d~tlvo do mandato,. abrnn-I MArt, 94, O lunclOnárle não po-Iparn trlltnment~ de saúde: 11 por mo
de tle tempn UeE',,' oCl1paç~,o ficwÍI o item o exc~clcio' IH1l!'llCilll. 'õHâ l>ermmM:ce'r em licença por pra- tivo de doençA ele pes/30a da fnm!lla;
&t;ldq privlldo de representação 110 Diz o artigo 4ô: "Desde 11 expedir;áô IJ~ Sllpl'riorll vinte e quatro meses.. , 11: pllra repouso à gestanf-e; IV. p/Ira
Senado da Rel:ública ° qU~ ni\.o p~- 'I do diploma até íl inatJg'Uraçá-v Oi! r "Mt, 110, Depois de dois anos de servIço mil::nr obrigatório; V, para.
:rt'CI! c~ndi~Qr com El' Jl;'tl'8e o (,,'p1- lel!islattlra seguinte, os .me~1br.os do i efetivo exercicio, o fl1ncionlll;lo pO- ,a tratamento cte:nterl'sses partícula
2'lto !In nossa MOglla' Lei, n<'tn c~m (,B ,congresso. NaCIonal não pOCl€l'UO ser í clrré ooter licença sem v{')jclmentos Iret; V1.. por mOLIVO do ~fastamen~
Jlrincípios que normem a IlDssa erg:.- presos, salvo em tlagl',lllte delito, .nel;n I (>".(, r('ml1ne:'o~!io, pura tratar de ín-. u:r con.luge. funC10nál'l0 clvll ou ml
nJ7-açã-o polltlca, . proce~.ackls cl'lmmalmente, .~em pl'e-I teTeSF.es partlcular'es, , l:IRr: Vl!,em cEl!'áter especial. All-

Os (jue exercem os pod€res gOV'))'- Wi lICença de sua cAmara . '. I, ~ 2." Será negada a llcenca quandO Iff7Jça de cm'ater especial, pel<) nrlWo
na mentais sã<J em palavTns de S~:>l'Y, ,O artIgo ~B, n, 1, é assím concoo-1Inconvenlente. ~o interÉsse do s.~r\'iC?' , Jl6, é 11 que tem dlre)to, llPÓS cnda
l1l!ln!lalárlos da nnçào :;~berana, clen- bldo: "Ar!. 48, Os deputados e ,sena- O atual Rt';.umento InteM]{J da Cn- i el,ecémo de cfetn'o eXe~clcio o fun
1.ro elo circulo das fac!lldade~ q:lc ela dores, ~áo poder~o - I - desde a: mara dos DeputadéS estabelece, no I cl('nárlO, com tooos 05 àll'eltos e van-
. ' i ,. .' " .. , ,.expedlçao do dIploma: a) ceJeb,'(ll', al'tlg<J 186: It&f!.ens do seu cargo,
lhes ~!lnlte., :,a Canst tUlçao, :'"....05 cOJlt1'aw c:;m pesson Juridica de di-I ! :l," Nfio se concederá, no decó~- O Rc~iment{) Interno' da Cámarn.
~e~:ou .o ~.clltor norte-amer,c.lno~ Ircito público, entidade aulÍll'qUlca ou i l'e1' • da l€tlislriWra, mais de dezoito elos Deputados s9 admite, pelo SCll

of;;,íi o JUS!I ulJ1e~to, do ~and~to, (lU. 50cieda-de de economia mlsta, salvo I meses de llcençn, ainda oue .parceln-I Titulo IX, Da IAceneU a Deputados.
JlLS marcou oàl"g,ama (la U;fllJ, E1~ í. quando o contrat<J obedecer a nor- I dament-e, para tratar de lnterésses ~fst~t. licenças, na conformidade dos
é pal~. essenCIal d-e, c~?a L. e do, mas uniformes: bl aceitar nem e.'{er~ II particulares", . I urtlgos 40. e5? da Constituição:
eao,3 a.o admml~trnt'lv() " . • lct'r cOmls..~úo oU emprêgo remunerado I Art, 187, "I 1.0 A licen~a no~ t.,;~_1 ·'Art. 186, O Deputado pod€l'l\ ob-

]~) P<Jrque as mcompatlbllld~Je~ ce Ide pessoa jurídica de direito P1Jl:lllco, IllH's d,êBte arti~o i'IJ(Jr motivo de elo-I te= licenca PRl'I\: '
f:llr~'oS, m.and!ll,OS ,ou íun.ções ..o~~I.Jc~S entidnde .autál'tl.uica, sociedade ,de Ien.cal' "nao .será conCedid,ft por PC-I,J - desempenharmlss.,llo dlplomá-
~!l·em ser el-eltol ais. d-e ln,~~t,ou. fi economia mista ou emprésa conces- dod!:! sUj'JeI'lor A novent.lI dias, só !J(). t1M ~ carMer trans\tÓl'lO: _
(lU de e>:CI"Cl~l~, há CflBOS. em ~iU~ a sionárla de serl'iço público". I, dfnclo .~er reMI'Rdu' em cuda. legil<la., 11·-:- particlpur de conP.'resso, con-
:lnco{)mpfltl~I1laaae do ~xerclc:o.r'aom· Os arti~ 4,4 e 48, n. n, dispõem tura até Que Se completem cJoze I ferêncJas e reuniões, culturais;
llhca, fatalm~nte, a da elelçM, mas s6hre a, sttuação dos membros cio lI1eses", JJI - lratamen!() de saúc1e:,
~ucec'..e 11 el,eitoral e é. contemporâ(lea cx,ngresso no efetivo exerclcio das A nlio &et r,arn tratamento d€ saú. IV - t:'atar de interé~ses Plll'ti-
lia. itlv~tídura, p:Ois com essa 52 ilij· flll.ç&es dos respectivos mandatos, fi'.) nu para trafar de' interêsses O'Rr. cuJart>s", - .' ,
c:ia R doe ex-ercíci'o, que será dec;j)'eito exerclclo que Só pode ter lugar c:om Tll'111Rl'es, IlS eAmarns do Con~l'esSO O Regimento, Interno do SenltcJo
fjUanC,O nào seja defato, E' 0. qU~ a posre do deputado ou senador, l'lr,cionnl s6 podem conceder )icenna Fed'eTlIl estabelcN" no Título 11, D08
(lCC]'re nos casos doe suplentes de se- O artigo 44 estabelece: "Art, 44, ,ryara fim ~tJeeinl nos casos tl.':ote S('1ladores, Capitulo n, Das Vayas e
llMio;'e's e de deputados e de vice- Os deputados e os senadores s~o in- diM>osltÍl'o da Constitulçã<r-- Lfcl'llc(f,r:.
J;,r,eslclent,e da República e de v:ce· ·vi('lãveis, no exercício dô mandatO', . "Art,49, ~ pel'mJtldo ao D":·:'- "Art, 24, Sempre que tiver de :m-
rovenlnd~r d'e Estad=>, que nãotêlll por suas opiniões, palavrus e votos". lado ou Senador, com prévia Jicenca senf.ar-se por mais fie setsenttL c'lJM
Jlrl17(1 ce:'to para a posse; para fi. in. O exerclcio do mandato por opinl- d~ SUa câ,mara, desemnenhar miss,lo 10U ,ClfCl'Cel' f,S fl1nç6-es. previS.f.~s no
'\7e~tldUl'a nesses cargos, OU nas Sllas Iãcs p.aJal'raS e voíc.<; é e~c~clc!o de .ê\.pl0D!ât.ica de caráter.' tl'anSit6,rio, ou artJg'o 51.rla Constltlilclio Federál,
1uneõcs, e s6 sã<J, assim .. obri!l:;,dos a freto, ' ryHrt:clpal'. no p~tran!l:ejro, r1" c~~. clC\'Cl'á o Senador comunl~,,-l() 110
'llptar, entre éles ~ 0'3 lllandat6s, cr:r' O ar!. 48, n, n. tem esta redação: nres~o", conferências e missões cul- Presidente, cumprlndo.lhe 'll<JUcltl'lr ]1.
I(os. (lU !uncões C·Dm é)·es ln::ompn- "A."t, 48, os c!cputados e senadores turais", .. IN:n,ca qUA~d{) slla ausência ,fôr de
tiveis no momento em au,s haJam de nílo poderãO: ,lI. - . desde .a po~e: ,Outros C?SOS ele afastamento do.efe-· mal~ de t.""s meses ou no c~,;~o cio
t'.<colhcr entre o el:e:'cief,o dêsse c;,;. a· !er pr<'lpl'letarlos ou dlretor de til'(' exerclC!o do mandato leg-islatÍl'O artigo 49 dn 1!,"Sma C"onstftu icpo ,
JW ~ 0-'5. d-os c-om éles .lncOm)lfi'.il'l'lS. elnp,~sa, que goze de favor d-ecol'l'en!e (~r t, 51 .ela constitu.JÇlio e ·IRg dO I P~r{l,grafo :mlco .. : O l'eqtlel'llnento,
:56 ne~"'e mOmen~ hal'el'á a poss;bi- de contrryt<l com pe~soa jUl'ldlca ae ~tunl Re~llnento Interno da câmara de licenca _PRla os fms do ar!. 49 da.
Jidr..(:e do exercício simultânw dos 'lU- d2relto publico, 011 nelfl exercer fU::~ oo~ DeputRdos) independem de \l- IOonst1t1!JÇllo Fe~~ral será encnmi
gares Incompa~l\'ei~ im;:t?l1do-se 1- ç~,:>' remunernda; bl ocur'u' c~rgo pu- cença e !eclamnm a'Joenas comun!N'-i nh~do a COInlSSfl.o competente para
tfl.D li orção pn 11~ dêles'or' :;~o 1lt!co d.o qual CO~SR ser demitldo "ad- c~o do interessado à câmara a que 10 'álm de emltl~ parecer, que se la-

; _." ., ' " P "I r.utulll ': C\ ~xercer outro mandato pertence, ,VOI vel,_ conclUirá por Projeto 'de
l1?~~r m;ompatlb.h~ade ('!l,l'C n,\~l~- !f.g-islat,il'O, seja fêcieral, estadual ou Não é facultnd/) a qualquer câmara! Resoluçao".
~",' ',c:~r,? ,ou funç,{o em per,Spel.lln ITlITT1icipnl: di nfltl,'.ocinar caUSá. con- al'.ocar competênc!.l'\ que lhe nIi é I E»ldenCla.-se dllB transcrições. ora.
~,o -,e:-:.rcIc,,~ de mandnto, .csrsp ou tm nessoa juridir, de direito pü- ot~ibufda __ nem expressa nem 1m- feitas que nem, a lei interna da Cá-
I,n~..o, O tjUe a C~n.stltlllçao veda e bUco", O compl·omi~~o'de .posse já pllcttamente _ para conceder Ilcenca mitra dos Deputados, nem 1\ do se.

n flCllmU!açao fllun! c1« m'<lJelato. de é um ato de ef€tivo exercicio da.<; para fins nlio p:'evistos a C ti Inado Federal - e nem poderia 8er
,,:wgOS ou cie fUI1CÔ'es ~ n1io a ele m:1ll- !ul:cões do lTiandato legislativo. tuJ~lio ,e qu-e, por isso, n§.on S~ a~~~;; de outro mOelo: em face da Conl'ti
f: ,ü'o; cargo ou. I~[!:;ao c~m li, P<!l.· Co,!!o se vê, ° deputado e osena- t~'ferido.s no-s sem regimentos Inter- tuiçâo - prove ou prevê quanto à
~ecl.va, a pos.<!~JJlelade, a pruo,1bill- dor Investem-se no exel'elclo paten- Iio.., licença 11 deputado ou a senador pa
M.O€ d~ ~X'ZI'CIC10 futlll'(l de (,\l~ro ria! d~ manch'lto leglslatlvo com a Se o I'lfastamentri do ellercíclf _ ra poderem ncumular o mandato le
71;i1nda 00, .cargo oU (Un!ão, hipúttose "e:;IJecth'a dioloma~âo, antes, pcl'_ t.lvo do mandndo legislativo, n~s cc:. glslativo com outra fun~~o púlJli
e~'l lJl1'e. 0[1-0 ha a.1'0fendo aClll11t11k- t.!lnto, de entrarem no exerclclo ele Sos enumerados na Con8tltulçlio ou ea :- cua acum.ulação nno ~teja
ç.lO e nao há p,or ISS'O, n poSSi')11id>tdl: fato, Denols de entrarem no exerci- pm :reI\'Jmento interno das cê.m/lra~ do privllita constltUclonalmente,
rla o,~ã{> enl;" o mandato, o c'\r~o ci(' de fato do mandato podem ter Oonll'l'euo NacIonal rOOnstltulcl'to 6) E' conveniente as.sinnJar que
e ;t funçáo de,'~mpenhada c o ainda ês..c exerctcio susoenso, com a per- prt, 52), salvo M referidos no .artlll'Ô BUconstltUiÇã?, pelo 'artigo 50, .IIMe
ofX:I.t~.nt., s;multl'neanlcnt,e em um IrÓ m!ll'~ênc1a, a"fnos, no ~erclclo de 4<9 ellI Lei Mngna, lnde:oendem de 11- ~radat!retelêncla pelo exerclClo elo
cJúadao, '.' cln'elt.Q, quando se afastam das res' cença: claro estll Cjeu oUêsse afasta- an 11 legislativo liôbreo de Qtlal-

O suplent.e c,e deputado, ele tlt'nu- nectl..as câmnrM por li<:ença, ou mento. deve verificar-se sem l'teen a qUer outro cargo público, Ved:Indo,
(Im, de flr.esidente da Pvepúbl:ca ,Vl- (,uzndo, por qualquer motlvo, ausen- ou n1i.o pode ter lugar, A eoncessió :: m. Implicitamente. que o depu
c:-Fresiclente) c de Gor,ernaàor de te.~ do exerclclo cre/lI'o, que exJg'e a de llcençll pUa fIm especIal. não con!;. cjcl~ o: o sen;dr a'Tndone o,/':'1l/':r
:Est.fld,o il';ce-Goverlladon f!6 ~em de presel1ça do Que o exerce nos atos tltuc1onal. li abuB<! d<e poder que se qUalqUe~ ~~n a ,o pe o eXl':l'clclo de
-optar entr-e lugares qUe exercam e oS que o , r;aract.eri'l,am, não pode de dlrelt() admitir por Bel' bl1ca erm~~~ni:eflrgO ou funç§.o pú
4J-e c\epl1tado, senad,or, Více-Pre.iüie)l- ;? artlgo 45 da Constitulç§.o bene- aberração constitucional. mUllí~ae Ameri~ :BRYC~, na Co
1-e e Vice-Gove!'D8dor no momer,t,) da f..dl1 .os membro8 do Con!l:res.so Na- A llcença para deixar o ellel'clelo "O Con essa ana• .all!! nala elue
ir.·,'estidura nos lugares de Deputado, c:ona, em exerelclo seja efetivo, seja de um mandAto durante !JOdo o tem- circulo ~e açrOliOqC~c1r~la tlllé~ do
{le S..nador, Cf' Vice-Presjdent~ € Yi- ~tel~clal do mandato. Por êle nM ~o d!l duraçlio dêleoorresponde à pelll Constltulçlio" o e OI traça cio
t"c-Q.ovcmad~t' no momc:lto da in l'f'S- .odelÃo S(!r, processados crlminal- ien~.ncja ~êsse mamJat.o e A ·va,ga do bora com 11 transc)'! ãque Be corro-
tlàllra llOS ltwa"ps de DeputadO de ment~ sem prevIa licença da sua, cll- ,~ar !l8Slm remunera.do, devendo dispõe nOnl'ti"o 5() 9dn

f1 cdO tl!ute
i
~e

'" ~ d v-:", 'tr.,ara llOi~ dar-se SUC."or " " d ~ ons I 11 c;ao
c'2l1~\,()r. e lee-P:'esldenle € de V:- ' t.ut ' .:""" t' naO substi· o México, feita por BARBALHO
(:-Gcvemador c não antes dé',!se mo· No caS(), porém, cio exerclclo 51-'1 et'fftvaao ;:nunclante, Quem, exerce ao comentar a nossa ~e 1891, com
n,~~~1tl), Dcsd~ qUe' ti'nham a~ nNe,;,. rr.ultânco. por membro do C<mgreSSfl, a sua me~ mand,at() legislatiVO até elltas p~lavl'll.S: "DoiB dêssEs pOdere.<;
~a. ,as COllCllCOCS de el~glhllldaae e r.ão de mandato le~ISla!lVo. potenclal- tuto eextincfo delxa de ser suhsU· OeglsllltlVo, executivo e jUdicllirio)
~f'J"!11 lIIeJegí\'ejs, Se eleitos só " m. mer.t~, e ele fl~nção ele governado! ou i lado /en Ua f ~o mandatário afns- ou um maiol' número não poderão
':'of'st..'dma no eX€l'clcio das funr,ões CIOS p1'2felt'o, efetivamente, -amparará o 'I dêsse. ~:x~r~i~~ para ser suceMOr jamalB se /lcllar reunldos na m1io de
f"l!·;Cos, de qU-e são suplent€ê o~ obri- a:il/lo 45 o deputa do ou senador se Nlra 8 v n a 110, Seja convocada uma. 8Ó peSSOa ou corporação", li
r,Brá 11 op<;ão entl'p os Ill(mr'es cuias eXlmu'em. de processo cl'lmlnal por IeleIto aaga como slrplente, ou como 8110. também, de :BAR:BALHO, aineia
:uncóes não podem acumular, ' !<tos pratlcacJos _no exercício de fun. 15) ~]'a preenchê-la, na c~mentlirio ao lIrtlgo 15 dn Cons:

Há na nOSsa história política 11m dio, do cargo nao leRislatlvo de outro nanstas ~c~~çn, .stgundo os dlc!o· tit.~~<1iO de. 1891, éstes concelto.s:
<?..,I;o ilus!!ativo dê.st. oroblema" (o do nOae!, Como as assembléias legiSla- Ji'lf(Uelredo .~ rme se lê de CândIdo f 'tl'fJnvem advertir aqui - para
&n>iclor ~8tadual e~l Minas' 'Oerals tivfls estnduals e as câmaras munlcl. (lua Po t ' ~o'/)o DiclO1lário da tln- fel' e~n lntellgéncia. do que BC re
.Júlio Bueno Bl'and!to, ele1to' Vi~e- nais poderlio promo\'el' a l'esponBltbl. ruldnde r m;~ dCld - "perml.5são,fa- .li:e atribulções de caela um d~s
Presidellte do Estado que ~Ó tomou lloade dos ll.'oVernaclOl'c.s e prefeItos Ilentl e' "r a e, autOI1Z11~âo, con- ramos do poder nacional -que
poSSe da Vice-Presidência nela IllllJl qUe,lnvocnrem contra o seu nroce8llO Laro~~to"ll~~Ç~at}~, (íc:;rtta, Pelo ~~SUq~e atl'~~ujções não PlI&S<lrn além
(rpt,ou, .por ocasião da mott'; do Pre- as ,muntda~es dos membros do con- lfeet ~ "per Itld (,a 1m c~tt~s de grada8 eso expre8l>l!mente consa
I!lJll~nt~ Joã{) Pinheirú da Silva li ,gre.sso Naclona,l? mlsSlio exe~onft~:" bl~tfIca •per- enumel'ad~: e ~Ol'lftitU1Ção (poderes
r.tutm sucedeu no Go\'érno. ' ,Tudo isso está a demonstrar" Jnnu- fieui! ou !lcltum tist I~~e:' a~ceg~: destas decorrem ~;~~OB~O~d,d~rs que

13) A Constituição da República l'e. ,~~~~~~~~i aq~~u~Ul~CeBdsAo de
d

ltoi- finrlna Sarall'slfl' é ser permitido, ser ~e:árin( para, Que )lll&8a'm Il~" °ex~~:
conhece aos dlllMltados e senadores o 'I !sI ti Y o o man a c o, ser 1)08 l'e1. as ,podeI es lmpllcitoa ou Pllr
f)xerclcle pott'ncial de direito iurldl- .~bl1 a vO

I
ciom qualquer outra funçA.o Pelo direito adm!nilitraUvo. fio que eomprcenllão), 15to resulta da pró-

f>l) mbo' i<l d' f to d '" - pu ca e et VII é. mais do que ex- se de~ende 00 artigo ln do Esta prla. indole do gOllêmo
le~ativ~ac ~ exeiclc~o efet~v:afCl~~O druxuJt\~ia,' att'lllado iI. Cllnstltlliç&o tuto' dc.s Fune10nárkla PóbllC08 Olv~ pela COMtltuiçlio", cOllllagrado

}Al, matel'Jal do mt~mll maD!l'~~:, - ~]i~:tu:~ian~~lP~r:nr~b~::~ :: r::I~n~~::Ç:eé~ ~t&llfi.o legal br;?~e~~al::;~~l:c?TON, rnt c~~-
{ls artitOfl 45 e 48, I, t]l1e .ee ref~- 141 O IlIltatuUl d03 l'uncl4>n6riOo!' 1\1 ~ de ~ ti mte pBr" ae einalava' 17 eU& ao povo, IU!-

l'~TIf ~ s;tuaçl\o doS m{!mbroK do C~m- FúbllCOll Cilli& da UtllflO COTIII@1jll es- (lU" f'll":~lfl, ~ :t~~e~~ lc.::::::. "PIIJ!_$/~isterdeq::te:bl'O ,~tt 1ge,
t're~ ~ntet d~ em!loM~!jç~ pall! (; l t~1) diI!JlOSI~õ!'t: ' tltlfJ,t, 00tl tbmot 00 aTttlll ~ _ 1, tu t1/1~ funçbes PÚbJlctila~mc J1~:~
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livre, se mantenham dentro dOi li
mite<! de llua competência traçados
pela lei fundamental",

Esta advel'téncia decorria do que
consignava MONTESQUIEU, em
"Do Espírito elas Leis":

":Fato de experiéncin eterna. é õ
de que todo homem inveBtldo de
UIlla parcela de llutorldade tende a
exagera-Ia; vai até onde encontrar
limites 'intransponivels",

18) ,A Constituição da Repúbllcn,
Que n1\o dispõe, sÓIll'e Ucençaa no.
Titulo VIII, Dos Funcionários PÚ~

b/icos, prescreve, no Titulo r, Da
Orgallização Feàeral, Cnpitulo II, Do
Poder Legislattvo, Seção I, Disposi-,
çõcs Prel/minare., artlgoa 48, ! 1,·,
que "a falta, /lem IIcença,à11 sessões,
pOl' malll de sela mesCII cOIUlecutivoll,
Importa perda de mandato", E, a
seguir, estabelece:

"Art, 40. E' pel'mltldo ao depu
tado ou senador, com prévia licen
ça da /lua Cll.marn, desempenhai'

missão diplomática de caráter' tran
sitório, ou partlcipa~'. no estl'angelro,
de congress~ conferênc1aa e mlll·
sões culturalll".

"Art, ,51. o deputado ou senaelor
investido na função de mlnilltl'O ele
Estado, lntel'ventor federal ou se
cretllrio de Estado, não perde o
mandato,

"Art. 52, No CI1oS0 elo artigo ante
cedente e no de lIc'enças confol'me
Clltllbelecer o regimento interno, ou
de vaga de deputado ou senador, llerá
convocado o respectivo suplente".

Como se vê, a. Constituição, que
prevê li. concesaão de licenças pal'a
o deputado ou senador deBllempenhar
miMão diplomática ele caráter tran
aitório, ou para. participar, no e.s.
trangell·o. de congl'essos, conferên·
cill.5 e missões culturais, só permi
te que um congl'esslllta lleja inveatl
do em função de ministro de Esta
do, interrentor federal ou' secretário
de Estado, hipótese em que "não
perde o mandato". dai resultanelo,
necessál'iamente, não só a, vedação
do cKerclcl0 ele qualquer outra fun
ção pública. como a fatal perela do
mandato para o deputaelo ou sena·
dor que ae inveBte em tal função,

.'\. Constituição dcfel'e, no artigo
52, 11 Câmara elos Deputaelos e ao
Senado o estabelecer nos 'respectlvos
rcg'imcntosinternos o..~ casos de li
cença de seus membros; mlUl,ve.
dando-lhes, expressamente, pelo ar
tigO anterior, sob pena de perda de
mandato. a investidura em cargo, ou
função, ai não enumeraela, impeele
lhes a inclusão enh'e os casos de Il·
cenças o destinado a facultar o que
nela é, inequivocamente, proibido,
E' por isso que nem o Regimento

'Interno da Câmarn dos Deputados
nem o do senado Federal pl'evêm
Ilcen~as pam o exerclcio de qual
quer função não previsto na Constl
tuição.

Deve-se, aliãos, assinalar que a 11·
cença não cxt1ngue. mlUl, npenas, in
terrompe, suspende, o efetivo exer
ciclo das funções do llcenciado, que
não perde, definitivamente, o di
reito a êssc exercicl0. iIs funções do
cargo, ao cHrgo, cUja propriedade e
posse ficam-lhe nsseg-urados, Inan
tendo-lhe, assim, o exerclcio poten
cial, juridko, do cargo. e das SUllB
funçõ~s, Dcsta forma é evidente
quc o afastamento do exerclcio efe
tivo de determinado cargo, ou fún
çfio. ];01' melo de l1conçn. não é meio
hibil para elidir, para contl'al'iar, o
principio cOIl.Stitucional que vedn a
uculllula~&o de cargos OU funções
de !loderE:l divel'SOS ou do mesmo
POd{,I' , Só .poele ter licença pal'o se
afastar do ex~rcicio de função ou
cal'go o eletentor deSBa 'função ou
d,~sse cargo, que não perde o qUe
continua a possuir. evidenciando-se,
flSBilll, a imp08ll1bl1ldnde de, acumu
lar etlta aituaçíio com n do exerclcio
de outro cargo, (lU ele outra função,

19 I A compe~ncia é' a há de /ler
sempre, no 11011II0 direito ]1Úblloo. ex.
pI'essa. Quanclo nia dotel'minael& 1I~

teralmente - n04 casos expllcitos ou va com o de go\'ernador, qualqU'Cr pressão qualquer "funcionárIo públi
lmplicltOll - 11:\0 existe, E.se lJãà que seja. o momento do m"clo elos co" (art. 50), a todo e qualquer fun
há elispositlvo c011lltitucional atri- 1101s mandatoll, o legislativo e a exe- cionário pÚbl1co, seja federal, e.stadual
bUindo à. Càmara. dos Deputados e cutivo, ou municipal; e segundo, que lle l'ete
ao senado Federal competê~lcia pa- 22) No ,seu artli!:l Inielal, a Cons- l'e, entre as exceções previstllll 110 mes·
ra. conceder lice',19as - que é ~x.. tltuição da RePública alude a() podel' mo parágrafo, pe:o art. 51. a 1unClO
ceção à. l'ogra do exerclcio perma- públlco. a "toelo poder" que "ema- nários feelerais _ mlni.:itros de ESta
nente de função pública - para de- na do povo e em seu nome será doe interventor federal - e 'a funcio.
terminado fim, como podem essas exel'cidO", nárlos elltaduais _ sel:l'etáriv de E:;
càmaraa arrogo.r-5e tal faculdade? Como definir o ).lOdel', a. q\l~ alude tado, t "
Jamais alguém indIcou a disposição o ~ 1,° elo artigo 1.0 da Conlltitul- 24) "poderes da Uni&o" e "OU 1'0
cxpressa, ou implfcita. em que se poder' na expr'<So>ao do artigo 30 e seu
funda a permlS8íio paar a acumula- Çâ~~der é o conjunto da estática go- á 1," da Constitulçáo da Republlca sao,
ção ele miJ.dato eletivo co moutro de vernamental,a organizaçll.o e 10 a~a- pois, todo e quaiquer eles podere~ alO
igual. ou de diversa natureza, A1!áa relho do govérno, e da dinàm ca Oll organização federlli dos ElItado~ Um
se fOSlle licito a um congressIsta 111- agentes do govérno, ou seja a açAo elos dOfi do Brasil, que constituem a !,'e 4

vestir-se em outl'a funçAo, ILlém daa t Pode se dizer que o po- deraçao deOlle/l .l!oStados,
enumeradas no artlgo 51 da Com- ~~;e~n~n:tado or~nlzado e em fun- Quando iIo Constituição estabelece
tituição, essa investidura, como t que
ocorre nos casos desse artigo, inde- cl~o~~:ndo o artIgo 1.. da atual. "são Pvd'"res da União o Legislati
penderia. de licença' e tel'ia iugar Constituição da República, p'Ilntes de vo. o Executivo e, o .lueliciál"O, mae
ipso jacto, sem necCIIsldade ele 'luto- Miranda ellstin..ue: I penClentes e harmônicos eucre s,', ele
I'ização da cll.mal'a a que pertença o "5 _ A União compl'een~e.,. A, pois de haver e~ta~elecido o PI'lUclpl0,
Investido. A cll'cu11lltâncla de soll- União e ordem geral, em vez de Unia<! li ser olledec.do pelos Estadoll, ela,
citarem os interell6ados na trans- em contrapoillção a unidade intra- "indcpel1den'ia e ill1rll1en.a t.I,.s po
sl'essão da C0118tltuiçflo licença para estatais (ElItadOS membros. Tel'I'ltÓ· deres" \al't. 7.... ViI. b), tem em v•.s
exercerem função, ou ~al'go, em que rios, Distrito Fede1'UI,: 4.unici~~OS). ta que nem o podeI' púol1co nac.ollai,
não podem, c0118tituclonalment~, in- Por isso os compreende li todos • llem o dos Estados mlmlbros da nossa
ve.~tir-lle, denota que lhes não é 11- QuandO, no mesmo Titulo I. pa ~- Fedel'açao, pOdel'ão organizar-se io,'a.
cito éllse exel'cicio, que lnelependel'ia, gam,açáo Federal, a C0118tituiÇao .dJ:l- desta norma de tl'lpamç~o do pO:ler.
se legal, Be constituciOnill. de auto- põe no /leu artigo final, o 36, que 'alIO e não e~sa or.anização 50 seja obl'lga
l'ização outra além da da pl"Jprla podel'es da União" os que enumera, tórla para o govlÍl'l10 do' COll) unto ..os
Constituição. o Legislativo, o Executivo e o. Judiciá. Estados Unidos do Brl1oSiJ, o s'ovêrl1o

20) Não hll argumento sillcero, ou rio está se referindo, sem duvida ai- teto dos demais go\,ernos ela l'edem
honesto, a se opor aos aqUi aduzi- gi~a, ao podei' público tripal'tldo em ção qu~ é a nossa República,
elOll em elefe.sll da Constitulçâo e em legis.a tivo, executivo e judlcilll'lo. em O al'Ugo 36 da COll5tl,U,çáo ela Re
repulsa ao atentado que se ihe des- todos 013 componentea doa ElItados Unl- pública e:;tabelece norma gerlll, ou
fere quando se concede licença a dos do Brasil _ ao poeler central da pr1l1clplo, para, a organlzaçuo Sover
deputado ou a senador po.1'll o exel'- ~úpula do regime federatiVO. ao, poeler namentai aa Naçãel, aorangendo nessa.
cicio de função diversa da do rCll~c- imediato elOll Estados mem'DlOS da organização o governo singular dos
tivo mandato, por ela não facuita- União e ao poder municipal. Não se Estados lederao.os e o gOVél'Il0 de caela.
do, Só por mallcia, e não por ig- pode preteneler que os podel'es, ou 11 um desses ElItad'iJs, orgaOlzação fe.
norô,ncia, pode-se desertar à. razão poder público, ela ,União, ai l'deridos, deral é organização ele F.';tados em ElI
neste caso, mallcia que dee'orre ae não cO,'11preendam os poderes consti- taclo e não a or,ll'anizaç;'o Úll1ca, ape.
inverdade - lIlenrlatia est ja,!sa a,~- Luldes nos Estados, nos MunicipIOS, no nas de Estado ull1tario, não COletiVO,
sertio cum intentione jalleneli. Dl.stl'ito Federal e nos Territórios. ~e1U oUtl'<lS ll'ovel'nos, autOnomos e I'eu-

21) Pela C0118tituição são incom- J::, aBllim, de evielência inconcussa. nielos em organização estatal de Esta-
pativeUi os mllndatos eletivos dI: que 013 dos aglutlnados, ou feeleradOll.
deputado e senadol' e de' governado!' "poaeres ela União" (art, 36 da Oa Pederes da "União". são os po.
de Estado (alt, .139, IV), Se, pola, Constituição) e o "outro" poeler (~ deres d'os Estados "Unidos" do Brasil,
o mandato' de senador não poele coe- 1" do al't, 36 da Constituição) com- de todos êles. reunlelOll, e el~ cada um
xiBtir em um, mesmo cidildão com o p'reendem, na eXPl'eBllã<!do ~ I,. do déles, separadamente, .sem exclusão de
de deputado, ou senador. culTlO se artigo L" da C0118tltulçao, os da Na- qualquer dos Estados dessa União.
pode pretender que nele p08lla coe- ção e, além déSSe, os dos seus mem- 25) Pam o poder judiciária nacional,
xistü' o mandato de deput'ldu ou bNS os ':dos ElItados, o Distrito Fe- a função de "outro" podei' que e ve.
.senador e o de governadOl'? Não é der~1 e os Territól'ios", não os sepa- dada constitUCionalmente, não é ape
uma e mesma COUl'la a coexUltêneia rando pa!'a dispor aI, exclusivamente, nl10S a, de poder do aplU'elho governa4

dos dois mandatos, qualqu,~r que sóbre ~s POdel'es do govêrno federal, mental dos Estados Unidos do Brasil,
seja a precedência na invea~iliul'a de do 1l0vêl'll0 nacional soberanO, com ele- mas qualquer outra função pÚblica,
um' dêles. ou, por se veriflc...':er..l es- clusá'o de todo e qualquel' oun'o Po- n~e todo federativo. ou em ead'a um
Sll.8 investidums' em ordem dIferente. der da nOSlm organização fedel'al. os dos seus Estados membros, conforme
desapal'ece a coexistência imp()ssivel, poderes autônomos estaelualB e os mu- o seu. .
tornando-a possivel e compatil'el o nicipais, "Art, 96, Ê vedado ao juiz: I _
que é incompativel esm qualql!el' l'CS- 23) A Constituição ela República es- exel'cer, ainda que em di:;ponlbilida
trição, eKllressa ou imp1fcita" Se ~l11 tab>elece: de, qualquer outra tWlção púbUca sal
matemática a orelem das oercelas "Art. 36, São Poderes da União o vo o magistério secundàrio e ~upe
nãoaitel'a a soma e a dos t~tOl'es Legislativo. o Executivo 10 o Judiciário. I'ior e os casos previstos' nesta COllS
não modifica o produto, o l·~s.:ltacio , d pondentes e harmônicos entl'e si" tituIçâo" sob pena de perda do cal'go
da multiplicação, como se p'laepre- 111.eo~' ,', , -, • judiciáriO; no _ exel'cer ativlelad~
tender que incompatibilidade Q~ dual' ~eou~-se est OUtl li dispJsiçao , polltico-]Jarti~aria",
situações, deelolll mandatoo, de dois • ~ 1.. O cl~adâo .investido na fun- A t' d
cargos, ou, de dUllB fUllçóe.s, se mo-' çao de un~ deles nao po~'erá exercer a Ivi, ade poiitico·partidârill defe.
dlfique, se inverta em (~ompntl'D1li- Ili el,e outro, salvç lIll" exceçoea previlltas .sll ao juiZ não é apenas a que pOSQn

ne t COllstltuiçao exercer na osf'€ra dos poderes fedel'uis
dade porque se altera CI ol'dtm da ~ a , _ é tóda e Cjual~'uer, atividade dess:.
constituiçúo dllllses mandatos, de , "O,~tl'J", a .,qu~ se ~I~de ~~. retl'o: natureza a ser ex~rcida fedenimentc'
cada illve"tidw'a nos cargos, do llU- "raruclllo par~glafo, e ~UtlO pO,del d '
cio do exerclclo isolado das lunçõe3 "pel1flS da governo da 'naçao braSileira, esta ualmelltc ou mUnicipalm~nte,
Gue não podem sei' conjugadas? Se ou!l qualquer outro P?der da organl. Pal'U, todo {) funciollário público 
não ê possivel determinada coexis- ~lIçao Fede!'al da naçao, a ql.te se su- e o artIgo 192 niude a "serviço pÚblica
tkncia, se não se pode macumUlltr 51- oorbl11am o artig-o e o ~eu pal'á3ra1o? federal, estadUal ou municipal", - u.
luaçõe.s,uf,o llnporta a ordem elo As "ex~eções prel'lstas nesta Cons- C~:1St,ltUjçao €:tubclece:
aparecimcnto de cada uma aessas Lituição' 'ao tinal do pal'ágrafo são d Alt, 185, E vedada fi acumulaçii.o
situações; o que, sc veda é quc elas Para o poder legislativo da naçã'o ~ qualquer cargos"," ~CI11 distinçâCí

a.s do , Id2sse.s ':'luaisr,ucr" C,ur8,05 e111 iederals,possam, em qualquer momenLo, ,em e 'tHdu
I i t t"Art. 49. Il:, permitido, ao deput,ado' s. ,a,l~ ou l11~Il.C1PU:S,

qua quel' nstall e, ser 'ut'CSCll"mLS, ou Sel1adOl', COl11 pl'e'vl'a Ilc"nça, de sua I 1'\0" 11,U10 "'lIr,! ,D,as FU,ncionúriosser s0l11ad~s, ~CI' l'eullidas, em 11m • P wltco C .
mesmo Individuo, A l11Ctlmpatiuill- camal'll, desempenhar m;ssÍlo diPle-j ~ ,'o' s~ a Ol1~Ll'Ulçao l'elere-se, 110
dade é da coexistência del1s, é da ,mítica el'" caráter, trarurtóI'io, oU pa!'- a. ~lo~ 1:4, a , "
existência delas, slmultãneamel~te, ticlpar, no' estrangeiro, de COll~l'ess08, a~ ,pe,~all~, JUl'ldlCas de direito Pú-
ao mesmo!! em qualquer tempo, em c'0nferencia se missões cultul·als. bllco 11:tCIllO , sem eli'<Cll1gul-Ias el11
uma me.sn~a pessoa, elt: um só ci- Art, 50. Enquanto dUI'ar o man=ato da. U111"", elo E,,,tado e de> Municip,u
dadão, o funciollário público !lcara afastad~ como.11o al't, 14 do CÓdigO Civil, .. '

do el'el'cic:o do cargo, cantallclo-se-lJle AillUl. quando o urtlbo 3,6 da Cons-
A Incompatlbllldade 1,f1o aparc~~ t~nl]Jo de S~1'Viço apenas para promo- tltu,lça{J a ade aos "Poderes da Ul1lâo"

enquanto é .singular a situação dJ ç.u'J por antl~uldade e aposentadol'la. o ,faz no seu 11tulo 1, Da Ol'çani~a.
incompatível. Desde, porém, que as Art, 51. O deputado ou li'enad'or in- 'iao ~'ed"l'al, .10 qual estabelece,' 110 111'-
situllÇÕea incompatlvel.s se divis~lll vestido na IUllçao de ministl'o de El- tl~~, ill~ClOl, •
se l'euném, em uma só pe&l<la. não todo, 111terventol' federal, ou sec',~tá. ,1" A Ulliuo compreende, além
há. artifício capaz de disslln11~il'r a 1'10 de ElItlldo. não pcrde o,mandato". d~s ,E.stad(Js, o Distrito Fedel'al e CíI
incompaUbllldade, Do disposto 11'J5 transcriws 49 W 'l'el'l'ltõrios". '
~e um governador 11[0 pode p',<~r: e_51 se vê prllneiro que li Conatltul- 26-, Ao _COIMntar o artlgo43 da

cel o mandato de deputado, ~U se lçao ao se l'ef'erll' no ,i 1,' do utigo Constltul,ao, C~(;l'e. cU 1 Jn';e8 de Mi
nador;, nllo pode deputado ou sena- "" ,,' t "p' d', ~ , I'auda'
dOI' acumulL'll' o llmndato 1~"'lsluti- 01\1 a ou 1'0 o el a..,l'allge com II ox- I •
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-4;. Antc~ dc Ile empcssar, deve0 Projeto de Ldn.l,024, Art.. 7 ~ que ointerêlll>e pú. nora Que qu17,er scmnenhum imJ)f.JClt-
4lCPUt:UI0 OU srnnC:nr GCmitll··i.e dCl d" 1nr'F.; blico nil imponha ~igUQ ~ô!):e o u· mento, 05 que, porém, .se a~ocjRram
Cltrgo publico de que BrJQ delnlMiVel " '7 J ~unto, 1\ Juizo da Ilutorldade compe- à Caixa depoÍll daquela data, flcHIIUll
11.(1 nUlo, ::'1'. ela 1\0'>:I·n....:)r oU aepu· Regula o ~ 36 do art, 141 da tente, t<l'® a<ltlêle qtle ln\'oc~r neceui. presos .ao tator idade. isto Í", 'lI> po.
tadoettaciual, pl'<:[elto cu vereador, Constltltiçáo Federal, d8de de dl)fe~a de direito ou t'le escla. derão apo~ent!l.r-sedepoJ,s de com-
4it:\'e antes r~Jlul1ciar o man~:lto" , fecim<:n!o de nel/Ócio adminis'.:'ativo, pletarem 55 al,os de idi\de, Par" 06

"O' Queraeeitll OuU'o lllanwlt.O per- (De Sr. ~.dylio Maltlns ViIlM) poder!!. ollter. medIante requerimento, pl'imeiros!e eKige apena~ o tempo de

ele anuéle que ace:tou em pmnelro lu- O C 1 I ce!t!d~o Que Cvmpl'O\'e o fato. servi~o; para os. segundos. o l·en~
" d , .. ! "U:ll\ 110 onV. -e:;so Naclona tleCH' \1:. Pani~rafo ~nico, O Nquerimento de de sel'Vi~o. mltis K idade, Ri!,I}(ll'l,hutO.

~tu·. A o!.-~üo . eve ser v..... ~ ~ ... ~ . ..~ . . I . '(. .
nwul'<Jlllo em que se to)1la posso do se- Art. 1.0 Sempr<: que os int~l'e••cd"s qUe trata éste ',utlgO, sem encaml. na :el uma .. peninha para ,ti,r"}la-
~umlo nlal1l:1nW, (je modo Que o exere ° eX..'illU'2m. Ul\.. ;epartlçúes pünilcas Inhlldo diretament.e ao Chefe da !te- I lh:ll' " ~nmde número de tmbaJ!,adO
eicio dcsdois jXlcie acanctar a perda f·edl"l'llls. Cil'!S e mJlitares, in-:111~iv·~ pllrtlçi\.o, qu~ dar-lhe-li tl'am!t~,,;,~o reI!, tatl'e:/: mesn10 o mQlO: numero
Cios dois, autárquicas I) sociedacle~ de economia prefer€nclal ou, !e fór o lias:>, !unl1:l- db1eB,

"111) A perda de mandato. "decllll'a_ mistn, s1'!o llb:-izaclns a fornec·r ,'eribo Imenla:'1\ o despacho dene~atório,. Vi'llndo corri~.;ir c,lSa. Rnomalia
el', pe'a Camal'" a· que llcrtcn<;a () dcs dOcl1n....=nlos entre<:lues, acre~cen-, Art. a,o AuegUtlld8ll as ?rc!erênr..\;'s apl'esentnmos ,t l'f\ta Cám:trl\ o 1)),
(l~pUt;elo ou senador", pCl' ,infrr.çilo do tand<Hhes, qUando Yllicitado, <} ón- I determmadas etn lei, será o~er"ada eluso l?rojNo de le:, .EssE'. (jueslAo
~I't. 48, lI, ,h, resul~a 00 fato de damcnto c'm. a e~pI'cJIicar,ão cbs da- Irlgcro&ll ordem crcmol6glClI. no anda- de lln\ltRr otl. reHGrmgil' d'rel'o~, é
~<:Il".'nT, Nà{) se eXIge o eXeI'C1~1O. De tns e de,%ino~, Imi'nto dos expi'ihentCIl, muito Séria, de\'elldo merccer dos 1e-
~ 1'- U '€na"'o~ qUe ParágrAfo único. N·211hurn rf'qu"l'i-· ,A.rt. 9.° Terã·o caráter p,l,·er"rl.nc\n- gisllldol'es 1\ máx;mR aten(;ào, A.ssinl
m()(\O que o cieputnoo Q - , ~:' I ~ I m lje I) IIt I ~ 1\0 ti I { \
(lcupa o cargo Ue1l1IbSJVe! a nutJ, fica men to ou 'JCtlCii<l,. em. t~"m<ls, :>O.6en\ 11SSlln~. 2. r€c a . aç s J lI' 11 como se xou i</lue fi c 3 tll --: L'~ (e

ue ~' I !er recus~do, S?.l'!O ~"andoQ, su 'cit" a cUmpl'lm~nto d~Eb\ lel. . . outubro de 1931 - PQ<!er-se-l:i !lxarn . dilema no dill.. mesmo em q a , A t O N h 'd j't as I .,
~ullr po.sse:ou Ile demite a~,tes de lmué'st<l (\Q élo, n~o eSl.pja 5~lado r, 1 .• en um IlcrVI ar su elo outrR qUl"quer, ao Rca.,oi Bem lil1be~
.~mÍl-Ia,OU toma posse da cade1J'a con- h't, 2." A fim d€ ~arnntjJ' o ,':Í'1lcio Ideterminações de.sta lel,poderil. \\fas- moo que t'l\m data foi a da a~sinatlll'a.
.... . m1l1tanea.mente per- nnrlam~nto do!' pl'()C-e~5f\!;, !el'Í1D ob.~rl'- . tar-s-e do cargo ou funçao, para Uns do Decreto n,"· 20.465, - a lei bá.Slca
Ilre-SS1,?nnl para St \'ados OS M'1uintes prRm~ lr,áXÍlnG;,'1 de férIas, llcen~a prêmio, llc-en\'a para dl\ Caixa de ApOllenr,l'ldoriR -maS
«\e-!l\ " . t do 'ons~ltu- n08 dtrer"nt,es órg,u'!; adn1Ínis'.ra:lvos: tratamento d~ ll1terê6l!es OU remo<;~o eBsa cil'cunstància nÍlo justiílCa. em

.llste e o elllill:amen o mani~est"r-se a) nJl8 p-"~l:es e ~I'r';i"o~ _ 7 djn,~: a p~dld.o, M!m que renha oe8pl!-ch"U10 ablloluto, que li dl'ta pasassc .. figurar
ClOnall~t:t, do Juwtn,!lO i - em tel" Õ\ moB Dlreto~la~, DiviEÕ<?S ,2 ~'lUi'll tedos . os papél.5 Que lhe esbv<'r'lm na lei 593, como Iimitaçáo de um (li~
I!oilre o t~Ato ela ~OI~S'I~U 2l\()~ 'Sre cnSQ valenlt's --' 14 d!$,';: . cc.llflaclos, . l'elto, Tendo tel11\lO de serviço, qual-
que ojlll1ar" CO!1l0 ad'iog: d ,_.soo 'o- c"' nos D(pnrtnult'n('1oS e l)i"e!;ol'la~ ~t, 11. FIcam excluldos oas Jl~~~- quer um poderá ·aposelltar-se. inul)-
concreto UCOlIeme, p.ua,o "U:II se c Ger:lls -- 21 dias: ICl'lçoes desta lel: pendentemente àa idade, Daremos
lima deterlll~"da soiuçao. ,_ d) nCl!l Gabinetes Ministe:ia!,s _ 30 O.) os I1roced~mentos JUdlc!als;. iml>Ol'tRnciR, )}Or <>s;;im dí~er, :.pcnas

pode-soa aCltu:tlr ,~ue a C~n~tltulça~ dias. b\ ot. .pro~dlment<lS ex-OjJtelo, à "idade profissiol1ai" ou "previ-
veae, pelo art1.0 .3~, IV, paHl o go * 1.0 Os s{'l'\'idol'cs, ;TJdivl,1a~Jmrnte. c) 05 JUGUenw8 e proce,ssos aámJnJ~- denciârla", como queiram. dcsprezan-
'\'Cl'llaOOI' elf:gel'~s:: de~ut~do ou. sena: não poderãoreool' c,1.l0J<:u<:1' ?r"Ce!.~O i tratívos; •. . do a idade cll'i], que nãQ deve in-
llofllC em exerC1CIO no~ tles. meses an pormai: d'?:. I d) os exped.entell que tenl1~U1 re::U- I fluir no caso,
te,riores ao ploeHo e, ao mesm~ tenwg: a) 1 dIa, para despacho Jnt?l'locutó- i lado o seu andamento pvr .el CGile-! E sahido que, se.mpre que. se cria
naü vede que esse mesmo go.elnan! 1'1<\: I cltIca, uma despesa, deve ser prevista lJ, ne-
aeumule o seu mandato com.~ man- b) 3 dias, para Informação; Art, 12. Esta lei entl'ard em VlgO! Icessária fonte de rtnda, 0\\ seja a
à"d\,(l de deputado ou ~enador, Se~la c, 7 dia~, para parecer na data de sua puhllcl\ç~o, rcvog,,-d~S receita, Esta, pOl'ém.está antomà.t,i-
ailerrant~, contl'asenso que Mlsm !~- . ~ _2.0 Os de.spnchOs dMíniti','os d{!- aS dlsposlçõ-e.5 e~ contrArio. cllmente criada, Antes da lci 593,
lI'., .E URO o e, com.. soe demonstra, \'era~ ser dad().~ dentM do~ prrwol; , . Just Jica~do nenhuma aposcntadoria estava sUjei-
demonstrando o que e de eVIdenCia a estabelecidos néste arti7o, contados Diz li. Co~tjtuiçllo PedertJ, II.rt, Hl: ta ao desconto de contribuições, A
tódas as ra~ões, sem, precedentes ar· da data da entrada OU devOll\~ãl) ao ! 36 A leI as.segurarl: novidade· foi a lei 593, quem lal,çou,
jumentos emcontrtll'lo. órgão respectIvo, . , , I - o rápldn .a~amÓb~? ~~s prv- A l>posentador!a pOl' tempo de serviço

27) ~"Ois de assin?lar que "O de4ii- ~ t3,0 dQual1dod' trRtar-~e de Jul'l.a. ceror·8 liaM JêenPc1~;,.} 19.-i~d~ d<JS passou li sofl'e!, d~onco de 7~';. sóbre
. r.,. .'. . .; ,men<J e ey,ll'? :ent.e volllr'1ü.~o.·aFSlm -, v~ V'''~ , o "alor do ·ltimo·'l'·'l'O d ti'd"ó:P<Jtu;mo arlntral'lO e VIolento c l!emple I 1Uiic:',.' , ". ~ I despachos e das informações qUê 8 " ,ti ~, l~ a a. 'I n e,

é .. da ilegtimidade" CêCI·e. CO . €lanO ~ qUt ap.es~ :t~. ln~ ,.oi êl fi salário eQ;e geralmente de \'alor I!U-
COIlllequ t;cm , . , cl ., Ide um requerlmenlo ou Of'Ln.1 , • os es se re ramo . _ pe)'iol' ao da fl""'sel1tadol'in Vê se
"eu Gugllelmo Fel'l'ero em O Po er, suJeito~ li pfl~t'l'e" e os ~lle t"n',am lU - 11 exp€<l1çao dn.!l c-ertld(\e& 1 ,,- t d' , , '., 'I·.t . . . ". '. ' requerida:; lllll'a defe8lt dI) direit/)o po s. que Q lloposen a o nC,Sab con~

,.A sociedade não surge de contrato, trllml a~!lo o;'hg"tOl'la f.:ll'l mais de á. . F'ev ei- d ~ diçóes nií.o l'epresenta grande ônus
IDas da própria natureza humana: I uma unIdade da F<>deraçao.. OI: desp3- A.IJ~n };;(J, ti v~~·(J e 19 U, - plU'llli Caixa, ?ois o beneficiado con~
6eja a 3ua orillem. divina OU natural, 1'.1'.08 cldinttivos tNrio 08 prn;:,,; n~:'e$- Y 'O (Ir 7l! a, tlnUll a eontl'lbuir nonnaln1chtc, ou

Cl homem é o homem \XlrqUe tem cons- e1ÓOS da metnde. " p 't 1 025 d 1956 seja, continua a pagar li cOl1tribui~iio
ciência do belll e do m!l.l e porque só ,H."Se o r€<!lleJ IIl1<mtO ou pet:çáo rOle o n., l e . que lhe cabia quando em atividade.
:P<Jde Yi\'er em eBtado ~regilrjo, Mas tIver dt' se!' mfor,mado por mats de Altem (h~ (lrti(Jo~ 10. e 2 ° da LeI Nêsse. CMO. a receita não é l'elatl\la,
111' bll.lle do poder, o 6r~ão mais im- ~~l1tír~Al?t';,.~~,~:2i~·t..g~~~el

U
1i":;- n,O 5113, de 24-12-i948, quê resta.v.- ao lIumento de despesa., està CiMO,

)l?rtante da aoclt'~ade desde q~le le- rlor os~pra;'ós" se;r.o 'contad~s t;n~a~ a apountad01'ia para os jerroviá- M~s: e !"S 30 a;nos ou llHIlS de contrl·
Illtlrna, encontra-~e. uma e~pecle, .cle ~~s uautos to-em 0.5 61' ãos subor- rioa aos f.Tiniu e cinco anos de ser- bmçao Já reallzndas?
e<lntrato. SUbentendIdo: ~ prmClplos dinado1 • g viço e dá outras providênCiaS, Toçlos sabem(Js que fi l11odemli.tell-
de ielllLlmldade saO~lmp,esnlente as A t 3o 'P. r de • ..\) r . dênela do Se\l:Ufo Socilll é con5idcnw
%órmulas dêsse contrato sllbentblldido, d dI', , a',a ms,_ re~~"nd~")' <Do Sr, BatIsta Ramos) a~nM o "per!o(lo-contl·ibUic1ic". Mes_

t . 'ê 11 e . a e, os nraz.os sezao con"a ',5 :la . . . mo que êss " 'd c t· ... · ~ "eu rI'. as quaIS o 80\ r OOS iover- data do rc'cebtment;,., d()s dacumel1tos Artigo _ Fica SUlll'ida no artigo 1.,0 . . e pera .0- o~ rlvulç"O
nlldos dt'o c~da l~ar e ~e citda epoca pel(]s 6rgil.os ou sel'vidores, de~I.RrRda da LeI ,n;" 500, de 24~12-1948, a frase Inão"correspol1da a Ull~ "~~núdo-tra~ll;;
podem esco,her, (Jaoa pUnelplD de.le- em liVro, ficha ou no próprio desM- _ adlllltldos aO .sel'V1ÇO antes da "l- lho , ?~ t.;nhasldo realizado por a
eitlllndade IlAa. ce~t<l nUlnero de r~- cho, A rt'sponsabiJidade impllcâ!',\ 'em géncia dêste decreto _ danclo.ns, des- oU pOI b '. desln ou dRqllela mflnelra,
@'rl1s para ,a aqu1slçao e para o exer.cl- falta gJ'fll'e de. CIll1'!p!'im~nto (10 dever !R fOl'lllll, ao arti"o I'eferido a segui!1- mesmo l\&Slm o direito ndqtll:rldo ~
elO 11.0 j)OQ,er: Q contrato llubc.ntendidO.. t' serÍl punido na c'.lI1fol'll1idacle do te redac;i\.o: "l!:' concedida a,posenta-II um. s6 e deve s.el' l'€Spelt.ado. N.Ao
eata'belece, por essas rearas e pcl' eom-I respectivo Estatuto, dorla ordinál'ia em caráte1' especial, se deve daI' um direIto major a de
pl'omlsso reclpl'OCO, que•. enQ.uanto ". PlIl't\1lTllto ~nlco O 1'l!1'vld0~ qu" aos ferrOvlp.rios e denlais trab111hlldo-· termil\l\do '6.~upo, "TodOll são Iguais
;rodeI' for adqUIrIdo e exel'cldo pelos, I'eceher fora do lJrllZO um exu,o;;!:ent<" res a que se refere o artigo 1,0 do De-I pel'ante a 11'.1 ' •._
~ue mandam de acordo, com Ii~ reg:a~, Iig·ualm€nl.e comet€l'á fnltll <i~ eUm- ereto n,o 20.463, de 1 de outubl'O de Sala das ~essoes, 8 de fevereiro de
~.s súditos lhe .obedecerllo. c.nda pnn- i.1>rimento do d€V€l'. se ·ná.) levar a 1931, nos ~eguintes bases: 11956 , Batwta Ramos. I
&lplO de le.mnlldade compOI'"a, con- ocorl'!'ncifl ao COllhecimento elo sup.'- R) com trinra e cincO anos de ser- , ,
~~uentemente, o compromISSo ele obe. irior l1ietál'quico, ap011tanclo-o no 111f- vi~o COI)l salário intel(l'al; . Ite! e Decreto a que se refere () PrOJeto
ilecer, COlldiclOllado à oÍÀ'lervância de: cio do dcsp~ch~ que der, O iH!ncl'iol' b) aos trinta anos· de scr'liço com Lez 12.

0 .593, de.24 de deze.mb-ro de 1948
l:Cl'tl<S nvrmas. verdadei.ro contrat\), Ihiel'lIrqulco que d~ixal' de :'<'SI10r.",,- oitentll por cento dc sulárlo, ,Art, .1.~: ,"E' concedld", a]Jo!~I1Il\do-
I)el5de Que uma das duas pane sdeisa! bilizar o faltoso: com êste se solictll- Artigo --' Fica suprÍlnido inte~ral- rIa Ord1~lll'ja em c'lráter especl~l, MS
ele respeitá.-Io, o princípio de leSltl-l' rlza na rC'sponsa brJidade. . mente o al.·t.igo 2,0 dn Lei 593. de Z4 ferrOVIárIOS e demaIs trabnlh~ti()rel'... a
midade perde a sua fôrça, e já não, Art, 4.' Os lI~·!!lI.os de dell'>Crn\':Jo de dezembro de 1948. q';,e se r~fel'e ú artigo L' do pecreto
Ilsseura !1em o PodeI' nem os súditoo", 'G01NJ"a C'stabelecerflo. dentro é~ tnnt~ I Artigo - Esta lei entrará ~m \,igor 11.. 2ü.460 • de 1 de outubro {te 1931.

E Ul\sin~ C\}nc!ul Ferrero.em O pooll dias contados da dat.n da j1uolicaç5<l na daca da ~u.a publica~ão, rCl'ogadas Iadllllt!dcs ao s.el'V1ÇO antes da v1ilén-
iJ.er: d€sta leI, nos l'PSpecttvoE "C'ln1nt'.Q. as dispo,iç.óe..q em contrário, cm deste. decl"elo, nas segullltes ba·

",. ..' '" internos, os pl'H7,(),~ a CJlle se :e:c:'e o I Sala das Sessões, 3 de fe\'ereiro deI ses: . .
E. lmpos.slVel a uma C1Vllll:açao. COl:- art, 2.°, 1965 _ Baptista Ramos n) aos tl'lIlta e clJ1co. (35) linOS de

sel'var e rCS\lcltal: o :PrmCll"o ele lC,I-I· _" _.' , serviço com .lahü:o integral:
tj~'dade, que a garante c!Jrltra o lllllis ·Art; o. Em ca~o ;de fOl',~a ,;':8:01', /. . I bl ao~ tri~ltfl 130\ anos ele servi~1)
Wlr1vel dvs meetos,se Bao sltbe COn1\ tle\ld;Il1~~t<:' com:lOI3(ln. a ,nu:;"rlnde Jlls/flca,ao com 80';;· {o!tenta por celHo> do .!c'a,-
que fOrçel trabalna o tempo para des-l cOl11p~t<'nce J){}del á, ,em POl tlll·a t~n- A lei 59:l instituiu o regime de lárJo, ,
'j;l'u!-lo, e que a SUII lUta Cúntr.IO d8m~ntnda. e PUl)";".!l<b n~. j)W/'I(j êlllosclltaclorin por tempo dc serviço Art, 2,": "E' assegurado idêntico
tempo, pam adefesa do pl'inciplo, e a OjjCI~I, c111ata:' ~SpNiJd~,;'l11en,e os p:'a- aos fel'l;oviál'jllS, empregados ~1l1 ser- bel1eficio aos fel'l'O\'iário$ e clemni,~
:J?'a~~ ~l'la e· .mllOl'Cllnte das re:dida_I:!Os f.y,adQ~, ale o c",b, o . .. \,IÇO!! pUbllC.OS tele-comu!11Cf\çoes, ae.- tl'abalh~(lol'es,. mel1ciona(l()s. no n1'tif;O
tl,eJ; • Art. 6.0 Ba.,lando a" :nfo)'ln'''Cr-;; rOVlltl'lOS e outros, Aos 30 e 35 anos antCl'i01, "dnlltl<los ao servIço "pós n
~ Em conclus" . "". . e~critns que, . a re"prito. "e fl7,el'llm de sel'viço; os emprep;a~os désse.s 1l;\'U- vfg·éncill doo 1:)ê('reto 11.° 20,4(io, de i

~
epJtp.do ou "ellR.do

: g exert.~lo \Xl.I InecessiL:'las, nlngu.~'." senl ot>ri,;al<l a pos proflSSJOnalS pod.erao npresentnr- ele outU\)ro de 1931,. e com o mJnlmó
o mandato' tun ~I e qua.~u"r ou- )11rO\'a1', ])91' documento, mntéria C'lll1S' se. l'es.pe.c:.ival,nente com 80% e lC{)'';;, I <lI' ci,nqu€'nta e cinco (55) anOs à<3
ll8 prev)lltos' ç. o oUdcal~o, ~lélll tante dos nrqulvcs ou asser.'Rn1e1't()/i tio. ültlmo salllrlO, Quem tlvel' 30 anos" Idnde'

."'_ . 110s al,tlgoo_ a COnsLItUl_ da pr6pr1a Seçlio, Serviço ou l1iretorla ~Rl1'à com 8{)'';;.. , Aos 35 anos a ap~- , ° o 1 .'
9....., áa. Republlc.a, e opçao, IndisslnJU- que til'er de. 8preclar o r~q\lonmellto sent.:ulori\\ s~rá integl'\\l. . Decleto n, ~0.465 de • ele outUU1:0 ,
láVt~ tle quereEulta !l. perda tatltl do IOU petição. A. juntada de ttlldOeu-j. Mas. como não hã nada. pel'feito, de 1931 '.1
1llM1~tu legislativo, Imento sÔmente p.octerá tornar,se obri· também a lei 593, SMU defeituoSR. Art, 1.0: "O~ serviços de tr:'tnsllort@,

"'1& dl\ll S~ões, lO ele fevel'ell'o d I gatórlll Quando eEpccificarlamente QlIem passou a oontrlbulr pllrll li de luz" fõrça, te16graJos, t.eleforle~,
l~~. _ n..plItnd ç ':u ~!J'lJrj 1 e I exlsidf' (:m ll)I ou pt1l'R pr<.lduz!refl:ftos . CillxR antes deI d~ outuQro de 1931 portos. Il.gua. esgotos. ou outros qt\e
", .. _.,~! <jlln~ (9: lHO, j!llll. 1l11li\0:$ el1te~nt~$ t'\1 SllJl~I'lOI't'5, 1- dlzelE\ - l'Ode ~!ent.al·-se ~ venhi\m ~ tJel' COllsiderados comQ t~l~il_
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qUl<ndo explorados tliretamente pelai terêsses tlaclonaJa ou inca acida(1~ (veei O' -'-
U!liHO. pelOl! EstadO/!, Munlclpla.s ou' criminosa, Já apurei ter Bld~ vertia is ~'b.oeSren~~ 1l~12ltadas a ,êsse artlgo,ll cega má, que não vl\l na reaUdarJe da
I}O!' emprê!lal!, a!,'1'ujJ~mentos de em- delra a e~dlçã.o da de!{lrmlnaçllo 1\ rl'egras Jrtic~'í·~1 nJ na:tl~a}6 J 1.", opçall a I,erua, dali llIudél'JS dl~ taIs
Il!",~llS ou particulares, teráo obl'iga- que me re!erl. Ela f1l1 llubUcada na 1851 só exl.5 I :n.es n.~ aI :lo.oS 96 eI~lladorc"
tonamcntc, para OH empregados de jorllais de 14 ele lan~lr~. Tl\mb~m ;. prc&a a essa

t
~~~m~~;e,,-ao unlca, ele- Ora, senh~r Ptcsldente, alud'l1do

diferentes classes ou cat~gorias, erti. vesdadnjra 8. lntervenclÍo da C.'!'CEX segumte e imed'ato 'oaça~ a .do drClI('? aos cegcs nuo n~.s e:que;amos do;!
:ras d(' Apos('nladorla e Pe,nsões. com n" negócio com a Tche~oslovâq'lill estal'l'ececlor o . 1'1 d n, 49, - ,e Isurdos, Amdu uc:

u1
, .e IM pennlteln

person"lid~de juridic~, re~ldas pelas tll'olbmdo-o lni~lnll1lente na~a depo,/ !Solam no referi~oma[lSm~8 dOf qUe, os ccnsa~rJa.os ~.dristas .le,~ C~sa
dlsl>oslçóes d"ato lei e diretamente Sl'-Iliber~-Io, RCl'õta apurur os ·dem.:lls ~;: de seu n" II a"tl ar IgO ,a 7t

l'a c I~putados Castilho Cabral e Oto pra-'
blJr<11nados ao Conselho Nacional do poectos do fato, Para Isso. enc~mjnhn amplia u· regl'~ • d~ ~~Ei ~01~~I~\a1; Z'2re.'l, éste aut~ntlco nl ll1:"r'J·er,açuo,
Trabalho, .' a V. Ex," o s'~guint" I'efjuerlmento <I'" para ncla se man'end g " " como ~gualmente o loram os c'an-

Paral:r~fo lllllCO _ O Governo Pe- III fo l'lU 5 Cõ?s: yris gall01Javo, con~lul. J qual.. m~:e~. tempor.wcos do Me~:re dl-l ~xeg~s3e.
dera! poderá expedlr l'~ulftmento pa- ;._ Sabe a CACEX que, no an,., :l., arrasa, anula tôdas as' d~~eo ess.a ,cC',:! IheI ele 11102 s<l:?l'ler do ~cnn;;o de NO/!
rn. a O:t!x" de eada c1,lsse de SP''Vleos 19'1a, (safra 19:;4.1955), hom',e um €xe,'. tras aqui referidas. -p slçoes ou· oa ::;cnhora aa PCl1ha de França,
l}Ubltcos, de que trata éste artigo, dence de l'eEca de 10.~OO saras de Para adlnltlr que a let"a c do" aquele que V.eu'fl p.egcu aOl'l~ado nll.
quando ju1sado com'enientl'. conti-\ nossu [ll'cduçao cadaueira, que foi do artigo 48 da constltulÇ~ ll'é ... sábla llção d~~ prOfetas EIlllS e Oa·
nUlltldo el11 vl!(or para as eleistentes trlln.sformado ,em n1antei~ll de c:lcau úmca vedação de acumulaçãa da:: ..~ vld, "quel"':l' .sab~r quaIs são os ce.
os ref!;ulamentos atuais, ~alvo Ufiqullo e l1aa t"ve até hoje. CQlocaç&o? ciclo da mUl1data le"lslativo comex<~ ~GB? NfUl "ao aqueles que vão vêeln;
que contrarIar preceltoB desta lei", ~ - Sa.b~ :lo CAO~ r!ue 1111. :t;:;.~ I tro mandato não legeislativo te '. 'eo.l'- silo aquêles que vendo e. tendo olhos

I
E,s,adoo tTmdos da Amel'l~a do Nort~. de admitI' como su érf1uo' r:; l-l abertvs, obram com:) senu'1 vIram" •••

O SR. PRESIDENTE: Cl'õtoques de cacau ettlmados em 3:»,01);) pCl'fetaçilo o seguiIfte artig;O~O su- Q!lerel" !5ab<:r rl'.Ia,S silo os sUI'do.s?
sacas. (,ualldo o estoque normal é de admite expressamente a.s ac '.~ue Sao aquele" de quem dl,se David:

{Il;;tã finda a leItura ~" I'xu,otljentp'llCO.OCO? ções que lDdlca o art; ~ W11~I.a- 'rel'~o ouvido" e não OU'llI'l1o" ..
Tem a palavra o Sr. Frota Morelr:t I ê3 - Pode l\ OAC.EX informar 'lual, ao exerciciQ de Illandat~ le~~~l ~~~nto Raclocmemos, p{jls. à V.c.ra, Se-

para uma comunlcaçau. Inste Instante, o excedente da safra o artIgo 139 n,. "IV c o· a. 'I ~:- c Inhor Pr';Hdent",: n30 ver e não oU-
doe cacau do atual,pedodo 11955.55)? ao n." II, ' om rem s.ao vir, por não ter olllo~ de Hr e ouv!-

O SR, FROTA MOREIRA: 4.- ~ual.s os obJetiVOs da determi- Nmguém pretende se possa . Idos de ouv,r, nilo e "I' 'l1:le misér;a'
•. naçllo a CAC{i:X. proibindo f<:orlT!~I- multâneamente Prefeito M s~r, ~r-I mas ter 0111GS para l,ã-;' ·:..er e ouvidos

rLe a seyumt~ comun!cacllo) _ r.r. menta a \'lmda de CllC~U e SlIb!l"illu- membro da Poder Executl~ou'::'lclln~_.e parn nfio GUvh'. é a marar das enfer
:Pr~lde!lt;,' oeorem, lU vezes, fatos l~o tos à_o JEsnanbl\, P<l~bnia, Hun~l'l&, ou estadual lPre:,ldente o fe':1~~~~, lllldades, Não padeco1l1os, "mm, :l,es
lnv.rr:SlIn.Js que, quem os relata, por Tche.o_Ivvt\qull\, publlcada. entr" ou- Presidente da Repúbl' G u V.:'· sa nwior rnlern'dacte npn'°l'do oll1lJoS
pouco aml~o da verdade oode :,nssar tros, no "InformadOr Comere!al' tle ou V~ce-Governador lâ~' E ~v~l'l1a(jJ)1' de ver e oUVjct~,' de ~U\1/'~~ sUCOd'
C O qu'C. vou ~'0l:ttar a V. Ex," e /L 1'·5 do corr~nte? . nem Prefeito municil>al e s.a g) ti 00 no SPllado ,e d~ semc!i1~nte ;0;le

âll1flra, Sr .. Ple.sldente, é um euls6di" -. Qu'. InflUenCIa tl:ve tal de~~r' PodeI' Judiciário f d 41enl
lO . o ocorrer 0.1

0

'0 em nossa OaSfl VlÍr'os
llnllS1m, Aboolutament~ Inacredi\A\'el. mlnaçao no mercadu itll~rnaciollald0 dual. POl'ljue eni s.::I era °d

u
esd,:.- e ilustr~s ~ <fio Senhores' Deputados

ai, faze-10 sob reserva. cacau? ' ,,', a m, sen o,' e- , , ,
Se;:undo . fui Informado. li s'l.b\ 6 _ Qu~js as c<ltaç6oes do cacaU, nO ver!.' a CO~tlt~IÇáo per~itlr a aCUlllU- qU~ .;~mbem nSpllalJ: a,s "raças do

cllcauelra de 1954.1955 nã,o foi tolltll1. mercado mternacional, nos d!o8 qt.e laç~ do Iugal de PrefeIta com o de ~,ll.a~le da, dUl)la _ 1)1 ~s':n:;a Renato
mente venélida. Dela terl~m'lO'lJraclo anfte~€deram i\ det{!rminaçáo d.c:ma ~~~~t:d~ol?~Itu~gãoadol'. qbU~ndO essa p;~\'e'risi~~1 u~o;~~;a;;'ft ~'?~;;ân~i~ll c d;;
eerca de 70,oQCO sacas que, tranSf'l:'1lh'- 1'. €nda? . tl~ .•• "-' ao a rIr, no ar- t't' , , .. , . .~ -.. G ,-
das em mantel'ia d cacau, ainlh se 7 _ Quais as cotaçÕ€S do. cacau, no ~o 51; a exce,ao para o exercício ; uc,o~a, q~l~ ~e.n ~n: ampal'l S'2U,
encontram encalhacllUl ulercadn internacional nOoli dias <[''l_ por .de,JUtado ou senador de outra ,Iel,tado e •

118B
llondlvel traoalh:) do

A atual safra _ 1955 _ i956 _ n~'.1 seqlioentes ll. referida d'etel'mlnaçj.;i' funçao sove;'nuJ.uental, não il\Clulõl o Prof~ssor Nesto:: ~r~s.,ma que todos
teria .~h1~ pequeM, restando. (Soe!",. 8 _ Delxou a CAC'EX elo! regl.!tl'ar cargo, de. P.efe~t,:" nem de qualquer /ldml,ramos € les .?'t~'11r~ p{llo se.,
~rcR tte 250 a 300.000 sacas sem colo~ algUma tl'alUiRção de cacau? autoridade mumc:p,al? . nntálel saber. IMulto bem),
.cação, . El'a o qUll tinha. 11. dizer (M"í/o Quanto ao PrefeIto do DJ;trlto Fe-

A ag:ravar B sltuaç~o, os o.mencan"s, bem). ',' del'al, senda, constituciollalmente, ue O SR. ARINO DE MATTOS:
"ue comor~U1 mal," d .. 50"",.0 dO n.~, "liU nomeação, do Pre.lllrlente da RepibJi-... " "" .. ,..'c ca \COruitltU áQ? (Para uma cC1nunicaçãO I I sem re.
que pr,Odummo", eBtarlam stlue~-~t1J~" O SR. CARVALHO SOBRINHO: v I d t IÇ ,art••6). e dem,ssi- visão do orador) "'- SI', Pl'esidente e
tccido,l do prOdUto. 1I:1e.s que' mantêm ; o a _nu um (Constltulçao, art. 26. b S5empl'e um e.stoque de 'l~' Olíll ~!leaj (Lt! a 'seguinte comunicacão): _ !~, ~.pao pode, expressamente. (Con~- na l'es rs, D-eputadt1s, ~omo" de 0~1-
disporla.m, no momento. de e~rc;'" d~ Sr. Presidente. quando,o eminente I tltulçao.art, 48, I, b e II, b), ser nlão que a Divisão' do Ensino Se..
900,000. . . 'I Senador por Minas Gerals, SI', Be- deputado ou senador. Não o podam, cundário deveria tomar por :~m10 um
O~ expOl-al.1ores ercellCnl.1o a er ~ nedlto Valadar~s, com os sUp11men>os igualmente, pelas mesm:l.'l razOeI! Uns fato C1U\ vem ocorr'l3ndo e"m certos

teriam b~odoe' ~onsegUlao COI"CI'~ jurldiccs de seu notável 'saber .~ o Pl'efeitos, das capitais, bem como os educandarlOs d€sta Csp!tnl que se re
çlio pard o prottuto em outros merca- prestiglO que o altela entre seus pa. dos MUIllC!pios onde houver estânCIas cusam. p"r mpd!das uurame':!te ,ntet'
dOll, A Esoanha -a Poltlllla a Hlm"rl'l res, opmou. no Senado, como relatar hldro-m:nerais, naturals, quando be. nM, como sucede com o Cole~lo M~I
a Inqoalivll\ é a. Tehec~loVol';UI~' da Constltu:ção e JlI.'tiça, favor'àvel- neficlados pelo Estado ou pela Un::1o" le~ Soares, a receber educandos e
er-selttm 1ntereMado em adl't'Uri-lo' mente ao que se c1lnslgnou cham:1l' se nO,meados, em IU~ar de eleltos euu,c')nda:- que, curs~nd~ , CIcio !!l
DeEde 10'?ll. a 'fchecoslovtl.qutâ, Que L:cença-Senador .Llno de Matos, c~rto (COnstltUIÇão, ,ar~._ 28, I 1."), !na.sla, nao tenham Idade correStl,On
tlgU!'ll, aUás, em 4,. lu~ar na !lsta doa na;> me ocorrera ll. proveta pondera~ã1l Se. a ConstltUlça_o não Ilbre, ex· I dlente àquela que apr~7. à ~(mvemên
comoradores ·40 oosSo cacau te-13 de estadista os males futuros do pl'e. pressamente, exceçao ao pl'ineipiil ge.1

1

e a •das respectivas dlretr,rlas.
fecoado nm negócio de l<l,OOO ~3Clla: cedente politico. Em consequêncla l'al, da inaeumulação de mandatos,· 1" E o ~\SO de uma ~ov~m con'er-

O mercado c!cauelro teMa COml'Çllt10 dê!e, outros tlustrea 81'S, Senadot·es, calg08 e,f~,ões e, ao contrário, :I:>'.'e· i anea m1nha que, entrando tl1l'd!a
a !'<'~r!Qulrlr Bn!mIlr,Ao, quando li como o afortUnado SenadOr p:'efeito sentll varl~ disposições pelas qu~is,mente na se~ra do, estudrl_, ao~ 17
OAOEX o havia fulmInado coln SIt de Silo Pl\ulo,. podem ser, ao mesma se ,evidenCIa que nãCl excluI dessa: a~~s de ld,ade, encontran-s€ na 3·
tuais e~tl'l\nl1at e Inveros1mela m<;,~l. tempo, Governadores e Senadar"s, re~ra, geral senão o,s cargos e funções i sel'le ginasIal.. Tl'~nsferida para cé..
das, dptermlnando f(lB!'e negad>l a Vice-Governadores e Senadores. com relac',onados no artigo 51, qual o flln- !;ICOU lmoosslbl1Lada d:e continuar
lIoen<;a, de exportsçlio para o nea,óc10 a a"ravanta de se ter r:9mpldo, frem- dame.\to, Qual o diSpOSItivo pelo oual' ..eus, estudi>" nestaCl\nJtsl" parque
lA re.h7ado e d~ndo 11 [lubllcldadt' talmente a representaçao IgUalItárIa se pode ad_mltlr COlDO constitucional p.quê,{! colêo:!o, sem que eXIsta ne
uma de~prmlnaçll.o. .sem nilmero, ~.11 dos Estados, tao crlsta1!n". e lapidar a acumulaçao dos cargos de depu:ado llhum embar~co, ~enhuma lei que
qual proibIa a elCpCll'taçlio do cac'Iu e no artigo 60 tia Constitmçao Federvl. e senador e de PI'efelto MuniCIpal!? .m1Jt'cl\ a contlnuaçao do a1J1'<lveita.
seus .~ubprodutos para a ES1lanhli, a Qucm virá Integrar no sen~do. -- Porque adJnltl~ que certos pl'efeltOs, mento lnlelect.ll~l a que se vInha sub
PolônIa, R Hungria, a Iuqoslávlll. e a :J~I':::untn·se - a tepresentaçao do os, nO,meado~, nao podem fugir a êsse metendo. impt'dm que a mesma oU se
Tch{'coslovl\'1ula, preclEaménte os pai, grande Estado do Para11á, se o :>:'cs, prmclplo constitucional, e as demais m,;ri

o
ll!aMe,.. .. '

ses o'J<! estariam entaboland ne~O' tl!(ios,O G<lvernador e Senador Sr. po~em. quando a Constituição. 'nelo E, S.1. Presld..nte. um caso da es
olo.~ de CJU\orado nossa caca~, ' l\Ioises .Luplon l1;1l nã,o tem suplente? artIgo 31,. n,o I, vcda criar distlll:;5e.s fera federal. nornuant<l se cinge à le-

O ri'-sultado de tais medIdAS teriam Dlr-se-a que eleitos dos deuses e un- ou preferenclas em fllVor de dete:'Jni· «jslac~o e18oo~ada. nelo Congre~s()
sIdo desastrOSM. A cotação lntem«- gidos das graças do milttgre d.a dupla. nados Munj~ipios!? Na Interpreta~&o Nacional. Por i~so. faço desta tri
ciona! do produto t'~rla . baixado 11 presença, a exemplo de Sauto Ant~. e na apllcaçu? da Cot'lStituição não é. bUM, com o re,~"eit,o que B Casa me
d~!tlres 001' saca de 50 qullos. On~' nlo, o Taumaturllo de Lisboa, ~nho pois" .ndmisslyel distln,ões entl'e as m:ere~e, 11m anêlo às Autoridades da
11:0Cl0 com a' Tchecoslovácuia for" fe- e, nas mesmos mstantes pl'egan1v. a ~,tun.clp'oS alem dos que se nela con- Dlvlsa<J r1n Ensino Secundárlo,no
c~!ado ao pl'l:1;o d€ 30 dôla~e.s e 1'1:,. Feem ~erras d"c Franya e Itália, figuram, .ou ~e permitem, expl'essà- s~ntido de que tomem conlll'cimento
quentll OCl1t~V(l8 por 50 qullos, Ja a passam m1Unes tao consplcuOli varoas mente. Naose pode, POIS, investir em I rl",te e'so OllP revelo como uma le
cata'~~'r:. poM,er!or !J. intromi.ssâo da di' República ,g{)vernar suas provi:.!- prefeIto .de maiores podercs, por I"ftlma d~!1.(meia,. p\1tand.o que o 'mes
CAC'E.X n,o mcrcad.o caeauelro, ter-se- elaS, indo e vmdo, (lO mesmo éPmpO ncumu!açaO de suas funções com as mn se re'1l/a, norOlle, M' tor!o..~ os co·
la f~xa~o 1'1\1 27 dólares e c!nq1Íe1lC~ dehs p.arao Senndo F~dera1, sem aS ~esultaJ;ltes da exercicio de outros cal'. léo:lo,~ ela C(t1)it.31 rla R<,ulÍblicA se~ui
cent,1Vcs nela mesma qunntldade. Imut:lçoeS const,tu~!onaJs da acumu· oOS, alem .dos paderes mUU1clpals. que "1'111 pssa, ol'lpntaeiio, fical'i~ Im\ll1,sl;!-
~ GACEX teria justificado a n:ol. lação de mandatos, a qne estão su- lhe cabem como representante, que é hilltaclo de nrr"sl'gllir 'o seu curso

b!~a'i. ~evenda, a~€gando t.extu~I:l1€lI' jeitos as re!)resentantes dos ?utr~s po_ de pe~soa ,jurídica de direito púolico todo jovem aue tenh~ tl~, n dcsve;.
te. faci! colocaçao do remanescente deres. O Executivo e o JUellClál'lO te- mu,;!c.pol. ~,l1rR (10 ini~lnr Mrc1ian1~.,t'? os c..,tu·
da safra atual em outros mcrcados ..... rão os governad,ores e Prefeitas, flue E bem verdade, Sr. PresIdente, ÜOS, (Milito bem).
o IlrgUmel\to s~l'la d,e uma puerlllda. ~ejilm congl'essistr.s federl1ls a prcrro- que. no próprio Senado, vozes autorl-
de que nll,o permitlrla (){lm('l1tário.~ gatl"a de exercer, no verão o man- zadas retrocedem no caminho das !l- O SR. OSTOJA ROr:Yt<'~{T'
havendo, como se Informa, exeeMnte d~to do Executivo e no invcrno do cen9a,~ concedIdas e pretendem re- " ,," .
d~ RUrr" passada, A própria CACEX, Legislativo? . vo;:a.-Ias, Hoje, quanelo embora es- .(fara 111M COlnlt11.lc....rdo) (Sem l'e.·
aluis" all~ 08 protesta.<i A'el'als, teria Há qualquer cousa de extranho, Sr. ouecido do oue ,Já OCOl'nu no seu vlsao. elo orador) - Sr. Presidente,
~rmll.,do o negócio com a TcheCOBlo. presidente, de especioso e nessa heI'- E<;lado e no de M!nas Gerais, o !lus. tPll1 SIdo nOS~l T'1'eO~",ne;;o ronMmlte
váqula, lt qll'! já me referi, COlltlnUlI.n- menéutica que pret<lnde s~bvert,~r Il tl'e Senador MClIra Andrade, conJen. o ~:estabeleclll1ellto dlt nave,~ação .de
do. entretanto, ll. manter a praoihl~ãJ clara lnt.elll<ênc:a doartlfiO 48 dai s.t em ~ro.1€to de lteSOIUCfi.O suas t'lllsmo no B.O.lxo.poran.1\, Assim, s.au.
'par~ ,flB demal.spBlses e parllo our.rtlll Constitulçi\o Federal. '. pl'eo<:lIpaçoes revlslolllstas, frIsando I damos com gr~nde entusiasmo o e.s.
Ile~UClOB, sendo êsse artigo, nas várias let.ras sómel)te as exc?"5"~ feItas a,)g Se-l' t~belp5hmnto ele uma linha de n!t~

O que acabo de nal'l'l\r dls~ns" dos seus númeroS. I e lI, sede ou li nhDres Senadores ~Ioi.~ê~ t.u,'lon ., ve~açao e-ntl'c CorumM. no E.~tM() do
ooment,{&rlOll, A ser verda.de, e.starll1 enum.. e"açâo de vedações de acumula- DUlU'te Ma.rlZ, vem-lhe ll. l'J~tif'eRtiva Mato Grosso, atravês do PA.ragual e
caracterizada a. mA fó r.ontl'a 01 In- gl\1J de mandatos carl:ol OU fun~lles, ~ preocupll.giio daquela CegUclr'~ d~ ,1-'1 ,1'1n h,n P"rnm'i., a 11'n7, dn tgUaÇU (liPOlto Mendes. em 1953, l.lel08 nL\vlolJ
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adquiridos naquele ano pelo Ministé-l do de sitio extorquido da faccios3 I Em dois meses e pout'!o de govêmo, iSto. Milh(lJ'es ele vendedores de bi
rio da Viação e ObrasPúbllcas, ou I maioria do. congress.o panl. que os houve um 1.1'.iste e cnIDIDOlIO retOrno lhctesestào passando fome, porque o
.ejam, o Guaracá. e o Guarapu:l;ll.golpes militares de 11 e 21 de no- aos êrr s de um passado Ignominioso. Tribunal de Contas. até agora não re
No entant.o, êsses navios fizeram tito. vembro niio pUdessem scr desmasca.- Falseou-se a verdade para justl- gistrou o contrato da Lo.terla Federal.
·.ómente duas viagens de 1da e volta rados perante a opinião pública e fi- flcaçf\o de um atentado à legalidade, segundo estou Informado, o motivo
de Corumbá a Pôrto Mendes. caselD proll1ldos de exame e julga- com declarações inslncel'as de res- dessa resoluçã·o é exelusivamente pC-

Depois, ficaram ancorados no pOr~o mento por parte do Poder JudiciáriO. peito aos direito,s do legitimo mlm- litlco. Não quero chegar ao ponto de
de CorUmbá, onde Be encontram até N.o dla 15 do cOl'1'~nte, com o re.s- datário do povo, imp,~dido de. voltar dizer que são as injunçÕi!s politicas.
agora, pràtic~mente enferrujando. I ta.belecimcu:o das garantlas (llstl- ao exercicio da presidência da Repü- Sej(l, como fór,sr, Presidente. ve-

Flzcmo,s um apêlo ao Sel'viço da t,.Jcionais, o lSr, Jusccl,noL\:ubitl;cl1el. blica que kntJ dignificara. l!:sses nbo lançar meu protesto e pedir ao
B:\~la.do f:'ata, no .sentldo de. tl'al13- conquista.rá a sua au~orldade to~al direitos teriam, no ent.mto, sido pro-, SI'" Ministro da FazendlL providências
fem eses dOIS naVlOS, que.s,:o mo- na dlreçao da VIda polltica da naçaO teg'ldos se a dignidade do Chefe da no sentido de qUe a Loteria Federal
ClCI'nos, prõ;)l'losPara nav.egação fll;-!inulilizando hábllmente o. plano de Nação se h01lvesse curvad'J às in,si- volte a funcionar, (Multo bem.)
~ tal e de tur:51110. para o Baixo P~- tutela destinado a fazer preyalecsr nuaçôes da transigência com os fa- •
raná, a fim de s.erVlr aO tUl'lsmo ela, na nOl.'malldade da Vida j.u.ridlca da I tos consumados e da aceitação. no O SR. ADAUTO CARDOSO"
Ff. do Iguaçu ~ Guaira e aos países II nação, o dommio da fôrça que l·~vou Ministério da Ouerra de uma auto- (P01'a uma comunicaçcio) (sem re-
du frata, , ao .~oYêrno, ~uma pantomima de ie- ridade que apenas se apoiava na róI'- visão do oradOr) _ 51'" presidente, &

Reiteramos oa1)310 na Cc!"er3nda gallemde, o VIce-preSidente do Sena- ça. Impós-se ao pais, com o pretexto seção Nrioca da unifl.o Democrática.
dos Governadores· da Bacia do Para. do Federal,. SI' .. Nereu Ramos, para de evitar um golpe que os fatos de- Nacional, que tenho li bOl1l'a de pre
ná-Uruguai, rcalizada em Goiânia, no ser no poder o InS~l'umento de ilma monstrarum ser uma. burla, um go- sidir, lançou em manüesto, cuIa lei
a" passad" e V.mDS n:::s~· pro .:0- cor,lura que u divlsao das classes ar- l.'êrno civil de titeres, que se valeu. do tura· ora faço, a. fim de que conste
sição aprov~da, unánimemente,por madas Impediu se.•consumasse de estado de sitlOparu fazer calar a im- dos Anais, a definição de sua Ilnha.
aquele alto conclave, Decorre, no I acOrdo com as. amblçoes do seu chc· prensa, ultrajar a tribuna parlamen- poJitica: (Lê)
entanto mais de um .UJ10 e a n,os,a li'S e consolonte ·~s planos reacimm- lar e ol1rlgllr o Poder Judiciário a .. _, .
sugestã~, aceita pelos G~vernadorps, rios dos generais .que, inconfol'mados omitir-se da sua mis.são- constitucio- d ~ Uci D. ~ ',' S~Ç~od do D:stn tofFe:
não foi pasta em prática pelo Govêrno com o 24 de agosto, articulal'am o nal de Intél'pl'ete da lei e do direito .era., e mte 10 aclor.o cdom os . un
Federal, encontrando-se assim, aque- maVlll1ento rel'oJ~cionário do qual loe- e de d·~fensor da justiça,. o,amentos e as .conc. usoes. o Mamfes
la re-ião sem qualque1' comunicação sultqu a deposlçao de dol.S pre,slden- Nestes dois. meses e meio de trJ.s- to1 lido" n~ Camal f .dos DepUtado.s.
flUVial. ... . • .tes da Repúbll~~ !egahnente inves- I te memória para a vida repul1licana, pc o Plesl e~te MI t·on Campos,. dá.

Eis· por que dirijimcs ao SI' Mi- tidos das suas 1unçoes, I a nação sofreu um ecllpse na honra seu pleno M,entimento, a o,'JOslçá<>
nistl'o da Viação e Obl":S Públicas o Foi essa ,sem dúvida a razão de I dos seus dirigent.es e no exemPlo. elos proelam~da pelo Dlretol.'lo Nacional
s-g·.I;nte • r,Ii.i.~nt' d'" informa~ão: Iser dos mOVimentos que en~ Novem-fatos históricos que a enol1recem. do !art d~" ~m cuja v.an~u~rda Ile

REG:'UE'lD1WTO bl'O surpreendemm, 11. naçao, r:OIl}O IDal" brumas d3sscs dias sem .grande- d1,spoe a flgUJolr como Sell1;J1 ~.
Requeiro na forma do RegI- um contra:rolpe ae bisa alegaçao za,. é licito à nação esperar que saia Se no funcl-onametno ~egula! e pa-

menta, as' seguintes informaçõ~s para assegw'ar a ]lo~e do presid~nte Ipara um futul'o iluminado porCla- cif:co do sistema democratlco,. a Opo
ao Ministêrio da Viação e Obras 1 e vIce-presidente eleitos para o pe- ros e nobres ideais. . slçao ~tua como o segundo nos seus
PlIbllcas:· I rlodo de govêrno ora miciado, maS No a.puro de contas dêsse episódiO ~ols termos básic~s~ const.itui!ldo, não

1) Se é ou não verdade que em yerdaue motivado pelo desejo de mestlulnhos da história contemporá- larO, a sua expressa0 llla;s lIplca, na.
os Ilavi-os "Ouairaca".e "Guara-' I'e~çllo dos c.hefeSnlliltares que, em nea, dua,s legendas se destroçaram anormal~dacle da sltu'lçao imposta.
puava", adquiridos em 1953, PelO. Iagosto de 1904, se sent.lram. despres- na deblHdade da.s fraquezas humanas, pelos go.pes de 11 e. 21 de.lI.ovembro,.a
Govérno e incorporados ao Ser- t.lgiados e venCidos e tlver.am de 50- a de disciplina e iealdade de todo ela iJ.lcumbe Uma. nOVa e a.:dua mlSSaO
·viço de Navegação da B9.cla do hdarlzar-se c0!U a ilUllosiçao feita 1\0 uma passado mUltar e a de -auste- que e a de submeter a co~tinuo con
Prata estão, há mai,s de um :mo, IChef·e .daNaçao,cuJa autorIClade. lhes. ridade e espírito público de Uma traste os atos e ~s intençocs. dos de
r.aralizados no pórto de Corum-' caID;Jeda de~ender, pa:-a a renuncia I vida polltlca que a tantos e por ,anto tento~es do PodeI e de eXlg'll'-lbes o
toá. em Mato Grosso?· Ique impnlVlsta e tl'llglcamente se Itempo enganou e iludiu. cump.lmento doS compromitsos e dos

21 Em caso pasltivo, qual o OCiJSumou cc.n o tiro que na manhf' ii:.sse é, porém. o ind:ce pessoal de deveres resultantes do duplo crime
motivo d2ssa paralízação e em \ do dia 24 ta.nto emocionou a na.ção uma liquidnçf\o q.ue tantos fa.tores ~ue cometeram, em ordem a fOl'Ç.á-IOS.
qllaDto importa. por n:és, a des- l1ra.sileira, ,. Inegativos apresenta. nesta hOl'a an- li prátIca efetlva. da Constltulçao e
pel com a mnnutençao das les- Da sua. confessada lusÔI\la. civlca, I gustlosa da naclonalldade, Eles assim dM leis. , . _
peetlvas tripulações e a conser- na no!te de 10 d~ nOI'emblo, salU Io qUIseram. Sua alma, sua palma. A fim de bemd,;sempenhar tao, r~·
vacão dos dois navios acima re- io 'I[,nIstro da Gu'erra. que .acabara lOque, porém. de trágico compol'- levante enea~go, nao deve a Oposlçao
feridos? Id~ ser e:-;onerado para uma posição ta o legado recibo pelo Sr. Jusce- agir como força agressiva ou sorri-

21 Quais as caracteristlcastéc- e11'1 cantr~d;t~ c·om a su~ atitude !la- lino KUbitschek, na hOl'a em que as- tl:~ra, al1~orvlda_em manobras de in
n!c'i~d:'~'<'2S dc:s nar;:·s: data da quela hOI.a glave, slgnatario que fora sume a responsabilidade de. dirigir os tl1ga ~ demollça·o, nas. qU':us, com o

constroção, preço, tonelagem, do manllest·), d·os 35 generaiS, im- destinos do pais, é o sulco profundo total aesaoStrc !lo .GOVt;l'l10, poderiam
eq\ü'!'amento, finalidade, etc.? Ipon~o a I"enuncia ao <:,resldente ela aberto na unidade das fôrças a1"ma- sucumbir as íIlStltulçoe~. Cumpre-

4) Se o MinistérlO tomou co- Republlca. Assum1u entao o General das, é a divisão que hOJe impera num lbe, ao contrário, condUZir-se com su
nhecimetno. da resoluçãor.oll1.ada.'1 Hennque Duffles BatISta Teixeira setol·. vital pa.ra a salvaguarda daS perior.ida.d. e e patriotismo, S{)bl,etU.do
por unânlmidade, pela conferên- Lott o comando de uma revoluçãO instituições, é a amargura .que avas- I\a defe~a dos verdad,eu'os interêsses
ela dos Governad'Jres dos Es- que os seus subordmados, haviam sala os corações e envenena os espi8 do povo, do qual deve aproximar-,:;e
tltdos da Bacia do Paraná _ soez e s~gur.am·ente organizado. E ritos dos que se sentem humilhados cada vez mais. 1s<o, porém,' não a im
Uruguai, levada a efeito· em. desde entao fICOU à testa de um m9- pela injustiça. pela presunção e pela pede de lutar, com tôdas as suas euel'
Goiânia,· no sentido de seNm vl~ento .que em. 31 de janeiro. nao brutalldade. . glas. contra a h:pDcrisia, a amol'ali
êses navios transferidos para o telia maIS .JustifIcativa se propositos Essa seria, de Inicio, a grande ta- d.ade e a corrupçao, estejam onde es
Baixo-Paraná, a fim de ser es- suspelLos nuo se estiveSSell) hOje des- refa do Chefe da Nação que as ur- tlVere.m. NO. combate 1I0S grandes e
tal1elecida uma linha de turlsmo vendando como. e~hcaçz.o da sua nas escolheram e sagraram no pleito sus,peltO negocias e aos vicios ocultos
fluvial, sob a bande.ira brasilel:·a, presença no g{)verno, ao lado dos u- de 3 de outubro, Isto é, fazer com que estimulam a inflação e detcrmi-

entre põno Mendes e Fo~ do. tulares por éle pr(~:Jrio escolhIdos que as fôrças armadas encontrem nam, com o islquo enriquecimento de
Iguaçu e a Arg'entinae O.Ul'U- ~al'l1 as dUl1s outras past:ts milita- no seu patriotl$mo, implração que aS ut:s poucos, a pobreza da. Nação in
gl1~í? II es, e também do Mmistro da Just!· salve da desarmonia e da desagrega- ~lra, esmagada pela IIlta do custo. da.

5) Em caso afirmntivo:qual ,ça e do Cl\efe. de. Pohcla, que todos ção. Apagal'la assim as suspeitas que \"~~a, a ~ua, ofensiva deverá ~er deci-
tem sido. a atitud~ do OOVel7l0 i ~~scaU1, t;a .soltd~,I'I~dnde qUe os col]- ainda o e.nvolvem de cumphcldade dloa e tnfJexivel. ,
em face dessa sugestf!o e se já I ~Ieg.a, fazel. pelQU1 ar uma sltuaçao com um passado exoccrável, PI'esent.e A análise das reahdades decorrell
foram tomadas providências para de IUtr:mquihdade e ameaça para o todavia na mediocridade facciosa dO' tes da. última sucessão .presidencial,
a transferência désses navios regime, Ministério qeU organizou e dos gl'U- agravadas pela Inominável indiscip1i~
para o !!anxo-Paraná?. O qqe, foraln éses oitenta .d1as 1 pos, partidários que o cercam. na das altas patentes doE.xercíto, que
Quais sao essas PrtJvld"nClas e de gOV<;ll:1O uSUl'pado 1l0S legitImas I Liberte-se o Sr. Jusoelino Kubits- em dez dlas depuseram dOIS preslden

em que. época serão postas em mandatal'los dOPO.1'0 começa .agora Ichek, .com a energia e destemor r.e- te, arsirn destituindo dois supre.mos
execução? a co~hecer-se com .a. Sl\spensau na v<lladosna ,sua' campanha eleitorai, Comando~. l11d.uz·nos à crença de que

Sala das Sessões. em de fc- cenSOla e _com mmu~la e vergonna! des que o comprome.t.em e amesqui. à OPo.slçao vai c<l\)Cr papel dos mais
vereil'o de 1956, para.a naçao se sabera melhor q~~n-I nham, e. terá a seu lado, plU'a aju- relevantes no evoluir dos aconteci-

Ern. o que tinha a di.zer. UI!uito do naom3J~ houver o estado de SItiO. lá-lo, a confiança e o apoio das:mcntos políticos. A Obstinação. com
bem) • Todo o e~forço de reconstrução mo-. íórças morais, imprescindíveis à du-I que o Sr. ,Ju,ce!ino Kl\bit.,chek se

ral ,do .pms reahzado pelo Presidente Iração eao éxito do seu Govêl'l1o.·'., Iprop~-, a conquistar a 'Presidência da
O SR. NESTOR DUA6TE: 1 Cafe FIlho apos a onda dl! corrUpção Era o que tinha a dizel' (lI!uito: Repllbllca não sacl'lflcou apenas o p.

que varrcu a vida púl1lica no gover- bem), Is' D., qUe poderia ter a'cançado o
.'~Clm lIm, cOlw:micação) (Se.m re- i no extinto em 2~ de :tgósto , foi per-I GoVêl'l~Oj'()l·t,~lecldo pelas il1sPh'açõ'~s

11leaO do o.T~dor) - Sr. PreSidente,. dIdo na .transigencla com os interês-
I

O SR. PLACIDO ROCHA: de um~ sftp,,]itlua. n~; qual o próprio
reputo, a Vana que o J.ol'l1nl do Co-I ses polltl:os desencadeado~ contra os. Partido TI''' balhlsta Brasileiro teria
mérclO pUbllcou no dia o .de ~everelro cofres publieos e na satlsfaçáo das I . lfara llma comunicação) (Sem Te- a sua leglt.ima e necessária influen
\11tlmo vuliosa contnbu:çao a h:stó· pretensoes que deram causa às mals vlsaodo oradOr) - Sr. Presidente, cia, Foi llIuito além. Custou igual
ril dos acontecimentos de novembro, escandalosas nomeações f~ítas até o rece·bo de São Paulo, diàriamente,re- mente o SoJcl'!fício da Constituição e
Por !liso, passo o. lHa, pa.ra que cons- último minuto do govérno llegltlmo clamaçõeb de t6da a sorte dos vende- o da união da.~ .FÔrças Armadas mã
t~ dns MSSOS Anuis: . . . que ocupava o Pa\áclO do Catet~. dores dn Loteria do Estado de São xlma garantl" do equllIl1rio da~ ins-

·Valendo-nos_ da mtla Vlt011il que, Foram aSSlln desbaratadas. as eco- Paulo c, jJo,'slvelmente, do Brasil in- tltuiçõe~. As tl·n.l1slgências e os com
com fi suspcnsao da censm>! a. 1111- nOl11l~S no 1)lal1o de rl"strtr'oc~ orçn- teJro. promiss(lS quo lhe assegurariam· uma
prehga, 10,3'0 no dIa da SU:1 I>:,~"r o mentarias destmadns a dimmuir 01 Por Isto, dirijo um apêloao Sr. Mi- esca~~a "Hó1'la que ne mmesmo pOde
Prrsiclrn[r JU,'crli.nu KUbit~cil.ek ~1.• d.eficit. d.e 1955 e preench.idos ca.rgos Illl~tro da F'azcnda, nosso colega DI', se.r te>;ta.da peia .JUstlça Eleitoral em
cançou sObl'e as fôrcas de coaçfto que InúteiS e excedentes, .de v~ncimentos José Maria Alkmim, no sentido de forma sl'gllrll e re~ulnr, determinaram
plal}ejavam, emeda-Io nutl!n ~ubol'dl· Ollll\OS, que a adminlSlrnclIo. passa- que !J1tel'ceda Junto ao Tril1l1nal de Il. formação de 11m P<ider Executivo
n:,,:ao dOIl1I •.nd,or:t, \'01t"1110S hOJe a da haVia deIxado desocupndos para Cont", para que a Loteria. Fedel'al múltiplo ,que mais se singulariza pela.
te.cer sôbre a sltuaç~o do pais os co- a provídêncla morallzadora de POde-\ \·olte fi fllllcionar, .. continuid«de do 'cC>l1/;ulado militar de
mentárlos que fomo, obrl~nc1os l\ m- rem SP1' ~upl'lrnjdos 110S quadl"cs a(I-. O Govr.l'no perde, em média, •. , .•• 11 de nOl'embro, E acentue-se o que
turomper çom a decretação do esta-, rnlnl,s:l'atl\'o.s. ,Cr$ 1.200.000,00 por dia. J: nlo 6.6 há de irÔlllco e parlldoxa~ na oçor-



l'ência, os generaL>. ao que se diz. v~o-I que nã.o seja li. praticada pCl' via par- la o parágrafo 3.· do art, 141 da riedade à.quele ,Jornal e ao jorna/.lllt&
lQn~ralJ1 a ConstltulçáCl para segu- lamentai', oentl'Cl do Congresso, d.a3 Constituiçli.o Fedel'al qUe~a]jelece: De Paula, em face do brutal utellta
rança da pOSlle dos candidatos elei- Assembléias Legisiatív.a3, lnclUliivedo "AleI assegunrá o rápido al1d.amell- do de que foI vitima, (Muito bem)
tO-'. Mas não há quem veja que a IDistrito Felieral, lícito será à Ollo.-;I- to dos procc.s.sos nas repul'Uçlies pú- O SI', Corrêa da Gosta envia ~
iPQ&.<;e foi puramente formal. uma vez ção purticlp;lr de entendlmellUls que blicas. a ciencia aos interessado.s dos Mesa o,~eguintc: SI', Presidente;
'que o exercicio do Poder, coube (ie vl,se1l1o resguardo dos pl'incipioô processos e informações que a êle~ se Ocupo a tl'1huna neste momento para,
fato a três governantes, que Se apres- "constitucIonais, pal'ticularmente das refiram, e a expedição dus certidõe,s com mUlto pCi'ar, trazel' ·ao eonhe
sanl a formular, de maneira clurli mas; lii;crdlldes dos Cidadãos, bem c.omo a requeridas para defesils dedire:to," cimento da Câmara o falecimento,
COIltraditórJa, os seus planos de I'C- ! delEsa dCls JlJterésses fundamentais da Eneaminho, pois, à !\tclm, conj'orme ocol'I'ido nesta Capital, do eminente
forma,;, di,potldo-se cada qual a plei- 'ec,onomia na.cional e das classes meMS prometera ontcm, os dois [lJ.'{)jetos em coestac:Ioano, g'l'ande radi" .ist" _
tear medidas que tendam ao próprio : favorecidas, sem quebl'a. já se vê, da causa, (Muito bWll. SI', Dl', João Batista Pulcbcl'io Filho
fol'lalecimCl1to COm o desgaste de seus sua enérgica disIJoslção de lutar lle:a - CUjo nome se' colocava entre 05
'concol'l'cntes. Irestauração do rcspeito ,à lei e da mo- O SR. NEIVA MOREiRA: mai/;, destacados profissionais no.:!

Ol}!'lgudo ó1 l'odear-s{l de Ministros, :'alidade administrativa, Ma spor isSo Imelas .clinicQsda cidade.
de esco1l1:J. a:hehl, que nos cargos pOl' 'll1'eSmO, (l U, D, N,-D. F'" em per- ,(para lInla comullícar!tio) Sr. Pr2- Muito moço aqui se estahelecel,l e
certo obcdecerão a in;unções a êle ,<s· IIelta consonãncia com as Jiçõel: do sldcnte, 81'S. Deputados. 911('1'9 tra- ·C.OllqUJ.stou palmo a pCllmo p'ande re
tranllUS, o Pl'.esid,ente da Repúbljc;J.! seu lla~,ado, cOlldenfj. a aceitação de zel', ~qUi, 1l1lnha. sohdaneela~e .ao Inome entre seus colegas, E' um
iPrecipita-se em recomendar-lhes con-', cargos federais, estaduai.s e mUllicJ- jorna!.:~t:~. p'atista,,~e poul~ ,e a "UI: Igrande filho .ele Mato Grosso qU~ cle
dl.lta omissira, sob laJ.so pretexto-de Ipais que envolvam conlianç." governa- lima .1:".Ol<\ ,.em face du, 1>1'U.Lal e CO saparece. CUIa nome, sempre hool'o\1
au.\teridade, moas Isso no instante, mental ou admlnisll'at-iva e repudia varde 'U6r~sao.soír.da pc,!' esse com· ,e ,soulJe elevar bem alto na esfera d:l.
mesnlO ,em que ap(llIta a.> grandes' acordos pal'ti,dârios rcgl'Jnai,s que Ill'C- Ilescnte ,prOfU;SlQnUI de, lln[ll'enSa n,o ImedicillU na,cionaJ. AS,SI,m, SI', Prl!
nlCtas do scu programa de realizações) judiquem ou desmonl1iiem :l. ação, 111'01l1'l0, l'ecmto ,da CO~AP,. como de-sidente, venho prestur ao grande p:J.~
nlateriai:;, cuja. execução procul'a. con-: nacional do partido. : COl'ren,e~a do, ,dll'e,ltO de, cn,tlca,' e ,m-I tl'iCi,O ,,0,ra, '.des,anal'ecJdo as homen:l.
'flar a um ministério l1Hrg'in3.l, elns-! Reconhecencl0 que na sua :1paixo- formaçao. que, pelo menos teonça- gel1S de sua ten'a, solic·tando li. Cã
t.ituido ,de sulJ-,secretários d,e sua In- ;11ada pl'eB'açiio, ,o jO:'l1aUsta e dcpU- menLe. nossas let,s a.sse;uram,' Imal'a Um V"'J de pezar 1)01' tllO in-
tlmidade. AceliR, dessa maneIra, para.I t'ldo Carlos Lacel'da antevlu OI; pe- É verd!~de / que eS,e clil'elto. em, faWlto ucoj1teeimento, •

noi'.SO Pais, tem atra\'essado momen- i
l1ll correntes não paltidárias, ou seja rigol; que os fatos viriam coníirlll:lrtos'realmente.muit{) d.ficels. per~odos I O SR. ,PRESIDENTE:
para os grnpos dos gl'Undes negócios. : e, sobretudo, deu VOz aos reclam{){J da dos malscntleos e adversos, Os '
qlJ:er do P(ljs quer do csLrangeil'o, eU-I COtlSCié,neti1 nacional contra os nego- atentado,,~'a jOrnallsta,s'"e sucedem: I Achando,sena ante-s,ala o SenIJor
tl'e o,; quaL; mal se .dis.simulam os que cismo e a corrupção, a U, D, N ,- no BraSil Inteiro, .e,. mclUSLVe, ~s, Mend.onça Júnior l'epl'eSer'~ante q,!jI
lIil./) IJel'dem de vista as ricas Pl'Omes-

1

D. F .. considera que o Partido ,deve temos denUllclado. Val'UlS ve'~, dcsca IPal'tido, Trabalh1'lra Bra,silelro pelq.
S:loS do pet:'óleo e dos minerais atõ- convocá-lo a retom,ar. 'l, \lanto al1,tesl o tnbuna,. como ocorreu em dllerentes 'I Estado de Ala::-oas, na vaga do 'se
Inico~., seu PóSto de combolte' no Congresso e opol'tul1ldades, no meu Estado, o Ma- nIJor Mendonça Braga. convido os Se-

No dil;curso do Senado, o Vice-Pre- ,a.;;.segurar-lhe. d.eiltl'o da linha. p;:l'- l·anbão. Os. noss?s llOme~1s de .go- nhorC!i 3,", e 4." Secl'etál:íos para. em
stdente repol'ta-S€, de seu tUl'llO, aoS Itid:i.rla, a cobert\jl'il de sua solldurl;€- vemo e pal'tlculalluente· CltO aqUl o Comi,l;são, lntl'Clduzlrem no l'eclntQ S'
tllma. vllal.s do populi,mo naciona-I dade, A soluçã.o extl'alegal pai' ele caso desse representante. da .C:OFAP Ex,", a fim de prestar o eompronlisi;l)
I1~tll d.) Pl'csidente Vo.rgas, reafir- preconisada ,de modo aDe,rto e leal, -: acred.ltal11 qUe a funçao publiCa. o reg!Jnent,al.
mando a sua íl1ten\'~o de exigir .o >linda que não aceita pel", U, D, N" n to publico deve apenas lhes fa
c~rlmento do programa mínimo, obedeceu ao sincero propósito de re- "os . " ' ,. .' d' , . ': Comparcce S. Ex," acol1)panha-
oferecIdo CQl)lO base do acórdo el<;ll:O" i sQlver o.s lns,o:úvels Pl'oblema,s da nos. cllltlU,:lda ~l~.S co~no t e proplclal do da, respectln Comissão e, juo..
ui aceito pelo SI'. Juscelino Kubit.s- iSll readllptação, COl)) as leis e os jlO- lh~ 1~~~~~~~~~et1~g~1l~~~' _ Que:'o t,o à Metsa

l
, ptl'esta dO c'mpr.oll1~d'()

cl1e~. com ll.S mesmas l'estriçôes men- Imens da Dita.clw'a, a,s exlgéncias do soldari2,ar-me também, em nome da 1e~11l1en a, O)~lan o em seguI ~
tal.ol com qtle l'lltillcou Q acôrdo com 11't!~ime,,· FDi,' porém, post,s. em prática, minha Bancada, com o nobre JOl'lla- as,ento no recll1to.
o Plll'tldo Comunista, M.;;s o p, T, a, .às avessa.>, de sw'pl'ésa, no lusco-f\l.Sco lista De Paula. est:'aj1hando Igual_ .
nâ'l é, como Q COmlll1is,ta, partidO lide U1n,a ma"dr,uuiada. chuvosa, prec,isa- mente não saibam ,o.s homens [lúbli- O !SR, PllESIJn:;N1'E,
;PÔ~to fora da lei e sem representação mente por aqueles que se mostravam Cos condUZIr-se dc ~e~I'd[Jo C011: os PHs~a-se ao grande e"peJi"nte.
ll.O CongresliO•.'fi:, peJo col1tI'árioO. par- íansiosos p,elo retõl'nQ do ,pais, 'aoo ca~'gos que ocupallt ne,l rcccllCl a.s I Tem a palavra o SI', A!J~uar Bo.s.
tllio cm ascellSllo, a que não falta um Iquadros do. legalidade nOllllnul, \'Igen- Cl'llioas de que sao alvD, . tos .
{pOdel'OSO grupo pllrlllmentar. A Vice- 'tc até 2i de agósto. Toma-se por O SR, NEIVA MOREIRA - Só I '
:presidência da IJ,epÚblico., pai' outr.o 1 conseguinte essencial que o bp.\'O querem êles. de fato, Sellllo1'cs Dep'H-1 A GU B S
~ad:o. -, hoje, o núcleo do sistema com- Icqmpanheir.o. de l'ida tantas l'êz.es tados, w;utruil' as \'llnta"ens do po-' O SR, B 4R A TOS:
p04to pelos shldlcatose .seus 1nstl- Iameaçada, ~olv.a~o I:ompo. de o.çll.o, ,der, mas nã.,osu[lOl~tar-llle ~. on'lS, SI', Presidente, em pl'Ossel!l\,;lll1cn~
ttttas e pelos dOloS Mln/.>tel'los de Ir- Ie.scudado, pe.o apolO do Partido. i entre os 'lua,s se co~,ccao_di: elto. de às razões expendidcl; em U1€U disclU·.
l'adillção populista, o do Trabalho e o: Em um P~l'tido da indo1e da U. D. ; critica e llvre man.lfestaçao <la 1111- so de6 de janeiro passalÍo, quero nes
dA 'AgrlCultw'a.. . 11"" onde nao há chefes nem mesmo J Pl'en~a falad!1 e escl'lta,contra.a qual tao))OnU!1idade apl'oJ';cl;,,j (. en.sej~

r-r/) q!,17 toca ao MinIStro d~ Jusll- lo predominio de pe,ssoas, e 511110 livre ·1 so )1~ o can:.lI1i:~. lÍa J~.~t1ça e, Jal~1~15, .i para um encontro com '",; novo,s as.
Çll, ;;~ndl(jato, patu)'al a 1?1'esldCllcla do d.ebate ell1 q\,e se olle1'.",.:: espontanca o.l11etC)~o plllnallo e p·lItal dal?a,les- ] peI:los da conjuntul'a f.~011âl11icana
p, :::l, D, já. e sabido qu.e delil1,ela uma !slI1tese ,de toda ,sas ,:p~llloe~, lllcl~lve ,soes. flSl,CaS, que,. neste C9S0, amd?;.se I, ~:onal. desta vez Já S,OI> ...3 a,uSiJfciv"
l'e[Qrma da Gonstltulçao. Com que das extremadas ,a luelda lntellgencla I de3ud,a mals. amda, [lar ter oco)ndCl , do GOl'~rno l'ecem-eln:J<Jl's~do.
fIm? Com o confes.sado intuito de res- e o radicalismo cívico de Carlos L.a- I de, mod,? tl'aU;I:en'o, dentro de 1;ll11a:, O lIIeu pal't:do, o P~rLdo TI'3.b~
taurar a integrida,de do seu Pal'tido cerda são, ~elJl dúvida ,podel'osos fu- I I'cpa1'tlçao ~overna~lel1tal. t' do i lhista BraslJeü'o, :lpO!J. c' novo Gil
e o seu I~oderí,? assentado nas máqul- t9res dt; crltlca e eseJar~I:1lI1el1tO, 11:-: ~ SI, Aw el!o; VI~lla ti ~os :~t'dc,! vemo, baseado na cri"c~ e a sua .lO
ll,as d,o leud(l.lismo -estadual. O seu, dlspensavels a compeslçao da vonta- i da! tõda a sol.daileda e , o , ;1 I o i lidariedade ao novo G,1Vel'nO s'" basel:!,
.obJetiyo imediato é ',a dcleg-açã,o de Id,e partidária, d,e expressão priyatlVa : ao qual pel,'lenÇo .tO ,JOrl1alLSca ~e I na allálise O II10 U PJ"tido não:! se
pQderes a fim de anular a influência dos órgãos dirigcntes, Temos qu'c nos IPaula. contra. aque es CJf,ll e Cl ta.greci I- 'afasta PCli.$· dc'ta; áU'U' pos'"õos de
do P, T, B. do P. S. P., daU. D. educar para a prática do' regime neLo Iram di!sneccssana, hl'ut~ e es 1ll)1 a- ; '" ,;t'"" ,~ • ',-'

, ... , , ..:Incnte a.1Q .. lse e cL lea. Qla.he uo' R:)Q10 Gil
N, e. do P, R. ji;, se pos.;lv.el, a sU- I somente fora l11;J.s tl1111Cem denLl'o .co!' , " da sohd~riedl1de qu,e pcssa ot'erec'cr
pl'essao do yoto preporclonal que os : amlJüo partldá:'IO. Neste, a COl1fJ~l- I O SR. NlcIVA MOREIRA..,. Agra- ao novo Govémo.
afaste. em canlter perman~l1te, dDoS' Lel'mzaçâo dos senclmen~cs pessoaIS,: deçoas maIJij'es:a;ões de VV. Exéô-' A.s.;;im s~l1clo, venho tratar !1CV3.
futuros C0118Tesw~: "" com relisalva. das O!?ll1lOes l!Ted~~I- 'lénclas Sr. Pl'esidenLc,. no caso da I mente da conjuntura econômica Uil-

Alt:da hcm qu<; esse con.fllto ae m- vels...e.onstltul a ,essellClU da coc,ac II CQFAP, dc "lljO ll:elmno fDzpal~,e, c:onal, emel1dendo Que ela lie a~T"
cCllc!llavels ltlterêsses ll0ltt,lcos refle- p~:'t10urla, que e, ant,e, c:e tudo, fun- ,éoma represeI.Cal1te da !~l\'oura, o "e-, vará :!a Tll'onorção em que O Pais se
te-se. por 19;ual. conto el'...l ,de €~pcr~r .. '~~ao do slncerl.!. respeno as l'egl'a,s ~o : l1hol' Flávio do Brito, ng"l'c.s.sol' d9 l~ão po..:.sa libe~·tn!' d3 in:flDç,fio mon1?·~
se, na esfera parlalll,el1tal'.Fellzmen· w;;o c\emocratlCO. no qUo:ll as deCI-, jonlaJ'sta De pallLi, o!?l'olJlel11:J" e i túria, ouanto 11 debil:daó~ do lastrG
te, <l Uluao da.'> COl'l'ent'<~))Oplll1~tas no ooes "": tomam por ma:ona. ,I lDalS pecullaL 'Jorqu~.nto ele acredl!a ! (J~nlit;lti\'{) c Dun}itativl1da Pl'Odll
~ha)l1a~.o. bloco ml1:O:'ltanCl.};Bt!l·~l1dO r:~l\~O às .de1111llS ,.eçoes' ct,o P1~:t:~~ ! ~llC, ~ ~ua .ú.nlcat~~ela n~qllele, OI:~.:W 'I ç50, ,e <'3 innaç~ de ,preços, Qua"c\()
~o Go\el no ": macIça. e ya"" a, n.alO- 10, ~~en.plD O? su~ pl Cl~~.~:l.ça<l CO.O,I.l. ! cCl,ll oladm de.p.cços, e,:x:~.~SI\a- não d~te,.minada exclusi\'al11~nte p'e
H.!. COl.1. que ele espelava unpol a sun.i ll."lU tIS lido, da oll~slçao, a U, D, ,mente alllnenLa-los, C,O,l10 c.ta, acon-

j
la lei dJ oferta e d:t procura.

'\'ontaoe, desloca para o Congl'e~SoO a ,:.;. -D, F. se recompoe, lU ·harl110l1la i tccendo sucessLvumentecl1l tantas , '. ' ' , , '
sorte de suas inciati\'as, Ora ê no! dos mais generosos sentimCl1Los ,C1\'1- ! reunlôcs da COPAP, sem tolerar a, Nii{) h:Iveru medldu, concl]Intor:;I Q!.t
Congrcsso, e Só 110Col1gress'o, que ,I COSo e reassume, na li,lha de frente da ',crítica da imprensa, quase sempre,r~. 'I' santadora da econol1lla na,CIOnal., 3e,m,'
tem o .seu campo de atividade as Op'o- 11\1." denwcni.tica. Os sacrificios e a 'flexo da opinião do povo, emrelaçao flue 11aja, €l11 !lril1l~ll'o ltlg,lI'. lIl)e.rd:>.
~ições cO,nsciente sde, si lI1eSl11".s e dos I' gluria clo seu [ló,to." ao scu trabClU1D e ao desenro,!a;'," ce de de eX]J<lrra:' e, porqtput,o, l:b~,r
scus deveres democráticos, Era o qU{' linll~ a diz"r, (Mui/o suns ati\'ictades. Ora, .scnho:·es Dr;IJU- ! du:le d~. obter 0'1 escolhc:' novas mel'·

Diante de perspectiva tão inespe:'a-I,1Jem,) tados,no caso espeCIal da C01AP, I cado>, lIbel'o:>.d'c de !Jl'Od.U7.lr, € ,p,oE",
das. a que nos conduzialll a vaidJue 1, .. . l • dere-se ,teto ,em v:5~:aq~~, SUas at.vl~ I t~n~o. W~E'l'dDde, de ('(ms~.1tu.~r 'emp~e...
;; 00 cgoismo, <lo Presidente eleit,o ( O SR, ADl1IO VrA~r.â.. ~"dcs dizem l'eS]Jel~o (uretmneme a I 53s, d~ lJmentar o c'?r1erC,lo intert1;\lI
cnlj)os.;ado, mas não inl'estido do eie- 'Para uma comUlliCaçi10, (Sem re- (lo1.sa do POI',O c sao, ';laturnJm,cl1te e e:,tern-o, sem o COl1\l'ole Ol[ o dQUH-,
tivQ ex.erciclQ de suas ftlllções COllS- Usâo do orador, ..:.. Sl', P:'esideme, d"s que.. ma,g despert.Tn as cr1tlc~s 111i,) ri,," fôn;"scO:1C'C':"'.:tc!Qnist,ls 0'\1'
titucionai.$ ~ perspectivas eScul'ecida~ Ullt<ll11 qUJl1do ocupei' a tribuna, .LCC! da oPll,uao, IloPu!<lr, e, cOl1sequenl e- Imo,l1,opõ~'o.
pela erise militar e 'sohl'ecudo nele: cCl1Sid.el'açõesem ,tÔl'l10 da demora ll1elltt" os rep3l'OS da, J[]lprc:'sa. Ou- N"- . ,'.. I ' ' '." "" õ' f' '.. .[ tros dirl~en:e3 daque.,e õrgao supor·" ,ao e pQSs"e en~OI1_lJ. e.sa tne-
Clll1"e ecodn m

f
lclo-

ã
ll1:ltlce

lJ
ua. na q,ua o 'J.ue se vell1 verificand.a nos pl'oC<'~os t"lll C"I;,0 del'Cll\ t 1'0 c"íticas que] dida, s~n['adom. sem QU,e ,ambém $,~

c c one a 111 aç o arre ut·~ OS preço~ em andamento 110 COllsell1o Supcl'tDr '''.' •. '.,. ~ , " ' 'I" 1. . i l' j l~ d ,,', ,- I . 1 d' devem ser entendidas COl\10 UlH~ I </11conüe :berdl1oe de €.,p.ol"IraS r.._
a In;~~ls, 'o,ama l~ _ U ",R OSt P?,.l\e"'fl: ~e Previdência SOCi,l , Óqa'l suoor I- CO'lp('l'U"''\O coí!l ,o P,oder PD,bllco.. Oi quez2s nz Wrai:" sem Cl)I1V"~l':OS 'l,tI.
ca JoC;~.d. pos ç,ao execu al~ma t _ llado aO J.1.{inistério do Tr:lli:l1,11(l In- SI', Br:to, aLio, jul~a'.5e Íl)toc3.l'el, [.cordos externes que !llli:t,~ll1 Q,!l.
me c ,.abla polltlca, q~e sectu.de todo. 'iúst:'ia e COlller':i,) , ' 'lerpetl'ando atas l'ev~lta!ltc.~ como o frauàBm a aplico,"3J d.os lu(,>o.' e S':~~
~~ l~ovI~l:elltos .de. de1esa do verdadel- Tsmhém me referi a" l·çtard3.111Cll,CO covarde acent~d,l d~ ,W.J !l'ato por npiovelramclltc.''1; lJeneficio do de.
\00:..14:te'less.e .}>ubhco, ondê quer que 1.• .)$ papéis enl º,cral. que p~~s:J.m pel:ls lhe faltflrem, 3~~tn du'/id:'., os :J.r;u" .s.env.o,!\'ln1~p!"o dG :~rc·~rl?~.s) P:.1C~'')!11!.
el~6 ::ie nsslnal·enl. l'~ ~):lt'tições púbJlcus fed-e-.!::.ü~,. Dl~~~ !Ui?utos da r~l7.ii.". tudO) b~~l"~d0, no") n\~m~!~,"\J L'[)"~~t·~l'~

E...üel~de a U. D. N .-0. F. que e' ell~~,Qo.Que, ~lJresent:ll'.i:.l ho.;~ do!:$, E;r:;l ,'C}, que tl~\l.:~l :1 d;?e~. tt\J'l~f\jO, ,d~, ret~da n~:,,:Ql~~d., ct.,:~, nt€"úJ,~ ,d,;-. -r~~'.
ntalot' será a autorIdade dj.Op.Q~i~·ã,o Ol"QjC'to:) de lei. O J);l'ÜllC't,fO. d.~' nO';;J r'mel De~]ut~\do, e i)r!}f:~,!'lto!\~l1, d~ inl~ :~~mf"rHO .~ CU)'; t'22\l!·::;''''S :,l'l'tl,c.ul::.FtM.
se a-lll l'ect,t~ar. ip.t,ralJ.slg.en~~,mepte. r)l'~,;.lJü·"aç~Q ~lO C-O,11sellll) SUpt'rLOl', de !).l'~\l''::::l. Lqn .v'!l\tl'.~"ll-r. l~r'.}!::?s:t:J C~)~_1t~·;, r\,t;"'1~rl:' ~? nC~~'71 m~U1',),!·~!t.w t;rJode:c;
qualqUel' o.1,Lt·r~ e:spt.cie' de CÇ)Q,P'=L·a.'f~.Ó Pl'l;jI~d.eudu SQcliJ-t; Q SL';Ul1UO, l'~\~U" ~,~i:.ll(' e arH·!:'s~ntD.I1,d(j no~~;:l. .3;l!lCb\... ~Lqu:~:t>,:IJ d') rr.(l:d~.
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, Enquanto,' SI', Pre6ldcnte. nii.o fÔl' atingiria O' minél'ioa. da Belllo-Mi- \ Ora,' niío cabe ao povo pagar ê.5aei Oli jur03 dc empréstiuios que rundlll
4~""" u ul4l11CllLo 110 cu.:;tl> !ie vida. neira, atingiria a pl'odução de Volta el'l'oa, O Oovél'no tem que enfrentar paglllnlOlS e estamos empenhal;\us e~
1.111 t.ü...n""a, .ua.tl Cllu.;"S. teremos. Retlonda. atingiria as outras IlderÚT- o problema nas suas causas, determi- pagar daql1l paI' di:m'e ('111 ,Irtud
l;l.ulUlClhe, maiiJr lcntllll\O nl) àellen- gieas que se 5el'Vem dos mínimos 1re- nar as soluçóes aàequadas e fazer- das opençõcs com o Banco Intc;'na
\,Ol ...II!:l..J "',1 jJ,,,,,,re,,o e ~H1. explo- tes da Central do Bra6il,para auferll' lhes frente, a fim de que, apurados cional dc Reconstrução, C01l1 o Eltjm,.~.
:taçlwdi;s r.que~a~ .laclonals, em con- lucros compensadores na e)lportação os lndlces de rentabilidade, deIxem de I bank e outl'oS bancos fllluncLUdores,
lO ..ueno.a n"I'el'a locas Q,ua:;e pel'lna- doa minérios ouse éMe consumidol' n ser e.sll1Ul e.stradas ou essas compa-; oó juros que pagamos e devt'l'cmOS
:oe.".:; ue uLlaSO, em vanus regiões que alude S, Ex," seria somente. e, nhias de transportc dertcltárlas, evl· pc'gur de empréstlmos mais os JUl'otI1
QoO ,.al;; , e uC6contmul"uele oU eles- mais UJna vez, o povo bl'asllelro, a; tando assim que o povo seja sempre dll'idendos e lucros que expo"tllmOt;
Cv11IiJrlll.dheie no aCeler.lmento .sábi- pagar em sangue, SUOr e lágrimas, dc-' a .vItima ,~e tMas as compensações como rendill1enfos da aplicaçao (lo ca.
tu "'" c~nall looma, elO u""envoiVl- terminados programas governamen- que o GOverno pretende d!u' para sa- pital estl'llngelro no ruis; o cl'êsvlQ
lnenLO Ul'''''110, 'i'cremos cV:I','adlçôe~ tais, que só ent'lp.deu resolver, o pro- neal'. a l?oedll ou para evitar o deba- de divisas - que atlnll"Jll, ém 1955, it
<:~m.an'es emrti O.tl jJl'eçw da pl'O- blema do povo n. balSe sempre maiOl' cle ecollomico-financell'j) do PaÍ5, soma' afl'oat,osa de 500 milhões de dó~

uu\'ao mctusLl'1al e ozda produção do maior sofrimento do povo, Por outro lado, SI', Presidente, pa.- lares - os I'C2UrS03 banclÍt'i~s nllcio~

Ilg"~vll1; eml'c .0 valOl' elO LraballlO Parece-nos que 5, Ex," o Senhor gando fretes .bnixos como já disse, a nals desviados PR'l\1 as empres:1s Hlb::
e o salltriO que ~e Ine olereee, eml'" Ministro da Fazenda naturalmente Belgo' Mineira, a. VolllJ. Redonda e sldiârias estrnl1gelras e não ;1:l1'a as
A cvllceólll'ucao Cla mao de oora em esquematizou suas afirnlações, S. Ele," outloas siderúrgicas são indiretamente 1cmprésas de formação de eapltal 11<\
..etel'llllnaclO•••'al'lJUe~ ae pl'oduçau ~ OIcom certezà está estudando a ma- subvencionadas pela"Central, de onde clonal, como aconteceu rC)"e:n,'mente
~,,,u exoao an'h~C'JnOnllt_ e amlpro-: nelra habll, a maneira técnica de 150- o nosso povo pobre plUlsa por isso a com o empréstimo do Banco de De
aULlVO noutra. reg'ioes, Tti1'elllO~ des-: lucionar odejicit das autarquias e dos pagar o cnrlquecimento .de tais Em- scnvolvimento Econômico, de "áll'j(16
;ruveis assu,tadol'csentre o Interesse Itransportes scm necessidadc de ferir présas. Como. se sabe, o leite, os le- mlU1ões àe cruzeiros pata emprélllls
:.nanccll'o da.LJnlâo, na dü'eçlio aos Imais profundl'lmente a já. deficiente gumes e ,outros produtos de COllSumo, 8ub6idlal'ill's estrangelr~s, quando, tIS
I;<,mros ue 111Ulor v'llol'lzaçao prOdU-I economia párticular do nosso povo, fácil são taxados com muita deblli- 'I sUas portas, centenas de ell1prê5as
tur", e a sua apatia, lncapacitlade ou I Vejamos o que acontece com as es- dli'de pelas estradas e, neste ponto, eminent.ernent" nackmlliS '1ilo con-'
insUdeienclu. pam utenae1' ao lo.men-I tradas de fel'1'o: será que o simples é razoável que a.ssim. seja, vis lo como 1 segu~'l1l um nlquel de emllrestuno, I'

\<. doS res,óe. aLrasadas, aumento da.'l tarifas resolve o proble- é o Govérno quesubv6nclona indi-: 06 r~ursos obtid<J~ em ,bancos in..
Tais fatores, SI', PI'Csldente. só ser- 'I ma? Parece-nos que a questão não é retamente o aUmento barato do povo. 1tel'llaclonais, que revertem ;l,nda em

vimo para aeprimir cstatlstlcamellLe I apenas esta, Trata-se de rever, an- Não entelldo, porélll, como se faÇ:1 'I beneficio, não de empl'ésas de capl
[; mdices \,alol'lzados d. ensmo, da' tes,.8 origem das próprias autarquias essa mesma mel'~é, ésse mesma be- rei nacional, mas de emJlrêS~lS sub
~allde c do trabulno; l'eduz a l'enda II e, a.inda mais, das providências te'cnl- n~fjCio. aos minêrios,' qllJancto éles re- sldiárias de CH'pltal lllt~rnacjúnlll,. 00
per capila, afeta a liquidlição do pau- cas que terão de ser ~pllcaàas para presentam lucros tremendos pa,ra as mo recentemente aconteceu, quandO
pzri.lmo e estimula a cOI'l'lda lllsaci:i.- maior rendimento das mesmas, companhia... exploradoras, Nfio com-lo Banco In terna<:lonal ele Recollstru,,'
tt" aos empregos, I A respeito do óleo Diesel usado nas preendo,. também, porque as estradl'ls I ção eo Eximba,nk emprestaram aO

J;;:ll discursos antel'ions, fixei as: estradas de ferro, há. uma economia de ferro autárquiCAS nacionais tenham Brasil, como politlca de boa v.z'nhan-
mcelldas que, tcmaoas ou a serem to- loito vezes maior do que o preço nor- que sangl1ar e, em seKulda, o povo;: ça 200 e poucos milhOes de dtílAl"eB,
%Llatiao, Y'l'i"l11 ~ :lgr:lYc' prolunda-! mal da tl'ação, f: verdade que o au- para que se continue suDvencionandO, Vejamos como foram dLSlribuldllli
,.... ellLe as ronaiçiJ"s ,ie vida !io nosso: mento de consumo do, óleo Diesel ,Im- tais importantes emprésas, .! esses duzentos e tllll1tos milhões d€
povo, N",.as ojXlrtunidades, anotei, Iporta em maIor dlspendlO de dll'lsas, Agora' o caso do Lóide, Estamos: dólares Empresta'~os A<:' Bras.l pelo
/::1', Pl'csldent,e, os seg"ulntcs fatos Imas a economia que se faz para estas, causados de saber que seus navios: coração gencroso das !inanças nOl'te
(';ue consideravl'l l'lla:'lllr,ntes pal'a a' autarquia.<; compensa perfeitamente i são todos velhos - e há pouca tem-I' ameriCl'llll'lll. 1

I:HUaç~O cconomlca naci<Jl1aJ. POI' ~ este dispêndio de diviLas, I pc 12 ou 14 foram vendidos em leio, O Sr. Sérgio Magalhães -- V, EX,"
t:lI~mplo; a impol'taçãO dos c:,:ceden-: ,P?r out:'~ lado, :\ Estrada de Fel'l'o lão com ferro velho, e oS que ainda: permite um aparte?
ws da p1'vC:Ução nonc-ameriCl'lla em: Vltorm-Mmas, ,por exemplo, aumen- navegam são tão Imprestáveis qU':lnto I O SR, ABOUAR BASTOS - I'oi$
que se mc:uiam 258 mJ tonelada' de tou sua r~ntabllidade na ~ase do au- os já. alienados, Jamais essa COIll- Inão,
trigo em grão, 13 mil d' farinha, e mento da ,bitola e da dupli~ação de panhia teve apoio efetivo do GOVé1'l101 O Sr, Sérgio Magalhâe,~ - O Con
Clutl'.as qu"n~:dac'2s de ml1110 c banha, 1.I~has e, all1da mals, construllldo ya- parEI> reformar Ouo aumentara,.. sua Iselho NaCiOllQ.1 de E.~onol1lia, como
(l que, atu"r.éo no preço imemo àa goes e SIlos espeCIais" :'1~slm, eSSR eIS- frota, A bandeim brasileira ji dei- V, Ex," sabe, está e1aoo;'Il,ndo no mo
"roQução naclon,,1 eie tais mercado- trl'lda, outrol'l'l dcflcltarm, passou a xou de frequentar com as~idu1dade. mento Wllfl exposição ~ôbl'e a situlI
:rias, levcu o Gorémcuo t:umento de ter renda certa, Des.sa forma, quando os portos internacionais, E o 4ue e Ição econ()mica do País, para mca
:p.~ço ,do trigo redocional C01l10 me- s~ apllca um sentIdo enllnentemente pior - cm 1955, 200 milhões de dó"' minhá-la ao Poder Ex~cutivo c ao
(jida corapel,sadora - cOll'""usão: au- tccnlco de pr,oduc;iio, elc aferição real lares foram paogos em fretes de mer-I Poder Legislativo. Sem que aCjuêle
tremo do custo (;'2 vidl, Vejamos dos se:'·,.lçOS, há se!11pre uma solução cadorias transpol'tiadas pelasCompa- órgüo o diga clarliUlleme, o quc CI>111
:linda a tcndellcia da CO,"'A,P de li- pra cVltar o clefwtl., d~s estradas: nhlas estrangeiras de nave%ação, E, preendi da leitura. da referida fXPO
t: ""r os 1lI"<ÇO;i dóS pneumáticos e A Central dI> Brasl] e onero:!" tJt>r- ainda mRis, apenl'ls 4~; de nossos fl'e- slçúo relatiYR ao ano de' 1955 ,; uma
eãmur8s de ar, o clue OCllsionara o que seus construtores pref.el'lram la- tes internacionnls são ntl'ibuldos às ~onfirmaçúo da tese qt'e V, Ex," esló,
aUll,enta do' P:""ÇO dos fretês na, dcar os obstáculos pl'lra g~star me- companhias nflOiOlll'lis, Portanto, ai defendendo, O. COllseli\(l levantou o
tralkport€S Em n!:to·estradas, levan- nos, aumentando a ql!lJometl'agem ,e estão ns causas a serem enfrentada" (jue se chama a oferta totnl de bens
do-se em conta que o Distrito Federal, o, cust~ "11'0 dl'l empresa, Naacillll- pal'a evitar os dejícits dessas flutar-' de serviço, comparando-n com :1, pro
E~ ab~stece em fontes de produção l1l~t"açao ,Alencastro, hO\lve rect\lção quias; em vez do ato simplista d~ cura tota,l de bens ele sCl'vlço, ., fim
a 500 ou 1.000 cluilôlllCI'O< d:stantcs - q'~IJomctra., mas," dl~tllnCla, amda majorar os preços das tarifas Con- de achaI' aquilo que se dcnomina o
eoncllisão: aUllYJnta da custo de vi· llt,O c:I1'I'esp~ndc a reahdade tccmea, clusão: &umento de frete igual ao au- hiato inflacionário ou a, pressão Jn-
(1;,: Vejamos" telldênd., do Consclho A S,~I):t15uiÇ~o de 0.31'1'05 obs?letos, a mcnto do custo de vida, flncionárla ou a diferença entre. l\
Kacionnl de Eco:,omin em aceitar co- consd'uç30, QC 1'3~oes. fngorlflcos! o , o. <;,' procura e a oferta, P':ovocadom àa
:m~ de. efeitos téCllicos-ec0n.ônli~o.s a atlm,entn .QO ,\'olum~ ~Ie tl:em Se1'1al,n d ~nhol ~\ ~s~cnt~, eis 1 umja e"I;; 1nfla,ção, oU seja, fi subida ~eral de
llcera('ao cambieI. o que r.ao w re" medld~~ d~ le~llpel .Içao tecmCf\ pUI a e .at~s, g,a ,os o pane Ctlll n a preços, Os cál"ulos do Conselho che-
··'~aria um] da< fon'~s o'e .eo'urança l'rentnblll::laae aessas estradas, econom.co go,ell1mnental que alSsust. gara,nl a uma dif~~llçR que "mO ab-
"~ o . ' " ,~ '''. '. " . ao legislador e mUlto mais ao povo • • , ~w '"
-orçamen:,al'1a d;' Goyern,: e~l cl'l',e, i, S~gundo dados, de Klein & 'Sachs, porque, s~, o problema .do 'novo go- 8~luto, nno .Justifica a elel'açiio de.
c~mo ar,ebel:,~];:a a su~,~nçao Indl- >,0 C;, ,da produçao lwclonal apodre_ vêrno e lel'al' o povo â eon.flança, na pleços.no B!asll. Emb,)!'a <l?u~Je ór
1ct.a i quc, nt.,:'~~s "dos ag,os, tem a Ice,m a pe!r:! d~]s estradas e portos, b:;,se de melhores dias, evldentemen- Il'ã~ nuo salIente es~a c?l1CI.Jôao,. fuI
'S'~ol:na t o tll~,O • edundnndl> no seUPOI to AJi'gre nao consegue tel' densi- te nào se podel'á pensar em meci:das leI ado a depreendel qu. tal .~nbidQ
~e,dlato aUll11?;lto ~c PI'CC?, conclu- idade ,,oormal de desell~1;>al'~ue. de me:': qúe venham, ao conll'ál'io, fazer cres- de preços tem, origem na. a~ao dOB
~"'o, aumento 00 cU.to ~le 'Ida" cadoLas, porque amaa e porto nao cer I) de.lespêro das populações, trU8te~ e monop611os, não /lodenelo o

Entre esses. fa~os, por~~, ,eon~ldero: cOll\'emel1temente, preparado para Não acredito qUe o SI', Mlnistl'O dJa 90nse:ho ,prever Rté qu!' ~o~io o Iieu
C?":o ,~~~ de ma,~r re;e,,,.IC1~, quan-I~J, '\SSIIll ta~lbe1l1, acontece com o FazC!lda, cheio dos melhores proj)6- oesenvol"lme~\to" vem tlltel,~1 os I têr
t~ ,1\ Coltl;.a que ' e po"s,~ ofe: eccr l'lO IPOlt? ele ArRcaJu: ~arlOs portos bra- sitos de Bervir ao [lOI'O brasileiro, sô- mos, do eq~11lb110 eeono~lCo, 18.0 é.:
~OIO Oo\err.o, as pall'l,.as 00 11<lSSolsl.le.los, COlHO, POI e~emplo, ° do Cea- mente possa encent,ar medida de sal- ent~e a ofeltl'l e a procuta ele merca
~JuHre, honrado e c()mo~:el:te colc- Ira, d~,lxam ele oferecer vantl'lgens às "açãO nacione,1 na- cl~ssicas defldções donas, Deverei prôxlmamente elesen
ga, SI'. José Mana Alkmlll, tlUi! I.emprcsas detr~llsportes mal'itlmos, sempre eontl'a lio Povo Se o llOV~ ,olver êste ponto de v!sb~,. querendo
ocupn no: ;nomel1t~" a Pn;tn d,~ ~n. p~las dificu,lda.des em quc se encon- govérl1O "se apresentadl~po,lto a ndo- apenas adlant3t' qUe ~qUl!lc, CJn~elh(l,
2endn, D,s"oe S, Ex , el1l ,eu dl;ICUl~OItlam em I'll tuoe da falta de apOlO go- tal' técnl:a nova e ~omo éle mcsmo sem que tenor. procua-cto, claramente
ou Dbtaform~,~~ ,aelmmJ,tra,çuo fi: I'ernl'lmel~tal no sentido de dar a tO- diz, revolucionária' éle govérno, :']ão eXP01: esm ~esc, vem confIrmn ,la com
nanceira ,e e.r.,10mlcn, que ll,na, da.: das as glandes capItais do I1toral ~ra- compreendo como se chame revolu- dados nUI1ll'rlcos, "
!l1edldn~ lmpOl't.Rntes a tom~r sena o 1'lSlleu'o portos com as garantias neces. cionário métodos eminentemente clril'- O SR, ABGtrAR BASTOS. - MUito
~Ull1ento das tnrifas, porqne sc de- sinns para o fl'anco tl'áfell"o de ·mer- SiCClS QP. nosso regime já equação no ~l'ato a V, Ex n, _
"erll'l exigir ,do con~uml~or o preco rcadorias, . tempo de Campos Sales, no tempo de Aliás, dE'vo, dilerr, que nno ~~fro do
:tCR,! elos serV1COS, 1':o:s 11M> .era Hclto I p, t. I d h' f t d' Mrtlnho quando el'am rotineiros nos complexo da, mtlaç/lo, SIl. Vel'lflCO, que
~nfjRClonnr para "'~!!ar flC!Ullo que li: l'e,~;ltOU lO a ~" i~ um a o que lZ padrões' das soluções econômic"l'l lla- o valo:' real ôa pl'oduçuo ll(l';IOnlll
con.~Ul1lidnr deveria .t)a7.~:-, , Ii co'ntrll o~ ~e:~1 nã~ ~~s l'lpOod~:~:e~~o: clonais, Não há nad'ade rev~lU('\O- cOl'l'esp~nele /~ v,alor da. '!~Clllnçl'ío

ConSnnl1.dor é 0. t,'!mo, Quem ~elá ,ul'gl" moo' 'A t :"<. nário'nlsto o quo h" s'o O. -'SlllOS monetálil'l, 11,10 fico em .PI'IllC.o, pOr-
A c ' 'd" O id f tI' " e, 1a rcpl'escn"" am""m UIUl\ ", .. '.. 0. UI. que a mo d t' realnlent I tre"da
v on, uml 01, eOllsum {lI' a a - das causas dos deficits das estradas padl'ões antigos de 6ó le encontrar " e a- es ~ , e as "_
mente é o l1ovn" ""'raue, nnOl1Mn se de ferro: são as a'uto-estrll.dns ara- Eoluçlio de sal\'açlio lll'lcionai na .base pela Plod~9ão blBslleiru, Mesmo por
refere a tnrifR' mrluenJ-se fretes ~ Ilelns às fe"I'O" é P do alto custo a ser pago pelo povo, C[W ;lão vIvemos mais 110 tempo elo
preços das t)assn~e1'\s,Er', comeoui\,,- • 'laS, como o caso, por· padrllo OU1'O, A místl~o do paul'âo
tia, o povo alieI' ell~er o no\'o n/)h"~ c~emplo, da Rio-São Paulo, Esta es- Mas, o custo de vida, como COllSE- ouro sucumbiu há. Dl lHos anos. De
irá pagar, l;"ois uma vez, por aql'ê\~.• ~1 ~da pas~ou fl ab,lorvel' 70 % dos pl'O- ':lcnclB! do. dellequl!il>rio econômico modo que o que de fato lastrc\a ç.
flue .1)1'~t.,enr.1em 0:",.. ~inl1Pcel'., na. ha~. e p~r~~d. no r~s qcue terlan.dl antes

ll
tl'ans- no pais tem outras raizes, talvez 1'11'1iS

I

mo.edn, o que realmente p~, .base dO
;Wts subvenn~,1 indiretos (Iue as "0'- . . ~s pe a en I'a o Bras, Hou- l'rofllDdq,s, No eampo ào comércio valor monet{lrlo, do volume dn clr
fJa.~ comnanhia,~ de e.<trndas de fel'1'n '7' pOl~anto.umn <r~~a orutal no exterior, somos um paIs escl'aviz]do culação, ê a praduçao do pais e fi
l>Tganhhm, através de frde~ bara. ~ri~~sf,;l\e'dM f{etde .e na pl'oduç/lo a,OI! il1terésses dos grande monopólios significacão que êle r,['I11 !lO campo
tl&'lmo~, como o r.1U~ ~contece com o SI a a~ es ra ~s em virtude de fll1anCelros, E' evidente (\ fatalismo (da comércio internacional.
trn".""'~"'~ (100 11';1'I~"IO~ ~llla nuto-estJad~ palalela que se criou ou (\ determinlsOlo hlstórlco que Portanto, se estatisticamente \,erif'i.

Deselorln saber !'Ie S, Ex ,. SP ~SM! 'l~.?lndo pnra SI, atrav~s dos. c!lml· acompanha oodos 0Jl pnfses subcle~cn- co que o yalor real da produçlio lnclu-
numento ele tnrifas, 'Por excmlJlo, In OC8, O transporte de mercnc\ol'la. volvidos. Indo os urvlçes, n~ supera o llírJhcl-
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~oll 00111 circuJ;ção, não llá porqUe ha- a outras 19 conl)lanhiaS e.str(l1l&~ll'a.I'\TChCOO'EslováClu.ia~da. Alemanha, ele Ilibertaç:'io dal·la. ao B:(l51l a posslb1
le~ lliimco e por isto meBlllO é que, sendo 15 norte-amerJcanas e 4 in' qualquer um desses PllÚ5e.s,. - tod~ Jldude de aumentar n>:o so o \OJUJIlC
dUl'lmte tod<J o tempo do !!o/êrnD Oc- glésas. representando, eSllas t9 C()\l\- êie.; se recuplOr"ran1, tut\cs eles eS,tao Idu )}l'odução, mas dos pler,os no pro
ti liO.Val'nas quanto maIs ~p. gritam pnnhlas, tão sômenCe sessenta e poU-

1

jJl'oauZlndoll e exportando, todos eles I>:ri(\ mercado oCldentul, desde q~e a
c~ntl'a 05' az'ares d" mflaçã,,, na rea- cou llúlhões de dólares de capltl\l, e,cão ofelecendo OS melhor'!~ preços, I' concol'renCla naturlll ob :gana esses
Jidad~ nadl\ aconteceu de cata.tró!/- Sessenta e poucos milhôes de dolares 01"1, é [ll'eciso reconhecer clue Cnt- lll~rc,\Ii':ls que neC€Esltuw de n05S~lf\
co em vlrtucle das emlssóes col1~ll1UaS de capJtal. de 19 compnnhlas eScrl1ll- go.. o momento em que esta reben-I produtos a pagar o Justo pl'e~.o e ;mo
feitas durunte aquêle govêl'n(J. por- Igelras foram beneficiados, n? ílm do lado o sistema do monopo!iQ interna' ,o pre,o de deõvalQrlzllção com q'ge
<lue elus eM!tVllm constantcmel~te iaS-I· áIlO passado, eom um emJ?r8stlmo ,d: clQJ\nl da 'produção de mercadorlas, Item s:do feito ate hoje a IlJlpOl'ul;ao
treadas pelo valor da llrodúçao .na- .i50.000,OOO de dolares, a, tltulo ,~e (o Enquanto e,s,se domlnio se Ulllntlnh:t, i rl<)~ produtos CCii>nIalS, dos pNdutos
ciouaI.· . 'mento da economia "nac1onal ,e Il não p-:I'lTlitlndo a criaçâo dos 110VOS I t~Qpicaise IJrincipalmente dos Hro-

O Sr. J08Ui! de Castro - J:'el'lnitc que ainda temos que st:r agradec~dlJs! mercados atuais o Impacto. de novas Idutos da Aril~rica., Lc<tlna, que, e o
V. ElI:," um aparte? O Sr. Sérgw 1"[agalhae. - Pelmlte ~.()ncorrências IIlundials, entao o nosso, Continente 111<,1:; so!l'cdQr pelo celc'~a- ,

O SR. ABOUAR BASTOS - pois, V' Ex," um breve aparte? ,Pais, fraco econOmJc<tmente. ne,ces-I mento do jmperi[\l~lllO internaclonal.
não, . i O SR. ABGUAR :BASTOS - PO.5 sitltlldo do apôio das grandes pot2n-1 O SR. ABGUAR BASTOS - MUlto

O sr, .Tosué de Castro -Estou ou~ 1 não. ,. • • cia•. tinha <t:le ser subm.etido ao mo- obrigado a V,ElI:tiJa,
vindo, meU Ilobre colega, com a maior I O Sr. Sel'gt.o Ma.galhaes - A cx.pe nopóllo llnanceiro Intemac\onal, que Na meu .discurso antel'Iordeclarel
utenç[io, o discursi> de y. Ex,', por- i riência ll!StÓl'lCIl do Drllllll Já d~mo:ls: bloqueava não só nossa moeda, cOmo: qu~ el'a cMgado o momento lie Pll:
que julgo que, 11esta hOla em ~ue se I trou qlie nós, na rea,ildade, âU)),en'flo tombém nos..so acesso aos demalsmer-, sarmos do rcgime pl'é-cnoltallsta pala
llllltaln. no....o gOVél'll0 no Br:;<;' qUe Inamos o desen\'olvimento os pa ses c(>d(\~ lnutldl'L\s. o regime da formaçáo ao \'-erdadeirt>
procUl'a l'esolver ~s graves, Pl'Ob~el~\as I mais desenvolvi,dos,A realidade é Entl'etanto, desde que as nações Ica. itali.5mo nacional. E,tê é o mo,~
ela crise nacional, e necesaallo ,qu. es\: Iesta, É o que ~ eetatl~tlcas clerl0ón.s~ de produção industriai forte, l'ecupe' I mfnto o>:ortuno, quanda se libel'tam
Parlamento debata e esc;aleça "a I tram! J.lo deconer de n~sso ~ st 11.1 raram· sua ptodução, pergunto: Que i n(J\'OS mel'cados mundiais, Nossa luta•.~.
gUl15. pontos fundam~ntals da, c~~~~.ieconomlca, SomClS el!.po.tadores de é .qUe fa1~a ao Brasil, pllra. at,..avessar !IlCl'tHnto, deVe su., neste instante, Jt~
economica. A meu Vel , tudo deH li I capItal. . éste já não mais Impelletrável, mas gatia à. emancipação eC:lllómica pela.
entar-Se dentro da diretrIz, da \lo t: O SR. ABGU~R :BASTOS - Vos· MbÚ mUl'O da influência do monopó- f-rmação d~ c'lpitall.'imo nacional,
~\o~~ne~~l~~ d~~~r~in~~,v~~n~irt~~,l~1~~t;;.'~:Zer:qU~l1a:'~~~f\fe~ri~~, q~e q~~ l!c> i?t~rnllc\<111:Ü d~ produção ind~-.I ~\nda. não ol'g'anizado, pol'que a\;lda
de nlaflter para vencer os obstácU~(js ~I· o famos? capital estrangeirO l\pUC'1do ~~~~ ~:~d~~e ~~~ v:~~~/r~;~~~i, 'I ft~ldjl es~:g~d~~r~:!g~o ~~n°ta~if~;
ao desenvolvimento econômico do ]31 a-no BraSIl é geralmente feito em duas • _ b'" c/ e o q , 'bójO
~Il. cabe no e"lltalitO. dizer que. con- Itrancl1as: uma, de. peC(ueno port~, que SUM, p.ropostas, nl\o vamos, a 11r o: luuT,o naelClna,l conduz ~o S~l.1 "
. 'dando' com V Ex' em todos os Isão alguns poucos mUhões de dóll1r~5 comercio com todos oS povos, com! CI18a luta sagl ada do po,o bl\\S1 e11o.
c~';n~ipios até ag(ml. ~nunclados, te-I que vêm elll equipnmentos obsoletos; tOdas ali naçóes? ~rque ainda con:lqu~ é a luta, de s.ua indep~ndência.
~ho certa restrição no que diz re.~- e. o -resto, tudo aqullo que represen. tllluamos sob é!Se leglme de mono, l15fln uma COl.sa nao i s~ fal á outra.
peito 1\ uestã.o da inflação, Estou de. ta o vel'dadeiro capital monetário n. ))61'0, Üe j}ffiil;aG e de domlnlo. 50 i Sou, ]lGrtanto. de op.nlllo que, se os
leno lle~rdo com V. E.x,' Quando dIz Inancelro da emprêsa, é telto pOl' podendo exportar ~CJui1o que é dl,tado Ihomens doe. negóclosbl'a.silelros de re

gue não tem medo das emiSll~5, ec Iquem? Pelo· Banco do Brasil, pelos pelodom:nadol' nao podendo atmgl: cursos naclollais, quises~em unl~-se,
~ssll1i emissões torRnl feitas para se- bancos nacionais, pelos capitallstas ~lercados porque amda _estamos po: Ip?I'C\ue ~final de contas li" renda na
rem empregadas. em lllVeStlmentos brasileiros que emprestam, subvellcio- ele bloqueados? E • entuo, encontra cI(Jnal e de Cr$ 4, 00,\),000,000,00, c:
produtivos, Acho mesmo qUe a es- narn essas empl'êsas. aumentam-lhes ll1o-nos na situação de um POI'Q tOdo !lU!! l'epl'eSenta sen1 dUV1~a um ~ll'
.séncla de Um govêrl1orenol'ador. co- o capital. E, na base dêsse capitnl, en~urrRlado, um povo .sob .estad~ d~ Inunc1al enorme de I~UJ~CS, ~,\ clia]
11\0 êste ue a!:()rR ae instala e CíUe se \que ê reprcsentadQ apenali por poucos 5\tlo econômico t financeiro ?erma um Fundo de InlClntJn P••vadll,
decllll'a ~esejoso de Implantar uma Imilhões de dólare.s, e,o resto, dólares llente, um povo. intell'O e.scl·avlzado onde tod:,s se representassem: se. é~e
no\,(\. el'u de prosperidade nml1 pais, feitos par crUzeirCl.S, temos de pagar a e!l.sa domlna~mo externa, contun- Fundo tllSse prestigiado pelo GO,élIlO
~ll\ crise, de\'e ser a emlssão sem ;ne-l essa ell:torsiva talta de juros e da reit- dente e sem entranhas: E todo ésse e pelo j:oOl'~ braslieuoo. como luta de
elo e sem l'eceJo. desde que contro,e o bilicação da capital. I'emetendo anu-) povo, ai está Sr. Plesldente, sem concentJaçao NaCIonal da Economia,
cmprêgo de.ssas emissões para ~ese_n- almente para o estrangeiro milhões ação, sem a nece&lária c~ragem para Juta de todO o povo, de, to~o (} ao
1'oll'er a riqueza p. a. ciolla). A inf.açao'l e .milllõe.s .de dóla.res para pagar uml :rolll)}er ês.ses diques, unH··se a Um .Vl:rno e de todos os capltallstas bra·
porém, de5proporclonlll, I'!ue é o caso capital que nl1.0 veio de lá, um c~pi- govêrno patriótico para. quebrar as slleiroS, teriamos recursos para o fo
I)l'asil~il'o, e tfill1bém umproblellla de tnl que fol'feito aqUl no .I3ras1l, com algemas d'! seu atraso. Esta~os de- ment~ d~s Jndústrias de base e ou
especulat;ão, CO.fio lembrava. o. meu Io nosso cruzeiro, CClnl dinheiro do po-j trOntando um nl0me11tO hlStól1CO em tl:;S mdustl'las fundl1.menCl\lS para C
noore colega sr. Sérl;lo MagatlJaes·... 1'0 br,\Silell'Q. com dinheiro do capi-IGue tôdasas naçOes do mundo se li- \lals

O SR. ABOUAR :BASTOS - !n- talista nacional. coal dinheIro lIl'ran-1 bertam, tanto no campo poJitlco, Então teriam os uma grande CM1'
Ilação de pl'eços, _ , cada do Banco do 8l'asl1, das autal'- como no cam~ econõnüco, e ? nosso panha. politicQ-cconômic.a, em que

O Sr. JOSllé ae Castro - '" nuo e, Quias, do Banco de DesenvolVimento del'er de naçao )j\'re e clvJllZadn é ve1'dadeiramente nc's emi~nllarialnO~
realmente, dIsparidade entre bens de Econômico e outras entidac1es,dinl1CI- h ao ~nCOnno tlessl\s nações, e to- na b:üalhf\ patri6tica, não só da 110s-,a
eOllSUlllQ e necessidade de C01,nj)l'a, poli; 1'0 êste que wl f<ller o verdadeiro ca- menear, então, es.~a s'rande solida- Independêncfa ecol1íimica, como pele
<J que se verifica no Brusll e que. pOl' pital estrangeiro empregado no Brasll! riedade intel'\1a.cional que só pode form$ção do capital nacional.
CXCll1)llo, a crise alimentar, a fome, O sr. Sérgio Ma!lalhães - E ai seI' atingida denti'o do respeito· de O· Sr, Sdrgio llin(lulhães _ Perrnitn.
l:lào \Í problema de. produçãO, ê pro- estã a verdadeu'a caUsa dO; inflação toóos os lnterêsse.s entre os povas, e FarR o fortalecimento do capltalismc
blc:nll de eSlleculuçno, Diz-se, fllesmo.. no Br:J.SiI, Esta é a verdadelrn CaUsa, não d-elltro de uma polltica que d~ l'reclonal seriam necessárias dUas pro
Que é ~1'0l:llell1a de trapsJlJ~'te. e ma O SR. ABGU....R BASTOS - Se- tudo a uns e a outJ'os nada, \'idências fundamentais: a reforma
c11strlbu.çãO. Mas Clles<l a afmuar <i1;1e nhor presidente, o Brasil 'Pagou eutl'e O Sr. JoslI,érle CU'stro .,.. ~se,la1Ta, b:Hlcál'ia e a reforma cambial. Ape
" má dJ.stl'il:lUição é propoSltuL S~o 51 e 54 !'enda~ de Inv~timentos no desta \'ez, solidarizar-me 'ínteil'a:11211tC sal' de t<Jdos os fat()res adversos que
0S trustes! inter~ssados na eXploraçao total d.e 11 bllhoes dê c~uzell'os, e mms com V, E:'<c1a, po:las palaVras qüe V. Exa, citou. inegàvelmente con-
dn misérlfl. naCIonal, em mantot' a btlhoes de amortizaçao. ,acaba de pronunciar sObre li l1eces- sel';\ümOS modificaI' llossa e:;tl'utul'(\.
tome atl'lIves ?-as altas sUcessIVas dos F.'lta drenagem vultosa,. verdademl sldade deexpanBlio do comércio in- ~ol1ómjca, no decorrer do último de-
t~OS, que nao pern;item 1)Oa djstr~- drenagem de guel'l'a do dInheiro re· t~rnacjol1al do BI'asU, que d~ve, nesta cênlo. Ê necessál'lo ago!'a, para o for
,;ulçâo, a~ quando ha !nelas de trans- sultante do trabalhonaclollal. ntra- hora do transição da economia mun- talecIm~nto do capitalisl110 nacional
porte, CltO,eltemplo ~ncreto, F<li vês de uma politlca de desequilibrio dial. aproveitar, no Intel'êl!lle naclo- e para a cOl15olidação deMa. conquista,
baiXAdo declet<J que lJelmite a cabo- de.sol'gllnJZllÇllO, faz, pnrte dêsse COIl- nal a oportunidade qUe se lhe abre que se levem a efeito essas duas re
la~em de navios e~tl'angelros nos "pr- tante do cust() ela. vida nacional. de transacIonar. com 08 grandes mel'- tormas pl'inclpals _ 11 l'etorma ban
:os nncJ~nai.s, POIS bem: .essa caoo-I tante do do custo da vida nacional. calio.s prlnelpalment<! dos pa(S<!s do cnria e l\. cambial.
tftgel~ nllO .se faz: porque <l. açambar- i 1S1'I'O& adm\nist1'atlvos, erros de técnl- Oriente. ()lJ quais, atl'av~s da elevado O SR, ABOUAR BASrOS _ Vossa.
~ndol es de cer~s produtos não dese- ca econômica, dOlnll110 e e6pecuiaç{(o ~<) nível de vida de suas populações Excelência tem tOda rAzão.
Jam ~ue 05 melcad~s. seJan~ bem ~u- dos monopólios, pressãodecllpltalsin- e do aumento do seu poder llquisi- O Sr. Nestor Duarte _ Um adendo
p~,ldoS, fi !l1~1 de ele; aI ,os !lI ~ços atl a- tel'l1aci~nals, enfim, tudo i~o reunido tivo. Jlrecl~am, pllrl\ as necessidndesIao aparte do nobre ))elJUtado seri1,l<>
\ cs da e.sp culação, E precIso que o deternuna o atraso e a lentidAo no do seu consumo e para o seu reEqUI- Mngalhãe~ Nada Indica mais a sl-
Gcvêrllo ponha em pl'átlca êsse decre- desenvolvimento do progresso 11l:,clo- d 1 bo • d õ " .• : "
1.0, quebre êsse truste, abasteça o nal, POl'tanto, Sr. ,presidente, não é pnmento, .11. co a raç..o e naç es t.laçã~ de .atl aso do prê-ca,)lt~JJ.smo
mercado. suticlelltemente. ASSim e\'i- eOI11 simples aumento de tarifa não C01110 o BI asil, QUe pode em muito 110 BIl\si1 do que n sua 01'ga1ll2açno
: ~I·-se-ó. o tipo de especulação que é gravando mais R bOlsa do povo que ajudã-Io.s nessas .su~ nec~sjdades, e; ill:r~,l'ja, Se queremos dar um pn&So
p~'OVOCR. essa innação, que não é eco- vamos resolver tão Importante pro- ao mesmo t~mj)o, .sella ))01' elas nju à, f.ente pAra a .lmplantaç!io do ca
n6micn, I! socIal, resultante de uma. bl~ma, Temos de enearnr.{) I'll'oblema dado melhorando a sua ~alnnça de ]J.tahsmo em moldes" de ~\'olução.
[>~trutU1'a em que o poder público nllo com o elevado naclonalismo de com- pagamentos. at~ 1'10je deflcltâJ1l'o. pelo cem,; V, Exa, j:>ropu,na, é lndispen.
I,C'!l1 mllo .su!lclentemente forte para posturll ilollticn que tambllm ~le me- cerceamento II Que se retere V05.S,a sáyel a tetmma IIgrárla, ,
cuibi)' os ablU;os do poder ecollômlco, na profundidade que êle nlel'eoe com Excelência. Um dos fatore.s e,s,senclals O .SR. .I\BGt1.4R BA8'l'OS - Um
tl: c Que qUeria dizer como c.ontr!- a têcnicQ atrlótlca que êle me':ec e d(1. CI'ls<\ .eoonômlc~ brasl1e!l'a não d",s pontos fundamentais .pal'a a nossa
!Jlljçiío /10 dJSCU1'SO de V, Ex,". roce. P • ., • e ft a falta de produça,o, nem 11'1'51110 a lioortação econômica p a refOrllll't

O SR, ABOUAR BASTOS _ MUito I . "falta· de ellPortnçáo, em volume, O ~:'l'ãrla, Mas ela só poderâ ser rea-
)briga.do 11. V. Ex.". A contl'lbulç([o é Estamos, Sr, pre.sJdmte, em um volume de exportação do Brasil eo11- hznda ptàtlcamente em têrll10S de um
"cnlmente vallosa, Imemento histórico. em que as nações tlnun a crescer, não só em massa, desenvol\'!mento maciço da )Jroduçli o

SI', Presidente, eu estava !lO ponto ocidentais de produção Industrial que mns em ptopOrção ao aumento da illâu.stt[.al, -porque ela. tall1b~1n repre~
tl'l\ Que dizia Que de duzentos e tantos estal'um al:laladas c debilitadas pela popUlação, ~enta ll1~canização _ máqulnn8 tra
11i1l\ões de dólares que deveriam ser segunda g~el'ra mundial 6e recupe- O SR., ABQUAR BASTOS - E a() tores - l'e'pre.senta tõda essa.- aí,'ecl
impre.stados ao Bl'llsll para seu to- rllm. passam II produzll' nol'll1almen,te, vôlor também, . mell'taçâo cie unidade entre o set()r
IMnt<l eConômico, apenas 85 milhões entram na concorrência do mercado O, Sr.. Josué de Castro - Volume ,lIa pl'Odução agrlcola e o da produção
!omm entregues a. entfdades naclo- Internacional, abrindo-se, portanto. "per Cllplta", No entatlto, (J VAlor industrIal.
r,ais, sendCl que 108 lUilhOes da parte n() nll1pll do comércio elttel'lol' deze- d...lIla pl'OdUçfio nlio l'epreS<!nta o seu O, Sr. Nestor Duarte _ Outl'O lI1'ar-

~
!3Anco tntel'11aclonaI de Rccons- nAS e dezenns de novos mercados que exato vt\lor, pOI'Que desvalorizado por te .. nobre orador. Um dos erros do

.

uÇüo e Desenvolvimento, foram en- acenam pal'a êste Pais .c.om ns me- "~8es 1Il0nopoUzadol'es. qu.e J'egull\m métod.o de a)reclação dos noMos pro
. 'gues 11 e111pl'êsas SUbSltliárlas. eS-,)lhOl'eS ofertall, em juros e 'Prll.U)s. o.~ \)l'eço.s a seu bel-pl'azer. l11\\ntendo blemlls ecollómicos sobretudo con
'~nl!ell'as e ,maIs 50 mllllões do Ex- Qvtr.se trate da. Inglater!Il, .da o, BJ'll.'illao 111"e1 da eCl~nomla COlo- sJ.ste em, contrapor' a jndustría'Uzacilo

lÜJt & lmpolt ;Ban~ ~9l'mn cntfClcues Frlln9l\,. da !tCllla, i\a ~Ji:lca t'lr\. m.~ 1\ç \1111 pais ~~.eoonvolvl(fQ. Alt, Ol'll'E111lZQciio 1l.lU'Á.r.I.A, llllFo-ndlJ llma



Laurlndo Régís - P8D•
Luna Frelre- PRo
Manoel Novuis - PRo
Nonato Marques - PS~.,

Ro.imundo Brito - PRo
VieJra dc Melo - P5D,

Espirlto Santo
Cícero Alves - PSD,
Florlano Rubin - pTB.
Loul'ival d~ Almeida - PS~ •. ·
Nelson Monteiro - PSO,
Ponciano dos Santos - PltP.,

Rio de Janeiro
Aal'ão Ste:nbrucl1 - PTB.
AIl;erto Torres _ UDN,
Al'lno de Mattos - UDN,
Aususto de Gregôrio - PTa.
Barcelos Feio - PSD. ,
Bo.rtolol)1c'J Lisandro - UPN.
Celso Pcçunha - PTB.
Edilbcrto de Castro - UDN.
José Pedroso - PSO.
Raimundo p:ldilho. - UDN'.
Tenól'Ío Cavalcanti - UDN.

Distrito Fedeml
Adauto Cardoso - UDN.
Bruzzi Mendonça - PRTO'
Cardoso de Menezes - PSD.
Cba'gas Freitas -PSP.
,F1'Ota Aguiar - UDN.
Geol'ges Galvão - PTB.
GUl'gel do Amaral - PRo
.Jolio Machado - PTB.
Lopo Coelho - PSD.

I
Luthero Vlll'gn.s - P'I'$.
Rl1bens Beral'do - P'l'l'l,

.. Sérgio Mago.lbães - l"TB.
Minas Gerais'

I Bento Gonçalves - PRo
CeIso Murta - PSO.I França campos - '1'50.

, GuOIWl'me Macho.ào - UON.I Qul1hertllino de Oliveira .".. 1:"80,
Mário' Palmérlo - PTB.
~llillricio de A11àl'ade - psn.
:Nogúeil'a d~ Gama - PTB,
:NO!l;q,eira de Rezende - pRo
Ovfdlo de Abl'.cU - PSO.
Pin.!:eiro Chag,as _PSD.
Plinlo Ribeiro - PSO.
Rondoll Pacheco - UD!.'i.
Úriel Alvhn - PSO,

S.ão Pnll10
ll-ogual' Bastos - pTB.
Arnaldo Cerdeira - PSE',
Artur Audl'!Í - PSP.
Batista Ramos ,- PTB.
Campos Vergal - PSoE',
ElIlillo Cal'Jos- PTN.
triz Meil1'oe~'g - PSO.
Ivette Val'~as - PTB.
0105é .l\'í!raglia - PSP,
Lconárdo Bal'hieri - PS'"
Leônidas Cardoso - pTB.
N,el~o Omeglla -:- 1"SD:
Ml~el Leuzzl - PTN,
Queiroz Filho - POC.
UH~sp~Gui111arãe.s - p,se

Gol:í.s
Cunha Basto~ - umf·
J;:m;'/al Caiado - UDN',
FonsecC1 c Silvo, - 1'5D.
Ta-Iano de Mello - pSD

M:l to 0l"OS60
COrI'êa da Costa - UDt..r,
JúU() de Castro Pinto - r:
Mendes Gonçalves - FSC
Phi\:tdelpllc Garcia - PS:
5aldalli1C\ çerzi - UDN,

'Paraná
Alltim!l) .Babr - PTB,
Benjamin M()urão - psr;
Hugo Cabrol - UDN.
MáriQ Gon;cs -, PS.O.
Newton Carneiro - Uni
Portugal Tavarcs- PR,
Humberto Mollnario,

So.nta Calarina
Carneiro Loyola .. U,ON
Ella~ Ad~illle - P'I',B,
LeOi)t'l'to Lt',,1 - PSO,

RiO Gl'ónde do Sul
AdUlO V;,mC1 - PTB,
Cló"'< ,PrHtllna - PSD,
Daniel Dipll - PT8.
Fel':l:.llldo 1",'rr9ri - PTE,
Lltll! Braun - PTB. '
Nest.<lt' ,Jost. - PSD.
SilVIO S:1I1>')11 - PTB.
Vit"l' h.l,,: - PTB.

A<~r~JlJ", Gu'Qn1ard -PoSD.
05""11' PJ~S lo - PTB,

l' "ODSJJ4A SS= . . .. .

'ie enêartil. noutra.,paraevoluçlode Prestem a~áo o'Sr..,'pePJ.1t~QÍ: ~,4emonltrar ao novo Gov&l'l10
...,bU.· ., : ' '., nia do os Ii:Itac1os Unidol que elevem que não podemos resolver os proble
,9 ~R. oUlGt1~ ilA.&ros,....De IIOOpel'a.,r. J111l1 0,8 paÚles d!L Améfloa, mas Dllclonílls sem que ,'ltaquemos

açOrdo CQl11- V. l!:Xc1a. • .. ... cri~o co!l4içgell .\1" Ilftll- frontalmentc os problemas funda-
" ·91'0" 51'. PI'esidel1te, çomo já.4lSse, biltl1!!de e llllerdlj.lÍe lie :Jl(:gQcloll e menta14 da Naç,ão, organl~ando todo
94 pSÚles industriais llballllios. pela se- l1e l~vestiJnent08, que permltalJl fl o jl(lvo, todo o capital, araslleiro, :-:lum
8:Undll guerra, ao recuperarem Beus /lpr.oveitllmer).to.da sua expel'I!!l1- único o.e ofensiva, porque nfioslo
mel'cados, estão il)dicanC!o 110 nO$$O ciQ, e d,a ~nergla do séclJ,lo IX, 50- eSSa;; panllcéills, não sã.o .êstes rccur.
:PaÍ8 seu verdadeiro cantinho nO,l'umo claln}ente. çop.scJ.~ptell pc que a li- sos de detalhes, não são estas partI.
da libertllção do' monopólio interna. vre elPllresa '" , cularldades cconômicas que vão te·
çloL1al, que oprime a libel'dade do seu Ao livre emprésa. dJ~ êle: solver a angústia do povo ou (jlml·
Clomél'clo exterior. " '" é il. uJ:)ica capaíl (fc desen- nuir o custo de vida, que tanto amar-

Aliás, a êste respeito, devo citar Um volve!' as oportunidades. ga a existencia do povo li1.'asileiro,
dos grandes trabl<lhos . l'ecentl:mente Ora,,sr, PresIdente, a lil're emprêsA (Muito bem. Palmas).
divulgados, estudo s6bre a conjulItnl,aj defendicla !lodptlld.a em c,ampos onde
'.lntel'lUlClOnal em face do pl'Oblema na· há países prel'0nderal)tes em capItais O SR, PRESIDENTE:
clonll.l, de autoria M economista Calo c equipamentos, j/lma!s deill:ou de sel'- ·1
Prado Junior, l1a revista Brasilieme. !Vir em prll}1eir'o .lnga1'. como qUinhüo Esg findo o tempo destinMo ao
'Aponta ele precisamente ésse sentido desmesuradamente maiOr, aos empl'e- exped:entc,
llcnálgico do 1110nwí.t<J histórico em gadores de capitais; em segllndo lu- Vai-se passar 1\ Ordem cio Dia,
que estamos, numa fa.se de superação Igal', como sobejo, RpenRscomo sobejo, comparecem lllais os Srs,:
ou, antes, de hipertrofia da concCll-. 05 que se deixam explorar. Godo)' Illi.a~
traçáo das riquezas internacionais. I A verdade é que as so1Jrl1s {lo em· Benjamin Farall.
'J,ungullo-nos nós fi uma fas~ de sub- ,prégo de tais C:lpitllls dn livre em-I José Çiuimarúes.
'de5envolvlmento _ IJortanto, cstamoiiIpresa i l1ternaclollal representam sem- Amazonas
.~~tron.dos pela prcld.o externa, exet- pre salarlOs, nunca lUcros. l'epresen-

1
Aureo Melo - PT)3.

cida contra nossa condição de .1'a18 Itam, senhores Deputado!, salários, não I Riç~ Júnior - PTB.
lSubdesenvolvido, E', como disse, a !).l- lucros! - no sentido em que 08 deH- pará
pertl'o.tia motivada. pela concelltl'açlio Inem os investidores, quando tratam /1 Armando Corre la - 1'30,
dl'o5 riquezas internacionais, cm lllão~ de suas vantagens", DeodoN de Mendonça ,.;., 1'S!'.
de WII.. só pais, que pl':ecisllr para sua .Estll a \'erda4e, F/l.lar em llvre em-jl Gabriel Hermes - Pl'a,
liobrevivencla, de exaurir os paises ele PI'ésa ~um PaIs C0l110 o nosao, sem LO:rneira Blttel1,coul't -1'50.
l'iquez:l.S fáceIS. à.'se JOgo. lcvo. &Ctn potenCIal Cll.Pita.lIatlco capaz o.e. en-I Virgínio Santa Rosa .... PSP.
d.ÚYida, países COI1lQ o nosso, à' c1eçl. fl'entar o p~oblerna d,as Sl'andes em- Mu·anp.ão
~ao histórica de aprQv.eltamento de pl'êsas Internacionais, é o mesmo QlleI Antol,io Pino - P&D.
conju,uturl1 l'Ompel' os laços e entraI' procur{lr dizer Q.1le Wl1 cidadão desar- Cid Cal'vall1o - P~O,
e<ll11 d:eclsão na luta pela Independen- mado está erncondlções detratu e ,CIO,domir Millet - PSP.
eia ecol1ômica. Então, q\le é.que Que- coo,perar com um cidadão que portal Cunha Machado - PSO.
terno.s? Que é que pl'ecisanlOS? uma metl·aih.adora. LIsteI' Ca~d3.'l - PSO.

Srrtprlmelro lugo.r" temos qUe en- O SR, PRESIpENTE "'-' COl11ijnlco I Renato ~rcher ,- PSP.
tl'c;nta!' a .Iu~a de ~qulPo.me;atos .nacN- 11 V. :Ex," ,que tal~alU tres' niIn.utos I Pl,aui
no..s., .lndustlla.s bO'SIClaS.' PIO,<;luçao .111-. pa.ra e.ncerl'lll' 11. h.. ora .,dO Exp..e.dIen.te. j Ch~gas Rod1rigues - J;'Tt3,
dy.stl·ial )l.ara. consumo lUtemo em )al'- O 511, hBGUA/'t "BASTOS _ Ateu- ~':oJ1~~d~áo_-J'oW'.·
8a escala. e, e~I,feBulda, basead~s elll derei a V, Ex,· ;na hora exo.ta, MarCQS Pa~'ente _ UO....
eq.ulp~nento tOl,ue, tambem le.ar a I Vejamos o depoimento de E)rick Vltorlno Correia _ pspo.

_ firoduç~ lndustrlul pam o campo da IJohnson: I c..eará
concornmcla no mcrcaào externo. ,
:Não podémos ficar jUl1gl<1os ao sim- ."~ hOmens de negógios da I 4dail Barreto, - UON.
pIes sistema àe exportação agricola. Alnérica do Sul e os investidores! Alencar Ararlpc UO~T (30 do!,
Temos de entrar também 110 camllo dos F;5tados Ullldos seguram . (lI março. de 19:)6).. I
da experiência do Comel'cio extel'iôr cho.ve que abrirá aporto. do bem-I An~ol1lo Horacio -P§lP. J
levapào igualmente la nossa produçã~ estar de l1).ilhares de cidlUldos" '1' Aro11lnclo Fo.lcão - PSO. r
ln-dustrial. i !$$O é uma ironia '" Histól'icamep.., ,CllTIQS Jel'éÍ8Satl- PTB"..

Quando defendemos, nesta tribuna, (te, os monopolistas do cal?ltal tinan- i Colombo d~, ~usa - P~P'l
a tese naciona1lsta c1c que eXIste po- ceiro pC>dem segurar conosco as chl!.- i EI1Shdes Vi ICo.l - PSD.
téllcialidade de recu1'SOs nac;ionais i ves, mas êles sozinhosê que seZuram: Leao Samp,alo - UO)S', I
tanto do 'POV$), como dos MSSOS 110- o cofre, " ' ~l1er.es PlI1wlItel- paD.
n1ellS d.e negócios, co.')aies de levar I Esta é a .realldade, I Martl,ns Rodnguea - PSD,. I
Para diante esta pollti~a nacional eco- i poderia citar os depoimwtos de' MOl'Çll'a da Rocha - UON.
11ómica, e quando outros cllzem (lue' Milton E)isenhower e chal:les speel;t! Vil'g,lho ::,:wora - UDN. I,
nada cOl15egulI'cmos com isto, !lergun-I pres.I,·ente daCharles Pflzer Inter- i ~IO ,Glande do Norte
to se Volta Redonda, por exemplo, .natiOnal Corporation. ToJos ê:es I Dll:hwt Rosado - pa,
;l,Jão é fruto da politica nacionalista; I como, por exemplo, o SI', Cbarlcó,! Jose .'\fnaud - PSD.
~e a Hidrelétrica de São - ·l"raneisco i dizem que o investigo.dor quer a! po.ralba, '
não é fruto da )lolitica nacionaHsta;: trans~erência. dc lucros e igualdade: Drault E:l1~Ul- pSO.
se :l pctrobras e as l'efillal'ias que se I de tl'atan:en~o, O investigaria só' Ivan J!lICI1Jl:a ,,-:- PL.
estão espalhando pelo Brasil, não são 1as.sume nscos grandes com grandes Jan.dUI Call1€IIO - 1:>50,
frutos da politica nacionalista, . Il11croS, Pequenos, lucros, diz o Se- Jo~e Joff!ly - ]"So-..

Pcrtanto, são ~randes acontecimen-I nhor Chal'Jes, só com os inin:mos Jo~o Ursul0 - UDN,
tos· históricos quc est{IO provando a! riscos", Jo~o. .Agrip!l11J - Uo~.
(;xlstencia, de recursos 110C:Ol10is capa- O . S,'. James MO<Jney, ,'ice-prcs'- pe.lella Omlz - PL.
ze;; de deiel1det' aecollomia brasiléi- dem" da Gcneral :VIoto,~, af,rmou PllI)lO Lemgs - PL,
1''', quando povo e Govêl'lJ.() se unem, que 0 obstámlo para maior sn:ida- Rarael COrreIa - troN,
com dcrisâo, para responder histOric,,- I'led:}(!e ."/: a inc~nvertibilir1nde de, pern~mbUC?, '"
mente às provocaçOes agressivas do ll1.oed~ papel dos varlos paíscs", 'Mas' A~laury Pedl'osa ,- .P,,~
llWl10!,ólio internacional fin'lllcciro nao aeu, em troca, l'azões para a I Alma,ndo :'Ilonteno ~ I?'~D,
, ,~ , " • " • i Crio.c8o de, fatores capazes de :l tOI'- i Arr!lda. C:lmarll - PDe,

Mas, SI, Plcs,dente. toda .\ez qUê Inarememll1Cl1tem~nte conversivel; ao! Dia.s LlllS - UDN.
se !al:Jcm lI1Ve.stllnento no Bras:l. ha! contrário, f~lou em mercado livre, o: Josué d} Castro - PTB,
'lUCII; d,g.~ que son1.en.te o 1~1'.',estlmen- I' que qU.el' dizer ~ deixa". o campo. nber- \' r.~,nga1.hae;$ Melo -. P,.sD,
to .1.lteln,lClOnal pode sal\al-nos do., to 11 :moortacao de tôdas as manu- Nll0 Coe~h~ - PSO.
de_sgTaça e qUe não há outra solução, I Iaturas, ineS1l10 oue as indúst,rias na- Pontes Vl~lra - psn.
Naose ,procura ver que, .mesmo sem: donais se arrebentem de uma vez., Souto MalDI' - PT!3.
odO!IUnlQ, .complet.o e llI~cnso, do I Há o depoimento de Humprey, Se-: Ullsses Lms - P:;;D,
p,ap:tallsmo.lntcl'l1:lClOnal, ja esta1l10s/ crecário do Tcsouro dos Estados Urli- i Alagoas
s011:e.ndo, !la lllUltúS anos, agUdas ,con-I dos, oue reclama dos pais.~ssubde·' Ar,! Pitombo - PTB.
sequenc:as, Imagll1e·se quando tlver-, senvolvídos, para receber üwestimeu- i Aurélio Viana _ pss.
lIlv'S de entrega,: Volta Redonda, a Hl-! tos, "se~uro.nça, ordem fínal1cell'a In-I Jose A[onso _ UDN".
::l1'~letnca de Sao FI'll.nC1SCO, a petro-: tema e dir~ito de pronta relJartlç~o Medeiros Neto - PSI?
bras, a Eletro.bras, se estll, por,ventut',a, I do capito.l, tllérn de maiorez oportu- 'I' Segismw1do Andl'ade _ UDN.
lor aprovada, nesta Casa, a san!Ja: l1idades de lucl'O", Sergipe,
desse mO[lOpollSlllO, Pel'g'lluto, elltao, r Quem diz isto, SI'. Pres'dente, é I Ail·toll Teles - 1:'8D,
a V. Ex,·s, quando, l'ealllle.ute, pode-, o Seoretário do Tesoul'O dos F.stado5 i Francisco Macedo _ l'l'2,
1'€UlOS pl'oclamar a 110SSo. m",epcdi\n- i Unidl)s. !tle declo.l'll que, para lnv~s- i Leite Neto _ 1'50.
Cll': eCGn('1I11lca? A resposta esta e,m'l tigar em países como o nos50, IJreci- I Lui.. GarciJ - UD,N'.
algumas , 1'2~ereI1Cl:ls. a cuja leitura sall1 de pronto. repatriação de capi-' Walter Fl'c\nc\) - tlD,N,
p.t'Oceclf.>!'e!, sobre o entendimento que tal e das maiores OIJOrtullidades de! Bahla
tel~l os homens de, ne~ócio de outro. lucro, I Alaim .Melo - PTB,
PR1S.".5 do, que sCja, 111Ve~tinlcnto em E:s pc>.' qll~ não podemo'! analísar I Aziz .Mo.ron - PT'B,
1l":;0'5 sUodcsenv.:lI\'ldJ.s, a conjuntura ecollõmicanacl()lIal sem Eullall:o Ql1ciro7. - 1'80,

••Ichani ,NIXOI1, [>01' cxemj) lo, õ,c- li~á'l~ imectiatamente aos autores aa RlldelJrando Góes - PR,
ciMa;, política intel'll3cional, não ,3{, llna..n- Joáo Falcão - ?TB,

"Cs .1,alSes <:la Am~rlc;J, dCVêlü 'I cell':J., como de investimeptos, TlXIa .To~{' ,Jatr)bá - UGN (2'7 d.e r~vc·
(')";:J.:~l'J.r .... ~st~. t:\!·::'.l.lnl('nt~ü.o vls~., Sr~ Presi- reiro d~ 195~).
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O SR, FERNANDO FERRARr:

o SR, PRESIDENTE:
O parecer do Relator foi contràriC)

li Emenda.

(Seção I)

I

O SR. PRESIDENTE:

o SR, ROG:t FERRETRA:

Tem a palavl'a o nobre D~putado

O SR. PRESIDENTE:

==1
pelo Deputaclo 1'\;rnando Perl'ari'11'eferêncla 101 AS.tlistentcl Soclais
queiram COm;erVlll'-,se Go m o te oolocanúo-os no nlveJ tGcnico-cientl.
acham. (Pausa) • fico, Creio que não ha dlfel'ença de

Aprovada. nlvel entl'e 11 carreira de Enfermeiro
Val-.se, agora, votar o restante da ~ ele Assistento S09lal, ;rJ_'ar.iamo~

emenda, que manda paSoSar OS es~a· quebrando a sistemática do P,ano se
tl.sticos-auxillares d,os nlve:B B-A etlminuisesmos os Enfel'p,l<:"OS, ~I
para 11 A e 10 B para 1~ B. face dos Assistentes Sociais,

Em votação. (Pausa) • ~ta Casa já conce~eu a multas cal'.
Re;~itada. rell'as o nlvel técnico-cientifico, Por

qUe agol'a não fazer o mesmo com 05
Enfel'meircs, de conformidade com Os
ASllistsntes Sociais?

SI', President.e,' peço a palavl'a Era o que tinha para dizel' Senhor
pela ordem. Presidente. (Muito bem). '

DlARIOOO CONGRESSQ NACIONAL

o SR, ROr.:t FERREIRA:

O SR: PRESIDENTE:

o SR. PRESIDENTE:
Apenas denáo tel" sido requerida

opol'cunamente 11 pl'ovldéncia, a Me:>a,
em vista dos precedentes, não terá
dúvida em atendel' iI. pre~en.sã.o de V,
Ex', O nobre Deputado fara a gen
tileza de e,sclal'ccel' como deseja di
vidl1' a emenda.

Concordar w que votássemOl desta
cadamente esta. emenda, dividindo-a
em duas partes, pois que estamos 1n
nados a aceitar li primeira p,arte e
rejeitara segunda (Muito l:em).

(Para encaminhar a votação)
(Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente.. autor da emenda, tive
ensejo na .fase da discussão de er>. O SR. ROG:t FERREIRA: O SR. LOPO, COELHO:

ca~~~e~~~' : vl~;J.:i~~, lembrar mem (sc:::rare~r;c~o q~~st~~a~gr)ord..:m)ViVO Exato.
no\)res colegas das palavras que aQUI ne,ste instante. SI'. Presidente, um
'proferi naquela opol'tunidade. Trll.- ::rama de" consciência. Autor .da O SR. PRESIDENTE:
"l1do-se de emenela de minha au· ementla, defllndi-a ex.austlvamente. Em votação a Emenda.
toria, poderia ser alvo de' suspeição, porque•. ao elevai' os nivels dos es.
poderia· ser acoimado de fazer auto· tatistlcos, não. cuidei, por lapS<), di!
critica, desde que apresentei ,emenda elevai' também os niveis dos esta-
elevando os nlveis dos estati.stlc05. tlstlCOB auxll1ares, Através da emen· SI', Presidente. peço um, m'l1uto

No Plano de Classificação do da, procurei, então, evitar o pre- para que l'"examinemos a matéria,'
DASP, de acOrdo com a sistemática juizo que iriam toer ésscs funcioná-
seguida. os auxUiares das carrelR6 rios da União, O SR. LOPO COELHO: _
b...-e tiveram· seus nivels elevados, O meu drama de consciência
ficando. assim. dois nlveis abaixo está nn. cel'tez,a de que, Sr. PreSi- (Sem revis/i.o .do Orador) - Sr.
dos Estatlsticos, como no caso dos dente,se ped1r verificação de vo- Presidente, atendo, novamente, It. soli.
Técnicos de Mecanização ede Au· tação, a emenda de minha autoria citação que me foi fclta voltanclo ao
xiiiares de 'récnlcos de Mecaniza· ~~~â aprovada pela Casa, Por ou- parecer emlticlo.
~lo. tro lado, se requeret verificação de Realmel1t' quanto It. Emenda 187

O Deputado Gurgel do Amaral e votação, Isso irá. sem dúvida, pro- da ·Coml'ss'ã'o o plen"'I'o proculava.
seu JlscurS<) declarou - ê/it. ponto • " '
é 'te I t t ""5 t.el..r aapt'ovação do Plano. D'al cransfcrmar o Enfermeiro dO Grupo

mm . mpól' an e, porque p'or que. 51', Presidente, não re· Ocupacional Pr01'1ssional para o GrU-
foi relator da matéria na Coinl.ssão c;"eilQ a verificação, po OcupaCional Técnico.Cientifico.
de. Constituição e Justiça - quo Que me perdoem os estat1stic~s~ Pal'alelamente a êstc pedido, eram
se tornaria injul'idico o Plano, SE auxiliares. Sinto qUe nã.c posso elevados os enfermeiros aos niveis la,
não aprovada a emenda, tendo em prejud< 'lar a maioria dos servidores 15 e 17. A segunda parte, ou seja,
vlsta- sua sl.stemática, beneficiad,os pelo plano pelo fato t últ' d I - d " 13Assim, ·porque não cor."""!b'U1ra.m es a ima. e e evaçao e mvelS ,
a melhori" de seus nivel.s, -;;" .A.ta. de t:r havido um descuido no to- li) e 17 esta plenamente atendida.

.. ~ "" cantl,! a uma minoria deles. Tenho Convido o Deputado Celso Peçanha fio
tlstlcos-auxiliares ficaram 7 e ate a rerteza de que a Câmara Alta. I'C- constatá-los no avulso que nos foi d1s~
8nlvel.s abaixo dos estatlstlcoS. A ',e':ldo o projeto, aceltal'á a .emenda, trlbuldo. Somente não foi atendida.
irrégularidade foi corrigida na Co- ú':lica Que me parece deve ,ser aceita a primeira parte - a transfer~ncla.
miallão de Redação, através de emen· pelo Senado. (Muito bem). com os nlveis 13, 15 e 17 do Grupo
ela. por mim apresentada, exatamen- Ocupacional Profissional para o GrU-
• em defesa da jUl'i.sdicldade da O SR, PRESIDENTE: pO Ocupacional Técnico-Cientifico,
sistemática que tem .sido a tabula porque nêste último Grupo - Téc-
rasa das critica. ao plano e evitai' as Em votação a Emenda n, o 9. des- nico-c;.entlfico .....; 05 nl-,eis são leser-
::.; ":;açães sóbl'e têrmos destruindo a taque do Sr. Castilho Cabral. vados aos funclonârlos que ali estão
famou. aJstemátlca vinda do DASP, 05 51'5. que aprovam queiram ficar incluldos, Isto é, 1!i. 16 e ,18. Não te.

Pal'ece-me seria o Cll.'lO único em como estão. (Pausa). riamos. portanto, ;:",sslbll1dade técnica.
que o acesso dos auxl1iares às cal'- Rejeitada. e material de .ltender esta parte da.
reiras básicas Importaria numa dl- Em votação a Emenda n;o 12, des. emenda. Por estas l'azes, ê que man-
ferença de 7 a'8 nlveis. Esta a ra- taque do SI'. Celso Peçanha, tenho meu ponto de vista, 61'. Pre-
zão de Inteira justiça qUe nos levou Os SI'S, que aprovam queiram ficar sldente. (Muito bem).
a. apresentar emenda de l'edação, como estão, (Pausa).
1••0 só muda;..:o a denominação - Rejeitada, O SR. PRESIDENTE:
nem todo auxiliar de estatistioo é Em votação a Emenda n.o 20, Clea· .. .
e,statistico, como nem todo auxlliar 'taque do Sr. Celso peçanna. Evidentemente. Não se truta, por-
de médico é médico - passando-a Há sObre a Mesa um requel'imentotnnto, de emenda de redação, parque
para estatistico-auxiliar, pois os ti· do 51'. Chagas Freitas pedindo adia- vi~a alterar o que já foi discutido e
tulares do cargo ~ão pOI'tadol'e,s de menta da emenda. votado.
diploma de curs\) prestado no DASP, O 8 ir #1 Os Senhores que aprovam a emen·
~,ssa forma. os estat"sticos-auxi. s rs" que aprovam que ILm. ~ll.r da, queiram !lcar como se acham.

lIares, no acesso à carreira. teriam como estaI), (Pausa). (Pausa) ,
11 padronização tão decantada peio Apr.ovado. Rejeitada,
DASP e tão necessúria ao planr de O SR. PRESIDENTE: Oeslnql1e para a Emenda 16 A.
cla.ssificação. Apelo, pois. mais uma
vêz para meus colegas· da Câmara
dos Deputados no sentido de l'ete·
rem na memória as palavl'a.s do no·
bre Deputado Gurgel do Amaml.
relator na Comissão de Constitui,
ção e Justiça, segundo a,s quais e
~m{ da de redação 6 a maisju.sta
po.~slvel. (Muito bem).

Em votnção a Emenda 11.- 32, des- O SR. LOPO COELHO:
taque do SI', Celso peçanh~. (Sem revisão do Or.ad01') _ SI',

O SR, CELSO PEÇANHA. Presidente. a emenda estú prejudlca.
Sr. Pl'csidente, peço a palavra pela da, pois, o que prctende o autor da

ordem. mesma, quanto ao Orujlo Técnico-Ci.
entíflco, consta de emendas anteriol'es
a e.sta, como a de n, ° 16-A. Creio que
a Emenda n,· 14 foi lncluida no rol

Tem a palavra o nobre Deputado. das aprovadas, e já se fez a cal'1'eçâo
no Anexo, O Grupo Tecnico-C'ienti-

O SI'. ~putado Fcmandu ~.a- O SR. CELSO PEÇANHA: . fi~o compõe-sc das letras 17-A e 16-B.
ri peqe quç ~e vote, liestacadamente, (Para encaminhar CI 'Votação) (Sell& NilO há. pais, o quc atender. <Muito
a emenda. . ' revisão do Orador) - Sr. President"'. bem) .-

Em votação, em primeiro lugar, temos falada aqui. quando distutlmos
da emenda Que altera ... prlnteira o PlóIno, em sistemática. Essa palavra O SR. PRESIDENTE:
10cuçi1.o e diz: "Modifique·se: es- jli constitui até um vicio porque, 11 N li tê' d 1f'· d
tatlstico.auxiliar" e nâo "auxiliar de todo momento. a estamos uSl!-ndo. . °t,. 1n~o:; a n ormaç..o o Sr.
estat:tico", Ora, querei' e'levllr os enfermel1'08 ao &:la ,Ol, eVidentemente a e~enda esta

De modo que a votação vai incidir nlvel técnico-clentltico é o que hà de) p!ej\,dlCad~, face a aplovação da
sObre esta parte destacada a reque- melhor em sistemática, pois faz com Emen-:la n, 14,
rimento do Deputado Filrnando 1'\;1'- qUe essa carrall'lI acompanhe os .5511- I>e~taq\le para a Emenda n.o 30. le
rar!. tentes sociais, I[juerido pelo 81', Deputado João Ma-

Os Srs. que aprovam e.sta parte Na Comissll.o 4e Fina.nças. th'cmos Ichado, Nflo se trata de emenda ele
lia emenda. noI termos FOROStOl oportunidade de vel1cer emenda oom leelação. mas a Mesll, atendendo jl,

O SR. PRESIDENTE:
Tem a palavra o nobre Dep';ltado.

O SR. CELSO PEÇARBAl
(Para llma questão de ordem, Seni

revisão elo oradOr) - SI', Pl'esidente,
perguntaria a V. Ex·, que é feito de
um requerimento do nODre Depu
tado Femando Fel'rar1 no sentido. de
concluirmos a votação e ultimarmo:;
os trabalhos relativos ao Plano. Se·
cundo Informaçáo d'lI !ml)r".sa, o
Deputado Fer~do Ferrari· requereu
it Pl'csidênc1a que os trabalhOs fâS
sem hoje pr'ln'Ocados até'se ultimar
li votação do plano. ,Indago de V.
Ex'. a que hOras iremos votar é.sse
l'cquerimento. '(Muito ber..)

O SR. PRESIDENTE:
O requel'imento não me chegoU I\S

müos. ma.s, evidentemente, serácon
~iderado na oPol'tunleluae em que
verificarmos que não podel'emos .ul
tlmar a votaçáo' no pl'azo ordinário,
Então, prorrollarelllOoll B sessão, ou
convocaremos, se necessário, uma ses~

são noturna para ultimar a votação,

o SR, PRESIDENTE:
Em votação a Redação Final do

Projeto n.° 4,844-A, de 1954, que dis
põe sObre a Chu5slficação de cargos do
serviço PÚDl1co federal, el;tabelece os
outras providéncias, com parecer e
emendas da Coml.ssão de Redação,

Na sessão anterior ficou ad1aclapor
falta de número a votação da emen
da n.O 4,

Em votação a emenda n,o 4, da
Comissão de Redação.

Suprlmam-lle no final do Art.,
64, as expressões:

"devendo ser considerada a si
tuação financeira de cada enti·
d'nde".

O SR. PRESIDENTE:
- Os 5r,s. que QljJrovam a emenda
queiram ficar como· e.stão (Pausa)

Aprovado Rejeitada.
Em votação 1 emenda. n,a 5, do.

Comissáo de Redação.
Inclua·lle no Ancxo I - Serviço de

Portaria - a categoria 3()1 - 13 _
Zelador C.

O SR. PRESIDENTE:
- Os que apl'ovam queil'am ficl11'

('111110 estão (Pausa)
Aprovada,

EsLão terminadas as emendas da
Comlssüo de Redaçllo.

Vai-se. proceder as votações· das
emendas destacadas, que já se acham
publicadas. Em voUlção a emenda
n.o 6, de.ltaque do Sr. Rogê Fel'.
l'eira.

Amapá.
Coaracy Nunes - PSD,
Joaquim Rondon - PSP.

O SR. PRESIDENTE:
- A lista de pl'esençaacusa o. com

parcclmento de 204 51'S. DeputadolL
Val-lIC proceder à. votação da ma

téria constante ela Ordem do Dia.

O SR. CELSO ,PEÇANHA:
5r, Pl'esidente, peço a palavl'a pela.

ordem,

o SR. FERNANDO FERRARI:
SI', Presidente, peço a palavra pela

"rdem.

Sábado 11

o SR. PRESIDENTE:
'1'~1l1 a pnll1.vr<lo no.bre Dellulado,
O SR. FERNANDO FERRARI:
(Pal'lt IImu questão de ordem, ~em

;'<'1;,sc10 eto orado/') - SI' ,Presidente.
1l('r~lIl1tal'la, a bem ela marGha de 1101
~Oll trubalhOotl. le '!lo Ex'. p04er1a
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AF-204.9 - Escr.;veute DatllO~'afo,
'!'em, 11 palavra o auto!" da cl2ielldll

Sr. Cel80 Feçanha. '

OIÂRIODUCC)~GRESSO NACIONAl' (Seção IrSábado 1111Z2

orienta~ão que jáa.;lotou, de deIxar' de que I 'emendneatava prejuclicada mem " ,,' - ._::s
.' matc;'ia ao cr~térl~' da Comissíio i Parece-me que ê&se CI'itél'lo niio, foi oola os rUm?;C3 aurgld08, segundo os 4, ori,unda da llu.stre ComiJs.são de
lellpectl\a e do p.enálio, vai subme- o adotado, e, por justiça deverIa q , o OOvelno nQoestá de !\'COrda Redaçao; Em verdade, os Interêsses
~r A votos a emendaa5Bim redigldtl.:' sé-lo. ," I ,~o~ a sançil.o do Proje~ e sua tnns" em cau.su ficam atendidos por !ó-ça.
gn,r~8~~C~t:~ional PoI. P,900. I Não se comprende uma diferença de o C â~.o tl;póeICo(~IBltO. bem). , daquela d,eliberaçúo do plenário, u.in-

o b p mais de dois nlVelS entre umnlvel de (p . U, da qUe nua se faça ell1 têrlllos me-
A.,!5u emenda al-lrovacla estabeleceu uma carreira e outronlvel da mesma ,:ra ellcammhar a votação) (sem' qulvocos, a conce5Sã~ A cata. nltura

a Qllerença de dOIS nlvelS entre au- clIJ't'ei1'il, Dai 11 razão' da a I'esenta IreVisao do orador). SI', Prcsidente Ieotamos todos v'v " ~n '
1\l1al'e5,' de datiloscopia 902-B e Dat,l- ção du. ,emenda à Mesa, derxando ~ mantenho o parecer, ver b a 1 onte'al do~ na, soluç·o I \ 1l~ t,~ ?tPenl:~
lo.sc!>pl.'lta _ A emenda sohcitav,:\ os Casa a declsão final. ' proferido, p:~r ocasião da aprccla"âo Ivcl dI" 11 '.o 11I~ . I P o !J'lS.U
nIvelS 9 e 11 para Auxl1lat' de daulos- Queria, porém, aproveitar a opor- da eIDC11da. porque a emellda o1'igl-' eondiç~o~ QX~IÇl;°d 11l,1l1:1~al. Em taIs
coplSta _ tendo o datiloscopista A tunidadll para dizer ue, n bé ~ Inal do ilustre Deputado Ro ê Fer-' -.' eJo. ec.itl .. l ,a V. E~a..,
sido nx,ado em ni'l'el.13 e natU1:al quc, pretendo pedir verific~çáoad~ v~an~ Il'elra manda, pUl'a e sJmpl~smente, SI.. P:eslde,?te, eXIstUldo li

obre
a mesa.

o prmcljJJo s~Ja. n.dmHido, de dlferen-,' porquanto não quel'o dificultat. a a Çr : retificar o nivel dos Dactlloscop:stas[ dois ,\eq~el'lllentos de mmha :l.uco\'ia
ça de dois mvel.'l, ficando os auxiliEI,- vação do Plano, principalmente n~s~a Havia, realmentp, equivoco O Da,--' ~n le ~çao a estas emendas - r.~n<Jo
I'es de 9 e.l1. hOra em que se murmura que o 00- i tllcscoplsta foi atcndido e a ;ua en\el;-I 11: palaoestaque na votllçao, e oUtro

Em votaçao. v~rn.o é c<lnt1:árlo à sua concessão. Ida !1pl'Ol'l:lda. A segunda pMte é Ino_lf:~a ~est~que a fim de con.'!tltulr pro·
Ha um me.'!, aproximadamente em \'açao, pOIS náo se trata de emenda 'sto ~~,~~dellt,e. - ele ambos de-

O SR" JOÃO MACHADO: asscmbléia de .'!ervldores ciVIS I:eolt- de redac;iio. 1
5M // jJ~ n o vema P::tl'a retll'á-lo5.

SI', Prc,sidente, peço a palavra. zR~a no a~dilório do Mimstério do I Somente por estns rn,zõ~'!:, allega1n ( 11 o bem)
Fazenda, tIVe ocasião de dizer que Ino ReA'lmento, mantenho o pB<'ccer

O SR. PRESIDENTE: quando apresentei emenda conceden~' nela rejeIção da emenda. \MULto O SR. PRESlDENT.t:
do exclusivamente aumento de ven- bem), '1- >\tenel'd '

Tem a palavra o nobre Deput.....do. cllnentos, que allá.s não aearretaria 'pela rejeição daemmda. (Muito bem). Há um
l

o ~,~eqUdCl'llld'ento de V. Ex.·
despesa orcamentál'ia de mais de Cr$ \ pe 1 o c -estaque para a.

O SR, JOÃO MACHADO: 2.000:l)(JO.0~o,oo, eu o fiz pela d,úvida O SR. PRESIDENTE:' f::n~f n.. 41. SUb.!;.critu. pelo Sr.
que ~l1lha sobre os propósitos do atuRl 5 ves e outro.'l, nao PQ.!SO entl'c·

(Para encaminhar a votação) (Sem OOI'~rllo ....e estávamos ainda, no OS 51'S. que aprovam. qucinun !i-I tanto, ,atendê. lo, POI'qUe foi apresel1-
Tevisclo do oraàQl') Sr.~residetne, em i OOv~l'nO pass~do _ quanto à con- cal' com~ "estão, (Par.:sa) 'I tado ll1tempestlvamenw, Os oecliclos
[lrill1eiro lu~ar, queria chamar a, aten-I cessa0 do Plano, I Re]Nt~.da. ~e destaq~e de\:c~1 ser apre.sentaclos
çiio do ilus(re Relator da. matél'la pa-I Peio.'! rumores atualmente existen-' Em votaçao a emenda n,o SI. des- antes de ,Ilnunc!aaa a votação.
ra a redação dada à Emenda l'efe-, tes, ve:·lflcamos qUe minha dúvida taque do SI'. João Machado.
z'enl.e ao Grupo OcupaciOM1' Pol. i tinha toda a procedência: muito m~tls O SR. PRESIDENT~:
P. 9~H _ Dactila.scopista. Encontra-j aeertado tel"ia sido a aprovação de O SR. JOJlO MACHADO:
mos neste grupo. nos mveis 13, 14 e, um aume.nto puro e simples. com a - Em vota~ão n emenda n· ,'" dcr.~
16, os D:tClllO~copistas A, .B e C

,
con1' C"ontmuaçao do estudo cio "Plano não I Senhor Presidente, peço a palavra" taQ~e do Sr. Celoo Peçanha: '

LI crtraccceri:stwa de execueão, cheflasomente para que' êste se a;Jrcse;1tas- [ O SR. PRESIDENTE: ~ No Gr,u~o Ocupacional AF-200 (pág.
e, ,tssesoramento. No entanto, nos se dI':. malle1m maJ.~ p~rfe{t[l, CO~;{l! Tem li pal,wra o nobre D.eputacto.)' ,) A~,;l1ln!stratlvo. ondll se lê:
Nm~ls 8 e 10 encontramos os AuxI- tol~béll1 para qne sc s[}ube~s~ qual: f AF .04.4 - Escrevente Da~ilógl'a·
ltares, de DilctlbscoplSta com. a ca~, seIIa, na. realIdade. a opinião do I O SR. JOÃ') MACHAl)O: o
racterlSClca de encHa, ~ujJel'vIsão e I lI~ual Govcrno, rela~vomentc à. ma- I (p ,
execu\:aO. , I cerJa. , ,j, p,.; P,'"fl en~amrnllllr a !JotaqÍlo) (Sem

Ql,lenU ressaltar. confo:'me, aliáS, já! Os IUm')l'e~ agora surgidos, divU!-; ,:, v.~~,o /to ora(!-or) , Sr. Presidente,
tiv,e oporcumoaete ((e referll' pes~Qal. I ra~os on~"m ne.,ta Câmam e IloJ~ iJ: tIVe oportumda~e ~e ,esclarecel" o
mente ao Ilus,!'e Deputado Lop<l c;>e-I pu.licados em tôda a imprensa, no I~ ..s~lnto junto MS orga05 técnicos da
U10. o fato de que não me pal'ec~ Ismtido de que o Govérno não está! Ca a., mas, infelizmente, não pUde ser O SR. CELSO PEÇA.NKA:
accnado, não só ,em, relação a &Me dlSpo;;to u. conce:Jer o ?lano" tol quol il1ten~:~o. ,:m.hora~e tratasse apenas
grupo como tambem A oucros, tEl'em If<li elab,9l"ado, vem confirmar minhas: rle tt','1sfelêllcla do imoresEor de' vn- - Sr. Pl'c~idente, desista (la
sido, pela. ol'lenõação p1'llnitlVa do, apreensoes jus.tament.e no mom:mto Ilc-;es, ~o "rupo d~ tlrtlflees pnra o \Ta, em favor do Relator.
DASl>, atrtbUldas aos cargas de Au·1 em que alertei a oplllião dos servi- im ofisstonal com a con.~erva~ão dos
xUi~e~ característictls de, chefia e .'lU. i clores civis para a ClUe.'!tão, que era' ntu~ls nivele,. ' O SR. PRESIDENTl::
pervI~ao, quondo, na. realidade, a ehe-' par~ mlln _mUlto dUVIdosa, da. aeej-! A ,nct,:!. há pD~CO, tive ensejo de' con- - '.
fIa so deve caoer àqueles dactilosco- i taçao ou nao, pelo atual Gnvêrno, da- Y~l'sar n reSllClto do 3s'unto com o T~m a palavra o autor do da'itll-
pis,a.'i e aquelas outras funçôes qlle' q~l1o que estava sendo elaborado nà Ilustre Deputado topo COE'lho, Em· que, Sr. Chagas 1"reitM.
atllljam o ponto culminalue, iSto e,! CHlllara dos Deputados: 'I bora ~:lbend<l de S. Ex." que o pare·
o tUtano nivel da ,Cal'l.eu'a. Sel'ia,! De qualquer forma, Sr. Presidente i ~er era contrário. pelos mesmos mo- O SR. CHAGAS FREITAS
portantil, esta uma ,emenda eslr;ta- ~ UClui , est~rel: . ~umpril'ei com'o meu' tj~os antel'lormente 8legu'doa, de que - r " •
Ineme (te redação, visando a exclusão I' d~vel ate o fal1: votarel pela apl'on- !"ao "retcndo dificultar' a aprova<;ão pal~vj.aPlesldente. também de.sis!;o ela
dM palavras .'sUlleI'vlsáo e cl1el"ia", çao do Plano. pefE'nderei as emendas d~ Plano. volto 11 t.ribuna. apenas 001':\ falar' , para que o Relator poll5f1o
atribuidas u. amnllal'e.;sde dlversas ique apl"esentei.inclusive os destaques, <'uml1rl1' CCJl1I o me'll dever, all'Utlrdan- •
caneu'''s, p'Ol'qunntoêsses, lia realida.: dellxando; porém, à Casa a d:ocisão fi. do a decisllo da Casa. (Muito be?l'l
de. não exercem função de chefta,l na ~ mas a.inda agora com al)reen.Wes ., O SR. PRESIDENTE:
nem Il.Iestno de supervisão dos tral>a-I Tl'!,UltO maiores do que aquelas CJue C SR. LOPO COELHO' - Co,lU a palavra O R~l··~r.
lJto.~ da respeetiva carreira. ja me anotavam anteriormente Se ' ~,~ _IN

Agora, Sr. Presidetne, em relação' na realidade, eu já tinha dÚ~\dasi Senhor Presidente ma,ntenho o pa O
a es:'~ emenda, quero fazer l:ge,ra I q~anto. à pO~5ibllJdade da transforma-I' recer pela rejelçaO,' - SR, LOPO COELSO:
consld€r!lr;ão sôhre a, de n." 81. que' Ç20. d2~se pro,leto em lei e da sna, , Sapl'esentei com o objetivo de obterl acellaç~o, incluEive pelo Exccu'!vo I O SR. PRESIDENTE' - r,' Preaidente, a Emenda 2' visa.
da C811lÍssão dc Redação a aceitação, nes~e ms~ante minhos dúvidas Eã~! . dlrJml1', . ~ tremenda injustiça. que
do princillio de que, nas carreh'as aU,-1 mUlto maiores, I Os 81's, Que a!lrOVam queiram fi- constltUll'1a a. manutenção d ' te"t
xiliares, haveria no .máximo uma dt- Q~el'o salientar, ainda, que quando cal' ~Olllo ,estão, (Pausa) t~ cOl~oestá. Os Oficiai.!> de

o

Adi:tl~
fcrença de doIS ntvels para as cal"l'el'. a Cnmara deeidlu conceder au~~nt I .ReleItado, ' n traça0 tIveram elevaàos IleUS 11l
ras de acesso. I~O.~ militares naauele mesmo d' ,o Ha sôbre a lllC2a o seguinte vel-~ d!! 11, 13 e 15 para 12, 14 e 16 -

EsLa. emenda foi dada como pl jU 'rês ".".. Ia, por posterIormente, pal"a 13, 15 17 e.

d
" d" O' , d" 'e d-· ;, 'b' vezes consecutivamcnte Dcuoei a I REQUERIMENTO m,al'cha ascen"l'onal foi aceonlP'oIE&slhofJ..
Ica a. 1'a" o 1a:o e ter SIdo ela a' ...·t una, a fim de esclm'ccel' e trâdulir' d' _ ..

;:(l!llO preJudlcodo, parece-me Slg,mfl- r r'~nsnmento do Partido T!'abalhist ! Requeiro destaque àas, emendas nú- \.de perto pelos Escrlturárloa QUII
CH que o principio já estava ante- ~l"asileiro, na ausência do ilustre Ll~ Imc~08 43. 44 e 45 parll constltl1ir~m su ll'um de , e 6 para 7 e 9 e, 'f!l1itl.
~'lorlllenteatendldo, No entanto, a111- aer Fel'l1:lndú Ferrar; Considerav Ipro;~t() pm sC{lando., m.en!:, para 9 e 11. HavIa a Emenda
da em relação ! corr~lra de dactilos- eu, então dl!ver, não sÓ do C{)ngl'~5S~' Sala de•• ~r..,.<õe~, 8 de feVel'E'il'o de n. 8~, da C{Hl1i~sáo do Serviço Pú-
~Ol!j~~a, V, Ex. vaI encontror os AU-, com~ tamb&m do Expcurivo, a con- ~ 1956. ArmOs de Mattos. blJco, extl1lgulndo totalmente a sél·ie
xllim'e" de Dactl1oscoplstn nos Nl\'CIS I ceSsa0 do Plano ou do aunpnto 00' I de clas~es de E'c:--cvente·Datiló!1;rafo
8 e til, e imediatamente ,acima o' srrvielores civis. c. , i O SR. PRESIDENTE' e lnclullldo seus ocullantes entl·e os
Nível 13 para a carreira principal. D .'. I 'Esc tu á .Vê-se. por,~n~o, que.há uma diferen", epol~ de. ter, SIdo 50nfcrldo aU-I,- Segu~do opina o RC!tltor, aS emen- El,;': ,1' rIos: JU.!f.:~ndo estar~m os
ça ele 3 nJV~IS e netO somente de 2 mento aos Jl1111tmes, nao se jUS t.jfi(!!I.!das est:w prejudicadllS em virtu:i da d' le\e~1tes Dllll,.,!>,lafosl'CoeIlC[ua(l:'a*
nivels, conforme !welendia a Emenda::l .esta, I;orlõ,llor qualquel' motivo, oU oprovação rIa Emenda' n' 4 d~eCo_ 'Th:' et~e oS li:scl'lturários, vários Srs.
n,. 81: ainda mais, centraria. o pa-! soy ([ua,quer alegação, accilávl'! ou missão de Redação " pu ,a os deIxaram de fa7.er cs dcs·
rl:cel' dado a eSSa , emenda" segunda I' nao, pretenda o, Govêrno il1l11Cdll', que • taques devidos para a subcmenda à,
I) quftl ela es~ava Il:"e,udicada., ?S, servl~orcs cmoS da, Un!;w P()'Slllll O SR. ARINOS DE MATOS' Emenda 82. qut' bipUl"tlU Il. carreira.

E,ta " I'azuo da apresentHçao de, :.et o PLmo de Cluss!fl0~çaO ou, pele • de Escrc\'ente-Dull1ogruf~ Il1\'ei3 18 e
nova emenda, como de rec1ac;áo, que', t-clloJS, _o aumento ele seus Vc-nCi/l1L'n-

l
- Sr. PI~sid'ellte, Jl"e~.o a. palavra petQ ,19 como Esci'evente, propriamente dito

tomou o n.• 30, e para a quo! solicitei ,os. Nno se cogitou. ao conc,ecter-,;e> ,ord~m. • le 2,!l, 21, 22 e 23 como EscrltunírJo.
((estaque. IQ aumento de vel1clmenlo.~ aos mili-, t.aro.,:. de saber se o Tesouro esta"n. O SR. PRESIDENTE: IssO l'epresenta, em síntese. uns

Estouecl'to, Sr. Fresid~nte., de que, ou lJao em condições de atendê-lo N'o ficar~l\1, com vinte !Inos de scrv:ço,
05 Dn.ctlloscopistas, especialmente os' entanto, quando sc trata de dar' au- nQ UIVeI 19, eom CrS 4,000,00, e ou·
Auxiliares de Dactiloscopist:t, que 0.>_1

1

mento. já considerado por toclos n '13 - Tem a, palavra o nobl'.;! D~l)utlldo, tros, em\}om mais no\"os" porclU~
t!lvarn coloclldC's nos Níveis 5, e 8, jâ d,~. mais jus.tos, aos sel"vidol.es civt~, ,oe.~p~"' " a refcr~l1c.ia 2(), como Es.
foram beneficiados com a. colocaçaO I:tu\'l!em-se dIficuldades do erário O SR. ARrNOS DE M~TOS: ,1[,U!:\t la, com lll·',el!l ~.; V":LClr.lcrto
nos Niveis 8, e lO, Ma.s, ainda asslm., Malha nresença na tribuna éexàt..- (p que variam do 7 lt Cr,$ 9,000,00.
nil.o estli obedecido aquele critério que \ mente par:!. esclarec~r êste' ponto' ~ ara. encaminhar (.l votaçâo). (Sem
defendi e que me parecia ter sido declarl\1' qlle JUmjlrirei. com meu de- reVW(lO do orador) - SI', Preslcl'~nte
lIcclto. pelo menos, implicitamente" ver, vntando pela apl'nvaçlÍo do Plano a~ etn,Cln,d~ (Ira Ilpregoad(\/s têm 1n~ POI' ê&,e motivo. Sr, Presidente, ê

po
rnuanto & deellião da. comissfw foi, na expectativa de tlUen"o na onn"n~ :lIn1\ l'elaça.o com aquela que vem de C/UI' I'eexamiuo ne6ta Clllol'tunld:lde o.. " ~~ '~u.u. ser aprovada ....,,_ I •• meu pClnto d~ vista, para, 0010 o l[-

"''V 11 eu...·io, a de n." d,,!' do PTl3, Sr. Deputado Fer:lalldO
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o SR, PRESIDENTE:

o SR, ROGt FERREIRA:

o SR. PEREIRA DA SILVA:

Está esgota do o temun f1·n oraQ{.:r,
O SR, CHAGAS !"R:E!TAS - Sr.

Presidente, aceito a advcI'tên"ia de
V, Ex,~ e termino fazenClo um apélo
aos rl!$))onsávelS pelas f"~ça8 m~jori

tál'IAS do PaI!, no sentldA de que se
lembrem 1l0li mpeltllvels com'Otomls
S()5 toma.ll(lo! <lom s. opinIão p\'iblica.
e.travéll de promessas clara8 insofla
mé.veis, perempt6rias, feItas dU"ante ~
recente campanl1a eleltol's.llle que o
plnno de classificação em ell\borlu;Ao
no Con~re.sl!o seria convertlrlo ~m le1,
sem demora, como simples nro du
justiça em relação ! labo~jOlln clasoo
do funciona limo civil ela Unido
[Muito btm. Pall/llltl •

o SR, PRESIDENTE:
Esta Inllcl1to, ant~s (le ", Ex,-. (l

Sr, Deputadb Ro~ê Fel're,m, A Quem
dou a pala,Ta, V. Ex" poderé. falar
em seguIda. na Qualldade de um doa
relatores da matél'ltl.

(Para enca'mlnllar a voto~M'
I Sem r.eviRdo do oradOr) - SI' ,PI'€S!
dente, nOoBSa ntuaç~o como llder ao
Partido Socialista no tocante 1\ trnml
taçll.o, dL'lCul',s1i (\ e apl'ovae1\o .10 pro
jeto de classificação do functonalismo
cIvil da União é, por dema1s ronhe,
clda, Dispensamo-nos no encamInha
mento da votação da redaç;h flnal, dtl
adllZlr novas al'aumentaclí~s aos ,111.
expendldos CX8ustl\'amell~~ duran!e
t<'ldo <l longo curso d,o tll',).1er." (jIHJ
ultimado ho.le ne.o;ta Cllmara 8t~lliJ'd
imedlatamen te par:l o Sena1,' F€aeraJ.

Há umas]X!eto, )Jorém, a~I's1a nào
focalizado: a entrc\'j",tit do ~l, Depu
tado Vieira M Melo, Ljcle~ da MaIorIa
nesta Casa, S'2~t:nd" os têl'm~s dn
quela entl'evista, ~~nta S, F.!:,h trans
formar o Senado ~deral em deuat
tr.mellto de sua lidel'anca. orientàndo
os 81'8, Senadores da Mà10rh no sen~
tido de engavetarem o pr0.'et'1, A ati
tude de S. Ex," parece-os nr.... &Q
uma enol'bitâncía como ta:nb~m clln~

Inllr a lU a. responsab\l!dade de legilllar
na Alta Câmara do Pnt~, '.

Portanto. Sr, Pl'eslden te, d"ll!ro é1:'l
humildade de n088a atuaçli'J, n~o ,no.s
ll\l'Oremoo em cen.sores da conscl~npll~

:I_leIa, n1l0 1r-em08 d-eelal'ar <Lue o i1itll

o SR. CHAGAS FREITAS.
(Para Cltcamillhar a votação)

(Sem Tevi~ão Morador) - SI', P:e
sidente. tóda ti opllúlio pública do
Pals fol ontem surpreendidn com
as declaraçõ~ do eminente T"iç\er da
Maioria. antecipando G. atitude' do
Govêrno dn República qUe Iria ar
ticular fórçM majoritária.s no 8Cn
tido de 001' o Plano de Reclassifl
caçlio do F'unclona.lirl~lo, ora em vo
t~l\o fillal Ilesta Oa.sa. rejeitado
eumàJ.'i,amente pelo. Câm81'a Alta,
~al\ declll1'açOeB chocaram pro

r'.mdi\miffi~ nQ.o a~na.li Ol! mom))ros

~ meios para fazer exlg~nci[ll;. mas que \ <lo Parlamento. : las tóda & opimlio 1ria dado ao funcional18mo,. como
tem IUR coopt.'l'lIção. Ilua boa vonta· .)ol1ca nnclonal. ato de e.~tritft jUlltlça.
de e lIeu patriotismo, O Sr. Pereira da Silva - Multo ,.0 SI', João ,-t{)'Tipino _ R.el\:m~nt....

&0 eatM lllI declarações Que faço. bem! ()5 faltos sli.o fàcllmente t>Squ~,~~doa,
em nome da mLnha :Ba~rja. oomo I O SR, CHAGAS FRE!TAS - Ao Mas. <lesde Que V, Ex,~ c!-~á aviv&ndo
Imperativo dever de c01lllcléncla. - verdade é QUe há cêrca' de um m~ 11 mem6;':a, quero. tambem nvivar 11
(Muito bem. PalmaS). as forças majoritárias. tão ilustre- memória do pOl'O .bras!le\t'o, um pouco

mente rep-resentadas .nesta C:lIla, fi- mais atrá.s, quo.ndo o atllalPresidente
OSR, BEIUAIlJUf FAJ\AH: zerem declarações ln~ulvo()c::s de da República. Sr, Jusce!ino Kubils';'

que tinham encontrado uma solu- chek, era candidato, a governador do
(Para encaminhar. a votaç.io) çáo de harmonia para aprovll.çAo do EIItlldo de Minas, Conc,,:ri:l S. Ex.•

(SBm revi8do M oraMr) - SI', Pn- Plan qut ai está, Em virtude de r.orn o Deuutad.~ Ga'orlel PQlll;~5 e, 11.
Blden~, fUI pa.lnvrall-do nobre Depu- entendimentos havidos entre as cor- &I!e temoo. havia um pr,)ieto na 1oB
hão ErIHnl Sátiro, IM'm dúvida, en- rentesóa Maioria. com as quais e:ltá sembMia LegUiIRtlva dalluhl'3 F.stlldo de
contral'lllll ~ fora da ,~ua agremia- articulado o Govêrnll da República, Rumentl.l do foo,mcionalJ~'1l1 fsUldunl.
ção pnl'tidt.ria. foi !lprellentada umallOluçCio de ~ funcionários do en~ãil GlJverno

NÓ8 oUtl'OS do Piu'tido Social Pro- tran.sigência, objetivélda cem o cha- Milton Call1p<lS procur::mm \lr~,moVfr
g.l'elllllsta também pensamos desta mado l'~uerimento dos lidel'ell o IIcelerllm~nto do pl'oje'v PRl',t que
maneira e creio que outro corre- ~im é. que. depois de um trabalho, lle conve,'tell6e em lei antes ~lll eleição,
lilflonAI'lo n\loll&O VII·... por C€l'to, à de artlculaçlio com o DAsP. com' e o (3()vernadorMllton Campos teve
~ 'ibuna., llf1\fll:mar êStG ponto de, os técnico15 do j)róprio Gllvérno,. fo- etcrúpuJcs, no,'Que não conll?c1n o
vist... ram seleclonadasl\s emend.iJ.<i Que oensamento c!o.s dois ci\n,l~c1l1(,'13 _ os

Hi qU&be dois anos. SI', Preslden- deverialll15er aprovadll6 pelo pie- ers, Juscelino Ktlb:tsch~Jt e Gabrkl
te, eatamOll lutando neata Casa. tra- nlÍJ'io da Câmara com a declaração Pa.5llo..~ - li a(tuie~cência ;)I~nr. de que
vllndo uma dos mais memoráveiS na- do entflo LIdei' da Maioria de Que n projeto ,~orre.5lle o ace:er:lmn,to de
ta:has pal'1amO'ntares em tOrilo do o Ü<lvérno, de Que as fórçall malo- vida e 6e cOlwel'bes...<e em J.el. O<:orl~u,
Projeto n. 4,844-54, e, dépqls de trana- ritárialJ o'le comprometiam a apro- porém, Que Be procedeu li plelçã<o D!1teB
lho/! intensos, que se prolongal'am pm, vaI' o plano de claSSificação dentro da 'P,'oposlç1\o se comer!.,. ,'1"1 11'1, O
noite, neste plenáno e nas Comis- daquele teto, dentro daquele limite eleito, o Sr..Ju~ceJjno Kubltschek.
s6es. chegamos 110 fim deSlia fatlgal,- condicionado pelo conjunto de.ossas dete!'mlnou, então, que o. nrojeto fi
te tal'efa, dando assIm ao funciona- emendas, Estava todo o funoClO- caSSe ~'lJn1i[elado na ASs?mbléia. e ou·
Ilsmo do Brasil uma claB/llflCaçâo nallsmo tranqül!o pretenclendo ape- mento não hOuve, E'o oue.lle repele.
quO', .se nAJ é ptrfeita, atende, pelo nl\8 nue .ll Càmata atlva&~e a ult\- ago(lra. em relação ao fun~iollttlll\mO
m~nos. a líeUS JlloItOIl aNelos, mação da votação, todos muito con- federal.

Entretanto, depoIS de a.tJendi&:ls I11antes diante dn.s declarações sa- O SIt. CHAGAS FREITAS -. Vê
t.i.ntase tão jumas Mivlndicaçõese tisfatÓl'las do Oo\lérno de qUe eBSa V, Ex,· com() há motivos de ll1tran
depoIS de dias e noite6. dedlcadllllclaSlilficnçá.o obedeCeria o mesmo Qui1ldade e .alal'1lle diRnl~ d~.s-~~ pl't
:,e~os representantes do povo 3.0 €/l- critério de Jwotlçn oom qut foi feito cedente invocado por V, EI!:,. er.
tudo e a!)l'Ovaç{lO da matéria. quan- 10 l'eajustamento dOI! miiltares. On- Deputado Jo!io Agripino,
do. enfim. o projeto e.tá pronto para ,tem iI. noite, entretanto abruptamente,
segul1' para a outra Casa. do. Con- Isurgiu a notícia de que o Govêrno Já
sresao. estão OI servidONS da UniãO Inlio consideraova mais sa'i.sfatórla êsse
em suspenso. em verdadeiro pàniCo" plano e que ia promover a sua re
porque. ao que oonsta, e&S.a proPO-·1 cusa pelo Senado, Bem entrar em
si.Ao vai aer relegada a plano se- conaldera.çàea maiores sôbre o que
cunclário, vindo lIubstitui-Ia. outra há. de estranho nessa antecipação
em ll.Uelle ooncede um simples aU- da atitude do Senado.querill ape
menta. nas dizer, Sr. PI'615idenle, qUe um",

Ora, sr. Prealdente. o slmple:l !lU- tteclaração .dessa ordem deveria vil'
menta foi aqui proposto l1á muito a Jmp~nhada. de uma justificação.
tempo pelo Deputado Lopq Coelho Tem-se a ·impreSlilio de que nesta
e outl'OoB. oolegas, inclusive um doS hora nem o Govêrno sabe 11 Quanw
repr~mtBnte6 da minha bancada, monta.e.slla detlpesa, E o'le nlio sabe
(l DePutado Ch&gu Freitas. N.i\o como po~ Gnteclpar sua. atitude
qu~ram, entretanto, nem a nlUlO- contl'Ária?
rie., nem a mlnQl'la. nem a opoalção O Sr. J08t! Jollilv ;.... Pel'mUa.
egui tliiae caminho. poLs que o ob- Penso que njo lIe tl'a ta, pI'Oprla
jetlvo do Pal'lamenJoO era levo!' & mente, do propósito de reJeJt.a~ 1'1
bom têl'mo o Plano de Classifica- ltmine <) projeto; que· o propósito
çAo de Cargoe, é de reajustar o projeto às condi-

De modo que todo êue trabalho ç6es atulW do Teeouro. Porque,
& que Ie àedlcou a O"mlU'a dos afinal de oontas. se nÓ8 não aten- Peço a palavra, Sl'. Pre61den!Cl.'
DePUtados e!tá perdido. Onde eatá dermos às condições pagadoras do
o entrOSAmento entre o Poder Le- Tesouro Nacional, creio, no.."SO eIi
ilSlativo e. o Executivo.? P01' que f'-~o ser.. em vão, e are meBmo
éue deepre:lo do ExecutlVO pelo Le- e6tará 8ól.Criflcado 1lO8IlO ll€11IlO de
g!lllatlvo ? Por qUe eBIlI falta de responsabllldade. Acho Que o pen
entendlm-:nto e eompl'€eneão? Não samento do LideI' há de ter .sido o
se justlflca. nesta rJtUl'a. um, alm- de barmoni:wr Il nossa iniciativa
plea aumento para o tunclona~lall1O" com U capacidade pagadora· do Te
O que .se Impõe ,é ~ aprovaçao do !Ouro Nacional.
Plano de ClaSliifleaçao de ca.rgos O SR. CHAG.'.S FREITAS _
Nós cumprimos nOll5o dever, E!;- Agrndeço o aparte do eminente co
;>eI'am06 que o Senado siga. o exem- lega da Parniba, ma~ quero aalien
pio da Cámarn dos ~putadoll. tar, tendo em vista a ob.'lervação de
Confiamos também .m qUe o Poder S, Ex,". q..." él!se estudo para 0011
Executivo se co!oque 11 altul'a das dlcionamento do Plano !l.<; pO&Siblli
suall reaponsabllidades: ,Que. atenda dades do Govémo foi feito, exata
11() funclollalismo e o!anClOne o, Pia- mente, na oCMiãoem qUe o LideI'
, d~ Cla ~ltlcaçl!.o. Esta a at:tude da MaIoria. pI'omllveu l'eUniõe5 com
llecessál'la, l6glca e 1'l\cional. os demais lideres pal'tidárlosnesta

Ai está. portanto, o meu ?Qllto de Casa e cortou em :a8&'\ emendas
vista, que creio também do PartIdo ap-ovadas pel~s órgáos tecllicOll, ale
Social PI'og'1'essUita e da, ma,iorlll dos goando que. somente em virtude dês-
Sel.1l01'eS ·Deputado.s. dl1utfo bem, se corte seria jlosaivel estabckcer o
Palmas) , teto de despcsa que r-el'mitlria i1.O

Govê1'l1o faz.::'! face à. lei em ela
boraçáo. e, conseqüentemente. s6
de,~sa forma 8€ poderia aprovar o
Plano, POl'isso. n1\o posso aceitof
a alegação do GO\'érno de que o
Plnnoexcede das pv.sslbllidades do
Tesouro Naclonül.

:'<ão sei' QUe motivos ditaram. da
noite para o dia. es.sa nova atitude
do Govêrno recém-empossndo,· Ape.
naS. tenho de memória, como tem
tôdo a oplll!lio púb11ca do &'asil.
as declarações feltas dum.ntea
campanhn eleitol'Rl - e qUe pare
oem totalmente 6Squecld.ns - de
qu,! o plano \le ReclaSSlflcaç!\o 8<:-

o aR. PRESIDENTE:

o SR. PRE8IDEl'ITE:
Tem a palavl'l1 o lIúbre peputal1o.

o IR. ~RIU.Nl SATIRO:
51'. PI'~idel1te, pe.;!) a plllllvl'a.

l"errari, darmos por r.pl'ovllda
emenda. (Muito bem),

06 arli,que aprovam tl emenda
n," 24. Queiram 1icR1' como estio.
(Pau.~a) •

Aprovada.
Agora, vlll-lie l'1'oceder !l vota

C)~ da redaçlio f1n\ll, que Jé. 8e aena
impl'ell8a.

o SR. nNANI SÁTIRO:
(para encaminhar a votação)

/3r, .Prellldenloe, ches;a.mOll, l1f1nlll, i.
última fall€ da votaçâo de um í>ru
jeto l1e lei cuja aprovaçl\o ImpUca
'\'11, IIntell de tudo, num dever mo:'al
do Congl'e6Ilo. (Muito bem), porque.
quando diScutimos e votamoll aqw o
}ll'ojeto dOli. mUltares. tivemos opor
tunidade .de manifesta1', nOtillo i'''n
to de vllita 110 sentido de que 6Õmel1
te dnvam08 nosso apoio li. justa pre
tellliAo daquelllcllllllle defldequ'~ '11.
ll1alol'ln aQuiesCell6e (1ll1lbém em vo
tw', com a máxima urgência e den
tI'o do me:iJno critério de jUlltiça e
equldade, 3.5 justÚlslllll\8 reivindica
çOcs do .func!onall8mo civil,

Devo confes~al' que na Câ.mll.ra to
dos O!i pal'tldOli e todos os Deputadoa
el!tlveram com· o maUs nobre intuito
.e 015 melhOl'ell pI'opósitos li Ijj;rvlço
de6811B jlUltall relvlndicaçôell. e, afi
nai, ohegamos ;i, conclUllão cle nOllaoa
trllbt\lhClli.

Mas llomos surpreendidos, &'. "l'e
5idente, com declarilç6u. pela 1m
pre1lM. do l1ustl'e IIdel' da Malol'la,
de que Ilae projeto de clilo&líficação
v~ flclU' preJudicado, pOr iIlso que o
Gov~rno o considera Impraticável.
anteclpando-Ilo are nll declaração do
prop6l1to de fazer VOCal'apenas um
pl·oJeto-de-lei. no Ilentldo de con
cede!.' um aumento lW 1unclonallllmo
público civil.

Oll problemas de wna l'cestrutu
l'ação delllla llaturelo:a não se podem
reeumil' .slmplellmentc num aumento,
porque llllbemo.s que, aqui, não elltá·
em jógo apenas.a dl.ficuldade dn ele
vação do c;UIlto de vida,que já é
tremendo, mas também 11 discr1l1li
nação de todas aquelas matérias téc
nlcllll .sem lili qualll nlio é po.ssivel o
bom ent1'osalllento da máquina do
EIItlIdo plIl'a cOl'lSecução de 1IUa5 fi
nll.1ldadcs. Um problema. de l'estl'u
tU!.'llçáo cO:15t:tui llIlllU11tO· muito mnill
IlÉl'lo, mlilil· il'ave e maill Importante
do que um simples aumento, que pa
receria - não pareceria, porque é 
apenas um paliativo, um Ilntorpe
cimento dali dores de uma classe que
tanto conthbul para que.' a aNção
cumpl'a Oli seus deveres de progre5llo
e engrandecimento,

O Sr. Benjamin Fal'ah - Multo
bem,

O SR, ERNANI SATIRO - Não
estou fazendo dCl11agog1n, Sr, Pl'e
sldente, porque m:al1u voz é a ex
',\)re:;são, ou pelo menos d.,ve sê-lo
{I~ tódo o Congres.su, Não ê jU8to que

tm projeto tíio meticulosamente es
uclRtlo, discutido e votado com tan
,as minúcias e co•.• tão bOa vonta
de pelo Congresso. vlâ. encalhaI'
lIdiante. pela prepotência. peln in
~omJll'eellsào do Govérno, diante· dos
tntel'êsses de uma classe que melhor
Jnerece o l'espelto da Nnçao,

Votando esta redação final, SI',
:Presidente, o fazemos com éste pro
pósito e certos de que esta reestl'U
tUl'nção constitull'll. n&o apenas um
Jlrojeto, mlls umll realidade e uma
lei, sem o que ficaremos. pel'ante I1
~açl\o, .desmorallzados, porque tere
nlOll atendido llÕmente M exlgênclns
elas FOrças Mmadas e dc"pl'ezado
lima Clllllllll Inerme, que nl\O tem
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O SR, PRESIDENTE:

O SR; PEREIRA DA SILVA:

o SR. PEREIRA DA SILVA:

(Sem revisão do orador)
PI'esldente, peço a pala\"l'a.

D.ac1Cl deVe fazer lato ou aqui13, poli caSOl, conCorllllt demoMtrarnOll no O aR, VIEIRA DE MELO: l"::lau~ rec1a.'ls1ficação concedida tudoiBto,
acreditamoll que a rellpOl1llabUlill1.de Relatório apreaentado to Coml.sllão de porém, dentro de llmites rigorollalnen-
da dlacUllll§.o e votação, do projeto e Finanças. ' . (Parti enca1/1inhar ti votaçdo)::- te compativelll com aqullo que 11 Na-
restrita !la Senado da Reput,lIca. A Quero dizer, portanto, que, comtó- Sr. Pre.flidente e 51'S. Deputados, 1180 ç§.o espera do Poder L1!glBlatlvo, lllto
61e, portanto, cabe dlacutir e votll.r. a das essas falhaa e defeitos, o custo· do era,nOllllo propósit», ainda nesta opor- é medida técnlcamente perfeltli e 11
mátérla, de a~rdo com a co~J.ieUlnCI'1 Plano não chegava, àquele momen- tun:dade, analisar o projeto que a nanceiramente exequivel, em uma pa
dOI 5enhorea Senadorea; S, b:lC.5 que to, li Cr$ 9,000. 000 ,tl{)(),oo , Cllmara, acaba de votltr, mas tal tem lavra medida que não agrave ainda
arquem com a 'respollBab!ll::la1e, A Como é que, a esta hora, cre má. fé sido a celeuma, ta~o.s malentendldos mais' as dlflculdaeles do govêrno, que
Câmara cumpriu sua obrlgaçA"l, apro- para prepa.rar o espirito do Presiden- e. aa IncompreellBoes, l\ propósito ~e outrasnáo são senlio as do próllrlo
vandoo projeto através a man!C~ta- d 'bli t j t há. nOMa posição na ma.téria, que eu nao ovo brasileiro.
çl0 da qua.si unlnimldade de seus te a Repu ca con 1'11. o pro e o, poderia eleixar de aproveitar o c~- p O Sr. Pereira da Sílva _ A Cil
membros, pal'a nâo dizer, a unln'nii- p_as ou grupos pl'etendendo afir- sejo para Inform~ra Cala e a Naçll.o mara não cometeu nenhuma in.sen
dde, em virtude da entrevista do &', ma.r que o Plano de Claasiflcaçáo de sObre o verdaàelro pensamento que satez, examinou o projeto com ab-
Vieira de Melo à ImprenAa, Quanto Cargos custará ~ Nação C1'$ • nos anima, nas atitudes e nas opl- 5O'uta segurança,
ao Execuclvo, ai estlio as gravaçõe.s, 15.000.000,000,00 e até C11 nlôea que tomamoa e formulamos em •
lUl pr,om'essll.5 eleltorals elo Sr. Jusce- .2°iso:·o:,O~~ldente na verdade é tOrno da momentosa. propo.siçâo. O SR, PRESIDENTE:
llno .Kubitschek, nas quais S, Ex,- •. . .' I I E' hora de falarmos claro. se:'cna
dlllllea'o funclonallBrno que lhe darJa má fé, embora para ma qu star o maa tambêm corajosamente à Na.ão; Atenção! Oa aparttll .não são per
~tudo lBto e o céu também" OqLle dIgno Chefe da Naçlio com o funcio- é hora' de fazermos as adveréÍlncias mltidoB no encaminhamento da vo
nos interes.sa, agora, é que o ~u pro. nallsmo, anulando" ao mesmo tem~ que nos. cumpre para que ela tome. tução.
metido pelo Presidente da República se aquilo que foi o flUto· de um traba conhecimento das eventuais reper- O SR, VlcrRA DE MELO - Ob1'1
conc!'etize na sanção da Lei d~ Clas" lho Inaudito, jamais feito numa c~~ cussões das medidas legislativas quP. gadc a V, Exa" SI', Preslelcnte.
aiflcação. (Muito bem:mu!to !:'em). parla.mentar -. como este que agola estamos votando, para que as duaa Nas oonvel'saçôes mantidas em tOr·

estamoa conclumdo nesta Casa. ClllIaB do Congresso tenham bem pre- no dê-ste assunto. convel'sações,l/.lnda
Chegamos, por co~uencia., aO sentes neste illlltallte ali respon8ablH- não definitivas e daB quais ao uma.

momento exato em que, como relatol' dades que assumem perante 11 Nação adi'el'Unc1a extrai. duas hipótesl)ll fo
Sr, da Comissão de Flnançall, devo fazer pelos atos que praticam e colciquem ram examinadllB: a primei!'a que os

estas declarações, porque temos até a as suas dellberações em têrmos que, partidos polítloos responaável.s pellL
proVIl provada de Que a nossa Comls- amanhA.. ou depoíB, posam responicI' situação do PlIla revisaem o projeto
são jamais se excedeu naquilo que de- satlBfatoriamente perante o trlbullal no Senado, de modo a escolmá-Io de
Via fazel'. para rellBalvar lUl obriga- da opinião públlca. tudo aquilo que represente não só

O número dê oradores é llmltada, çõe.s do Governo, em relação ao Pla- Não serlamos nós, Sr. Presidente. excrescência de Ordem técnica, como
mas a Mesa, atendelldoa precedentes, no. O maior testemunho que pode- que poderíamo.s desconhec.er a aflitiva, superação das posslbllldades finan
Va.I lIMeguTar 11 palavra aos l'epre- mos lnvocar é o do pr6prio LideI' da angustlo.sa e dramática sltuaçiio dos celras da União, voltando êle depolll
sentantes cle partlclos que ainda nil.o Maioria, o meu cmlnente e querida servidores públicos dêBte Pais, a ponto à apr.eclação da. CAmara dos Depu·
se tenham manifestado. a.mlgo SI', Deputado Vieira de Melo, de negar-lbe.fl ne.sta hora as re.vinol- tados, para o seu julgamento deflni-

O SR, PEREIRA DA SILVA - que, vendo o desajuste em que se en- cações mais prementes, mais semielas tivo.
SI', Presidente, tenho declarações Im- contravam o.s tesoW'ciros pilbllc08, fOI e, sobretudo, maJs urgentes. porque
portllntes a fa~er à Casa referente- ê,quela Comissão e defendau ardoro- elas representam um problema de 50- A outra hlpóte.;e: que êllBes mesmos
mente ao custo do projeto, segundo I~amente a, situação da clallBe, conse- brevlvência paI'a todos lIquêles que oartldOll, no senado, Invertellelo Oll
101 apul'ado na. Comi.sslio de r<'lnan- guindo-lhe aquilo que realmente esta- devotam a sua vida ao serviço do PaIs. têrmOll do problema originàrlamente
C;a8, em contrl1.rio ao, que se diz por va pleiteado at1'llvé" dll. Emenda nu- Mas úm aspecto devo desde logo l1asi- pl'Opol!to, isto é, reclassificação e de..
ar, mero "45. nalar, quanto à tramitação do prvjeto pois aumento fize.fIllem o aumento e

O SR. PRESIDENTE - Conce.do Por conaequência a Colnisslio de para que cluas etapas nêle se àllitm- depoil a reclaSBlflcaçãO, Nunca e8-
& palavra a V, Ex,·. Flnançll.5 agiu Bempre com equlllbrlo gam: o Plano de Classificação foi vc- teve no pensamento do Govêl'no nem

• oom Justiça, decidiu sempre COm tado sem uma participação direta do de sua' l'epresentaçlio nas CasaoS do
t 'd d b 'bl" o Govérno da República, por esta ou t:on!;reSBO arquivar OU engavetar o

patriotismo e sen I o o em pu IC, aquela razão, e eu diria mesmo peja rroleto que acabamos de votar, O
(Para. encaminhar a volaçeio) (Sem sem desprezar o financeIro da propo- razio principal de que era um piano pl'lllIamento externado ~or todOll

revisão do orador) - Sr, Preslden- slçi\o que o Govêr.no enviar~ a, esta que la pl'ojetar-Be para o dia de ama- aquêles a quem está afeto.. o estudo
te, o momento é de nos congratular- Casa para seu exume e decisao. nhl\ e pal'a um Govêrno que se hav;a do 1)roblema foi no sentido de en
mos por haver esta Casa chegado ao Sem dúvida, esta C.sa, embora. de Instalar. Não foi possivel ou nàO cor.trar uma fórmula »ara sair do
termo dos seus tt'abalhOs. referente. fazendo. jlllltiça aos altos méritos do foi p.ermitido ao Govêrno de então impasse verificado. Defel'ir ao Go·
mente ao Projeto do pIaM de Cla'~-emtnente LideI' Vielt'a de Melo, re- exercitar sôbre o andamento· desta vêrno da. República proJeto cujOS li
sificaçáo de cargos ao serviço públl- cebeu com estarrecimento as declara- propo.slção a vigilância nece.flllá.rla para n11tes financeiros sê.o desconhecidos
co federal. , ções de S, Ex." à impresa, referentes que ela se contivesse dentro daqUeleS sem atribuir-lhe os l'eCurSOB neeeasâ-

Iremos votar, dentro de poucos m~· i ao. destino que teria c Plano de Clas- limlteS,quer em relação fi técnica, ri08 Dara cobertuI'(I des.sa desnesa não
nutos o t,exto ela redação final, del-., sificação, em seu trâmite. no Senado quer em relaçáo fi situação rinan- é obl'a uatrl6tica, Não é obl'a que.
xando ·:eglstrado.nos Anais desta Ca- 11 Federa:. ceira que evitassem. o resultado a que e:n oualquer momento não 1'088a e
sa l1. demonstracao consciente ele nos- acabamos de chegar, n',. deva ser revista por um ParIa-
sa l'esponsabllil:iade relativamente a.! Na verdade, SI', Presidenk a nm- Assumindo o Govêrno da Repúlllica • o
- t i I' d 1 ter nl'aclado a po··l mentooue bem"ese as suas l'espon-tao importante projeto raz elo a esta l:UeOl 1'0 er a . a. - - nesta hora, firmado em partidos po- ,

Casll. bUidade do arquivamento do lJrojeto Iiticos que se comprometeram perullte sa\',\Iidades uel'ante a Naç"O,
No momento Cm que se procura pelo Senado Fedeml ou da sua U'allll- a Nação, em um plano de soergui- O Sr, A7'rv,da CC!mara :... t: uena

justificar uma possível mudança de formação ali l1Ul11 simples aumento Imento, ele recuperação e de desenvol- quP. ellBa.< reflexões não fôssem f~itas
rumos, na tramitação do Plano de de venclmerltos. a exemplo do 'Ide se viOlento àa nossa Pátria, já. não 8erta ouando ce votou o alimento dos ml-
Classificação dos Cargas Públicos, hã. fez com o funciolnllslno mlllt~r, .Am- poasivel ali Govêmo que vai execlltar lttarcs,.. _
quem Drocure aflt'mar sel'a propost- bas pl'Jvldéncil1s seriam impropnas e éste Plano deixar de sÔbre elc emair O SR, VIETRA DE MELO - Nao
cáo um verdadeiro "monstl'enoo" es- t€rl::un sentlelo p:lUtlco. negatlvll , urna opinião sensata. não a de 'letal' €stomos aqui para, dléal' normas 0,0
fando n sua estrutura complebúm1- Quanto ao aumento pUI'O e simples eI<l aumentos de vencllnent<Js, mas a de S<'l:ado da República, nem seria de
te subvertlda, enquanto outros pre- funcionalismo. a providência, Ge de- JJ'!dir a atençiio dos legisladores para bOa éticaquc daqui antecipássemos
tcndE'1ll impressionar o emir.ente Che- mcnstraria absurda, POI' ser llllPo.'sl. os eventUais efeitos da aprovação de nonto.! de vista oue aquela ·Ca.!la do
fe d,l Nac:io, asseveral1do que o Te- vel estabelecer-se a equlva~éncia da medi ela que, sóbre escapar às normas Conel'rsso pudesse ter cm rclaçlio à
,'Olll'O Público terá de arcar com uma lilt,uaoão funcionalentl'e os serVidores técnlcll.5 adequadas. pode pro'/ocnl' matéria.
despesa na altura de yinte bilhões militares e ch·is., lllnbOS estrutw'ados repercussões de caráter ainda im~'l'e. Mas era de nosso dever - e con
de cl'lI;,cil'QS para execut:i-lo, P.m suas respectll'as Cal'l'ell'aS de InO- visível na economia nacional sob~tO.1 tinua e contlnual'lt l1. ser de nosso

E' contra essas insinuaç5es. que não do diVerso, dos os seus aspectos, • IdeveI' - c1i~er à Nação dos rlscoa a
~ comt':ldrcem eom a realidade,~ue I De um aumento (jado ao funciona- Evidentemente, Srs, Deputados, nã<> flUE ela estâcx!J<l;,tn se se ent,regar ao
eu quero dar um nt~stndo do illtel'es- llsmo civil que o"ça em 300 mil sel'- seria neste encaminhamento de vúta- Govél'l1o da Repu?l1cn um plojeto de
~ ~ont 'tue a Com jss:~o ele Finnnças i vldores r~;ultarla'uma série de lnJUll- ção de uma redação final que pode. fy.€Qulbllldade lpUlS do que .duvldosa
acomp~:lhou a l'otaç~lO de. tôdas as I t'ças llma Rérie de desajU5tam~nt;)li Irinmos manusea:' o projeto que a Cà- e dr repel'cuBsao mais que funesta
emend,cs, procurando obt~r uma ~stl- aind~ maiores d.~ que aquêlell erros mara está ultimanell> para mostl:ar à 'l<lra :t vida ,do pais" _
n1 Qtl;'f!, reHI1.',tlca o .quanto possll'el.] e desai~lstamentos Que por acaso exis- INação aquilo que nêle lle contem _e .o Sr, ,Pereira da Silva - Nao ap<ll
rehltll',lmt'nte aO clls,o fmal do Pia- I tam no projeto cuja redação final Ique reclama formal corretivo que nao aoo! Nao R.noiado!
no. ao t~rminar os seus trabalhos, I. 'ot r IsejaJmos levados 11 arcar com ônUs O SR, VIF.IRA DF. MELO - O

SI', Prezid~nte, apesal' de não po- i lamas' a. aueestá acimll dai; pOllBibilldades do nobre colcQ"o hâ de llcrmitlr QUe eu
d~:·P1'l1"s rl~l' cl'édito absoluto lJ~las I Sr, 1':'ellldente, feitas e.stelS d~llla- \ Pais e que, afinal de contas, pode conclua minhas considerações, já ·Que
prOI'M ~ficiais que ~ossuinJos, a estus\1 r.acões, permita V. Ex," que me con-· acarretar IIS mais dan.osas e funestrls a nrópl'Ia Mesa advertIu não ser pel'
hOl'Us, às afil'lTlOçõeo do DASP, refc- g'ratule com tojdns as cort'entes polI- cansequênclas para II economia dêstc mitido ap,al·te no cncaminhamento
r"nr.Cll1~nte ~o número dos serl'idoresl t!cas c de opinião desta CMa. e, par- Pais, . de votacRO,
civis da União c às cifr38 apresen- tlculilrmente, com a Mesa, pelo modo Mas o instante épró])l'lo para o Ê-o;se, 1'lrs, Deputndo~, o pensamento
tlldns como r~.sultado dos cálculos IpOI'que 05 nossos trabalhos foram le. cumprimento de Um dever. patl'i6tico 'lU€' nesta hora meside e orientR o
procedidos para ,rl.~ação do custo do VIIdos ~ térmo na Cilmllra dos Depll. _ o de pedir 3 atenção dll outrct C~S~ Oovêrno em matéria de tal rclevftn
P!nno, ~uel'rl aFSJl1aial' - c ISSO, eséá I t.~~o~ !,esta grande bat.ctlha da elas- do Congresso Nacional que analisara ~in, Não há oue Invocar COllltll'Onlis
ja registmdo noli flOSS3s".nalB - I siflcnçao dos Carp;os Publicos, O Se- projeto, já sob um comando majs di- ~(,s eleitorais. porque dentro dêles está
qUC. envindns para ~ DAS? todos os i nado tia RepÚblica ~l'tamente lin- 'I reto, 11 luz de infol'mações mais p:'e. o Presldent€ ~a ReuúhlIca oUando
elem€nto~ sôor€ as el1lend~s aprova- i berá dar o valor mel'ec1do 11.0 que n- ,Clsa8, e com o cl>nhecimento maLs l)l'OCUra conciliar os interêsse~ do
<las, che?ol.l ête à c11lclusao de que i ?etn~ nesta GaBa, polI!, lla verdade, exatos da situação do Pais, parll I'r.- fnncionallsmo público com os inte
ft& desresas _do plun.o, n~Quela opor. : rcahzamos uma obra pnrlamcntllI' tAo ali produzir as medid3s necessa-I,ôll.'<ea do I)OVO bl'~~llelt·o, a auli lIe
ttl~iclad~, nao exce~lar.l ci~ Cr$ .. ~' I clll:na das \'epl'pS€lllllçÕes QU~ atual- rllUl ao aperfeiçoamento do projeto, I tl1>rlllou Mima de tudo, Rp...~peitávela
8 080,00 0,000,00 ll1alS cu m~l1os, DI- i mente lnte!1."ral11 e.st& Casa do C01\- ou meamo, se necll8sário, li Sua &Ubs-I' l'4Jflpeit,bUí.almoA qUe. sejam o.sln
ó':a·~e de p~'iSaR'em qUe 11) Ielaclol1a. , gl'csSO Nacl'lnaL , tltUir,6.l:. 11. fim, de l\U1! o funclonalls- ·.,,·,s8Be.~ nA laborl.,~l1. claMe doa serv[
fl"l1tn ~aquelas cOw.s do D.'\SP. hou- i Era o que tinh:l. l\ dizer, (Multo mo tenha su~s relvlndicacOea atendi-\ dores públicos, l1Ao menos reilleit.-
\'e dupllcaçlio ele Cle.t!leSa8, eln !leria. l bem). lias leU, venclme~tOl reajusta\lGl e lvcill 11 1'8Il\leltnbllÍll8iinooS serlio ç,\! de.
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Tem a palana o 110br~ D~ptltado,

completar &I o!:lrUencetallas, cometo
devldo 11 c·atas clrcunstá:l"'''b ,t~ ur'
dem tCcn~c.:1, d·~fchd~r n~lue :rl') jil reá·
iiza(}as.

p'O! 1SS0. S"r. Pl'~.sidtnt<'. meu p.'t~';e

cer, C.:imo J'clat.:a· 11<J pl·Oj·~ ..() na Cc
m:ssão de 1'l'flDSp::i:tell e '),)""S Pu~
btea~, e' intf:il'al1l~nte. fal'v:ãvl;'•. 2,
a.prova~t." da emenda (Muit') IlCt~I"

o SR.PRESíD.EN'lE:{Jlléiram

O SIl. AURt1.IO VUlIfA:

o SR. PRESIDENTE:

o SR, PEESIIlENTE:

Em votação a própria
naL

Os Senhores Que apl'ovlÍm
flear OOD10 EstÃO. (Pausa;.

Aprovnda. (Palmas,.
Vai ao Senado.

o SR. GEORGES GALVAO:

o SIt. GEORGES GALVAO:

C SR. PRESIDENTE:

Poço fi palavra, Sr. Presldcntc,

Jnfellzmente nâo paSSa dar a pa
Jn'\Jra a V. Exeia,

O SR. GEo:R:m::S GALVAO
Para uma dcclara~ão de "01<>.

·0 SR. PRESIDENTE - VOSSa' Ex
tl'lêneill poderá encamInhá-In à Mesa,
11(JrCluc cst~. inscrito o Deputado Vi
(,iT& de Melo, para encominhar SI; vo
tação, como reprcsentllnte do Partido
S-ocJal Demoerático, que ainda não
ocupou li tribuna para êsse tim.

~'O milhões de brasileil:os clue esperam 'lJ3anCad& do Partido Trabalhista Bra-I SUBSnTUTIVO

de Governo clue se instalou ação €ons- aBeiro bem. pesanao os comprom~ O COMreSSO Naci(mnl decreta:
1J1jtiva, reallzações q~ arranquem que· al;8UmlU, desde o l.niclo do deuate !\rt 10 Fica o p'de- EX~I'!1"i1'o au.
(i~te pais da situação em flue se en· em l.orno elo Pr.ojeto n. o .~.84~, de t :.' ~d . a nb-" ~'lo'Mini':. 'rI' lia
." j 11954 del'xa cloro SI' Presl'dent~ Od~a· o ,11', p ",',),
·~{)ntra. Nl'to seria ·com .no1'0 . e 1'0- " . fi ,. ~, Viação e Obras Públicas, ° c!A["to
ll'rJto impulso a onda mflaclOnária,. atrllvéS dcsta declaração de voto. que j I d Cr$ 200~'~ 000 (10 ("tnte
,que dcvasta o Pais e qll~ todos pro- it'OntlIluará..em'ldando todoli os esl.O!-j ~l.~~:S Je c;'~zei"os)' . r1e.,s·t'nnd.o 'ã
'clamam, cJue o atuOI gOI'êrno poderâ Iço~ no Bent)(j~ ele que ell~a propoSI~ao execuçãó clas ~b"as' de 'del••~··:J; ,1(1'\
nJ'rancar o Brasil da t-erril'el con- seJ~ el:ammda ~' com U;g:r:fJa, no ,e-, de de Olinda, n'~ ICstacl.o ~:~ P~l'Dar~-
juntura. em que se cncontrá, Ina o, aten en J-~e aos le.c amos m,dS buco S O BRAUl'f

Eu disse dc inicio: é hora. de fa- IJrementes ~o pessoai cml dA. .urnáo Art. 2." R-vogatn-~e n.~ 11,'pOS1~Ô"~ O R.. LIN' . :
:lIJ)' à. Nação com coragcm·c minha le d,as a~~'1.qUlaS, ~1TI cUjas relVl~dj·em c-ontrâ:Io. (Sem relJisão t1::J orador) _ Sr. rl·e-
]jTl'sença na liderança desta casa. s6 c,açoes a_umiu, es]}:mtãneamente gl~- sidentt! e é'1·s. Deputaelos, design~do.
:Je jUstificará,. enquanto eu puder 1A.- \ es re.sponSabll.dades, ~d.~S qUals... n!,-o O SR. PRESIDENtE: 1nn Comissa.-o de Finanças, .p~ll'a reJa.~
lar ao Pais, alto e bom-som, com co- Ise cXIDmá por PH;ÇO -al~um, (,1.111tO . tal' o pril.kto 481-A. prolate: o p.;:~·w~r
1flgem necessárla para que os m-I bel1:). . • , .' 110 p~o,!E'H>, ll11aJH1" em a!Erllõ~::'{J, naquela ComJ1;sã·o cm que foi êl-e ap:oO-
t:CIitos do Governo g.eJam COll1pl'een- I "FIel ,lg~"lmente ,~os cOmplOmJSSOS tol aprcstntada a se~ujrJt.e vnlJo, ainda' no ano passado, ActeE-
mcl()~ a de~pelt() de tôclss llS inter- Ip.ssUm,do~ com os 'looalh

d
lldores c'ra- centou-se a~Dl'a emenda a é'·.e pro-

. ' . . , II d lsilelros, pugnn.rt. fi Banca a pela re- mt1'D.~ . ,.'. o' • . d"-
r,r"taçoe~ que a pfl!XaO les POSSR li!.: <:Isllo dos atuais ni'leis de 'alârio-nll- jHo lle leI, Com o o.bjetivo e est~n-

'f~ com cstas polavras,. Sr. PreSl- I . ~',. _ O COnCreE!() Nacional cleêrUn: eler as obl'a. às p;'(lJas de Tambau e
cloente,. S1's. mputados. que dl'sejo· nlmo, de tal sol,te, ~u'epo~am,!ls cl:u; Art. 1." l"ka o F'od"r Execut~\'O r~rll:osn, no Munlcipio de Paraíba.
t"lll1C{uillzar. todos aquêles que têm Ir~~ot~n~~n~:1iO~e~lda~c~te~~~l'r~~fe aut,orJzlld,o li a!rtir. p'el~ Ml:listê1'lo1 .r1a ,emenda de autoria do nO}:lril Deputado
<JS ScllO interesses ,'InCuIados a éSte I o • 1'0 ., m~".. Viação eOb"RS PubhcM, o c~"ó:to' Pereira Dimz.
pn,j€to. Ning-uém o quer engavetar, ~alAlc:)do tusr.o de v.da. (Multo bem. especlill de C:'$ 30,Oi()O.{)~j)D!' Itri!lta( ACresce qu." o aspecto técnico, omt.~
nlnguém o quer' anular. Pretendem"s I anUI • milhõ'ES .Clo crUzeirlJs·'.' deSW18!l~0-~(, ,rito dô p:o'J:ema .fOi sttisfatô:iame!!-
- e creio em DetlS haveremos de, . . Cr$ 20.000,{)·noo (~:nte llH'hót's doe! te an'7<lisado pelo nobre D~IJlItado HJl-
consegui-lo - é renjustâ-lo às tondl-, O SR. PRESIDENTE. cruz~jr{)sl a eXllCUçao das <lbms cc ideltrando Gói~, renomado técnico no
t6<'.s. técnicas co.mpallve!s e aos limi-I Há u.m r('qu..erimento do Sr. :O"1::U- defeliR da CIdade ele 0.lln.dn.•,u~st.'.dll1se:.or de obras püblJctis e salJ.€ilmen,.• 6,
ti'S 1inancell'os que o Pais esteja em 'I.tado Ari.no de Ma!,:s. doe destatue para de Per~nmbu~o, e c.r$ 10 ',,), ~~O ~D. R,econheddó o mérito aa obru. qu.e.~.
NJndjçõ~s de suportar. a Emcnda n. e J(J(). fl fim de ciue esta (dez m:~hÓofs de ~"~;"Jl'{)S) à ;;:,~c1j,;"a :1::retend~ fazel' em def;esa. das Pr::r~ns'

AcredIto que tanto o S~llado da' passe a 'onstituir proposição autõ- das oh. as de ucL.a das '1" ,.S tle Ide 011noa e ce Tambau, ha de se r.~
.1'l.epúbJlcn r.omo a câmara elos Depu- i noma. T~d~via o pedido 'llão •pode Tambrrú e Pormosa, em Jo~-o P,~.\:SGa. '['31ror qu-e na l11e.~ma .iá fo:am toeitos
tndos farão. obra de patriotismo, Isel·lltendldo. porque o destac.ue sd cnT)!t,nl d~ F'~:~dn tia. p~ ~"'o,' ...'" Igastes pel:> ne1Jartamento Naciünal de
nctldindoa êste reclnmo do Pais. por, teria oportunldnde se fi emenda não Art. 2. Es.1I JI'I entr~râ em ~1~or 'Saneamento. Conlo'é mlster defe.~der
nm~; solução quc concilie os int€!ês-! tiveBSe sido. r811siderada prejudicada na c1,ata ~ fua pUbJiell~~~. 1'eVJ~a<1"~ 1:13.0 s6 o ~it?~'al como os !:"oradores
t;,s d?s ser.vidOJ'e~ ~om os interesses r € virtualmente rejeitada. em face da as d.SpOEl.,~S em ciJnt!á, iJ. i~a[!udas P:'al'~S~ a .fi~ dc nao ~e pcr-
1:lIperlOres da. Patrm! (Muito 'bem; IIlPl'ovnçlio da subememln dn Comis,üo i ter o capItal )á _lmestl~{), entende-
>IIlIito bem. Palmas). de Finanças. O SR. PRESlD:EN'l'E: Imos que a C:lml.!sao de F;nança:~ nada

Não há, pois, como atender o .ões- Peç.o os par'ec~r-e~ das ,...oml<.t.... Ipod:e Ollor a mera autorlzaçllo de
taque para qUi:' a emcndapo&% c"ns- i ~ . C" ,., iverba. para o pros,e~Ulmento du de-
tituir Pl'opos:ção indepcndente, I O SR. HIL""E".RANDO D'" G E",.,resn 00 Horal doe Olinda e TambaU,

1 oU .D, L Ó·~.'i N~stes tél'rnos, COll~ult9do,s osm~m-
... P 'de te o, J ej" bros da C'omi~~ão(). téc.nlca a que per-
",r. res; lJ .. p..,tl R :pa M'l'a p .c tenço, licou assentado dar ..integral

rena~ão fl- CQmiESão doe T1'an~pol'tes.· a'Joiament,a à en1'Cnda do noore Depu
t:ldú Farrf:~ra Diniz,' (Mui/o b~m;
mL::/o bem., J

'tem a palavra o nobre l)f'put~C"
. O 'SR. PRESIDENTE:

O SR.BILDEBRANDO DI: GóES: I .Há um snbstit,utivo da 9omi,~s50 de
(Sem rev!.<llo tio 'orarmrl _ S1' 1':'" Tran.spurt'Cs e (lbr,3S Ptíb!lcas .e a

sidente, o Projeto n.o 4BJ-A, do ano Iemfn.~a ,de plenâ~~o, qu<! _também é
Sr. Pnsiclente,jX-ço a palavra pela passado,lIutorlzav:, o Podrr E'(,""\;:JV{) substl,ut.va .no proJf:to e nao só !1d?-

ordem. a abrir o e:é(jit.~ de Cr,$ ,20.00') NlU/JU, ta o sul~~tltut1l'o daquela Comlssao
para excollcão d<l~ trabalhos 1eJer€~h como adita ainda o pedido de crê-
da ProJa de Ollnila. dito.

Como tantM outras praias ~':> ~oH~ Al'sim.a ap\'ovaç1io d~ emend'i não
Tcm a palavra o nobre Deputado. do PaIs, nota"a-o!e um grllnde t:a 1):\. prejudica o substitutivo,

(Para uma qllestá.o de ordem) (Sem lho de l'ros!\.o. c01'Jse.qllente d~ "a'!'~. Vou submeter ao plenário a emen-
revisão do orado!') - Sr. Presidente. O 51\. AUn:tLlO VIANA: que estavam amcaçando a histórica da. que é substJtutlva, para sua 'lpro-
fi minha Questão de Ordem fie juftl- cidade. i vacr.o. (.AprOlJarllt.)
fica em face d·Q seguinte. pelo que fl- I (Para uma qllc.~tão de ordenll (Sem TIvc' oea~Jfto de 80resenfar 1" tJü. I Em 'eonseqü{)ncia, fica prejudicado o
cou di/<) no enoaminhamento da vo-' revl.~/io do oradof) --. Sr. Presidcnte, ml!são de Tran.s):lortes, Com:t'\N~fi('.~ ip:·oiet,o.. . . .
bção .desta matéria já é vencido o eu estava inscrito para falar em· Ex- e Olll'as PlllJliclf! sub.~tlWtlvo l/f)O VOlflÇUO, em d'scu~sfto kmca. do
:ponto de vista do SI'. Lldcrdll Maio- pllcaçllo Pessoal, a fim de responder Qúa,], em V€z d~ ostrabulho.~ ele d~f~sa PrOjeto de Re"olllção n," 51. de.
]·ia. Naopo1'tunldade em que foi "ea- a um dlBCurS<1 do Sr. Deputado Ar- de Ollnda Beum tl'lto.!· pela "espe~t:v~ 1956, I]lIe nc.r;a licença pmn O,
llznda a reunião dos lidel'es, coman- mando Lages, das Alagoas. FUI Jnfo!- municIpalidade, sejam CO!IJC':'.1IJS (1() proeesso criminal contra o Depu-
dava a MaIoria o Sr. Deputado Gus- mado de que S. Ex." segl1lu para .0, Departamento ~acionaJ de ?<Jrto5, tado Fro/a ,..{orl!/~a..!DIL çomis.
tal'o Capanemn que, tirando do seu nosso E.!otado e, não estando no R10 IRioli e Canals, 6~"'!io 1eder~1 de'''rlo, $fio ele ConstltU1cao e Jltst!ca _
IlÕÜlO um substitutivo do DASP. quill de Jo111l'll·O. nf/{) me sentiria bem em. menie especializado na matéria. !~le Discllsnio e votaçáo secre/as
lmpingi·lo à Casa a qual, ao cnsejo, responder aO"seu. dlscurs3.· Isubstitutl"o to! 1l11!1nimcm"11'~ "p:(). COnsti/l/Íccio art. 45, § 2,"),
resoll'cLldoser poder e não dr,.ndêll- Assim. delxare: ..11 reapos/·a para Ivedo p~la Cil!1ljESlio de Tra(J;,~mlr-.< •
ela do GOl'êl'l1o, repeliu tr,] propos:çã(J quando S. Ex." esth'N' nestn cidade Obras Ptí'olicás e posteriormente nela' O SR. COLOMBO DE SOUZA:
e voltou a examinar a claBSlficaç1io Peç<J, pois. fi V. Ex.", Sr. Presidl"n-. C()mjs.~IH) dt! oi·csmento. O iJ~,~u..
(Jue era objeto aqUi de nossos estu- te, seja cnnceJada a minha inscri- DepUtad,o Perdra Dlnlz otel'eC"ll. mal,~ Sr. Pre.~idente, peço a paln\'l'l\ pela
des, há dois anos e melo, çflo. <Multo bem). . tarde, emends destinando. ~ jrn:)Il~· I. 1'(:e01.

A11guram-se-me de todo improce- O SR PRESIDENTE' tAncm de Cr$ 10 o~o. 000,00 ~;lr~. .1....

1
dentes as declarações do nobrc LideI' " " 1ender tamb~T!l ~s J>rniM.dt! 'T'",~ball O SR. PRESIDI:N'rE:
d~ Maioria, o qual pretende, cm flm- A inscrição de V. Ex." está virtual. FOJ'mosa e Ponta do Mato. t):I~ de-
',110 de assunto estranho ao det:ate,1 mente canc>('lada. pOl'(,ue I'~;€ não moram ao sul d,' Põrto df Cab.:l'~;o.
que.é 11 votaç{to d~ reda~ão linal d~ste' teremos n 3." parte da OrDem da Di". Essas prfllas. como acontece com li
IH'oJeto, advertir a !\n';ao [le qtl~ ela Votacúo. em discllssrio única de.Ollnda, estavam sendo foJ'temcm~ O SR. COLOMBO DE SOUZA:
flgor~)á não se encilntrn mais em 110 Projeto n.' ".al-A, rTe 1955, erodidas peln açfio contInUa (las \'ans .'. . d
condlçoes ele poder arcar com ,·cspan· que 117ll.Oriw IJ POller E,rcClItt->Jel li C das correntes. Muiti.,simos coquerais (p~l'rt 1l1na (/lIes/ao de .01' e~ll. (S~?n
sabllldade c 0r:us de tal monta. a.!Jrir, pclo Mill1stél·j.O àa Fazenda tombavam ua1',' <\t"ntro elo. mor, :01'1- :feV!Sae cio orador) -: S... Ple~lden,e.

Quando a C:unnrl\ votou o ProJeto o crMito eSlJeci,'/ de mern~ m'(J'Pli('rladr~ parti~lli~rfS vi. ,,, eVJ~ent~ /I falt'.1 Ce numelo_ p~'\ra
dos militar~s declarei que só concor- Cr$ro.OOOOOO.OO lJ(lra"deí;'~~' dá nham send" cOntlnuament~ tle.str.llõas .votnça~ clest~.pro.1eto" SOl1CltO, pOl.:~,a
daria com éle se o Govérno disp~n· ;'d li c1 01' ri E t d 'd p,. pelas vag-as e correntes. ,V. Ex. ret.na-!o. a %Im de passa. _e

l u CI e.e 111 CI, S a o e Cf 'ao proJ'et-o sco'umtc.
tJlI.'Jse ,ratamento idéntico no fUl1~lo-. 11C/m~"cc>: tenclo pareceres: com O Depnrtamf'nt.Q Nacional de PonO/<. ; -
nllli8mo cil'l! da Unlflo, CUJo projeto i Slll).~/itllt;vo cla C011}issr1o de Trnll,~- jRios e Cannis já construiu l'iriN H-' O SR PRESIDENTE'
há dois anos e meio tramita P<lr est.A: ."orlr.'. Comll,l1lcaçoe,~ e Obra,< PII- pjgO-es de madE'ir3 que:dtl1r\~:'Ml1' ,
Casn. 1 b/lt'.'. e da C0 11ltss.qo de Fjnar.ra:~ considerável elltcnsAo dR pr,\;3. de!'.'n- S~ hâ falta de número :parA eSlll.

Além do mais, Sr. Prcsidente. PA-: tm', "vel CIO re,lel/c1o .~7(Il."'flllnc· cOlJ~jderável extensa,., dil pra!!\, UfS- prcposição, faltará para ali dcmal~.
'rCce·me estrllnho e absolutamente 'I ~AT1C':'O !'rOjel'l n." 473-55) .De!'f?!- pendendo-se com ês.~e.~ trabalh.ls, ]lar:, i V. Ex." poderã, se quiser, pedir
lC1r& de propósito que o candidato, Ciente c ~ rmreccr dll.comlssClo mais de Cr$ 6.0()() ,000.00. :adiamento da vocnçâ.o, para ·não re-:
hoje na· Presidência da Repúblicn. 1 r/e. Trnn;"peJrtN. COtl1l1T1ltcIC!Je. t A rn~'dlclR. or'Op:'.!tR pel<1 llustre t,ard;C'rnos demasiadamente os tJ'lIbll-
~l'l mucla.r de ponto de vistA. li teso otll'/I,~ J>lIbllNI,' s6bre CIS emendas. .Deputado ela P3rnlbl visa RSIJrn Cl)r.,- :lhOs. E' medldâ regImental Que o
pej!() !la matéria, (Muito .bem>. O SR. PRESIDENTE: 1Jletar 06 trabalhos ao lon;r. ,k tôcla plemi.rlo pode Ileolher.

O 8R FERNANDO FEIUtAR, 3 elllellsRO dll1'l'liia de F'Ol'nJO"'. o86'1:>t" I '
• : A (,~t~ pr<l-jt)to f ae el·' r-' ~73. d~ Sft o Eel'l'jço de inter.@~~" 101:111, ~ O.SR. CO!-OMBO DE SOU.ZA

ICo1nOLlder de Pari/elo) (5~m ri- 1~~5, que Jh~ r,.,: iWfXK6:. fel C.f\:'l". tanJ~m dE' jJ11er~.!so d~ Lttrclo rI, IEnVlarel.entilQ, .Ii. Mesa. () pedldo de
'j)!süo r.o orador) - !3r. Pr~!jden·te, a ddo c!eeui:nte PllTRlb(i. Faz·se l'l'!'Ceu~r;() .I1P.CI ,6,uàlumel1to. 'MUlto bem.)
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Depois de esgotada n matél'üt da
Ordem do Dia. se houver tempo, po
dereidal' a palavra a V.Ex ..•.

Di<1Jcussdo lLnica do Proieto nll
mero 4. 841-A, de 1954, que alt
toriza o Poder Executivo a abrir, I
pelo Ministério da Educaçdo e
Cultura, o crédito especial rie Cr$
654, G40,OQ, para atender às des
pesas com os prêmios de 'Viagem
conjeridos pelo SaUlo Nacional de
Artes Modernas de 1952 e outras
determinadas pela l.et n. o 1.512,
de 19-12..J.OOl: .tendo parecer ja
vorável da comissão de Finanças,
Clnscrltos os Srs, Colombo de
Sou~a - 15 minutos, Frailcisco
Macedo Bruzzi Mendonça, Pon
ciano dos Santos e Ar/no de Ma
tos) •

O SR. PRESIDENTE:

o SR. PRESIDENTE:
OS 51's, Cjue aprovam queiram ficar

como estão, (Pausa..)
Ap:'ovado.

O SR. PRESIDENTE:
De acôl'dooom a re~lução n," 49, de

) 1956, que eria. comissão de Inquéri
to 'para. proceder a Investigações sôbre
o problema. da energia atómJca tiO
Brasil, designo os 51's, Deputados:
Armando Falcão, Dagobe1"to Scl.les,
Arlno de Matos, Gabriel passos, Ma:'
cos Parente. Frota, Moreira e Broca
FHho.

TITULO I

Redação Final do Projeton.' 943-8, de 1956.

TITULO II

Redação Final do projet.o 11,0 818-8, ae li/55, que llt&põe sóbrl
ti OrlTanização Dás/C" do Exercito,

O Congl'esso Nacional decreta:

Redação Final do Projeto n.' 818-C, de 1955

Redaç!ÍO Final (lo Prc.jeto n,o 946-A, de 1956, que abre, ao lIfi.
nisterio da Al/l'l<:lLlIlIla, o crédito especial ri, Cr$ 1.000,000.00 l1lLra
n,tendl!r à.1 d~Spl',«U com a realizUçdo da IV C01L!e1'éncia Rll!'Un
Brasileira cm Fortaleza capital da Estado do Cerá.

O Congresso N,donal de~rrta:

AI·t, 1," E' Ilbc'l''to /lO. M'J1istérlo da .o\gTicultura o cl'édJto especial do
Cr$ 1. 000 ' OOO,(}O (um milhão de cruzeiros\ para atender àsdespesaB con,
a realização da IV Conferêllc;a Rural Brasileira. no mes de fevereil'o de
1956. em Fortaleza, capital de Estado do, Ceará, promovida pela Confe-
dElra-ção Rural Brasíieir'l, ,

Art, 2'Esta lei ellt1'al'á em vigor na data de sua' publioo.ção. revo
gadas as disposições em cOll~rál'lc.

Comissão de Redação, f'm 10 de fe\'ereiro de. 19&6, - Vtro/n/o san/4
Rosa, Presldente em fx€rdcio. - Abuuar Bastos, Relatol', -Lapa Coelho.
Cardoso de Menezes.

ParlÍgrnfo único. Contarão Igualmente como de serviço .público, l:aa
mesmas condições, o tempo de €'XercíCÚl como memhro d05 Conselhos Pc~

nlten~hírlo, . d·e Contribuintes, de Tal'lfa.s e da Propriedade Industrial. @

em geroÍ dascorllomções publicas de julgamento, mem:1o no campo adJlli~
nistratlvo, quando os seus colnponentes não forem efetlvo~, quer l'.ccebam.
quer n1l.0, l'~mullel'açilo fixa oU por sessão,

. Art, 3,0 Esta. lei elltrará mil vigor na data de Su& publicação, reVO
gadas as disposições em contl'vri("

Comi~são de Redaçá", em 10 de fevcr€'iro de 1956,- Virginio SCt7l!1l
Rosa, Presidente em excrcirJ,),- AbgltClr Bastos, Relfltol', - Lopo 'Coelho.
Cardoso de lIfc1lCzes,

DISPOSIÇÓE~ GERAlS

Art, 1,· O Min1stél'];;' da GUclTa tem a seu car~o a Pl'eparaçiio d.
Exercito para a guerra e participa da mOblHzação geral da Nação. o Exér
cltG colabGl'a, com as demais FOrças Armadas, na detella da Pátria ti Da
garantia dos poderes constitucionais, da lei e da. ordem.

Art. ·2," Em tempo de paz, o Ministro da Guerra é o Comandante do
Exército,Jlor delegação permanente do Presidente da Repúbllca,

Art. 3,0 O Exército compreende o Exército ativo e sua. Reserva.,
Art. ~,. O l'ecrutamento para o Exél'clto é feito entre os cidadão;

bl':losileLroa no.~ têrmos de lei especial, que I'egulará também a .conatitU1çi\'J
áa. Reserva 11 as condiçóes de s.ua mobilização,

Tem a palavra o sr. C<Jlombo de
SoUZa,

O DEPUTADO SR, COLOMBO
DE SOUZA PROFERE DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REVI
SAO DO ORADOR, SER.A PU
BLICADA. OPORTUNAMENTE,

O SR. PR.ESIDENTE:

Vem à mesa e vou submetei' li
votoa o seguinte

o SR, PRESIDENTE:

o SR. PRESIDENTE:

o SR, ARRUDA CAMARA;'
51', Presldente, peço a pala\'l'a ,para

uma l'eC!amação.

Não é oportuno, no momento~ por
que estamos em fase de votaçaG, A
palavra para reclamação, ou comu
Ilicaçüo, só pode ser dada depois de
esgotada a. matéria da. pauta ou se ,
versar sôbre projeto constante da
Ordem do Dia., .

O SR. ARRtIDA CA.lHARA:

REQUERIMENTO
Requ~iro dispensa de Impressão

para. a imediata. votação da redação
final dos projetos ns, 009-B de 1955,
946·B de 1956 e 818. de 1955,

NãCl é sôbre projet<l da Ordem do Sala das sessões, 10 de fevereil'O de
Dia, Sr. Presidente. 1956, - Chagas Freitas.

O SR, PRESIDE....TE:
Os Srs, que aprovam queirllom fIcar-I

Neste oaso, infellTlmente: 'não posso Icomo estão (Pau.sa)
atender :lo V. !:s,". AprovadO.

. O SR. PRESIDENTE: 1 o SR. ARRUDA CAMARA _Con-
.. . sulto, então lI.. V, Ex,' .e me pode

Vem à Mesa e voU .subm~ter a votos dar li palaV1'! logo dcpol:l, como LideI'
O segull1te de Partido. .

REQUERIMENTO O SR. PRESIDENTE:
-Sr, Presidente:
Requeiro o adIamento da, votação

do Projeto de Resolução n," 51, de
1956, por 5 sessões.

Sala das Sessões, em lI) de fevereiro
de 1956. - Colombo de Sou,~a.

(I

Redação Final do Projeto n.! 869-8, de 1955
Redação Fillal ao p"ojet" li," 869-A. de 1955, do, Senado. ~·1!deral.

que modifica o II'1't, 6." da Lei n," 1. 50S, de 19 de dezembro de 195:,
e dli outras proVldpl!rias,

U ConA'resso Nacional decreta:
An, 1° O art. B," da Lol nO 1.505, de 19 de .dezembro de 1951; passa

a ter a seguinte redação:
·'Art. 8" O advogado Due membro do Minilltérlo Público, pâra seI' no

meado dê'sembargadol', deverá tu mais de 35 (trinta e cinco) e meuos
de 65 L'esscnta e cinco i r.t1,)~ d~ Jdade, e contar, pelo menGs, 15 (qulnze)
anos de exel'ciclo, respecttnmellte, de advocacia ou de- Ministério PLioUco
no Oistl'lto Fe'leral, devendr. o primeiro esta'r inSCl'ito pel'manentemellte na
S€'ção da Ordem dos .4,j-;CIQac',os do Distrito Federal.

lI." A eSJelha pelo T;·irJUl'l.1l de JustlÇt:l far-ee-á depo!s de decorridos
20 (vinte' dias da ::hert11l'a cta \'aga. em se.ssão especialmente con\'oca1a,

1 ~," Entre os udvo;·;l·düs, so po·derâo ser votados nlluêles cujos 'nvmê'S
fr.rrm su!Jmetidos 1t c"!1Hiõel':I<;à" do Tribunal, por qualquer desemoal'gll~Ol'

ou l1elo C011selho SeccioMl da Ordem dos Adv'ogados é~tes em nLimero de
5 Iclllc'o, para cnd:l ra",\, \'(,t:~(;O cada um em r:5cl'utinio secreto e pOt' dois
têrGcs dos \'ot05 da lo~~..!i(lp.àL dos conselheil'os, Não poderllo ser v·)tadGs
COnl'J advogados meml)ros O() ~1U1istério públIcO,

13." A lista L"ipl;ce :.; ,'o, "presentnda pC'lo Tl'ibunal será organizada
em 3 'trê" votaçõe.s sn<'l',";vas, uma p~l'a. cada nome, ~onsidera'ndc-se

esco1hido rLpenas o que obtivcr pelo nwncs dois térços eh totalldade é,os
de.?clnbu!',S"adol'l:S c:<istf'U ~E'~~.

. \ 4," Se em U111 ,;(j C.":l'lItitüc.:náo fór feita a· escolha, procede!,cse-.1. "
tanto:: outros, qua·ntcs. llecu,,':áj'Jc'5 .. observados os §~ 5.CI , 6.° e 7.<1,

,~ 5.<' No segundo C'sc:'ut:n;o para, cHdA l1otne, s6 POdCl"ão ser \"ottldos
os qu~~ r. lj~·.;re.m fild,J no fSCl'idJnio [Interior.

1 f," Do terceiro r.,,,,,utinio 1101' diante. podcrão, apenlS, se.t' \'O!a.:\os,
obsC~Tnc1n a. ordem das? liilf':1:' ~cguintcs:

a\ os nomes que ti\"Z1'2tn empata do lI:\ votação mais elevada;
hl o l1utlH:- que tiv:l' ft)titir. li vot;:l".~ão mais elcv'ada e (JS que tiverCIn

enlJj~1 !~H:l') na rotaçfio ~~f'(tJtl~•• n')cnte inferia!":
c I cs nottlf'S flue lV-lth1~:'t'111 (·.btlclo ns. duas \'otU(;ôc'slnnis elc\'adas.
~ 1,° ,S:- en1 qUC.'~,l·O f;~~:tI."iU;-!lOf., ainda neto houver 'cscoU1a, será imcdkl

tn.m":1V~ (:Cll\,;}C:.l:;J. DUÜ~l Fr\'S(H~ pílra 5 "(cincol dlos l1cpois, e, tle obse:'Ví\do
() d;~l)O."t:J roa ,~ 0.°, Hf'nhum (;I .. ~: noml:'\ em doi,s eS,'l'utin10 sucessivo.t;, I:'Oti"
ver a v~'.i1cfi., pl'c\'ís:a l"J '3 o Trlbunal farâ a escolha entre outros
nonH"~ ~ 'com o me.::mo C:·j1?I'lO.

f 8.Q
SpmJ-ll·l~ qll~' UI1W :lOH'4-Cl('flO ,recair C'!11 rl1.C'mbl'o do ~fin.istéTi41 !:)ú

bllco, II list:l s~i:l1intc COI:t',;-;; txcll\.si\'~mellte nomcs dc advogados"
Arc. 2," P"1'1 torles 0., ('fi ;II)S de aposentadoJ'la, contDl'iw os 11iWÜo

h"lC10sdn; tribllll~is [ec\t't':,!S, f:; 1110 tcmpo ele ,cl'viço 'públ1c'1, o cl~ ~[cti.,o ,
()::t'~·cL:.·ío d:l ,nd·;·(JC.lC'!a J,,'l,1c'rJt11' no ingTcsso na mngjstr~~.~nl'~1.dc3dt- que
tenll:',m exc!'c:do p~lo mcn~s 10 (dez) aM5 dc juclicaLtll''I.

III ORGAIfIZAÇ!O DO MINISTÉRIO DA Gl1lftft.l

CAPITULO I

OrganiZaçáo Gtral

Art. 5," O Mll1l&tério da Guerra é CQlWtiLuído clt:
A - Orgã06 de direção:
E8tado·Maior do Exército (EMEj:
DepartamentQ de ProvlsAo Oeral (DPG):
Departamento de Produção e Obras fDPO);
Depllrtal'tlento Geral de Pessoal (DOP).
B - órgão., aUKilJares: '
Comissão Supel'lor de Eoonomkl. e Flnanças (COS!:F');
:secretaria do Mlnlllté1'lQ da Querra (SMG);
Gabinete do Miniatro;
Comi&sáo d~ Promoção .de Oficiais (epO):
ComlssoCll Especiais,
C - .. FÓl'Çll8 Terrestres:
li,'''él'citos I Exl, em número var1ável.
D - órgáG5 tetrltol'lais:
RegLões Militares IR!';!). em número variável.

'Alt, 6," 'Alem dos 6l'gãos acima relerld08, o Alto· Comando, prestdldG
pela. Ministro da Gnerra,' e cOl1stltuido pelos Chefes dG Estadp-MalClL' do
Exército e dos Departamentos e pelos Comandantes de Exércitos,

~ 1,' O Chefe do Estado-Maior do Exército é O Relator do Alto Co
mando.

§ 2,0 As sessões do Alto Comando são secretariadas pelo S'ecretárJo
do MIl1is~ério da Guerra.

CAPITULO Ir
Constituição Geral· dos órgãos ele Direção

Art. 7.° O Estado-Maior ciõ Exército é COllstltuido por:
Chefia, compreendendo o Chcfe e o Ga.bínete;
Subcheflas :
Secções,
Pal'átrl'il!o único, São diretamente suboràjnada.~ ao EMado-Malor de:>

EX\Írclto:~

Dil'elol'ia Geral do Enstll'O - (DGE', compl'eendelldG a Diretoria. do
En,mo e Forl1luçã'i lDEFic a ele Aperfeiçoamento e Especlali~ac;ii.o(IlAE);

Diretoria de Instrução do Exército (OIE);
Dil'etoria do Serviço Get>E;l'áfico rDSm:
Diretol'ia de Artill1nr\:l de C<Jsta e Artilharia AlltirLérea'D'\CAAl;
Eseolil cJ~ COlllancJo e Estado-Maior do EXl'rcilo CElCEMi';
E:i~o!~, T('cnic:\ do Exél'cito (ETE!.
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Departamenlo de l'roduç'üo e Ol"'ns

. .Art. 34, O Dep8r,~mncnlo de Produçâo e Obras dirige e fis~aljzn ns
atl\'lda~es .referent.es Íl ftlb~'ic3Ção e recu[l~"'aç':io ~e ma tel'ial ae _l;uelJ a,
àreallzaçao de p€S<lUl~as tecmcas e clentl11CllS c a exe~'w'::,o r CO!J~t'"Yt'.
Çã·0 de cb~·:{.s. mHÜ.3.:es, Of v.~u d{' tnu::spol'te e eixos d-e (·o:;n:.micR.c.~õe~', tendo
Cln ,,1str~ ns 11fces~id:ldes dn \:jd~ corrente do EXt?l'cilo e d·e sua nK:b~ljz:{'"
ção e etr.pl·égo na pnz e !la gUClTa. E:abora ,em cUllsaqiiéncia, rle HI'ÔI'do
com diretrizes do E.!'tndc-!lIn.Gr d,e Extrclto, os plmw, pl'O"1'~mH~ e dire-
trizes cuj.. execução orienta e fiscaliza. ,- -.

AI't. 35, _A ,Diret~l'ia Geral de EnJonharla e COlllunlca:;c~s o!'ie"t~.
coordena. _e flsc(uZrt todn.s as lItividad_~s relacionadns coma t';.(eCU['âo e
conscn-açao de o;'ras mIlItares, \'ias de t.ransl'0l'Le' e ei~o~ de eonnil,icc,

ções, bem a"SlUl CClll~ o. t,ombal1lento e consP!'\'uçiio dos b~l1sl111Ó\'eis s,~b
J.Url~dlÇão d~ Milllste1'lo da Guerr~. Coordena e fisen!lz~ ti'c.nlcam~l1te i,~
orga~s dos ::;CTV1ÇO.'" de ~b~'~'ls <~ Viu!'i de Transporte c o fUl~cionnn1~nLo' do
Sen'lço Rácli'o d oMlllL~terlo d'l GuelTa. -

Art, 36..A Diretoria ele F'abri ~1cfIOP Rer:uper:1c!\o regu!:l 8S at.il'ió:1
des d~s arsenms e dos estnbelecimel1to, dc fnbnc<l"fio dé ''''ml\m~nto e
mUlliçoe~, V[;lt~!'RS Em g·m·al e lllRt·el'lnl de g:uelT:1 (lUiJl1iC'~, de enl!enl1l1l'i" e
de cOO1Ulllell.ç~es.. Cumpre·lhe, IUnd", ex(··cutnr as gmn<1es re'):uoçües
désses matenaIB. . ,

A,l·t; 37. ,A Di:'e101'j,0, dePcsquis:1s Tecno1ó~i~a" i:~cml1l;e.~e de~~l~'d08
- técntcos, nnill.s,p~, 1Je.~rju,s.l<, prol'l1.S e outras atl\"ldll eles e);iJ~"in'énV'i5 reI-W'" ,,-o mnterlal. ... ,. ".

A1t. 8.° o Departamento de Provü;ão Ceral é con~tituido por:
Chefia, compreendeMo o Chere ~ o Gabinete;
SUbchefias:
Divisões.
Paragrato único. SíiO diretamente subordinadas ao Departamento de

Provisão Gel'<ll:
Dil'0tuJ'la Gcral de Matcrinl Belico lDGlVID1, compreendendo II Di

rctoria de Armamento e Muniçflo lDAMJ, a de Motomecanizaçáu (DMM) ,
u Diretoria de Material de Engenha:'Ü!. lDME). e :t DiretorIa de Material de
COml1nICa\'Ões lDMC';

Diretoria Ger"l de Intendência (DGI) , compreenclendo a DiretOria de
Finanças (DF) e a de Supl'imerH06 (08);

Diretoria de Sa.úde do E,Xel'CltO (DSE!, compreendendo umasubdiretorla
Administmtlva e outra Técnic..,;

DIretoria Geral de Remonta e Vctel'iná,ria (DGRV), compreendendo
uma Diretoria de Provisão Animlll e Fomel1to e outra de Ve'terinária.

Art. 9." O Departamento de Pl'odução e Obrllll é constituldo por:
Cllefla, compreendendo o Chefe e o. Gaoinete;
SUbchdJaS;
DMsÕes.
Paró.grafo único. São diretamente SUbordinadas ao Departamento de

Produção e Obras:
Diretoria Oel'lll de EngenhUl'ia e Comunicaçõcs (DotC) , compre

eMendo a Diretoria de Obras e Fortificações (DOF) , a de Vias de Tral1s
purte \DVT), a do PatrJmOr.io do Exército (D1:';;:;' ... a de ComuniClIçÕell
(DCOMI.

Diretoria de Fabriooç~ e Recuperação (DFR);
Diretol'la de. Pesquisas TecnológIcas \DPT).
}.ri. 10. O Departamento Geral do PeS80al é constltuldo por:
ChefIa, compreendendo' o Chefe e o Gabinete;
Divisões,
Parágrafo único. São subordinadas diretamente ao Departamento

oeral do Pe::soal:
Diretoria do Pessoal da Ativa (OPA);

Diretoria do Serviço Militar (D8M) , compreendendo unil'. llub
diretoria da Re~erva e outra de Recrutamento;

Diretoria de ASIlistência Svcill.l (DAS).
Mt. 11. A organização e o funcionamento do EoIItado-Maior do Exér

dto. dos Del):lrtamentos e das Diretorias sel'âo objeto àe Regulamentos.

CAPtTULO III

Cons tilutção dos órgãos Auxiliares

Art. 12. Osórgios "uxi1i~res de que trata o Mt. 5.· desta lei sá<l aue
l.amente wbordln-ad03 ·llo Ministro da Ouerra e com ex~eç~ da Comissão I
{1e proinoçÓ'f~ de Oficiais, que S~ rege pol' lei especial, teríio SUa organiZação i
t funcionamento regulado~ por atos ministeriais"

Art. 15. São subOrdinados à Secretaria do MlnL\)rio da Guena:
Com1Bsãocie Pe5portOll do Exército;
Con'!íssão de Farciamentc;
Imprensa do Exército;
Gabinete F'9tcC8rtográflco;
Al'quivo do ElCérci:o;
Museu do Exército:
Biblioteca do Exército:
Administração do ,Ediffcio do Numstérlo ou Guerra.

CAPtT.uLO IV

Constituição Ml' Fôrças Terrestres

Art. 14. "-8 F6rças Terrestrcs, em tempo de paz, são organizadas em
E:tft(;ltOS, compon<ind" C"óa um dêstcs em número variáve'J:

Grandes Unidades;. .
1.Jllicladesd:1S Armas e dos Serviços não integrantes de Grandes

llmtlarles,
Parágl'afo único, () número e a organizoção dos Exél'CitOS sáo fixa

tios por ato do POdCI Executivo, medirmte propOsta do Estado-Maior. do
Exército.

An 15. A Divi~ão é aOr:,nde Unidade básica das :Fôrças Terrestres,
podcndo ser de Infantaria, de Ca\'al:1I'Ia, Blilld:lda, Aeroterrestre ou ele tipo
e~pecial.

Pnragrafo único, As DivUiões terão SUa Ol'q-anizaçâo fixada pelo Poder
E:{ccut.i\,o, Im'dian tc propoolu do Estl>do-M:l!ol' ào Exél'Cito,

Art. l6. As Unidades sã<t constituídas de elementos de tropa de cada
Arma ou serviço reunidos em:

Rcgillltnco:

Bucalhiio ou GruJlo;

C<Jlllpunhia, E,,;quadrão ou Batl!:·ia.

AI't. l1.. As Grandes Ul1idades podem ser reunidas, 050b um mesmo Co
nl:;ndo, em C01'"0.,, oem como as UnidaÚc~ em Brigadas. Grupamentos <lU
))cstncUtnl:.'nt0s.

J\l't. la. As Unidades que dispõem dos rec;';;'soe necessários à sua exis
t-é!Kia autônoma são denominadas COl'POS de Tropa.

Art, 19, A fixaç,ão do número, denominação, espécie, organização
f: loc"lizaçl\o da~ Grandes Unidades, das Unidl,des e demais element()s é da
c(,mpeténclll do Poder Executi\'O, mediante proposta do Estado-M(t!ol' do
]i;:o((,rcilo e dentro dos limites impostos pela lei que fixar O! efetivos. _

Ar!. 20. A ()rganização e a composição da! FôrçM Terres"rcs em
tempo de guel'l'tl seri\o objeto de lei especial.

CANTULO V

Constillliçcio dos ór9áos Tcrritol'iats

/111. 21. O território nacional é dividido em Regiões Mllilare~, cujo
111'lmcl'o e' limites são flxados em ato do Poder Exécuti\'o pOI' proposla
de Estu<io·M-aior do Exército. '

~ l" A Região Mililal' constitui um Comando Te1'l'itorinL
f 2.° As Regiões Mililal'~s são su l>ordinlld::s :'0 Comando do Exél'citt

~lue l~ ~uHmece. ~ constituem 8. l'espectiva Zona de Exército. J

TíTJLO III

Da.! atrlbuiçõe! geraiS

CAPITULO I

Estado-JI:((tlor do Exércir"

Art, 22. O Ebtado-M~ior do Exército, como jlrincipnl órgão assessor do
Ministro da Guerra, ti responsável pela. pl'epal'ação do Exército para. 11
g'uel'l'a, c~,;;enuo-lhe o estudo d~ tódas 1I8 .questões básicas de organizaçíio,
adestramrmo, mobilização, apoio 10giBtico e emprégo das Fôrças Te1'l'estres,
na paz e na. guerra, em harmonia com a orientação do Estado-Maior dllll
Fõrças ArmadM. Elabora. os planos, iwtruções diretrizes, regulamentos e
manuaIs necessários à orientação dessas atividades c D.. organização dos
programas decorrcntes, cujr. execução coordena e fisealiza. O adestramen.
to do E"ército ativo e de S,la reserva e por ele orientado e fiscalizado. .

Al't.23. A Diretoria Gel aI do Ensino dirige ri fiscaliza o ellllino d.
formação e o doe aperfeiçoamento e cspecialização.

§ 1,0 A DiI etoria do Ensino de Formação tem 11 seu cargo a. orienta.
çíío geral de fl,lsino de fOlmaçâo do pessoal das Anuas e doa Serviços.* 2," A DIretoria de Aperfelçoumento e l$peeializaçiio tem a. Beu cal'go
a orientação geral dn ensino de aperfeiçoamento e especialização. '

Al·t~4, A Diretoria Clp rll~tru{:ão do Exército tem p'or obi.etlvo ela
borar manuais e outras publlcações destinadas à instl'ução das Armas e
d06 Serviços.

Art 25, A DiretorIa do ~,el'viço Geo~rá.fico superlntel1àe tódas a~ati.
vldades l'eferentes à elaboração e reprodução de dOcumentos cartográficos
de lnteréSo~e do Exercito,

Art, 26. A Diretoria de Artilharia de Costa e ArtilharIa Anti-Aéren é
o órgáo tecnlco-especigli?ado, usse'sor do E6tado-Maior d·~ Exércltc, para
a! questões referentes i\ Defesa de Costa e à Defesa Antiaérea.

Art.. 27. A Escola ele Comando e Estado-Maior do Exército têm por
mLssão prepamr oficlals das Armas e dos Servir.ospal'a. funcões de Estado
Maior, ministrar-lhes os COl111ecimentos e-;sel1clais 80 exercício do Coman.
do de Grandes UnidadES e reallz,ar pesquisas e enSaios doutrinário! para
o Estado-Maior do Exército.

Art. 28. A Escola Téenlca do Exército destina-,~e e0S8cnciwmente 11.
formar engenheiros industriai~.

C.4.PITULO 11

Deparlamellto de Provisão GCld!

Art. 29. O Departamento de ProvisflO Gerul dirige e fiscaliza M
ae~vidades referentes -ao supl'lmento e à manutenção de material de tOda
natureza. a prov~ão animal e à saúde do pessor.l e dos animaIs, tendo cm
vista a vida corrente do Exército, sua mobilização e seu emprego . Elabora
os planos de conjunto que lhe cabem de acOrdo com diretrizes do Estado
Maior do Exército:. organiz8 os programas ou diretrizes coll8eqüe;~tea,
destinados à.I' Diretork, diretamente subordinadas, cujasat1vidades orie;i.
ta, coordena e controla':

Art, 30. A Diretol'la Geral de Material Bélico .incumbe-se do ~uprl.
menta e manutenção de llJ'mamenlo, mUllição, vlatlll'as em geral. material
de guerra quJmlca. material de engenharia .e material d~ comunicu,ões,
bem como do sUllrImento de. combustíveis e lubrIficante~. Coordena e fis
ca!lzató-:nrcRmente o~ órgãos do Serviço de Armamento e Munições, do
Serviço de Motomecanização, lio Serl'i,;o de El1genhuria e do Serviço de
Comunicaçóes.

Ar!. 31. A .Diretoria Geral de Intendência incumbe-se dosuprim€nto
dos fundos às Unidades Administra:lvas e do contl'ôle do S~\1 empl'e~o,
bem como dEIS questões relativas fi sUtlsistencia e ao material de !nt.cn
dência.. Coordena e fiscaliza tecnicamente. os argilos do Sel'viço de Inten.
dénela.

1\1't 32_ A Dil'etoria de Saúde li,) E:-:el'cilo inc\lnlb~-!e das .qucstô'es
relatIva, ao esta,io sanitário (10 pcs,o~1 do Ministeric da Guel'l'8, bem como
do supriment'l e manutençflO do ma'(·ria] de saúde_ Coordena e fiscaliza
tênicatllente os órgãos do Servlço de Saúde.

Art, 33, A Diretoria Geral de Remontn e Vct.e:·ifl~rb incumbe-l1e rias
questões relr.tivas á. provi.'ão e ao esla1'ú s:mitítno do;; 8nimuis do E,,~rcito.
Promove o~ supr:melltos e :~ lllflllut.cnçáo dos matcriais peculiar"" a.JS ser.
"Iç!'s suool'dinados, Cabe-lhe. aemla estimular n criaeflo rlrs tipos de
&Oilpedes mais adeqw1dos 110 servi,:o <io Exél'cito _ CUOl-dena e flsea.}jza os
orgãos do~ S-erviço,~de Remonta e ele Vet erinária.

C.4PlTULO lI!



CAPJTULOIV

])eparUmLento Gerat do p~$loar

Art. 38. O O~partamel\to Geral doPesooal incumbe-se da.s ltUllst6es
felatloaaao pe~~o~1 militar e civil, ao ServIço Militar e à a88Lstc!l1Cla soel&l
40 l\tinillt~l'lO da Guerra.

. A.rt· ali. . 1\ Dlretorla do Pessoal tm Ativa trata da movimentaçl.o de
pessoal milItaI' e 1'1vll. bem como elo registro de alterações de todos 011
af1e111Jl;, praças e cIvis,

Art, f O, A Dlretol'la do' Serviço MUltar Incumbe-1Ie dOll _untos reta.
*nlldos com o recrutamento e li reserva do Exércloo.

Art. 41. A DiretorIa de ASlilstêncla Social trata cIas .as.suntos concer
nentes • assistência. e [lrevldêncla 30clais para. o peaolÚ do Min1llténo
di' Guerl'a, lnclUlliv/l aasistência religiosa,

CAPITULO V

Comias/io Su~r!or de EC()/lomla e Finanços

Art. 42. A ComÍllSlÍo Superiol' de EconOO1ia e Plnançall é enearrelilOIl
dll. pbnejamellto eoonÓnücll-fll1ancelro. da elaboração .orçamentária Cl do

ç,mtre.le das aplicações 1in:mc~rl\8 do ~érclto.

CAPITULO VI

SeeretnrUJ do Ministério da G/lerra

Att.•3. A Secl'etaria tio Ministério da Gue.rra tem a seu cargo O trato
dOll assunrocs nlterente.s. à legislação em geral. contencioao adm,\nlAtraUvo,
publicaçQo dos atos oficiaill e cel'!mOgjal lUiJitllr, RllSIl1a" orlonta as
LtlvidlM1ll1t l1el>portívss LiD E"~rclto.

C.4PlTULO VII

Q4Dflli!lte /lo ,MIni",,/)

Art, 44. Ao Gabl.nete do ll/Unlah'o Incwnbe: preParar as sintelel necea·
lárias ~s .declsões do Minll; tr(J sóbre aJsunt()S dtuâados pelOll õrgioa com·
r>el entes; pl'epa~'ar os document<14 atlnenteJ à execuçAo dIAS declaóe:l mlnlll
tertllla; o'tl;lanlza.r a QocUltlentação rC!erente II n\ovln\entaçf,o ce Oflcilll.s
Generais; manter lIgaçiio com os diteI'entes órgiios do Mlntsté'rlo da OUtttra
eent.re ~,e~ e Os tlemaÍl; (lrgãof' dos Poderes tl.ii RePúblicilo; tratar 481!
questGes referemeJ ÍtIlRelaçôe5 Púl>UCM.

CAPITULO VIU

Comlssdo doe Promoçdo de OftciGi.

Art.•5. A Cotnl..sâo de Pl'omoçõa> de Oflciai& mcUmbe-llfl dG tr..tG
das Clueat~ relerente.tl li promoção dos oficiais do ExérclW, rJ.e acc)rdo 00111
lei e.peclal.

CA.PITULO I1r

COlllí8$ÕeS ,E~peCtfli.

Art. 4i. As Comissões F,specl9J.s. crlad~ por l\t.oo mini",wrtfLi., d~tl
Zlam-se ao trJ.to de aS/!Ullto~ diversos nlio CS~clClcadoa CQmo d~ re&pon
lUtlilidade dOll Õri::'I.oll. de' Direção ou de outrO& órgâo& lLu~UilU'f:lI.

CAl'tTt/LO X

,Exercito,
Art. 41. Aoa Comandantes de Exército. enl 81l& ação de C<lClIando,

cumpre. !181'tlculaL'mcute, dirigil', coordenar e fiscalizar a lMtrução ti u
atividades logisticas dos elementos que lhes sáo subordinad<lS, tendo em
'Vista sua preparaçâo para a guerra. Co hem-Ines ainda 3& enoa.-rgos 'de pla._
nej,unento que Ihe5 forem atl·il.luidos pelo E/itado-Malor do. E,'Cél'ClCO,

C.4Pt7'VLO Xl

R~giMs limitares

Art. 48. A5 Regiõa; Militares incumbem-se, em seus respectivos tet·
l'itório~, do pr"paro e eKecução do Serviço Militar, da mobilização, do apoio
logístico eClI) equipamelno do território, bem COl1\o lia instru~áQ daa 'OlU.
<l13.de~ c ór~ãos que .lhes são diretamente subordinados.

T1TULO IV.

Do pessoal do Exercito

Art, 4~. C ~.~soal do. Exél'cirll' coJn!)õe-Se de:
A - Ofici~.

1. Or.iciais GeneraL., COI1.,~JtuindQ os segl.lillte.s Quadro.i:
Combacetlte.s;
àos S~l'Yiç('s !Iatendéncia. Saúde e Veterimí.rial;
Engenl:H:iros Indus~rlais;

MlnistrOll 00 5ull'l'rior Tri)JUna\ Mllitat.
2. Oncials COlUb~tctlles, oonstltulndo os seguinf,eo$ Quadros das

Armas, a saber:
Infantal"ia;
C.wa.!al'ia;
Artilharia;
Engenhariilo:
Comunkaçóell.

3, Oficiais engenheir08 industrillls. constltulndo Quadro Il8(lElCI&1.
-l •. Oficiais doa Serviços. constituindo 'X segUinte,;; QUf4dr<J3:
d.e lntendente&;
de. Médicos. de Farmncéuticos e de Dentistas no Serviço de Sa.údel

de veterinários.
6. Ofleiala' profelJ&óre.s e l,rolessOre$ clvÍ$, constituindo o Quadro do

MSlllstério do EKérdoo.
a. Oficiais aUKlIiarlll), cou.stituinda (li; Quad.ro.t. de .Y,i;uinistraçi4 e ~

EspeCl:llistas,

S - CapeM. 71IIUtaru:
do aerviço de NIlltmCl& rIU.....
C - Pral]4l:

• pertencent. lia dlvel'3l11 4ulltlcAç6e1 mlUtal1ll,
tI." Leia e.speclalM regularia, par. OI <IlverJlOl QuIldrOl, ..... oompo-'

Ii~ o ai condlÇ()ea de lngrel80 I _o.
f 2." .O Quadro cio EDienheiNI InC1\l1ltrlllb comporta u .sqlllntel

eepeclallclacea:
Armamento;
Automóvel;
Metalurgia;
QUÚtliclL;
Eletrôl;llca.
Art. 50. COm l-elaçio U flln96e.. em cuj!) ellerdc}o 11& encoutlam, OI

OflciaiIJ coml>lltente.s BerãoJ dllltrlbUfdOl pel"l aegUintel QuadrOl;
Eatado-Maiof da. Ativa (qmu>;,
Ordi1lárlo (QO);
Suplerne11tt.r Geral \Q&i) ;
Suplementar Privativo (QlJPl.
I l? .No Quadro de EIltado-Malor da Atln são lncluldoll OI otlc1RiI

C'Olll' o cur,su de l)ataclo-Ma!-al', quan<lo no efetivo exe.rc[elo d~ funÇÓe& dell8"
natureza. '

§ 2," O Quadro' Orltinli.l·jo compõe-ae d08 oficlail em lervlço noa Cor..
Pot! de Tropa.

§ 3." O Quadro Suplementar Geral ~ oon8tltuldode oflclllbl Ul) ãeeetn·
penbo de funçóe. nia· espec(ticlII 4e qualquer Arou,.

~ >\.' O Quadro Suplementar PrIvativo é conttituldo de oflel" n"
exeI'clclo de funções de sua Anna. tora doa Corpos dt Tropa.

Art. 51. No Qulldro do ElItIldo-Malor da Ativa. _lo tambêm IJlClu!~
dos OIS olic~.lis dos Serviços com Q curso de Eatado-Maior, quando no efetivo
exercicio de funções dessa natureza..

Art. 52. FlCR o Ministro da Guerra autorIzado a eoMoca.r anualmen
te. no limite dOi efetivos fixa<loe e para atender ÀS necelfllldadn de llIt'glo
• d.o serViço. oficial.! tia reserva dllll Armas e <105 5ervl905, <Ie conf01'mlcladlt
Com a legislação especifica. ' ,

Art. :>3. AaPl'açaa cio Exército aio rrupadaa por qualllicaçlie4 mUi·
tares. Tala quallt1caçóes aio atrlbuLd._ de ac/lrdo com a c~pllll1dllde adqlli
~lda lia' instl'lSçA,o ministrada no :Bx6rclto ou com /lo que fc)l' demonttr&da
em pl'OVI,l'J di! haollltaçê,O, sempre que o l'ecl'utllmento pata' certas qualJl1
caçoes deva. recair sObre pe»oal já h.bllltado na vida clvll.

Parágrafo único. ."'s prllqas de certas qualiricaç6e.s n\l1ltares pe<lem
ser reunIdas em quadrll8 especl!lis. . . '

Art. M. A discl'lminaçáo dall qualificações mllltar~inclu.slve qUil
ctroa. especlaJs; bem como lI.S\Xlmllç6eli de farmaç.o. habilitação. ingre.uo lIA
quallficaçãl>, 1\perfeiçol\Inentc. aee~ e ll'lovlmentaçlo @ prllçllll, obedecem a
regularnentaçto ou llUItruçio llróprIM..' .

Art. 51. A movunentaqAo do peli80al do Ministério da CiUerrll li f~'
peW. Ilutorldade.t ablllxG cl!licrlmtnll<ia&: '

1.' Presidente da RepÚblloa.:
Oflcill.lA Qenerllill. ou aliclllla lIlJP\!1'l1lre. quando PIora deaempenha.

l'em funções daquêleJl.
Adidos Militares
2. Min18trll da Guerra:
OliClaj); superiore., de um par-w. outro d08 Quadr06prevl5tOll no .art. 50·

desta lei;
OficiaM sUperiores, .dentro dê6iie.s Quadros, excetuados 06 do QilUl\;
ComiBsães no exterior
Oficlai5 professôres e pl'()tef.'Ól'ea civis do Mag/lltérlo MiUtM'
Pesoo\ü militar c civil do Ga.binete do Minlstrl); .,
Capelães mllitare.,. '
3. Chefe do Estado-Maior d.o Exército:
Oficiais do Q1lJMi\. de /or.!os Q4 J)(Iílt<lS.
oi. Chefe do Depal·tamento Geral do PessoaH
Capltiiell. OficIais .~ubaltel'nço e AIIpiranta
~raças, entre as ZOllM de Elcérc!to. exceto aquela.s euja movimenta-

çã,<) seja da alçada d<)5 DlrztQrcs de Serviços.
Peil60al civil lot6do no MinÍlltério.
fi. Comandante àe Exél'cito:
Praças, dentro do wTitóno da respectiva ZOn&. e1lcetoa.quelu euJ.

movimentação seja da alçada d04 Diretores de Serviços.
8, Comandante de Região Mllita.r: '
Pl'acas dos C<lntingente~ ou penencentes a órgãos dlretamentelil.lbor~

dlnadCJ5 l\O Comando da Região dentl'o do território desta.
Comandante de Grande Unidade:

Praças 1>eJ'tencent~s à.;; unidades subordinadas.
8, Diretorea de Serviço: . ,
Praclls de quadros especiais, entre ~ ol'gãos dIretamente subordil:lll~
, dos e entre as Zonas' de Exército e RM.
§ 1.0 Os ofIciais e pl'aças. classificados nos Corpos de T1·olJ.'l, Eatabele~

cli:nentos ou R.epartlções 0\.1. para êlc! trans!eridos sem especifiCJlção. du
funções a exercer, serão designados pelo Comandante, Chefe ou Olret<Jr

respectiVO, para funções cCl'l'esirondente3 a seus postos. de aeórdo com as
prescrições J'egulamental'e.~ e os QUadl'OS de Organização em vigol·.

~ 2." A movimentação dos oficlalol dos Serviços será. feita mediante
proposta das respectiva., Diretorias, bem assim, a dali praçM não' perten
eente.'l a quadros espe.::lals,

Art, 56, Tàda e qualquer movimentação do pMSOal ml1ital' e civil
deve seI' eonmnlclIda à Diretoria cto Pessoal da AtiVa, para flll.'l de registro.

Art, 57. A tllstl'lbul<;ân l\umél'lca. de oficiais e llra.çl\S pehls. organiza
ções militares será fixada pelo Ministro da Guerra. mediante 111'Opostll. do
Estado-Maior do Exército, .

TtTULO V

DisposiçMs .Dive?'sa,
Art, ;'8. E' criadâ a Anna de ClllllUllicaçõcs cuja 03rganil:ação sem

objeto de lei especial.

Art. 59. E' extinto o Quad.l·o Técnico da AtIva e criado {I Quadtl) de .
EngenheÜ'os IndUstl'laU; !la formil prevista no art. 49 desta .lei.

Parágrafo único. Lai ~pecial l·egutará. as oondlç6es de extinçM !iIo
Q'l'A e a criaçãoJ do Quadro do Engenheiros Industriais.

t\tt. 00.. E' tNnhém elttinllo I) Quadro Auxlll/l.1· <I80ficill.ls, /lelldo crillcio,
o Quadro de Oflclakl Adminlstraçil.o e () de Orlciats EspeciaUsCJU, "
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ParAgrafo único, Lei especial regulal'i\ iUl condições 4le txtlnçAo do Com todo o prazer, concedo o apar- O fl,r. ponsCca e Silva - Um desses
primeiro e criação dos dois últlmo~ Quadros. te li V. EXll., com tanto que ~ja oficiais foi para Goiânia e disse, alto

Art, 111, Esta lei ent\'l\rá em vigor na data. de sua pUbUcnção, revo- bl'€ve.' e bom som que estava esperando, &
all,das as dil'posiç6~ dos DecretOIl-Iels ,m, 9,099 e 9,100, ambos de 27 de O lir. Fonseca e Silva - SalJe V. qualquer mómento, assumir o Govêr~
~larço de 19411, 08 de n5. 9,120, 9,:n2 " 9,)3'1, rellpectivllmente, de 2 Exa. da admiração pelllloal e (le co- no de Goiás.

e abril, 2 e 6 de m.alo de 1946 e lt Lei n.O 232, de 9 de fevereil'O lel'lL qUe sinto e tenho demon~trado O SR. PRESIDENTE _ Al;en~fio!
de 1948, e outras dispOSIções que colidam. com .. mesma. . .. d

C<lmiss~o de Redação, em 10 de fevel'eiro de 1956, _ Vir!7ir~io Santa pela !lUa pell6oa, Monsenhor Arl U:lo O sR. ARRUDA CA.'VlARA - Que-
,Rosa, P:rcsldent, em exerclcio, _ Aog'llar Bastos, Relatol', _ Lapo Coelho, clmara. Quero pedir a V, Exa., la- 1'0 lembrar à Casa e iJ. Naçã,~ que,

lando de aluno para amestre, a !Utl quando Ruy Barbosa Se aslloll (>m
O SR. PRESIDENTE: . ",.. 11e chefe para apre.sentar a conta e ponderação,. V, Exa. foi umeanto,r, Llsb6a, ali chegaram as corvetas por-
, pedir o re,sslll'clmento da despesa, O foi o mais alOcero pl'elloelro entre nus tuguésas, levando oS oficIal~ rebeldes
,O p~ojet.o n.' 869-A, de 1955, vaI Chefe militar dl8lie: "Não temo~dl-I dacandldatura do SI', Oal. J'.la~z qUe se haviam asilado em Montevl,léu
~anç"o e os demals ao senado, nhelro pois e.tamos numa revolu~,tio, 1Távora. Entretanto peço llcenÇa ti Y. e dalí passado a corvetas .lusJta!las,

() SR, PRESrDE
"TE', Vou dar-lhe uma requÚllçlio escrita",' Exa .. para jl<lndel'ar-lhe o seg'Utnte: I .O govên.., portugulls mandou. re~
n "O. mlttuto, depois de passar a mlio V, Exa. também fOI. um pr~g~\dor I colhe1' nquéles nlllHares e dete-IooS

Há sóbre a meia e vouliubmeter a no bigode dl8lle: "Sim, senhor! lI:stá contra o Sr. Washington Luls, .llleu nM praças militar€s de Sagres e Pe-
tot<ls " segUinte muito. certo. Hoje i&to se chama re- querido Monsenhor Arruda Crunara. inlche, Em momorlÍvel l'epreSultaçll.O"

(lUlsiçdo; no meu tempo, isso se cha- pO/SSuo retratos em meus arquivos de RUy Barl>osa protestou contl'll a me~
REQUERIMENTO ImavlI slIqu€lo", Esta era a lh\gu:\- V. Exa., juntamente com militilres, dlda que nã<J julgava "justa nem ,lu-

E:ulIo. Sr. Prfjlidente da Cll.mal·~1 gem em que _0 matuto queria ,~i~:r inclu.sive com o então Tenente ou rldlc'a". O jornal "Q Século" ata-
uos Deputados, que aqullo nM era UI~~, l'equ,~.çdO Ma.jor Juarez Távora.. durante () pe- cou os oficiais qUe haviam deselllbnr~

A ComiMão Parlamentar de Inqué- mas um saq~,e ... Uses lelev~n.lssi- dodo. da sua pregaç.ao contm o SI', cada em Montevidéu, onde pa.lS:ll'arn
rito designada para examinar a ~i- Ill~ servlçOll:, éSBes atos de d<!~e3a Washtngtcn Luis. Náo encontro di- às belonaves lusitanas. Ruy repllcon
tunçfio administrativa do TerritórIO do da .1egnildade , :10 meu tempo el~m ferença alguma entre aqucles milita- à injúria pelo "Correio ela Manhb':,
Rio Branoo, vem requerer a VOIlsa Ex- chamados ele .oUtlO modo, e oom .out.os res de 30 e os de agora. . daquela Capital. E def€ndeu os Ofl
celénc,a, oUl'ido o plenário, nos tér-~F:S: Codlgo leRal .~~lltal e na O SR. ARRUDA CAMARA - Rã ciais do Brasil, com tal enervill e ~e.
:mos de nrtigo 103, n.' VII, do Regi-. e gura~ça 11 ep~ ca. 'h' re- uma diferença: em 30 era a CúIIS- vurança, qUe causoU espanto no Ve-
lUento Interno,.seja prorrogad()o pl'O- rn~s' ~r;le~~~~~~~,;,arou~~ ~ue~- ci~ncla nacional el'a a Naçãll qu.:, <lm lho Continente. O órgão ,do Ministro
zo de seus trabalhos por mais 45 dilUI, cr l.nar, la ~ero ,. em dú. peso, ,se l~vantavll. E agora foi 311e- do Remo intImou-o a calar-se e, no
por nric ter sido posslvel ainda utllizar ~~3adis ;?e~~léen~lto.sq inten~~s do !'Oe- IlEIIl UI11 grupo de generaj~ QU~, nll m.esmo dia, um tele.grama de Lon-
o seu Relatório final. nhor General Henrique Teixeira Lote, Capital da República, 8€ declarara.m dres, enviado pela. redaçll.o ~o Timc~

Sak de Reunlii<J em 9 de fevereiro HÁ' que se chama "oonsclência sub- em rebeldia. em· nome da lega!ldllOe, lhe comunicaVa qUe o Governo por
de 195!!. - Lame/ru Bittencourt, pre- jetlv~'" Pode Bel' mesmo que 5, E:;a., para destrUlr a, 1>.r6~rla legalldaC,le, ItUl1,'ués, ia expUlsá-lO.
sldente, subletll'ameate tenha praticado um prender e depol PresIdentes da Ro- Seg'ulu Ruy Barbosa;'lara LlmclrE.1,

ato' ue c.i'dere, realmente, corno púbUca. Não houve um pl'Ot1tlUCla- 1e fixou residência num bairro pobl·e.
O SR. P1ESIDENTE: bons qserviços .. Repúbllca, à defeM mento,.. meu caro colega, da NlIçaoDai teve de erguera seu l>rldo de
Os Srs. que aprovam I f cal' ,da Cor.stltulç!o e da legaHdade. Não brasilell'R, 'HOUve o pronunClame11tO Justiça em prol de uma vitim'l dO

como estão (Pausa). que ram 1 sou dos qUe O recrinam e muito me- de uma fração, respelltÍl'cl embora, ódio, de tramas e ela il<lgaHdade, em
A d nOll dos que contra êle· representam. d€ uma das Fórças Armadas, cantra 7 de janeiro de 1895. E. Dreyfuscon-

prova o, Mas o que não pode passar sem ~m 11 manifestaçflO da malOI'lll das .cU1.l'as fessou mais tarde, em G'en€b1'a, fi Al-
O SR. PRESIDENTE: veemente pi'otesto perante a Na~,,:J, Fôrças Armadas, contra a ma:ufesta- bel'to de O]1l'eira, que "a primeira

é que se queira l11'l'astal' às malhas de ção expressa de Governadores e <le voz que se levantou no mundo €m seu
Tem a palavra o 51'. Arruda Cu- um Pl'OCessO, à denúncia, ao .lulgamun- A86emblélas. Raros foram as jlrD1!Un- favor" {órs a de Ruy Barbosa".

ptara. to militar, ao pretórlo, brilhantes ofl- clamentos de Poderes LegislatIvos do E' essa a lição dos nossos maiores,
clais das nossas fôrças armadas, ~ue" Pais a favor dos tais golpespl'eVI'1l- S1's. Deputados, a lição de amparo,

• O SR, ARRUDA CAMARA: Iapenas, cumpriram o seu ,j~r?,mex;- tiyos: talvez uma OU d!lflS Càm~ras d~ defesa ~os qu.e sofrem, dos qu.e
to de fidelidade à ConstJtulçao P. as Estaduais ou alguma Camara ",rum- sao persegUIdos. Se o prcclaro Ge-

SJ'. ~residente, antes de entrar naILeis dn República, que se mantiveram cipal dos rincões. ele Mims Gerais nel'Ol Teixeil·a.Lott. se os eminente:>
discussão própr!amente dita do .pr?- fiéis aos seus compl'onüssos p"._ra.nte pronunciaram-se fa.vOI'àl'€lmel1t,e ao aen.eraiS. Iv,[enaes de Mora. is, Denys,
,Jetlo, quero dClxar perante a NaçaO a Pátl'ia, que se conservaram lcals ge~to do ilustre General Tei~ei1'9. Zenobl0 e ou,ros estivessem_sendo
PTOt.fSlo v"emente.., • às instituições, à Lei Maio\' e ao.poder Lott. Além .dlsso, em 1930 não pre- \tal~1bcm "ltl:1l<'S .de ,persegUlçoes p'0.r

Tem. notificado os JornaiS, sobre.udo legalmen.tecOnStltuldO. . gu€1 nem propugnei que se, prendes- t.e1em obedec,ldo a leI. CUm pl'1do..O SCLl
O Jon.al, o andamento de um pr~- O Sr. Nestor Duarte - Meu nob!'e sem e recessassem os oficiais Que neveI' de nllJl:~ll'es. eu estal'1a l:t:uaJ~
cesso "1'"ndado mstalar pelo Sr. Ml- 1 N veja V Exa. a contrnc\lçao - 'd~" >., 1 -. J ': I me;tte.n~sta tllbuna para defende-los., , ' ,......_ h' d S Ge- ~ eba, .' ,"~ ,._ nao a elllam .. leIO uçao. an.a ~ 'E e so e"~e brado de dcfesa dos que
11,St10 CI,l <.. ~eLa, o oma.o r. . deSSe procedimento. enquan", o pIO apoinrla tal procedimento, i f. d - . 'd .< ". '_
nernl EC'l:··We Baptista _,TeIxeira ~ott, \)1'10 General T€ixeira. Lott .conffssa Mas como disso de 'nlcio não Cg- Is~ 1em, , os ~"áe pa eEcell\p~J,e,;ll
contl'l n' of'cinis quc n'lo cumpn"nm I h· t ediu aind~ que " ~" çoes. co.no cs, nas SCIl Ul as, p,Jr

•• ,,'.' . " I" r:' t que armo ou e .ransgr : ,.:. tou aqui j}1I1'a pedir contas ao emi- amor à Justiça e em nome da Verd:>·
lls 0,0';';., IlegaIS de evantal-s.e or,l~: de leve, a COl1stltuiçáo pala s".8I ~ nente Sr,. General Teixeirn Lott". dc,· é que ergo neste momcnLo meu
l\(1 poa~r legalll~nte.co~stitUld , ~e- regIme, declal'anelll, a.sslm. qUe Ians O Sr . Fonseca e Silva _ Pel'lnlta- protesto perantc o governo do ó'elihor
~e :ccu~a.ra~r:sld:~f: d~l11~~tü1;;~,; e pôs o limite da .legahdade, ::n·er.n~e me contilluar meu pensamento. Juscelino Kublrscheck, pcrnnte o Se
~~~v~rtel. as instituições. .l,. processar, por nao ter~l:: eu:npl'! ~ O SR. ARRUDA CAMARA - ... 11110!' Ministro da Guerra e pernnlc a
A'~da r ontem O Jornal acentu'va' ordem ilegais, aquêles OflCI.lÍ~ que., P~l e admi~o 'lIT.é que S. Exa. tenha H21" '!laça0. . _.
• S' J b R lle '1b .' um d~s i juramento e fidelldade à. vlmstltu.- no. de bOa fé, O qu€ não PC'!SO adllll-1 SI'. PreSIdente, pnssando a análJ,e

rlud'~ ~ l'd a? ti oMUit e:g'di tribu!~ Ição, '~ abstivel'am de acompanhar.o tu' n.abr€ colega é qUe queira PJ'.~n-1 do pro.leto, devo dizer que \,ctal'cl
:u I o'~f ia ~\ça. p .al, t 5 Lco- seU movjmer~o sedidoso. Veja malS der processar' l;leter nacade:a ofi- cOlltr.a ele. Se se tratass~ de cu,~tear
.a aq~ebe ~qhU rj o af?, lomo O~fel';do Iainda 11 comradição: enquanto m~.n- ciUi~ qUe se recusaram a toma" ·pal'te alguns ÇUl'80S especials, bolsas de es
nan No re. De. a Ima o r . d ,. éles oClcial/i li Exer- ' ..,.' ••. :' tudo a Jovens estudantes ao nosso
matutino que aquele representante do .a processaI ,aqu óà °loriosa no leva~1t€, OfICl.tlS llue se canse: va_11 pais. eu de bom grado aderiria ao
Ministério Público Mllltal' havia apre- Cito, deixa l.npunes t a li 18 . io ram ClélSll COllstltlllÇáo da RepubH- projeto Mas é quase um milhão de
sentado denúncia. contra 20. oficiais Armada do B.rasll, Que ~1 eV~~1 'Cl~ Cli. à ordem C011stitulda, Isso é que cruzeiros destinado :'a despesa; com
lJue cump1'iJ'em e5t,rita~ente o seu de- icontra ~, mo\1mentos de e· é berrante, Isso é que" em verdade, prémlos de viagem conferidos peio
ver, as l)ormlls de .dlsclplin.a. de obe-Inovemblo. D cAMAR'I. _ E' ConStl.tUI escllndalo n.acJOnal. escãn-rsalão Nacionai de Al't.es, Modernas".
dlência a COIlStltU1Ção e as leis da I O SR, ARRU A • , dalo lntel'llaeiOllal" desrespeito i\ tô-· Ora, nem ao menos esses pl'emioS
R,cpública. .. um contra sel1llo~ um paradoxO, um da., n,., normas de ética, iucitamento Isão concedidos pelas escolas ol'icislS.

Aind'l há dias, tive Opol'tUllldade de iesel\:'nlo à Constitulç60 e. ~ leIs d~ à indisiiplinQ, porque se castigam 05! Como é \>Ossivel que o Tesomo I'r..
manifestar-me contra p,rojeto aPl'esen-1 Repuoliea .mandar processa1, pr~nclel qUe obedereram à disriplillQ, em 110- I pagaI' prenllOS de l'lagem de escol;,s
taclo li e.stJl ClIlla, mandando promo- e a.rrasta.r ao Pretorio milltares que me da discinl1na.· 'Pllrticulares? Por maior que seja o
"cr a Marechal o. sr', General Bell- cumprIram o seu dever, que foram O SI', Nes~or Duarte _ Ve,la ainda, Ipl:ol'eito colhido por esses 1ll,OÇOS /la
l'lque Teixeira Lott, pelo que chamlm fiéis 11. COl1lltltUiç6Q e ao Pod€~ legal- meu n<lbre colega. O Gel1l:1'al TClxe:- ,rICJOS, aos qUflis .l'endo a nunhH ho
"relevantetl se.rviços" pI'estados dUl'an- mente comtltuldo, quando o Sr, Mi- ra Lott.,. . Illlel1a~em pelo seu, bnlllnnte ÇUts,J,
te (lll ilOlpeS de 11 e 21 de novembro nl!ltro da Guerra confessa qUe ul- O SR. PRESIDENTE _ Hcspeltll' não., e . naour.al que numa époça <lC
)lróximOll pllSllados. TIvemos, depol!l, tl'apasBOu 011 lJmite~ da legaliclade e ~aJllente peço ao nobre orlll1or ' r."a apel.U1as plll a o Teso~ro, como n ~lle
~ llatlllfllç&.O de "el' que o Sr. Hen- arranhou a Constitulçâo. São fatos Se ater à matél'ia €11l diSC~são.P' atrm'ess~mos, se ~cS}alqne O ?r6rlO
l'ique Teixeira Lott atendeu M pQnde- públicos e notórios 0Il atentado,~ de O SR ARRUDA CAMARA S' em quase um, mllhao dc. ('~llZelrOS
rações feltll8 aqui e, através da im: d~pcsição de dois Pres1dentetl da. R;e- p1'eSJde11te, chegarei lã. r. i~~~\~J~l'~.~r~~ia~l~;~~íc\~~r~;·em~~sn~~;
:prensa e, r~eusou junto a ~eUB IU~~ publica, o atentado contra a prolll!a O Sr. Fonseca e Si/lIa Quero ~1'espcitá\'eis que .'cjl1m. ' p
~os, em cRlta multo bem ~~zadl\ pellllOll. do Sr. Presidente da Repu- completar meu pensamento, : O nosso pais se debate numa cri'l!;
:fundo e forma, aquela homarla C1~~ bUca, por bombardeio da nau de O SR, ARRUDA CAMARA _ Nã<J! tremenda. ACtui \'elo o Vice.PJ:esf
geaejllVun1 llropcrclonar-lhe, pelo q guerra em QUe &e achava o mt.ls alto POMO; O SI'. Presidente me adl·el".e. :dente da América do Norte e as rodn!
I;le e

i
1l0ll não ICto0mideram,?s lreelae~Rtnl.tSei8 magistrado da NaçãO, O Sr. Frlnseca e Silva - Fic:'! em: gOl'ernnmentlll., e:nbandeirtll'am em

sCrt' ÇOB e mu menos re v 7, " • . . • .' . • I· areos com gr' nde' omp'é't'mos" criando Jus a ·que fôsSe cemo O Sr Fonseca e Silva - PêrmJta- su~penso, en"ao. metI pensamento,. "."', ' - ". s." I S 11110S Cjue
,J '".' O SR PRESIDENTE _ ""tençâo I sellam ~eJto~ ao BraSIl. tles se 11,,-

di,\se o Sr. Croa? ~~ Oliveira, guin- me V. Elca. , ,A mat-ér'ia verSa sOw'e assulito dife- \'!a~ esqueci cios de out.ro que no )lrill-
.dado ao lI;farechaa., O SR. ARRUDA CAMARA ,- Um '/l't"ntt. ,ClplO do ,,;no p",'sado estal'a. nu tela
, R~lemblo aqui '.lIDa histo1leta, do momento O SR ~R.RUDA CAMARA Lo Ipara análise e' estudo~, de ~OO rr.j.
>j.em»o da Coluna Prestes, Foi no PllIul • . ., d ',' , -: ,lll-Ilhões de dólares, ~sse nno amrpCI'll.
1)u Ceará. Um dos .c11efeB da colulla &: o Sr. Ministro <Ia (;ue:'ra con- r.~ ;q\U<, meu PlotCS:O ao b.o.ll'a~o IDepois se falou (IUe seria ~edli1.idG
11~el'a uma requislçao parB abasteci- fessa qUe vIolou a legahctacte, como ~'1" ..~,~lll~•• i)~' b?uel'l~. no

ó
S~. P,e_, para 150 mlJhões de dólare,-, Tnm

:mento de sua tropa. O llertane,lo, de- manda processar ofielais Que ,<e M- ;;,r'."'''>,.,R,'I~:J., lea, ~ pl prla J~s- ,bém não aparp.cen, E llgora rem pHrn
lPo1B dc fOl'n€cer sua vnca, seu feijão clal'l\!'am cllntra <,,!<ia J"I:1X~'n'J, '1'1: ~e .. ",:L ,.O,',,'!. est"o sendo P.O-Volta Redonda t1 mlngl1nda impor.
~ ~eu nl'!'OZ e· fnrinhn, àíriglu.se aC]ue- d.ec1_Qr~:·nm fiéi:.;it L(ob;)liC:;;..~,';';' \ CC'~~:~~-OS é,:.::t'~ o!JCW~t... lU\ncin de 3G rnjJhôes ele dó]nrc,::.
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CrRDE.1~ DO mA

o SR. PRESIDENTE:

SC3sM de 20 de fova:'eit" de 1956.
Trnl)alhos d:ls Comissões.

Levanta-se !l sessfloO às 18 horas,

DISCURSO DO DE P (J' T A O O SE·
NHOR COLOMBO DE S O li Z A
PROFIi:R!DO NA SESSAO DO DIA
2-2-1956. CUJA PUBLICi\ÇAO SE
RIA FEITA PC>STERIORMENTE.

I

.ll'03to o pito de cada lJillo, tirando da..
tCr1'a o scu sustento cl1t;l'e esp~uhos e
a.brolbos". De a,OI'do com a. prtl.':Cri
,ll.o billllcr:!, o homem tem dll GlraL'
da tm'ra o seu sl.1'ltenlo. para. o sus
tento do homem. tres súo lIS neoea-'
sidades essencinis: a do. hallito.çüo, ilI
do vcstu&l'io €' a da alimentaçáo. S(l
o homem nilo consegue rcallZllt, al
glU111:! dessa., tl'éa condiçõll6 essclIciaif.!
para sua subsistôncia., temos a apon~

tal' o dcfcito ela terra, o da orgam
znção boclal, ou o defeito dQ próptl(l
homem,. i;:lc o deIeito é da tC'rm, qll"_
11ão ln;ociuz. temos de fazer sua cor~

reçáo, dnndo-ihe a.s condições eSSCl\
Opctl!.n:;) 1; v,ldumD . u!'a,tiiJ up llllJoOii
a O\)'lspa 0P]111ilS Q 'o\)~ua 'lU e.l'IUJ
'o!1~I)[ll-lOJilP no U!~S~IOUl ''llHU9.tJuo:J

,ilPUP!~Uel~;)tl! cns UlilCl 'wawol{ 0[1 '/
Ol[3l.P o opu·~n~ . [UrJoS trç:JUi.'lSrlC.OrJ
u lilAlssod Jtm.tOl ap \UlJ o tUOO 01)0
-l\po.tcl up 01J31nQJJ1SJP 11lUOj:JUl 'uraá.
no IUInos o!1bU[s!~.[ ôp o1jÓclllnwO,lú.
ulôd 'opn,~:;r op <ll!cd .tod o1;tóuaJUilWI

J11 'O~lUJ 'as'U;)lm~nr'so~nod ,~ sovra.
9~U IIp-~lntUnoll 1JZanbp up 01!5jM!!l
'S[P !l[ad 'anculad 0llll G'nb '~!lIJOJI o~.,
-uZ;UU:iJ.10 IIp 9 0llajap o 'w~Jod 'ar.;
. n\!~ll.lllltUa B ~ 0llón!os II 'olJilulndülÍ
11 Sjl1tU 1l1Ualsmf olJtl u.IlJt '1l a FMJIl
-N(ldtUl 9 ,o1}ôaJlOO Utsa as ':>la 'S'S3jU
-:li» lIaQólPuo:J ap sUJ.lOtHam '90qnpn
·o\l~~!!.lJ! WOJ '0~6npoJd lln! V 1l!1llJo
complcmen tal' essa neceslsda,de. Se
porém, a incapacidade resulta de d~~
feito de eduoaçâo, como pl·egulça. ina
bilidade protissional QU vicio, a in
tervençlÍo de\'c ser fE'itlt no sentídodll
correção dos há.blt<J8 e das pos'!ibm
dados desses homens. Ali, o. cl1ridnodc;
aqui, a educação. .

O hOmem, assim, é o motor pro
dutivo de suas lleceSlldlldes. Quando
o motor para, ninguém deve arl'&II
tá-lo pe'la estrada, mas ao contrárIa.
CQI)'eroi-lo. A. v&rdad~lr& oarldll.(J6'
não é. dar no necessitado, e sim evitar
Que haja neeessitados. Em certos CI1- '
SOl!. se existlSBejustiÇlil não seritl. ne· .
e&lária a caridade:

O contrário, a Simples distribuiçM
de oferendas seria.. voltarm06 à pol(
t1ca dos r.oma·nos do Paue1n et clr
Cl!1tses. A alimentaçlÍo gratuita 'lIII,'
maMas, conduz1ndü-as ao ócio e t\
iluprodutividade, pl'oduziU a decad.ên
cia <ie tõdaa as civlll~ações que !lo
pratIca.ram: Roma.. França, Portu
gal/ etc. Em França eram 05 pemio
IUStas cio Estado. Em' PortugllJ, coul
o ouro do Brasil. ninguém mala tra
balha.va. Tôda sociedade que não re
pousa 110 trabalh<l de>cEilI. O trllbn
lho é um dever social, re:/)a nOBSl
COl13tltulção.

E' bem certo QUe Cri6to féz o m i
lagre da mulUplJcação dos piles. m.."
ti também certo Que Cl'lsto ae deccn
clonou pt'üCulldamente quando veritl
cou que aqU€'las turbas o acompunil,l
VIHn apenas para que reproduzis.'lc o
mIlagre.

t.evanto a sessão desilm:\I1Jo n se- A~Lm como el'l um êrro pretCll':' ,
guinte: . se combate!' a questão sacial con' "

Policia, porque el'a p!'o.blema. de :I' -.
tamento soetal, assim também li (',"
pretender-se combater a ll0l:lr~la "
favei&.s COlll a. simples oarldade.
cal'idade aí é verdadeir:\lnente i'
tnlditória.

A favela 'é um 'falo social ctUé"
rêncíll de uma situaçllo SOCla.Í do ..c"
de Janeiro e de sll!l tl1pOp,"afl1l>. I~ •.
()S favelaC:JS, ~lío vitimas dêste ca,!Jl
Iismo dt'SUlllano Que, construindo '
Copacabana a maior monstt'uoSil!'
urbanistlea do mundo, deixOU sem t· .,
uma popula'ção de meio milhão,

O SR, COLOMBO DE SOUZA: almra.s. Se queretnres()lver o prolJiCI ,
dll<! favelas,. pO!' que eln cada IM.

: Senhor PI'csidente e Srs.Depu- mento não se reserva pllrte para s','·
'Gados. na Bíblia. está tóda a verdade IutlHzada pela pobl'ezo.? Se se pr··IQue ê una e indivisivel. porque cones- tende resolver o problema da.r fave.
I ponde à l'ealldade das causas. Como 111.1, por tlue n:\o se el(l~c (l contribul
'I as verdades moraIs não podem con- çRo do Jóquei Clube qÚE', nu RIo, em
. !lUar rom n" vel'dadessociais, nem 195~, mo\'lInentou Cr$ 3.058 rnUM ... '
melilll(J com aos verdades técnico-clct1~ e o de Silo Paul<J Cr$ 4. 575 lll11hlj~,s?

~iflco.s, "'-s vel'dades, ombol'a m()l'aÍll. Ca.'Io paga.,sem o mesmo ImIlOHt.o dlL
:Iue ali se encontram, são também Lotel';a,.- tel'ÜllU08 grande~ fUtlcl{\~ 11',11':1
verda.des economlcél.'i e sociais. coisall gl'RndiosaH. Se illSO é conC<',l-

?:lis e~Gá escrit'll no G,J7Illsil quo. o são da o'J!'l:ucala. devo ser feil,u ~.
\ "lIomE'm l1Inassar~. com suor (1" S0U i Clt,~~, da ,f!t'11I0 b01fl ...

Sf'l'~ipe

Armnndo Rcllcmb~rg - PRo
Sc'~n, Dõrin. - UDN,

BahIa
Alj ..,mnr Baleeiro - UDN.
Al"!sio de Castm - ?5D.
AU'fusto PÚblio - PSD.
Au-rusto Viana _ ,PRo
Cnrl'ls Alhllqu~rque - PRo
D~ntas Junior - UON.
Lui~ Viana - PL.
0'.'\\';0 Mnn~abcira -- PL•
01i',p.il':I Brito _ PSO.
Rr.lncl Cincurá - UDN.
Rui Santos - DON. '
V'i1S~,; F'i1l1'l _ UDN.

K'ipíl'ito Sant() ,
J~rN'son de Ao;ular - psn.
Nanoleão,' Font'1l\elle- PSD,

Rio d.' .Ta neiro
CrNúl;n Mcma _ PSO,

Distrito Federal
C'U"IlS L~r-erd't - UON.
Danton Coelho -'- P'l'B.
M:\.l'ío M~rUn~ - UDN.

M;na. G~r~is

Af~nso A.rlnos - UDN.
B!1:lc Pinto - DON.

Ainda ontem, o Dh\rio cl~ Nolidas. I O SR, PRESIDENTE: Carlos Luz - P50,
Im. ttlilllche,e lla sua prllneil':\ pÍl~lna, I ." Cle:nente Medrado - P·SO.
anunciava o con,r:lste des>:c eSp~8!e! - E'!lo.acta () hora, vou levantar a Dl1el'nUlndo Cruz - PRo
deeslllo:a' - esmola no seu \'UIW'j SC>SRO. Gustavo CllpanQll1a - PSD.
porque é empl'éstimo ou il!l~!lÇlll" , . -.- Ilar.lr Lima - P"I'B.
mento ..... "-In relação iQtlele :::mnci: I PrOjetos despachados Israel Pinheiro - P80.
emllréstl~o qUe se r:u.iazc,t' ítJ E~I'1 aS Comissões Jarder Albcrgrirla ~ psn.
to. ele cerca dc 3 bllhoes Cle dOllll'('" JosP Bon't'<icio - UDN,'

'des;,I:l:~l~~,i~cgr;,l1~g/~L~l~~'t~~~ ~~~_ Projel.o dc itclóolução n,' 53i' de 193ti. iri~~i~ú;qei~in; ~~~DN.
tira de co:aboração com a Ame!'l'.'a: llct'e>-eellla paragl'afo ao a~t go 39 cto MCI~des de Souza _ PTl3.
do Norte e demaIS naçõe& nmel'lea.! Rt'glr~'elllO Interno da CUl11:lt'a dos Milton Cl1mpos _ DDN,
nas. Sou rudemente hOliLll a polltw:l D0pu,~clos. . Olavo Costa _ PSD <.2 d~ março
l'el'melba dn RÚSSIa Sovlé:Jca .• Ma." A lVlli'SA ,de 19;;6).
por maIs ele Ul.na vez. tenho, tlest~ .tli- I Projeto n." 1,018, de 1956. assegura OSC~1' CO!'l'ên - UON.
lI,Utlll.. cfC. lto nllnllns que,IX.as e cntlCas ,as ga, l'antl:tS. ,d:t~ lei~ trabalhi~tas eI Otndllo N.egríio -PSD
à pol1dca econ~mlca ela :"111erlCa do de prevldêncio., s()ci:ll. aos que, sem StaJ'lIng Soares _ FSD.
Norte. em reJa,ao a.o Brasll.- o Bra-. pertencerem ao Quadro, prestam ser- Último de Cnrvalho - PSD
SI1. seu amigo d.e toclas as !lOras, co- viço remun-erados, às instituições tle Vasconcelos Costa _ PSO.
laborador de tudasas guerras, quc previdência s()dal, Valter Ata!de _ PTB.
,perdeu metade d:! suas tropas. n?s IU-. SâoPaulo
'tas contra os submarinos, no u,lt!mo A COMISS.\O DE LEGISLAÇ.li.O Bra.silio Machado Neto _ PSC.
confllto; que mandou SUQS mnterlas-' SOCIAL Br"~a FlIho _ PSP.
:l?r~m>15, cllviou seus filhos para mor- Projeto :n." 1.017. dc 1955, Autol'Íza Cal'melo P' Agostino - PsD.
leI lias campos, da Europa e ccdeu o Poder Exe<:utivo a abril', pelo Mi- Carlos Pujol _ PTN.
suas bases, lndlspensáveisPllraq~le nistério da Saúde. o crédito especial I Castilho Cabral _ PTN.
a Am~rlCl\ do Nort!! fizesse l\ invasao de Cr$ 2,000.000,00, \)lu'a oc()rrer com I COI'\' 1'Ôt·to F~rnallde~ _ 1'5B.
~i& A1!,~ca e da proprla Europa .. ~e: as despesa~ de desapropl'laçào. por' Da?oberto Sal~s _ PSD.
Ieda ess:, amigo tratamento mais 80 utllldacte publica. de Imóvel situado Herbert Levy _ UDN.
hclto pata que. de maneira mais eh- em RllClle Estado de Pernamlluco Horácio Lafer PSD
cp'z, pudesse mesmo o.judar aos Esta· ' ., . - . O·
dos Unidos, nas horasdlflcjeis e A COMISSAO DE FINANO..\S João, Abdalla - 1'5 •
amargas, quando o Brasil é chamado LaU! ", Cru?, - UON.
e está sempre pronto a atender aos Deixam de comparecer 0,8 Se- LoUI'CIl'O Junior - PRo
apelos daquela Nação. nhorea: Luiz Frnnclsoo ~ PSB.

MIÚS de uma vez. tenho erguido Félix Valois. Mal~ LeJlo - PS1'.
minha voz contra essa poUtica. Que. ."mazonss MaI!o EU!(enlo - PSO.
1'0. daqui, fa~er apêlo ao Sr. Vice- Antunes de Oliveira PTS Pa~".eco Chaves - PSD,
Presidente da América do·. Norte, no Pará ., . Qul!'!no FerreIra. - trp!'l',
sen'tldo de que abra um pouco t\8 ar- João Mene~es _ PSO.' Ranlcrl Mazzllli - 1'",0.
CRS da nação americana. que os· 35 Lobão da Silveira Roxo l,ourelro - PR..
ll1i1hócs de dólares são soma inslgn!- Lcpo de Castro":' PTP. 8alles ~Ilho - PSD.
ficante, face às grandes necessidades, Maranhão Yuklllh'!l'u') Tamura - PSO
I! prob'emas do Brasil, que precisa Newton Belo PSD G01"'5
ittdustrtRllzar-se, '!ue precisa deixa: Piauí - . Benedito Vaz - P80.
de ser um fornecedor de matériaspri· Sigpfredo Pacheco _ PSO João d'Abreu - P8!.
m~.., Que precisa deixar de ser um CeRrá • Nlcan()l' .Sllva - PoP.
Pi1l5 essencialmente agrícola ou pas- Adolfo Gentil _ PSO. 'parlllla •
torlJ. para ser uma nação industrlall- Ernesto Sabóia _ UON', ~tvonglr Cortes- PT8.
2l1da, e ter .com que aperfeiçoar SUaE Frllqelsco Monte _ UDN'. .F'lrman Neto - P80.
matel'las-prlmas, criaI' seus produtos Lln' CavalcantPsP Helt()r Filho - PTB.
e não, vendé-IOs, eomo faz, em bruto, .11 '. e -. Luiz Tourlnllo _ PSP.
ao cstrangeiro e depois re-importá- Pel ,o TelXetra - UDN. Oliveira Fl'anco _ PSO,
1 t "d . d lllo Grande do Norte05. num a -eS,Q o de verda eira i1lcll- Aluis'o Alvcs UON S~nta Catarina
pacidade, " -. Adel'bal Silva _ psn.

O Brasil prccisa tcr a sua liberdade D}Jlma Marinho '7 DON. Atilio Fontana _ PSO.
e a. sua independência econômica. Ellle; Var0la - .p""',E'. Celso Branco -UDN.
El1Quanto a América do Norte, quc Gahã~. de Medelro.s - ;Sl? Joa~uim Ramos _ .PSO.
tem contado sempre com o Brasil nas Teodollco Bezeua - P"D. Wanderley Ruop _ UD1/.
homs difíceis, e obscuras•. não se re- :e'~rajba. Wanderlev Jüí110r - UnN.
velar verdadelra amiga aJudando sé- Ptaxedes Pltllnga - UDN'. Rio Grande do Sul
ria e cfi?a7;mente o nosso Pais a er- P~rl;a~buco . Cesar Prieto _ PTB.
[luer-se. llldustrializar-se e a melona- Ade:mar C.ar~alho_ tlDN. CoeihO de Souza _ PL.
I,zar sua agricultura e pecuária. não Ant,:,ni.o Pereira - P8D. . Cr09.cy de Oliveira _ PTB.
cmn. esmolas. ou aux!llos de que nâo Her?cllO do Régo - PSO. Hel'mes de Souza _ psn,
pL~CI.;al1:os, mas com financJamentos JOS? Maciel - FSD. Humberto Gobbi _ PTB,
e empl·(·'tlnlOS. qUe temos com que Jose Lopes - UDN. Joa~ulm Duval _ 1'80.
p;, ,al', o, E"ta dos Unidos não terão Mour,\' Ferna.ndes - PSO. João Fico _ PTB.
c'cl'lOns:I'~",o que ,,'io nossos verdadei- Ney Maral1h~o - PL, ! Ui1 Compll.f/;nonl _ PRl?
r'l,'~ ";ll1lg0,' Os f1migoló llfLO são {l,i Osc~r C.amelro :- PSD. RaU'! PilIa ..:.. PL.
0,: .n~ll1 ,.,:\l·te ne graldes b~nqL!e- Osv~ldo L.nna F'llho -;: PSP. Tal'so Dutra _ PSO.
t. :, n~' :csr,:; palaclllnas: de reUl1loes P~'llo Gel1nano - P"O. Unlrio ~faehado _ PTB
/-,,) ,!~Ll'11n~l1Ltl.l;'; e . prr.sldenclals;., os PIO Guen'L\ - UDN.
,w:cgo" ,'''0 8quélcs que ajudam os Alagoas
Se!l:) a:11t!:":,,, ::l. snÍl' das dificuldade~i, Al'lll~l'lrií).1.lngcs _ UDN.
','I" I.hes ri. o " 111:'" e os apoiam para J",o :\farla - UON.
'1

"
" eles ,.,0' ',1111 rc'oll'er scu;; proble- Oer~n0 Cal'leia! _ UDN.

ll.~;: C ;:';C~l.lil' a nUlrcha clo.~seus ~Io
rH~'·,·~:; des'1~10S na estrada d03 .~eculo.'j.

O Sr . .'1/l}·élio Via.llna- Permi~c
V. ~!~Cl:l. um, npnrte? , .~

O SR. ARRUDA CA.:\IARA - Com
1:1 n 1 '0 prazer.

.~ Sr. AurL'lio Vianna - Parece que
O;, .>OIlS: v_IZlnIlos para Os grandes nru
pns ecollomicos que dominam o" DE""
~:'~o, Unidos "ão aq lléles países que
llt3~1l Pl'OXlmos elas fl'on:eiras d:t
UlliaO Soriética, D~i os empréstimo"
.:lO E~ito" d!li os .vuHos(),s emprést!m~s
ao PaqUl.5lao.

O SR ARRUDA CAMAR,\ _ A
!!l~~.1"lal'tl\. do :Vlarc.chal Tito, tem re.
cehtdll .'omas ~orda,.

O .~r. Ostoja ROg11.lk! _ A Turquia
tambem. '

O SR. ARRUDA CAMARA _ !\
TurqUia, c as divi'rsas OUt.ras na.çües
con;emplaelas no Plano Marsh~ll.

].1,-". Sr. Presidentc. aqradecendo e
hom~l1agen ndo o ge,llo tolCI',11lte e de
mocrátIco dc V. EX~if1.. encerro mi
1111R~ considcrações. d.eclal'a.ndO' mas I
uma vez. que votarei contra o Dro
,i~to, pe!ns razões aduzld:l~. (lITuito
bem; milito bem\, \



Fevereiro de 1!;1~O ,..-;.,
_~:::::l

há pouco no éorredor - a êll! dll'lgido
por seu irmão, Nelson Reis. O Sr.
Nilo Reis, s,e me não engano, deve
~star nos ouvindo O cnbograma está
assim redigido: "Nilo, sua casa vai à.
praça. O Dr. Edésio aconselha pagai'
., Instituto." Veja V. Ex.": é o Ins
\ituto dos Comerciáriofi que leva li. ,
naEta pübllca um casebre - mais
1rave ainda - nã,' o~rte!lce ao op~
('árlo ma~· a um· filho menor dêste.
O Instituto vende. coisa Inconc"bl-,
'leI, Imóvel pertencente a e> s li.
crlanc31 ..•

O S~. COLOMBO DE SOUZA 
Para 1~ strar a observação de V. Ex,"
eu teria de apontar dois cafOS conhe
cidos por mim. no m~u Estado. Um
dos Institutos de Prl'vid~ncia penho
rou e levou. a hnsta pública máqulnnR
de sanateirocom 'que o IndividUO
mantinha R sUa oficina e.. através da
Qual. oottnha meioS para alimentar a
sUa famma. Outro caso em que um·
Instituto de Previdência penhoroU P
procmoU levar à hasta oúbl1ca apa
l'ell1Cs de Raio X, da santa casa de
Miserlcó~'dla de Fortaleza . Es~a ' é
umn. polftica verdadeiramente CTlI111-.
nosa dos Institutos de Previdência,
que t,rnzem o dinheiro de todo oB~·a.
sl1 para fazer arranho ·céus luxuosos
no Ri" de Janeiro, Irnll,wtand<l 11141'. ,
more .da Itâl1a para melhor engana
ná-los!

O sr. snuto Maior - Pei"U1lte-me
um aparte? _

O SR, COLOMBO DE SOUZA 
Com muito prazer. Ouvirei antes, o
Deoutado Ponciano dos Santos

O Sr. poncla~o dos Santos - Que
"ia apenas .colaborar com V. Ex" exa
tamente 001' causa dêste fermento
das revoluções é que devemos ir pro
curando resolver parceladamente na
CO"dlções das multidões ~ofredoras.

A rebellô.o das massas, de que nos
fala ortega Y Gasset, que há pouco
faleceu. é escudada exatamente neste
ponto de vista. Para. que se afastcm
as causas da revolução QUe ai está
ncs ameaçando, é necessário que se
criem condiçõe~ humanas de vida. O
Romano Pontlflc,e, Pio XI. também
repetiu a mesma Idéia de Ortega Y
Gasset. Torna-se indispensável criar
condições humanas e de se ir afas
tando o mal da mentalidade dessa
multidão sofredora.! E' certo o Que
V. Ex· diz. Não devemcs favorecer
a vinda de mUltidões para o Rio de
Janeiro, porque aumentam os consu
midOl'eS' e diminuem os produtores.
Ao se discutir aqui o projeto da Fun
daçÃo da Casa Popular, fui contra a
Idéia de se deixai as verbas no Rio
de Janeiro. A maior parte deveria ir
para () inter1or, a fim de lá ollecria
rem núcleos populacionais. Infeliz
mente. grande parte dos Deputados
foi contra a minha sugestão, A pri.
meira coisa que l'adica o homem à
terra é a casa. Os americanos, quan
do aorlram as regiões do TeXaS,
criaram os lIo7llestedds. que fixou o
homem à terra e transformou aquela
reglfio árida em uma região útil. De
"emos fazer assim para que se obte
nha o aumento da produção e a di
minuição .dó consumo.

O SR. COLOMBO DE SOUZA _
V. Ex," tem raZão; essa situacão, no
entanto. 11UnC!\ se corrigirâ cóm pa
lavras, mas com fatos. E quais os
fatos que estamos presenciando? Es
tamos vendo que, enquanto todo o
Nordeste brasileiro se debate em mais
Uma crise climática, levando popula
ções InteIras ao desespêro, o Minis
tério da .Viaç1i.o determina um corte
nllS verbas de assi['têncla aos flagela
dos, um corte de Cr$ 267.000. 000.00
nas verbas constitucionais destinadas
àb sêcas. E. enquanto Isto, abrimos
um cr~dlto ilimItado para con.struçlio
de um faustoso Palácio da Justiça
que terâ 22 andares e 13 elevadores!

O SR,. PRESIDENTE - Atença.ol
Informo no nobrl' orador que dispõe
de apenas 4 minutos para concluir
seu dJscur~o,

O SR. COLOMBO DE SOUZA 
SI', Presicl€ntl'.pl!l;O. na forma regi.
men tar, pl"orl"ogaç~o da tempo de que

~S.~çã~, I,OIARIO DO CONGRESSO NAr.IONALSábado 11
r

O Sr. ponciano dos Santos _ Prea- es! CQ.rtllago. Z' pret:illo diminuir n anos, os nol'destlnol ele pires na nJúo
tei atenção !lO que V. Ex." dl,sc a concentl"llção das rIquezas na area do a pedir. dinheiro nos ministérios para
respeito da caridade e de seu papel Rio, de São Paulo e de suas perlférias. re~olver aqullo que devi,lo ser a pI'eo
lla questão social. V. Ex.' sa,be per- Ninguém detém a população na 811a cupação permanente dos nos>Qs go
1eitamente que dois prill~ipios funda- ânsia de melhorar de vida. Nln!l'.tem vernantes. Concordo. com .v. Elx,",
1llentais radicam n vida socia-!: a jus- se Iluda cei tu.!rCl cela. Si não l·e.o!- nomem devotado aos problemas da
tiÇJa social e a caridade. Quando a vermos la o pl'obJema, éle vII'á nos quela região, problemas em tôrno dns
justiça social não é suficiente para .tragar aquI. . Iqaais tem produZido trabalho d.e j'e'1J
rcallzar alguma, obra, então entra a O Sr. Frota Auular - V. Ex." tem valor, ...
caridade com seu auxllio para que se tôda razão. Não é justo se p:~nda O SR. COLOMBO DE SOUZA 
evitem as minas e 'os desca1Jabros so- essa gente no interior 8em .he IUI' Bondade de V. Ex.".
cinis. E' exatamente o que V. tx," confórto, POIS. diante da neceSSidade O Sr .. Maga111áes Melo - ••• no
('stá frisando: arranha-céus, de um úe confôrto, vem a migraçflo. O ao- sent:do de que se revolta' o Pl·o':lle.ma
h:,do, e as casinhas. de lata c de caJ- vérno, os podel'es pilbllcos é que ll~- dentro de um planejam.ento econômt
l':áo. de outro, formando as favelas. viam Intel'vil' Ul'gentemente no as- co, sistemático, lógico e Cientifico. p
:m' necessário estabelecermos a dlfe- sunto. Do contrlU'lo dá·se o qUe V. não como mosaicos, pois as soluções
rel1ça já acentl!ada há mais de ~cm Ex." está acentuando. parciais nem sempre dão resulta:iIl
anos por Frederico Ozanan, Balm'5 e O SR. COLOMBO DE SOUZA - relativamente longo e de valOr pOIi;
outros: uns, excessivamente ricos. que Precisamos evidcntclnellte, de uma tivo.
nem sabem onde colocar o dinheiro poli~lca geral, de um planeJamentJ. Por isso, quero apoiar a observaçã')
e outros que não têm seqUer o ne· O Sr. Frota .Aguiar - Porque o ele V. Ex,", ao condiclOnarElS ~OJ'I

cessárlo par!1J viver. Se. a,gol"'l, o pro. pl'oblema é nacional. ções parciais a um sistema de "iane
jt'to volve os olhos pal'a os qU~ não O SR. COLOMBO DE SOUZA _ jamento mais geral.
têm ondf! morar nem com qtle viver Não o resolveremos de manei)'a nc- O SR. COLOMBO DE SOUZA 
e habitam em .amontoados humanos. nhuma por estes processos. Cada W~ Sr. Deputado. V. Ex'" d1z multo bem.
numa salinha que lhes serve de sala, mais se agrava. O problema c nncio- A Revolução F'I'anC€Sa foi uma revo
quarto de dOI'mlr e 19ar das I·efei. nal de Inálcima Importancla, _ não lução exclusivamente citallna. eml
çúes e cosinhta; se qUisennos crlar pode ser solucionado llPenas com pe- nentemente polltica e cultUl'al; te\"~
condições hUlnF••nas que Iláo e~ta bele- queninas medidas de orelem pUI'lllnen- ~tla fermentação nos 800,000 mendigos
c;am essa dlfel'ença f1agrant~, Vo~sa te administrat:vas e imediataS. ' que, à época, habitavam Paris.
Excelência, no seu espirito cristão, O Sr. Magalhães Melo - O mo~ Pois bem. Srs. Deputados, se vam».'
estará. de acMdo com ésse projeto cambo, em Pernambuco, também l! alln1entar uma situaçiio econômica f
c snberá também que. ninguém me. problema nacional. Ass,m, desejnrü\ soeial no Rio de Janeiro. onde os mar·
lhor que a· Igreja poderá l'esolvc1' o Q,ue a Câmara examinasse as emendas ginals aumentam numa progressão
problema, como resolve nos hOspitais. apresentadas pelosJ)~putados Pontes geométrica, como Iremos amanhã r\'~'
nos orfnn,atos, .nOS dlspensflrirs, desde Vieil'a e A1'I'uda Câmara, no semldo ',~I' eESa onda, pôr um dique ás trans
Oll tempos de São Vicente de Paula. de combater fenômeno de maior ex- formações sociais que a misêria l' a
ela-ndo pão e dlstribulndr a caridnde tensão eXistente no meu Estaao. fome costumam ditar no Universo?
ao lado Qa justiça so~iol. O SR. COLOMBO DE SOUZA - O Sr. Frota Aguiar - Tais mendl-

O SR. COLOMBO DE SOUZA _ V. Ex." o faz, com seu habitual brl- '1'os foram orientados e dirigidos pelos
Sou grato. ao aparte de V. Ex.' que 1l!antlsm~, O problema das favelaS ide.llistos. A História pode repetir-se.
registro com prazer. nao é pnvativo do Rio de Janeil'o, O SR. COLOMBO D-E SOUZA -

Mas. por mais estro.nhoque pa1"l'ça, mas de tOdas as capltal5 do BraSIl. Justamente, êS5e~ Idealistas tomar~ltn
a concentração das favela.s nus gran- Os próprios repr~sentantes do Estado cont~ da massa .para fazer transfor
eles cidades prlllcipalmene J;O Rio de do RIO de .Janeiro trouxeram seu de. maçoes muitas vezes Violentas e sano
Janeiro, é 'mn problema ~minente- polmento. ~ problema das faveias em guinárias. E' e~taa situação que d,e
mf'Ilte 1'.111'31. Não se trata de pl'O- Niterói é tao gl'ave como aquI. Nas vemos ver. Nil.O devemos, absoluta
blema essencialmente cltadlno mas mocambos, em Recife. nas âreas dos mente, cuidar apenas, dos favelaooS
fundamentalmente rural. porque cios capitais, que se estão desenvolve~1(jo ~ue aqui Se encoptram; devemos ',er
caompos é,·que se originam os favela- ex~aordlnariamente. a situação. e ,a. os fatõres detel'mmantes da sua vlnrl?
dos e, lá devemos buscar as soluções. me.ma, enquanto os c~mpos estao ri- par~ o Rio de Janeiro e. verlf!cnl,

Devemos aCabar com esta atitude de cando cada ve~ mais ressequidos e aln' 1 INI~. que 56 a doaçao de UlTl~
tratar os problemas municipais do com sua potenCialidade econômica QI- r:a;R n esta gente não .resolve seus
Rio de Janeh'o como problemas na- mlUulda. Esta, a dura, a crua, reail- prOblc.!l':'s fundamentais. Além da
cionais dade, que devemos descobr!l' aos olhos habjt':lç"" outros problemas a am-

Vejamos, nobres colegas. do Brasil e aOS ouvidos dooll govel'- gem: vestuário, alimentação, educa-
A Fundação Leão XIII diz no seu nantes. . . ção. Afirma ainda Categoricamente a

~datórlo que: O Sr. Mag~lhães Melo - V. Ex." Fundação Leão XII em seu citado :e·
"Grande porcentagem <los mo- tem tOda razao. Agora mesmo, ce.l- latórlo, g'ue resolver o problema da

l'adores de favela provém dos Es- renses, paraibanos, pel'l1ambucanos, favela nao é, tão só, resolver o pro
tudos do Nordeste e dos Estados enf~m, nordestinos de vários EstaCllls blema d.... habitação. ç, antes de tu
pr6ximos ao Distrito Federal no- estao sendo Vitimas do flagelo d:!. do, resolver a sltuaçao de vida .10'
tadamente Esplrito Santo, }~lo e sêca. Tôd~ vez Que n6s, homens tla- favelad(). um pr()blema humano e ,c
I1vIinas. São famll1as de sel'tane- quela regiao, nos alçamos à tribun~ elal. O favelada,. C(Jmo hOmem, pre
10s que venderam tudo que poso para pedir a at,enção dos poderes pil- cisa além da habLltação, do vestuâ·
suiam e emigraram para a Capl- t>l1COoll, procura-se fazer um pouco ~e rio ~ da alimentllçuo (educação. e di
taI Federal em busca de uma llu- fantasia em tôrno dêsse lenómell0 lao versao),
são. AqUI 'chegados, são lançados grave, que d,:via constituir a const,m- O Sr. Ca~los Pinto - permita Vos~
na competição érdua da vida diá.- te preocUpaçao C!os govemos, nll.o essa sa ExcelênCIa qUe eu registre no I)I'i
ria numa grande metrópole. .A e~pecie de 1l1digencla pel'lódica a que lhantlsslmo ellollcurso de V. Ex.& ...
grande maioria consegue man- sno forçados os parlamentares d(lqu~- O SR. COLOMBO DE SOUZA 
ter-se numa vida mediocre e in- la região, Diz-se, até, que, o problema Obrigado a V. Ex".
rame a ela agarrada sem querer da sêca é elo domlnio da literatura I: O Sr. cnrlos Pinto - '" um fat.o
ouvir' falar em VOltál' ao Estado da poesia, quando na verdade li ~ue gravlsslmo. Antes, porém, desejo fa
Natal. Outros porém, não se aco- existe é lClgrimo.. é sangUe, é fOllie. zer sentirá Casa que não sou :lb
modam, em absoluto e aceitariam Um dia eSSa Nação ainda há de saber solutamente de outrEl religião. Sou
retornar ao campo desde que em que 11 fome pode, de uma hora;Jar~ cat611co e, como cat6lico, é que estou
condições mais humanas de. que outra, tl'a~sfol'mar-se em ponderável C(Jntra a aprovação do referido pro
aquelas el11 que viviam". (Pâll"i- fôrça polltlca, Isto porque, afinal de ieto.
na 27). . C(Jntas, as dUM maiores revoluções do O SR COLOMBO DE SOUZA _

l,)\lp.r dizer, saem os moradores do mundo de que Se tem noticia - li E' um direito de V Ex •
r:l"lIpO. chegam na Capital, provam de frallcesa e a russa - foram sem dú- O Sr. Carlos Pintó _ :S~u católi
t11l1. relativo bem-estar social e nunca vida impulSIonadas por essa fôrça Que co repito. Minha fa11l111a tôela é ba
lnlllR se acomodam, se sujl'ltam a vol- elnana dos ho~ens deses~rados pela tl~aQa; eu. sou batizado. Em maté
tal para o ambiente de ontie provle- falta de soluçoes dos governos. Ha ria de cntollcismo ainda não me con
r~m. outro fenÔmeno da região nOl'destl· fessel porque até'ago;a não encontrei
~ SR. PRESI~EN'l'E - Permita V. na que agora mesmo está ~as5ando um padl'e capaz de suportar minha

F.x. que o Intell'ompa para subme- na terra que mandou V. Ex. ,repre. confissão (Risos ) !Õ:ste é o únlC(J
ter à votação ,o requerimento do no· scntantel:ustre, ti estll Casa l! ... motivo. Ma~, o fato' gro.ve que quero
.?:c Deputado Jefferson de AF:uiar no O SR. COLOMBO DE SOUZA -: registrar no discurso de V. EX." é o
,l nUelo de ser prorol<ada a se.ssão 1'(11 Multo obrigado a V. Ex.". seguInte.· O Instituto dos Comerciá.
l;nla hora para se encerre a dlscussâo O Sr. Ma.galhães Melo _ ... está- rios. Il quem também cabia a obri
''0 Pro,leto ~49. se abatendo sôbre todo o sertão per- gação de sOC(Jl"l'er os operários, está.

Os Senhores que aprovam o requ~- nambucano, onde os matutos e.os fi- praticando polltlca completamente
rlmcnto queiram cons-erVllr-sc como lhos de sel'tanejos jâ proeurom a cha- diferente, NO Estado. do Rio de Ja-
~p encontram. (Pausa). mada região do sul em busca de tra- neiro, está. levando à praça casas

Aprovado. balho. Para easascomo êste, não ell- tomadas aos operários que ficam na
.Agradeço ao nobre OraClor. centramos solução efetivll e conti- miséria l' se encamln11am, natural-
O SR. COLOMBO DE SOUZA nuada, a despeito dos' dispositivos mente, para o Dlstl'ito Federa!. An-

Precisamos, antes de mais na~a. re- constitucionais. Por Isso, o prOblema teontem, chegou a esta cidade um
Ilolver o problema rural . brasileiro. da sêca deve ser encarado como pro- operário, o Sr. Nl10 Reis, enxotado
1>t'sde o Inicio de meu mllnd:l to tenho blenJa econÔmico, constante, a fim de pai' êssl' Instituto e, ao chegar aquI,
Jelto dêsse problema o mcu Delelld~ não assistirmos, como em todos OS l'ccebeu telegl"amn - que me entregou
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diaponho pal'aeneerrar mlnhas cora- blicos e procurar, também, um adjU· nosa. Ameia há poucos dillll foi tra.- tre OI operários cltadll\OB. Ela cl'lou
.lderaçõell. tôrio do Tesouro Nacional. zido a esta Casa odepolmenta de um em verdade, M lado de tod{ljl O/J PU-
'O SR.. PRESIDENTE, - Deferido Esta a situação do BrasJJ, meus no- nobre Deputado de Goiá" a. reapelto. tros direitCl/l, de tóda4 a.s inatit'.liçõe.!i,

'O pedidp. V, Ex,& dispõe de maU; 15 bl'es colegM, E' imposaivel contlnuar- Em meu Estado enquanto o produtor de todo êstemovimento verdadelra
n1illutOll, Falará. até àl; 17 horas, mos assim. Enquanto no DJ.strito 1"e- l'ende um ,aco de nlJJho por ........ mellteblológico que foi o da "Caâl.ll

C Sr. Br1'zzi Mwdonça - perml- dera!, a renda média ~tá. na base de Cr$ 100.00 - que é o que êle gnnha taçiio, do operário às nova~ conclíçóes
te-me um aparte? CI'$ 19,000,00, no Piauí está na base depcls de todo, o trabalho ,e de tOda sociais, criou antes de mais l1ada,

O Sr. Souto Maior - Permite-me de Cr$ 1.200,00. Como se manterem a faina, - êS8e produto ,chega a consciência do valor do operário, E
um aparte? numa Nação, desníveis tão grandes, ponto de consumo com o preço três um!l da.s COiSM Que me orgulho dI)

O SR, COLOMBO DE SOUZA - situações verdadeirament" contradi- vêzes majorado, isto é, Cr$ 340,00: ver, em, minha tena, é a cons~iimcla.
Queria conclul'r minha argumentação tórias? Sabemos que a. humanidade Quer dizer, O intermediârio ganhou do operário de hoje, como fator, c<ltno
e ouvirei primc!J'o com prazer o apar· é como a água. 56se movimenta duas vêzes e meia do valor que é all'i- colabot'ado!' da produção nacional.
te do nobre Deputado Bruzzl Men- pelo Interêsse econt,m!co; ela se mo- buído ao produtor. Como isso, tudo P (Muito bem) • .ele já é panlclpe da.
dança e depois o de V, Ex," vlmentn a través elO.'! beneftcio~, se mais, Ass.lm o produtor fica COol li d - J'

São êStes os tatos, Não adianta fa. lá. essa gente vive desgraçadamente e menor parte, com o numr quinhão, E ~~n~~11l~~,' a tem Um seutim~nto do
larmas e pedirmos reformas sociais se aq~i tem, pelo menos, a jlrOmellSa, as populaçÓ'Cs do lnterior I'ão-se tal" Sr. PI,'esidente, SenhOl'U De",lIta-
lIa hora precL5a não estamos aqui a esperança de passar melhor, por nando cada vez mais debilitadas na d
prontos li Impedir, que se pratiquem que não emigrar para cá? A política sua capacidade econômica e menos os, P!ecL.~amOll fazer isto mesmo, que
IlOVo/; atentados, aumentando as d~- está orientada na sentido de se pro- crente. na capacidade de vencerem foi felto até agora, pam as r.:J~de8
sigualdades e injustlças llociais n~"te ceder a uma redistrt1>uição de rendas pelo trabalho honesto e profícuo. Te- em _relação ao campo, em rela,§.o DO
Pais. no 13ralli1 e fazer com que alguém IJlIO recebido de minha tel'ra os de. sel'tao. e!n relação aos agrlcul\o ..~s,

O Sr. Bruzzi Mr,ndonça _ Pedi o fique no Interior, li flm de se evitar poimentoa mais ,clamOl'osoS porque em relaçao aoa que realmente prlldu
aparte para eOl'l'oborar a tese de V, que as populações se desloquem de enquamo vai baixando a renda mé- zem. Devem0.5 encetar um m<lvillJcn
EK,', quando diz que é necessário um lá para cá, Se continuarmos na cri- dia, SOhellJ os preços da.s utilidade.;; to - não aCl'rwés de um deereto,de
planejamento mais amplo, l11inosa politica atual; veremos que o de que éSlles brnsilel1'es têlll de utilj- Uma lei, porque um movimento ~()clal

E quero citar apenas doIs fatos: povo bl'asJJeiro sairá do Interior e Virá. zar-se e; consequentemente, impol'tar, dessa ordem não pode Cair do céu, não
1,°) ao co~itar daassístêncla aos fa- asselltal'Snas tendas no Rio de Ja- E a situação é sempre esta: "VOU pode vil', bem feitinho mUna iel,'mllll
velados, da- Praia. do Pinto, fui infx- neiro e em S. Paulo,- de.struindo, em vender o que tenho e vou embora parágrafo, nUm al't!go - devem03
mado, por uma c<lmissão de favela- conõeqUêncla, a nossa nascente civl- para o, Sul porque aqui não me posso encetar um movimento no llelllido De

,dos elo MOI:t'o do Vintém, que a pre. Jização que não temos a coragem de manter". E' esta realmente a situa. enquadrar o s~rtaneJo, 00 agricultor, o
feitura que Já hal'ia. autoriz<1de o em- defender, tampouco de manter, Dia- ção. Se o trabalhador outrora produ- habitante do llltel'lOr na. cons~J():lCla
penha, da Verba para a. desapi'opria- riamenle estamos votando os créditos zia cinco alqueires demilllo ou de nacional, da qual êle está vel'dadeira.
ção daquela Javela, para que seus maiJ; absm'dos e adiá.veis num verda- feijilo, ou 100 arrobas de algodão, Isso m2nte separado, verdadeú'ameme dl
moradores nao fôssem desjJ'eíados. deiro escá\'nio à nOosll pobreza e à dava para qUe êie pudesse sustentar vorciad?, Pl'ecisamos agora fazer a
deIXOU de fazer o depósito, do sinal da nessa mJsérJa. ao ,desamparo que 11 lamlliamas hoje que o preço das re\'oluçao rural" não por intermédia
desapropriação, e por &se motivo os existe nos Canlp\lS. Cada dia se le- utilidades, aumelltaram, já nso é su- de uma lei, ma.~ de Uma sêl'le COlI1l
Pl'opr!etâ,rios do tel'renocstavam des- val:tam palácios pHra serem contem- flelente, E aquéle homem, Que é uma tante de pl'ovidências legais e adm1.
pP.i~lldo os moradores; 2,0) estamos (llMOS pe~os, miseráveis, Palácio para maqUina human:, e tem lunltaclo o nistrntivas, até mesmo em caráter
aquI_ a fala.r que as popUlações nor- o S~nado numa capital que vai ser seu esJ',itço bl'açal, não pocle \)roduzll' CxperimelltaJ. Umll l'evolu~ão l'ural
d~st,lllas, em conseqüência das sêcas, mUàada.,50 llJllhões pa.ra um monu· em lmuor, quant:dade; entretanto qUe que não seja Uma llillJples relor_
VClm para as favelas do Distrito Fe. mento aos mortos qUando llJortos São suas lleCeSSjetaa~, nw1tlplícaram, ma agrana de diVidir proprled,ldes.
d('J'lll. l~ão é preej~o, no Entanto, ir aquele.sQue não podem viver digna- C,?OlO cOllseq;lenel;,:, ~ste hom~l11 de- Uma revolução rural em que 8e dê
n..uto 10ng~, Ainda há dias estive mente! Erguemos monumentos aos cl'l.la" ~m s:U IUde" .mcuaja:', que l1dOI U1l13 maior participação no sertanejo,
lH.'SSa faIxa que vaI da Barra de Gua- mortes e deixllmo.s que as l-ll'OS mOl'- da lU,1.S pa.a ,se _aollel!tar, E,lIoS pou. ao agrIcultor no pl'OCesS<l de calculo
ratloa até Se)wtiba, onde vivem cerca ram de f,onle! Que esperanças pode- cos CSitS lJopu.açoes \'ao-se de~lQeul1do de pl'eço da produção, Em que ~e -Iu;
dt! vint~ mil lavradores que, com seu mos ter ele uma Pátria ollde se des- do Nomeste para o Sul ,e do Sul ptua sue enfim a dar.lhe uma nOVll c~nll
trabalho, abastecem a cidade com preza de tal forma o agricultor, que pe~'lIet'l~ d~s ~l'andes CIdades, Junra· ciência de seu valor. Cle sua. dl;nida.
!?l'üdu!os allmellLiclO~, Poi:: bem, I prcpuz e que constitui 80% da popu- m.nt.e ~,lJIOCUla do EI-DOl'ado d') RJO de. de sua função Insuperável ~ In
esses 2 Omll lavradores que têm posse laça0 orasileira! de J,ll1ep:o, Enquanto U;SO, aqUI, \3- sUbstituivel; resultnndo a cada um ~
velh:l, denlais de 25 anos, que lhes O Sr. Pedro Bragu - Permita-me lll~S emltl1l~Q mais dinheIro, par'!' Hu- prazer de habitar e 'fecundar l'Qrn o
ass~"Iluram o dire~tlJ á permané:1cia Corroborando com o dj~cul'$O, de V. dl:~:r:os ~quele~ nOlllen~ qUee.stao ~10 SUOr de seu rosto a terra que êle ~OU
110 local. por_fôrça, da Constituiçiio Ex,' quer?, declarar à Casa que há sel,ao, l.cameiell pells~ndo que t"tao be conquistar ~ defender
se_ vêm t~mbem ameaçados de des- estudo feHio para pI'ovar o deslllveJ gQ~lla~do malS, quando, na t'ealid'lde, O Sr. Raimundo pallilh~ _ V, EKa,
peJo. Se esses homens que e"tão tr,,- e~candaloso ,da rlistribuiç~o de rique· estao ~al1hando menos. E:, aqui, va· discute como Um sociólogo' rome
b~ll1an~o a terra, á. qual têm direito :tas no BruSIl. Par exemplo, um M· mos dlsputalldo cada, vez mau;, C?Jn qUelltemente, raclocJna a longó prazo.
IlOS termos da Lei M98llR. forem mem de Pelotas, no Rio Gl'ande do maIOr ansla. os C'llgl>S publmos, e ,~sslm, nós debatemos (l problema delS
rrnanhã ~espe!aelos, para cnde irã" Sul" tem a cllp,aeidade tri1>utárla de como o custo de vIda, vai cont:nua. sa m~sma tribuna Achamos C'le l4
Suas ,fnJl.IlJas? Para aI! fal'elas do Cr$ 280,00 anuais. um do Plaui, OOll" mente awnentalldo, temos de, cuda um. 'lroblema a lon~o !lraM, de 'O'I'd~m
Dlstrlto Fed€l'al! sequ€,ntemeute, do Maranhão, do ano, votar llOVos aUmentos e ;,"V~s i .. o

O SR, COLOMBO DE SOUZA _ Ceara etc. - note bem V, Ex,- _ l'ecJassi!icações do funcionalismo pú- eron ca, a ser re.~olvido, Mas, r.ubre
Fte5lJ_ond'erei ao aparte de V. Ex,', tem?a capaCidade ~qulsltlva~de .• ,. blico, Delmtado, h!l um problema 19u10 a
depOIS que OUVIr o nobre colega, Cri _.-!o,a~ allua15. NolJre Dellutado, o E&la de,<ígualdade. Que estamilS CJ'l- ser rewlvído agora, N~o podem~fl
Deputado Souto :\Ialor. de~l.lvel e flagrante, e5~andaloso e ando no Brasil, OU teremos 11 ':Qr.l~t:ll1 e~r com e.,sas indagnções e ,;~orl?l1-

O SI', S~ut,o Jlt_alo,r - Reportan- vel go.:1hOSO' Me~ apal'te nllO se pren.,,[ de COl'l'igir" ou, dentro em pouco, su- çoes eOl tOrno deproolema tão pre
d... ,me à d_élaraçao de V, Ex" alu- de a, est~ ques~ao do desnlvel econô· ,cumblrelllos no abJ.smo que ela a- mente,
Sll'a aos In,t!tutos de Previdênc:a que nllCO e fmancelro do Brasil. DeseJa- Vará, c O Sr, Carnpos Verrtal - Il: curioso.
l€v~1ll a hasta públ:ca máquinas de I'a de V, Ex," Illfol'l1l3t;'ã0 a respeite O Sr, Frota Aguiar _ Vamos\'el' Tn~o..~ a,'piramà vinda de mais e
cc~, ur~ e ap1l'elilos das SR~ltRS Ca- d~ u1ll ProJ~to, de autOl'la de V,, Ex'", Ise o atual GOl'éruo r~solverâ ;&>0 mal" ;;ellte do Interior da palB - do
S~~~ qupro chamar n atençao de V p~"ol»~ndo fo~se iel'.:lnta~,?"lJQ D:5tl:1to O SR.. COLOMBO DE SOUZ-\ '_ NMdeste, de Minas Gerais, do EII.
Ex" para um cnnr.rato da firma Ca- F _dela1, qualquer eàlflclO publtco SI' P"es'dent e S' .. ~lrJto Santo, da Bahia - pam oRlo
pua & capua, l'ecm:emente [eit; 0;10 em virtude da ,prox!miclaele ela mu~ dentro' d~ um; situaçã~S'tãDepU,lld~S. dI! Janeiro, Qtle acontecerá depolll
III.m~tlt{' dos Cúmerc;ál'ios ele IGO dança da. '::apl~al para o Pianalto ri~adamcnte ' o calas e- neste "b~nil d~ póll'01'a"? OS' pl'l_
nllihoes, ts,f' COlw'tO o:'iginilriamen- Central. Go,tar:a que V, Ex,' me es-O S- Froia" i , , nv,lro15 dirão I Vamos a)J~lal' a 01>1'11.
te IOl d~ 60 m!lhõ~s: já sofreu qtlltl'O clal'ec~s;,e quanto ao andamento (J[osse 11m Cl'ó::Uto e A!'1U

f
fr - Vou (~lr-.he d~ D, Helder Câmara; mas o úll,hno

r~lJll"tam:ntns e atualmente sofreu Pl'liJClO, Dorque, desde já qUC!'O ex- ses d con allça de seloS me- dirá: O comunismo encontl'ará fOl'te8
0111"0 de IF.O milhôe" ultl'anas.oando a tel'li"~ o mcu 31'010 à Pl'opo"icilo. O SR COrOMBO DE SOU" ~J1pmento..; nas explosõo.<; dessa m:l.'l"a,
Casn dos C:'S 3CO,~OO,O'ilO,OO, EnCluan- O ",n" COL.:;~mo DE SOUZA - "a _' ,- ': ~'\ - que futul'amente nillgu~m segurarli.
to :~.oo, o' InstiTutos lê..-al1l a praç~t, D,êVo lIlfOl'Il11r a V, Ex," que o Pro. t~ci0S' ta.stlOf: ,a, te~10S, .de e~'/ld;u I ' O Sr, Carlo.< Pinlo _ E, 'o!, COfl!O
cllmo V, E:x," a"3bo de d~c!nr~r, 1ll:1- J,'tü aInda não foi PO!' mim apr~sel1- mos' alo~,llesfo:ço~ ~ala IJl Se .~lva- ttrará o Deputado Rli1l1untio Pa-
(IUlIW, .de en,tnrl e aparelhes d<' l,ael~llor ihe, fartar pequf'no retoque, d'~st g, ~:a e,OlSa ~st~, em~r,~ela e ciilha? ,
r.,")S x, e1c'!l1<mros impl'encindivel, ItW~ lU prmmna s~mnna o entregarei a ClV,I\lzar.,aú b~Rsllel~ a, ~o dh, rlll O Sr, 11.aillluMo Paclillw. _ Não
['~ trabalho cios .e;urados e ao fun- a' Mesa d:l Câmara, e. n~s;;a ocasião, ~~I~ ,t "i\~zat~Sao Sei)llstlao nouI'er !J:l !Im pl'oblellla-Pndilha a sel' re~l-
C'011:lJJlento de ho.op:tai.-! ,",;)et'O cOI:tar rom o ap<)lo de V, Ex," 1 ri.oll~(O 'r,' ~asa:'i., para '!UI'~g~ll' vicie, ll1a~ Ulll p~'ohlema social bl'a.'li-

O ~ r e o de todos os out!'es Deputadas q'le ," ~m, I,\S, , eXl!'tnall ,ualendo as !PII'O, Em COllSl'fJW!llCin a -'d _
SR" COLOMBO D-1 SOLZA - <luerem ver ,solucionado êsse tJ!'ob!PIll!l '113:~ l,oltas outlas 2 000 vllldas tlo In- I'acõp~ n~lli n~ f' s e~l;~l e

Ja nl'OI'el~ em dl5CII1'SCl anterior ~u,: cln Br,'sil, • t~l'lOI' em bUSCa desta l1liraqem que rle,"e ro' ;" ,~P, ,~7iem em elmo~
])l'OblH'CICI nest,'t, C:lsa, qu(' O,~ r:",W- , ,e a Capital Federal. Bel,.,s ,:ellti,1len- , • ');~ as;, . poo.sl\e ~t1Cl al,mtl1ha.
tutos de Pl'eV;dellc:R, o COI:"!'!,.1, o 1,0 Sr. Pcdro Braga - MlllrAl "hl'l- tos atullndo elllplano c1'l'ado, Há l,m 1,0: S,lcont.ernos, &1 at~ ,1711,Olava :J.
R,llCO do Bl'I1Sl! ~ a Caixa C;co:lOmic:, I r",do, _ ' rvicl:'nte conflito en!l-e a caridade r a lor1;l.llo rio, De.putldo Bll~Z7,I Men
ee;:lI'nn,' ,com p~'ogri\ma de il1v~r;ó'sl ,0 S~: COLOMBO DE SOUZA:- ilI,tir'a, E' ,bom ser e:ll'idoso, ;nAS r.nm d{'J~~,a, c(mf~s$:' PO:'OtlC' n«o t:ve li.
llnO\)ll:arws no Rio de Jandra, d~ $., Pl,,-:c1ente, Srs, DJfltlCad3S, ciJa- '\ cftddad-e não st' ooeie des' 'l'il' a h('l,l~de a~Rl"ll:' à m:llllfestaçao dI!
orelcm do' CrS 14000,Oa~.oll:1'"1ll0S I ~'mment~. e~k~l1lo~ vot,ando cr~dil(\s arde:;, nem 'lI ju~t.í<:a.l ,.(., 18 BXC;lrL" SOUI'C (1 a,<,sunto,
('(J:IHrll;r um pa\:iclo p:ml o S'cnRctll, ,LL',L1rIJn», el't'Ó,'Oi plU'lmente Clt:l«l,. ,r: S!, C,alllpo:' Vm'(fal - VOSsa Ex-
O\lLl'O pal'a a Justiça, outro p~~!'n O n;)s_ e. pUl·tl!n('at~. ul'brL!10S, dt1n,(jQ apli.. C'~;:tuUo '. ~argas. c~ntestado~ po: (\f'lt'l1Cl;l p. ~1l1U1t() [nt.f'l.ic,·enle .• ~
Bsnro do 13r:ls!l,oI1tI'O nn:'a a CCli',cr Clll;llO, '1'!rtlndelramence ~ru\llllGSn, lllllltCS, íllll111Zado [)'l!' outros, nao, !la, n SI, RClm!1mrln PUellll,u_ O 0.1'0
F~on<)l11!ca, rada um lIa ordem cI,' :mpJ'\k1util'<l, jl" di"ponibilidaeles fi- rlúvid!'l, e~Cl"?veu um capitulo (I.< re- ih'c'ma cstá CQI()"~d" em terlllos llllllt<>
Cr$ fino o~{),r'lO,Oo, No\'" m:\b"c's l\iI:IC:'i:':I~ dn ?~is, Há l1\uito 111~1" du vnluçao ~oclal n(\ Brasil. lI:lr fez aC\UI-j ,Ir!), !lI) cliliCIIt'''' elo nobl'f D1'!pntado
p,,"a tlmR cQ:llpeti~iin ~s;';o:"'v~' Sn- CjU':: (liSO, fl~l',-m, Sr, PI'I!.'idt'III-,'" Srs lo QUP; devia fa2cr.n0 â.mbíto (lOS "0- CO!ilm\Jfl de Souza, As p"S50ascles~
qtwn10 l~w, o povo ~o int.erior, n C, '-11,,:,108 ... pO,lll.IC!f eomereml QU? "Wl'Cmt'IC'~' e dn" llIdu$t.l'i1.rl~s, qael' r':Il';l[lCIIl diante da ~l'nnd('zlt da 30
rOVO qu~ t.raha111R, v~-sr e~d:l \'"7, f,e~\li',lO" a po.ltlca eClIlerwll, ,t'- r!'~er nn a!l1fJito da produ~ão e ;h (lis- 1'1""0,
m:lis e,pnlll.do, I'~-se C~dl lHa COII1 ::lIndo a qual ~l'and~ p:trle cto luero triiJui<:,lo df' I't(ll\e'~ns, nas ca;Jll:als e O SR, COLOMBO DE SOUZA _
SU1S ~el11'<>:ias mais ctimintÜ'.I1S, tn~\~ n:o LCj, ~:"n o prmlllt.Clr ll\:~~ ~nm " nas, p:r~ndes cjdf'de~. porque ',lida "p" ?r~~ident.c, vou-me pel'mitlr con.
I"nll'oquec:do ed~bilit~clJ, E (J S:'U lz.t.ern,cdlarlo, cem o comer(,lan,e c1ns Il~gl,laça(j socia.! p,or êl~ ,decretada clllll'" , '
únicoans:io ê vil' para as cap'i',ni', a \ gl'ande', ,Pl'H.~lI" c:~\1orlact()l'n": ESl,a, ,é lc~tã em vl~nr apenOlS ~nt.l'~ [1,9 "{l" - É nece,~,sáT"!" culdr.mo.i d{) I}!'{lhlema

_11m de s~ abebeirat' dos ll111pregus plÍ- t vt'!'dltdelml1lel:'J~ uma sItuH\'iLOCrum- tllereiàl'los, cnLr" ()li jnc1u.~trlâ.l'los, cn-l4!n1 SLU~~ orIgeM, Quando' C.ltllnto;t



Sábado 11 DlARIO DO CONGRESSO NACIONAl: (Seç~o"
:

Fevereiro de 1956 11~3'
... !!!3t

(",In dElr de cabeça, tolJ111l11OllCafial- El(çelêllcla estli ignOl'ando meu ponto que é ela maior Importância para • um cI'édltode Cr$ 654.640,00, pat8
p"'1ll3, Niio n08 devemos limitar • de vista e"pr~. Apesar de tOda! saúde de cento e trinta ml! maceio- fazer face Ü! despesas com OI! prl':-'
j""o, en~l'etanto, mil8 veriflcal' • C8U/J(\ elS&1IS COl1llideraçõea qUe achei de meu en~es. mios de viagem, conferidos pelo 8A~
(i(, lllUl que 1100 aUKlJlltia. dever oferecer, dedarei que ~otal'ia Inúmeras outras inaugurações tive- lão Nacional de Arte Moderna, de

\"U1108 abrir um crédito, ma8 n!l.o fa\'oràvelmente 110 projeto, pOrque o ram lugar e assim wrreu od'a 29 1952. e outrasdeterminad:ts pela
nO), percamos nessas IoOIUÇõe8 verda- d:nht'ITo já\. foi entregue â Crllitada até a\ reeepção, Íl. noite. n-o Palúcio ~i n,' 1,512, de 19~12-1951. A me
d~lr"ll1entc imedin.tl~tM, porque, c:k!s~e São Sebr..~tli\o. do Oovérno, inteiramente reformada lhor contestação a 'éste pedido lie
lHüC:O, e.staremOlS comprometendo O Sr, Raimundo Padllha - toei· e taml:>ém naquele dia inaugurado, crédito que faz o Poder Execlltivo
l'J{ll)'O fUturo. Vamos dar CMa 8Qf; coodeclarar que o di~curso de V08lla Nesse en,contlo, o povo quc encheu ::<0 COngl'eMO Nacional seria l'epro
IIt\'clacloB, mRS niio negue01Qf; terra Excejénela. estéo ~endo apreciado por., as e.:,cadRl'las, o~ Rll1jJl~~ corredores e duzir breves noticlas que tenho em
ntll' ag1'icultorell. t0do~ nÓ8 e colllltltui contribuição de os ,Il" andes saloes d-o ,belo PalllclO,! mãos e pas.~o a ler' Recife dia. 25

O SR. P!{ESIDENTE - Atenção, primeira ordem, A diverg~ncia que esta ?r~ente pam ovacwnar 'o govel'- 'de janeiro: ' ,
Acl\;1-Se esgotado o ~empo de Vossa, sUl'clta prova seu valor. nado~ que se desped.a oferecendo "A pl'olonoada estiagem e-ltl.
E~,l'dénda, i O sr. Campos Vergal _ El;tou ~~~~b~ )l(\lllta festa de fim de go~ acen\uancto ~ crise e'm todo" o

O SR" cOLOMBO DE SOUZA - I achando graça no seg'ulOte: o nobre Ilnperturbúvel, alegre e tranquilo Estaao. Bandos de retirantes 10-
SI' PreSIdente, vou termlnlll'. I· De\Jutado RalmundoPadllha, tendo dentro de sua. convicção do dever comovem-se pam 06 Il:rRnde~

E~tá o GovêJ'no dando tel'l'a. aos fi seu lado os srs, Deputados Plldl'e cumpr' do, o 81', Amon de Melo a bra- c2ntros, allJeaç:1~,dO de saque a.l
l\~l'lculto:'e.~. 'n'!st.e Pais de terrllS ln-' Ponciano dos snnl.os .e M(lTIsenhor ça fi todos, sempre sorrindo, com cn~es cOlllerCl~lS •
ClJllH~ e desconhecldas'! No Rio de IAn'uda cftmara, estão de pleno acór- aquéle sorriso que lhe é fácil e que . ~ !:ll:,a ,_UltgU:l agmva-se em
Jnnelro, vai éle dar CMa. aos pobres. Id,), neste ponto, com o ilustre Depu- o tOMJa, em Alagoas, um dos homer.s Vl\lll'lS r.~loes do Nord~sle e
Rl'pitO, pois, a pcrgunta: - Está 0itado Bruzzl Mendonça... fRiso!. mais credenciad{ls à simpatia popu- el!1 CaGJpma Grnnde uma lnta
G0vél'l1o dando tel'l'll ao lavraaor ITrata-se de um fenômeno psic<lló~lcO lar,' . das·u,a para o povo está sendo
JIObre que quer trabalha!'? Um pe- Ie .social oue l1recísamos estudar com Fim õ,e govemo adminl.velem que " vendIda fi .20 c!,uzeiros".
daço de (,erra em que coru;trUR sua, r,l\Ii!o cuidado. o povo em fcstH contl'atel'lll"(l com o . A 8êca esta C3aa vez mais alar-
casinha e do <lual tll~ 5eu sustento' O SR, COLOMBO DE SOUZA - seu chefe, O lideI' sen!e-se. perde o m~~,.e ,no, II1tel'lOI' da Paraiba".
-e o de sua !amfl1a? M.Uito ao contrá- t que a Cllrldnde. não tem péotria nem poder, lUas f'rma pl'e~llg'io ganhando ..,oh1e e,ste ass,unto vários Depu-
1'1(1, as gT~ndes extensoe.s de terra. no :e mister corrl~il' essa situaçãO, vo- popularidade, •. tados de .."la:;ons Ja trouxel'am aqul ç
l3n,sll estilO sendo dadas crim:nosa- tal' uma lei de t<"rl'as, elaborar uma O que foi a sua obl'aadmin'stl'ati- seu depOlmrnto",
JlItllle' a companhias ilJJilblllárlAs, que refOl'ma runl 110S seus múltiplos as- v<t eximo-mc de falax por, de tão "POI' outl'O l~do. no Rio de Ja
aS revendem em lotes, paI' pl'eços poctos, dM consciimcia econômica e lI'ande, náo ser poBSivel l'eferi-la l1eil'O, no domingo tra.'1sacto, teve
exorbitantc,.;,. E mai.<;. pel'mite que seu social 90 agricultor, fazer uma revo- neste expedJcl1t.." lugar a solemdade do lançamento da
<lC:l:O apaJ'elho judicial eX»\llae dll.S lucito para o sertanejo, para o agrl- Sôbre ela, pela Imprensa e pelo 1'1\' pedra fundamental do· novo Palácio
glebns aqu~les qUe fi fecunâal'lIlJ1 pelo cultor, para o criador, Devemos rea- dia, já falaram pessoas autorizadas da ,luetiça, que terá 22 andares e
rse:.a sUor santi!lcador e trtlbalhoaben- li~ar uma revoluçfio ne&'le !ent;do. a e insuspeitas. 13 elevadores, Assim o Rio de Ja
çondo. Cada dia recebo os clamores filn de que sUl'jam diques a êsse Por ela recebeu o ex-governalJlte, neil'o que se, transforma no quartel
mais comoventes de nordestinos que constante rush do hinterland pam as ,do seu pavo jus\O e reconhecldo, fi. general da llljustiça social de~te
emigraram para o sul e centro-oeste capita1.s. ce1'ca do agl'adeclmcnto, acampam_ento de iruatlsfação e de
que se estabeleceram· em .. terl'llS de~ Um. Congl'c!so que vota medidas O dIa. 31, destinado à visitação inquletaçao que é o Bt'asil. Vai ter
volutas, ns tornnrn.m produtivas e veJ'da<leÍl'amente estapatúrdias e' con- públ'ca d"J Palácio, era o dia da des- um grande Palácio da. Justiça, como
ba.se de sua viela e sll8tentação e traditórias, aumentando o impôSlo de pedida dO, Governador. Deveria ter um verdadeiro escárnio ll, e.sISa $j.
bO.1<' delas são expulsos por ordem consumo e negan?o a taxaçao sôbre &do tl1ll1bém o da t~ansn1Jssao odo tunção socil1l".
Judicial. .. os lucros extrllorct1l1ários, ficará lllU,tO cargo. pena que. sem Justa eausa, se Ora, enquanto no Nordeste bmsl-

E.~t1lll10S dando crédito aoagricul- mal em, nesta ocasião, estar votan- negasse àqueles que elegeram o su- leiro, uma grande parte da Nação,
tOl' llue quer produzil'? ~lí.o, Estamos do créditos para auxiliar os pobres. ce.ssor do SI', Arnon de Melo o gOsto os. habItantes verdadelrall1ente mar
dal1do transporte nara que êle venda cada dia com,etemo8 novos e mal.'! de vê-lo In~estid,! no poder pelo ato til'lzados peja inclemêncla de uml

I e roduz'N!l.o monstruosos Cl'lmes contra esta Pá- solene da ti AnsmlSoSão, séca tradicional e constante, que re-
~(>'b~ d~'anl ~'hk . . tria que 08 nossos avós construiramMas mfellzmentc, e. por manifesta duz à m1sêrla populacôes inteiras

Q " d' , i- di id t e que nós não catamos sabendo ad- vontade do sucessor faltou nos dois que fazemos? Vat"mcs créditos n;
,uan o um n. v uo. tem OI~e ~ ministrá-la. defendê-la nem conser- pl'ogl'ama~ o, ato que seria a expres- ol'dem de Cr$ 6iH,OOO,OO para oconer

~~t:í .~ondenado R.morre1 no 8eu ha. vi-la, provocamos a infll1ção, o nu- ~iva e slmbohca lignção entre duas a j)rêmiosde viagens à Europa con-
b!l"t ~e orf!tem, evidentemente pre mento dQf; preços, e depois vamos epocas polltlcas de Alagoll.S, ferld08 pelo Mtu;eu de Al'te Modema.
eIS? cu.dar de sua vida. Se êlc ae acud:l' à. misérJa O 51'. Arnon de Melo qUe chegal'a Acomelharia eu a éss€! artistas
lccolJ1ove para outro. centro nacionnl, Devel'famos agl~ com cerba coel'ên- aw'eolndo, recebido pelo pOvo numa 1
['H que não tenho nenhum precon- cla legislativa e econômica. Estamos apowose de esperanças. an término que rea mente pretendem l'epl'esen
c01l0 l"glona1. encaro-o com o mesmo praticando erros tremendos, dos quais do seu mandato consegue impulsionaI' tar. em pro~essos modernos, a natu
H'lltl~lento de Il<llidariedade humana. amanhã teremos de nos penitenCIar. êSlle mesmo povo que lhe tributa reza, n vJs:tarem, a se espelharem

('I '<;.1' Carlos Pinto _ N:np;uem está não pol1iUe alguma autoo-idade \"€_ outJ:a apowose. ,A~ora de reconheci. n~quele quadro dehol'rOJ', de tragé-
1l1f1"I'('ndo de f0111 e n:lS favelas. nha pedl!' contaI! de nessos atos mas mento e de grfü1dão. dia. que formam os retirante/! nOI"

O Sr. Raimundo Padilha _ Pre- porque D povo, como a geologlà nos Mas O que ~ vl[\. na despedi~a de destinos, os desempregados do Nor-
els:: V. EJi:R. considerar que .!lA um llell8 l1loviment08 8'l"culares mas tam- Arl1on, nlio fOI apenas l·econhec!nlcn. deste. Não podemos, assim. votar
Regimento a Iler obedecido em ma- bém incontroláveis, há de 'ag:r. fiob o to e grat' dão , Il:sses moti\'os estão Ji-, ~~!~~:ni~t~~fã1;~:~t.e inúteis e per
tc"rln de apartes. Se deferfllSell10S0 {lnpulso da. sociologla,como aquele gados às razões materiais da polltica A 'sêca é fato que OC011'e no No\'
problem:l fi outras gerações - é ma- IIge 80b o ImplÜ80 da qufmic.a. e da administraçáo exercldas pelo deste, desde. tempos seculares Já
t~ria de lndaga~ão te61'Ica de ciência Aquel:lSpopulaç6es não. se conte· Cklvernadol'. , em 1878, D, Pedl'O rI, alal'lllado' C0111
wc[aJ, , • r!l.o em seus Imites e provocará<> as O que Ae viu transcende pnra o t

O SR; COLOMBO DE SOUZA _ reações mais violentas. COl'1'iJamos esplJ'itual a remenda calamidade, ',landou pa-
r~ de ordem prática, Devemos rellOl- alguma. coisa. enqullllto é tempo, por- Raram~nte pode ser vista tão co- r,~. aI! uma. COJ11~&ão cientlflca, di
l'l'r o problema com li maior bre- que horas amar:;llS nos vêm soando movente demonstrRção de al;ll'êço de rg~ta h pelo .~'\1'ao de C.ap~nel1la.
"ütnde pos..~lvel. nos oUl'ldos. . um povo para com o seu l,lder que q c egou. e e com 05 demal.'! cien.

O SI', Raimundo Pad,;lha _ Vossa Eram 115 advel'tênelas que me cum- des~la as escadas do paláCIO, como, ~18~a,s 1~lteg1al1teS daqllela. comIssão
E)(celilncla est6., Bem dl\vida equa- prla fazer, SI', Pres'dente,' nesta gru- subu'a nos braços do povo, Quem l,./avaram debates ;'05 maiS memo·
rl(m~l1do o problema de maneira brl- ve ocasião, <Muito btm; muito. bem. aulstiu raro n~ enxugou no lcnço c~ e~~ ~ioentão Ins:ltllto PolitéclJj-
lhnr:le como hnbitllalmenteo faz Palmas). ' bl'aneCl uma lá~',ma. de saudade. t' f' d ~e, Janeiro. Desde el1-
, '.. d' .',: A mUlto. custo o Sr. Al'non de ..o lCOU eCldldo que uma das cau.

1i;:110.~ t,o mia, um D,Joblema c!,ucl;l. Melo chegou ao automóvel Que o sas que tornava a seca lnais hoJ'l'o.
d?, 8,,(l.OílO nordestll1os e mlllel.os DISCURSO DO DEPUTADO 8E- conduziu 110 campo dos Pl1ltnares 1'08_a era jUoltamente a sua Impi'e-
(;,!e, se desl~cl\ram nar~ o Rio de Ja- NHOR Jo.s~ APOSSO PROFERI- onde dentro da noite, em avião es- Vlsao, Sabia-se que a seca havia de
1.<'110, ,no ultimo decenlo, já foram AO E pecial. levava de volta pelos céus de vil', porém não se sabia quando '.
~bMl'\'ldos maIs de 90% nas vArias DO NA SEse DO DIA 8 D Ala~oas e do Bl'l-\sil aquéle que cum- ria. Se tivéssemos uma 'pl'evis'o ~
'~"ori~Rl\e,~. OsfavP1ndos não cons- ~~rJ..{l'<?Á~O S~I~56FJi!tAp~~: P1Ú~ com o se~ dever. . seca nélS ,nos aprOJltariamos," 110:
1,!.I,lrm 8en[0 fraçll,O m!nlma dês.~es TERIORMENTE. Na mesma noite o SI', Munll~ .Fal- resguardal'lilmos, os serlane'os
MI·.~loCAdo~, nas yál'Jas mllP'açõ'!s po- . .cão, novo lI;o\'emante ala~oaM, che- acumulariam J'esel'va. paTa enden-
,1:IJaclonall' verIfICadas em um de. O SR JOSÉ :\FONSO (a a ~e. gava lIO Palácio dos Martlr108 na tá·la com a devida de~isão e pl~'
:"~I;';O, el1l ;ons~u~ncia ,do qu,: existe gllinte c~1Il1miCUç(jO):'Sr. pre'~idel;te,Icompanhia de seus amigos. I' caução, ~ .
'I.' ,~atl1r, 1 soluca? nala o ploblemn . Acontecimentos pollticos da mais Encontl'c'u em palaclo um grande O ~R, PR~SID.,,~'TE -Perdoe
"(Jl~\éS d.e,~sa absolç§~, O C:lSO n:nl- .altasignificação oC01'l'ernm em AJa-. bllnquete, preparado p<ll' A1'110n para V,, .EX," s.e, ollJter:'ompo, Há sóbre
; 'fJ' ~ ",nh "'.nnto, é p oblema do, l~O: g~l\S n!>s dias 9 a 31 de janeiro prô- fi: festa do seu sucessor. Daquele quc a. mesa dOIS req~enm:~ntos. um, do
'.:' I?: r1e Est,~do e n~? "node sel.~ xnnoltlldo, no ensejo das comemo- o yel1ce:'a, ~1. Del?l1,t~do S>tIl~el ao _Ama1'al, pa-
;,)l~ Id"o de~,~o : da _ at,\l~~doe. esnec!· rações {jue marca.mm o !l.m do so-I Bonito exemplo! la a PIOl),.1Ç\lO du ses.'ao e da 01'·
~.'r, . d.• o, ~~n,z~rMs ?~lclals, v;m, I vêl'JJO do SI', Arnon de.. Melo. Era. o que tlnho. a dizcr (Muito "em do. Dia pelo tCllJPO SUficiente
'l"t,~~: um ~'1 a1?,de brn'l.e:ro e r~~o.ve I Para Il.Sslstil' a. Ina;.tglll'ação das bem) ~ "otacao, da r:d'lç~O final do Pro-
':\n~'" n, '~l.l1çao, pelo mCJ1.o~ plovl-, obras que eram conc1uK!lls uma ca-. Je~~ 4,848, outlO" do SI', Deputadq
SLI !a, a\llHfS [l~ uma InlC1l;lvn prl. ravana de cêrea. de sewnta. pessolls. I DISCURSO DO DEPUTADO SR, Fldnando F'el'J'an, no sentido da.
\'"on, n!!r a !g'rel:l nodr l'eal:znr com constituída de j0l'l1tl1l8tas,purlamen-1 COLOMBO DE SOUZA PROFE- I' prorrogaçãO da sessão paI' uma ho-
nln h~hltllnl ,ohNlo"ln e pede R ac~o tares, engenheiros. a cOllVite do en- RIDO NA SESSÃO DO DIA B DE Ira, bem como da Ordem elo. Dia,
;U1;k~l\'n di\ F.,~t~c1o, l!: (\ que (\ lecd~- tão governildor, chegava a Maceió 1m FEVEREIRO DE 1956, CUJA PU- com a mesma finalidade.
,"'"01' vnl fazer M frcnte do sodó- ma11h1l. cio dia. vinte e nOl'e. BLICACAO SERIA FEITA. POS- Como o 1'equerjll1e~Jto do Sr. Depu-
l"!'f" , Entre as l'enlizações que foram TERtORMEN'TE, tado Fernando Ferrari límlta o tem-".o SR, COT,OMBO DE SOUZ.o\ - mauguradas avultam, pela importàn- po. \'OU submetê-lo à votaçáo.
",ao ,~f' "'l'cont;-ava aOlllV, Excelên- cia, aestrad~ do astalto li:;ancto O.. O SR. COJ.OMBO DE SOUZA: OS, ,senhores que apro\'nIn O re-
tll\; qllnndn, r>rel'lam<'11tr, declarei que, Se1'tõ.o lt. CapItal do El;tado e o sa- q\!el'llnento de prorrogacão da ael>-
"1tler>p:ldentemente dos esclRI'€etmen- neamento de Maceió, empreendlmen· (Pura eneamiJllwr a votação) - SilO por umn 11m'a, C01UlerVem-lip.
t<J,' flUC d0,~c.lavn nr~stal' It Nnçfio, Iria Ito que cont.a .atualmente com um dOE Sr. Presidente, Srs, D~putados o prO-I' como estlio. (Pausa).' •
1'1ltar pelo projeto. Portanto, Vossa mnJs modernos serviços de e~gotos e jeto em curw trata da nbertUl'a de Apro\'!ld{).
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Está prorrogada Igualmente a 01'- emendai ao projeto d. reclasslflca- pulaçlo que já nla está morrendo Norte e Nordeste do Brasil. Há fa-
dem do Dia. Ficam prejudicados oa ção do funcionaliBmo púbUco: de tome, porque, ante. disso, eatá v.elll8 em Pernambuco. Paralba, SãG
reqllerlmentos de prorroga~ão da O SR. COLOMBO DE SOUZA morrendo de aMe. Paulo e vários outroa Estados.
IIl!al1ão pai' quInze mlnutOll para ex- Atendo, com prazer, .. V. Ele,", Sr, O Sr, Sêrgia Magoll/des - Mala do O SR. PLlNIO LEMOS - Agra-
plicação pessoal. Presidente, porque aSllIm apI'eSllare- que !Mo. Não sei se V. Ele." teve co- deQO 08 apartes dos. nobres colegas,

Continua com·a palavra o ."lr, mos a l'eclaSlllflcação dos servidores nhecimento de que tõdll8 ali obras de Nesta altura devo esclarecer ao bri-
Peputado Colombo de Souza, públicos, medida. também. de jUs- cOn.'ltrução de estrada. de terro to- Ihante Deputado Yuk1Bhlgue Tamura

O SR. COLOMBO DE SOUZA tlça Bocial, que cOl1lltantemente re- ram parallzadas, para que o ~vêrno que· Dom Helder Càmara não é abso~
Como dizia, 51', Presidente, é es- clamamOB. (Muito belm).. estude a concentração dali verbas do lutamente objeto de crltlcall (Apola-
aencJal, é fundamental ae faça, um Depal'tamento Nacional de Eiltradllll dos) JXlr parte daquela DeputadOS
e.stlldode prcviBão da Ilêca. E &te :DLSCURSO DO DEPUTADO SE- de Ferro em determlnad08 ramais. que, neata Casa, combatem a vota-
€studo é perfeitamente p088ivel, des- NHOR PLINIO LEMOS PROFERI- O,SR. PLlNtO LEMOS _ Agra- ção do projeto. TodOll reconhecem,
de que seja feito em bases técni- DO NA SESSAO DO DIA 1-2-1956. deço o aparte esclli.recedor de Vossa na BUli alta autoridade, no seu es-
Cllll e cientificall, dado que a ciência CUJA PUBLICAÇAO SERIA FEl. Excelência, plrlto cristão. nas suas virtudes mo-
climatológica evoluiu de talmanell'a TA POSTERIORMENTE, O Sr. Yukisltigue Tamurll l'alB. condlçÕCB .que o credenciam, não
que .hoje não cOlllltltul, ele nenhu- Acompanho o racioclnlo .de V. Ex." apenaa pRl'a dirigir li Cruzada São
ma forma, enigma para os cientlJl- O SR, PLtl'fIO LEMOS: napal'te em qUe condena cOlotes, no 8eblllltiBO do Rio de Janeiro, mas
tas que a investigam. Os fatOres Sr. PresIdente, SI'S. Deputados, au- Ol'çamento, nas verbllll destinadas à outras cruzadMbem malorea,de mui·
climatológicos são, hoj., perfeita- I d 20 di construo'o dos aeudes, ma- n"o ve,;o ta maior amplitude, que atlng1Blle.m.. I ttolâveis Ne sente desta Casa por ma B· e as, ,,, ~ o '"
mentte prevullveB e dCe0n..~tudos ';'rl'~: precisamente na época em que divcr- por que V. Ex· há de ligar um"! não aamente os quadrantes de nOllsa
ceasl amoa. apenM, ~ ~e .,~. 110 dos nobreB colegM abordaram coisa à. outra. Hã ou não, Elecell!n- grande e bela cidade. como por Igual,
c,)mo o realizado pelo Pl.'OfeBBOr sam- a matérla constante do projeto que C:9" Uma Obl'lI jli iniciada por Do)m e com a mesma eficiéncia e reconhe
l)aio Ferraz que com antecipação de ora se dJscute. não pude. acompanhar, Helder Ci\mara na Capital da .R~- cido devotamento,outl'Qll capitais e
cinco anos, jJrediSlle a grande ~eca d oi pública? FOI' ou nlio aplicada um~ cl.dade& interiorana -, padecente- dos1951-1953, como era meu desejo, o esent' ar ~ ft

Ora, se asslm é, nada mais natu- dos debates pllra concluIr eXpondo verba .ubBtancial pela Cruzada SP.o mesmOB males e angustias.
ral do que se estabelecer-se, no ·Po- meu pellllamento e 08 motivoa pelc. Sebastião? Em e!llência. fi. Ex." nã, O ·Sr, Rogl! FerreiTII - V. E,'I:••
ligono daa sêcas, um In.'Itituto. la- qualB vou enfi!ell'ar-me ao lado da- condena a obra, maB condená-la agora permite um aparte?
bOl'atól'io ou obllel'vatóri-:> de mete0- quelea que negam sua aprovação, ne- I't'rJa matá-la no nascedouro, ~eri'.l O SR. PLlNIO LEMOS - Dentro

. rologia, para estudo clentíIlco de gllm seu voto ao projeto. autorizando dt'strulr um ideal. e V, Ex,- Babe que de poucO/! minutos.
pl'eviBão dns sêcall, com baile em da- a abertura do cl'édlto de Cr$ .. ".. ú/; homens. neste mUndo, valem me - Entendemos que, se o Govêrno da.
dos fOl'hec1dos por tôdlls as esta- 50.0CO,OOO.00. como auxlllo, à Cru- no.~ pelas SVRS obras concretizadas Repúbllca não tem meios, onde ir
ções especiallzadasno mundo, zadade São SebllBtião do Rio de do que pelcs5eus grande./oldellls. buscá-los. para atender a ê.8BClI fave~

Com êste objetivo. apresentei Janeiro. Dom Helder Câmara vale pelo seu lados que.dlarlamentemente, tralla-
emenda à ComiBBão de Orçamento, O Sr, Plácido Rocha - Muito ,rande ::1eal e não por aqulIo qu~ lham sob a. Incleménela do· sol caus-
no Ministério da Agricultura, a. qUlll bem, .. éle será capaz de realizar de concreto, tlcante do Nordete vivendo vidll des-
foi aceita nesta Casa e, posterior- O Sr, Yulcishigllc Tamura - E' VV, Exclua. e.stão racio",iMIUlldo nele graçada, sem ass!stêncill de qualquer
mente, no Senado Federal, conce- lamentável, Sr. Deputado. oonclusã·~, ncs seus efeitos. cnquint() espécie, aejaa medica, a'dentária ou
llendo a verba de 2 mllhões de cru- O SR..PLINIO LEMOS _ Acom- S Revmn. l'stâ raciocian-tn. e agindo:. li farmacêutica, não podemos,. se
loeiros para montagl'm· de um 00- r.anhel. entretanto, o, brilhante diB- Me suas (,9I1faB. nllares Depll'tados compreender como
servatórlo meteorológico no Nor- curso proferido pelo SI'. D2putado O Sr. Carlos Pinto - Estamos l'a: possamoa votar crêdltodessa natu
deste. Raimund~ Padllha. Notável peça ora- cfocmando pela experiência q'le reza retirando dêleos parcos recu1'-

Que aconteceu? - Justampnte o tório. em qua precisão e segurança de t"Mo.!. sos que poderiam ser apUcados em
que previamos. O Minlstél'io referi- argumentos &8 harmonizavam. com 11 O Sr. Yukishiglle Tamura - E' obras reprodutivas, na soluça.o de
do CONOU a verba e a .lncllllu no doutrina esposada, de tal modo Se- uma voz de alerta da cOllBciôncia cl, gol'andes problemas. para cll'cUlllIcre
plano de economia, por não poder nhor Presidente que, não fOra o qua- vica dos noSllOll homens p.úbli,'(,s. vê-los a uma limitação, que Se cir
o Govêrno despendel' 2 milhões para dro de desolação flsionomia atual da Como condenarinlciativll dp tamanha cunscreve a solução do problema da
tal finalidade! Não pode estabelecer m;nha terra, presente em meu espi- ,grandeza? Compreendo o raciocínio Favela do Pinto ou da totalldade das
um sel'l'ic;o cientifICO que vai bene- rito· seriamos um dos seus seguldo-, nC V, .Ex.", Há. mUita CoMP. a fll~pr favelas do' RJo de Janeiro.
1lclar mais de 11.000.000 de habitan- res: O problema noa seus múltiplos IM Norte, mlU.spol'. que ~IItOcdr e.sal. O Sr. YllkiS1!iglle Tamura - VOSlla
tes do nosso t,erritório, que têm uma IlIlpectos, seus desdobramentOll no que ot ra no n:..~redouro quando 11m:> EKcelêneia permite?
tmgédIa secnlar a contar e e.'l:pol· à tange a solução locai. nos Estados e I verbasub,.stanclal foi apll :'leia :iH? O SR, PLINTO LEMOS - TIvesse
!'~açãc e ao tnu:1do. No entanto, ago- mesmo fora do Pais, mereceu por. For que na" lhe dar o res+ln',e para a Nação meios bastantes, tiveSSe. o
r" estamos votando uma verba de parte do eminente representante do !qcr. pelo me'I'OS, seja conq)Ieta:la e11\ Govêrno onde buscar OS I'ecursos pl'e
Cr$ 654.000,00 - para quê? - Para povo fluminense aprofundado estu-I· parte? Se V'V, Exclas nã.', quiStrClll cisos e capazes, então, 81's. Depu
atender às despesas com os prênllos do objetivando fÓrmulas e melo{ que r.ue ela coo: mue até o fln~l, pelo tados. todos deveriamos, com as
de viagem. conferidos pelo Salão o solucionem de modo definitivo, Imenos. não a rSl,anQUeln. ne.;t.a palte no.SlIns fôrças. ir em auxilio do Go
Nacional de Arte Moderna, Pertenço. SI', fl'esldente, a uma Ql;e se per~l'\'1 a col'\~trtll;l\U d~s vêrno e de D. Helder Câmara, para

Isto é COIsa vel'dadeiramente in- geração d.e homens que acompanha-r jJrlmeiros a~a, t.rmclloos e qu~ não se. que o Rio de Janeiro não tivesse mala
eoncebivel. Enquanto negamos be- mm. no Nordeste, o sofrimento se- úe:xe a obr!l "1) estado ~m que se iavelas e fósse, ao revés disso, umlt
nefici:s aboslutamente essencias à cular das. migrações pel'ióclicas, E, encontra agora! cidade cheia de arranha-céus. ele te'
300revivêllciade um povo, vames dar no cumprimento do meu dever, não O SI'. Pedro Braga. Permita-me levisões ('nde a vida fôsse mais feliz
aquela quantia como prémio de via- podereI dar voto favorável a t:SttL o orador. Quero argumentar exata- paar todos, indistintamente.
:?;cm à EUl'opa a expositores do Mu~ jJroposIção, precIsamente no instan- mente com o raciocfnio do meu no- O Sr. RO(Jê Ferreira - Diz V, Ex."
seu de Arte Model'lla . Isto é um es- t em qUe o Govêrno da República bre colega Deputado YUklshigue Ta- muito bem. Até me parece suspeita
:árnio à nossa população! Não po- manda que,s2US Ministros, seus au- mura. de quem discordo fundamental- a Insistência do SI', Deputado Yu,·
:lemos cob.soJutammte suportar. Em xll1ares cllre~os PI'olnovnm cortes den- mente. S. Ex.". entende que não kishigue Tamurll. em ferir a perso-
I1DaJe da,1ustiça social e da solida- d d . di'riedade humana protos"amos contra tI'O do Orçamento votado em dczem- evemo.s elxar .. e ncentivil.r a Cru- nil.lidade de D, l!elder Camal'a, que.
esta' clesiguaida:le. contr~ estndiscrl- bro úJt:nw, ~ara faze; plano de eco- 7.ada Sao, Sebastl!lO. pwqu; se tl'Rta de absolutamente, nM está em causa.
minnção de que estão sendo vitimas, nonlla capa~. de pClmlClr. 11() seu obm InICiada. emOOla nao ~en.hamos Estâ em causa - e V. Excia. o escla-
nossosil'l11ãos. Não é posivcl conti- I juizo. o equ~llbrlo. orçar"entá~lo. _ sld~ oUVldo:,. ~elo l!leSmO racl,cclllto ,de rec~ bem ,~. o mer\to do projeto qu~
nucmo.\ impunemente a praticar es- I o. SI', Cados Pznto :- COItes, in Sua ExceleI1Cl~, nao temo~ o dire.to aLIe O medIto de .CrS 50.0~,OOO.00
sa ctesigu,<1dlLde. anele cstá o espi-·I c~USlve. de. ver~as destmadas a hos.- de sustar as oo~as já Illlcladas e em para a Cruzada. Suo Sebastlao, O
rI:o de solidariedade humaua dêste. pJtals do 111tel:lor do PaIs. : vla~ de con~lusao no Nordeste e no meu pre~ado amlgo e colega, de bano
povo. que mont{JU no Corcovado o I O SR. PLINIa LEMOS - Pel!ei- NOite do Blasll, tms como hospitais, cada, SI. Deputad.o Yuklshlgue Ta
seu C1"sto. mos que despreza os seus: tamente. . materllldades. estradas de ferro, es- lllura, con~ld.eI'a tato consulllad~ a
irmãos? I O SI', FI'OW Aguiar - O atual 00- tradas de rodagcm, açudes sobretudo circunstàncla de já. terem sido ml.

. . .., I vérno vai cordglr OS érros do. Go- açudes, Poderia· aqui citar dez hospi- cladall as obras, com o que, igualmen'
,O Sr. SOuto MalDI' - D:scrlllllna- • \'êrno do SI'. Nereu Ramos .. Vamos. tais neste momento, poderia citar te. não posso concordar, mesmo. por-

ÇlO .crlllllnoM. I pois. ter U~·l pouquinho de paciência, três OU quatro açudes; poderia dizer que o pedido de abertura do r.••cijit,(J

O SR. COLO:vrBO DE SOUZA _ i qUe S. Ex." ral resolver tudo Isso, ainda, que conheço de visu yárioll veio, à C..:qsa e ainda não foi votado.
D.e acórdo com V, Ex.-. Nilo é pos- I O SR.. PL!NIO LEMOS ...,. E de ar,ude~, no E~.tado do Cearão CUJa 11'- A n.oli nao interessa que tenham ~Ia'.
sire! que á sêca. castigue inc1ell\{'nte-: se esperar que S_. Ex." atente bem rIgaçao foI mtell'amentesuspensa ln.lcmdas as obras. E nós, da baneMa
mente nossos irmãos no Nordeste e para essa sltuaçao do Ncrdeste e, pelo draconiano. InconstItucional., lle' paulista, apresentamos emenda pe
nós aqui esteiamos votando crédito como filho do Estado de Minas Oe- !l'al e ar~I~I'ârlo Pla~o de EconmJa dindo Cr~ 50,000.000.00 par,a a !"a
]J~ra premies - de I'iag-em li Europa ,'aiS, qU~ tem. parte pl:onUl1cHlda de do Mm~terlo da Viaçao e Obras PIl· vela de VIla Prudente, em Sao PiU!O
do ~1\!sl'u de Arte Modcma tel'1'as secas, va em socO~'ro dessa re- bllcas. Por Isso. nobre Deputado. cuja sltuaçll.o é muito pior do (jue a

O Sr. Saulo Maior - Aliás fa- glão que, ainda agora, atravCS8a uma o,tou inteiramente de acôl'do com Praia do Pinto. DeSll!l forml1, enten-
bulêso cr~dito! 'dns maiores ealnmidades conhecidas V. Ex.R

; seria um Ultraje aos ho- demos que apenas honve pt'CSlIn,
O:OR. COLOMBO DE SOUZA _ em tôda sua HJstól'ia; mens do Nordeste e do Norte. que afogadilho da parte dos dlrigent?s Cl:\

Como .irf1o de ns. os europeus, qllan- Mas, dizia, SI': Presidente, que o neste momento mOl'l'em de fome - Cruzada São sebastião em iniota" ss
elo l'ecebel'em ésses rapnzes, poi~ tal GDvêl'l1o da Reou~ltca mand~ ainda como bcm disse V. Ex,", antes que oblas na Praia do Pintq, ant.~B dI!.
via.~eJl'l. é verdHdeirn afrDntn ao prin- agorll, pelo Minlsterioda Vlaçao, Cal'- de fome, morrem de sêde - darmos abertura do crédito. A nós não cabe
cipio de BO]ldarlcdnde humana e de tal' 20% nas verbas do D_epnrtamanto Cr$ 50.000.000.00 pura embelezar, UI'- a responsabllldade pelas despegaF t'lt
espírito criBtão, que. clevE pr,sidlr de Olmls .contra as Secas, meBmo banlznr ae favelall do RIo de Janeiro tuadaB,. porquanto· não adotamos u
os sell~illlentos do nosso povo. naquelas verbas constitucionais, na- e sllstarmOll as obrM d08hoBpltalS, llolltlca do fato consumado. li: julga-

o SR. PRESIDE.."TE - Peço pcr- queIas verbas que, por· isso mesmo, matel'nldlldes, estrlldas de ferro. es- moa mesmo um mau pl'enúnc(o o
hli,lSão R. o orador parll Int.e:1romPê.lo, t.·em aplicação .especifica e obrlgató-\ tradas de 1'0.dagcm e açudea do Norte Inicio das obrRs antes da aUlol'i~ação
sPnt ~~cl'ificlo do tempo de que ainda rIa, ob.lelll·ando. com preju1zo ev1- e NOl'deate do BI'asll. da abel·tur.. do crédito pelo Con-
dispõe, 1\ fim de eer dada a pala- dente para a minha g(mte e para o O Sr. Pereira Diniz - :Permita-me grl\'ls(),
\'1'8 ftO relator da Comls-Ao de Re- I meu Estado o equilíbrio orçamentâ- 1V, Ex.". Além dl!llo, temOB também O Sr. Yllkisflil7l1e Tamllra _ Per
da,ão, que emltlrá parecei' aIlbre 1UI (rio, Com a sacriIicJo do tôdll uma po-ll>roblemas de favela.. na.. capltlllJ do mlt& V, Ele,- um' aparte, pl\rll rea~



\

:pOnlJeI ao illll'tIe Deputado ROllê mente rotulados com titulo de fanla- 1 desde o l1i,a W de j"neiro, mas, até empregSldo Um centavo slqueI" na
o 8R. PRESIDENTE - Lembro lia. Era o que queria diztJ' a VOSli8 I agora, ainda não o foram. De\'ldo, li construção de a:ranha-céus. Mas rE

,te l',DOI'f orador que o tempo de8ti- Excelência, , " I i&Kl, as poucas obras que ainda estão conheço que a FUndaçiio da Casa Poo
I,,,,ti,) à Ordem do Dia está esgotado. O SR, PLíNIO LEMpS - Esta é Iem nndnmento, nesta oportunidade 'de pular lamentavelmenLe tem folhado,

O Sr, Yllki.~htglle Tetmlaa- Se- também mmha. convlcçao, SI', Depu- tremendn c,alamldade pública, encon. porquanto realizou no Distrito Fede
"hor Pl'esldentc, na forma reglmen- tado cour.o ,Malol'. Itram-se na iminência ele pnrar em raJ, uma ~erie de experiências que re
1.IiJ, p~ço a V,Ex," a prorrogação da O Sr. Joáo Mac:haelo - ~l', Depu- sua. totnlldade, p0,rque <:s operários dundal'anl exclusivamente em desper
Ordem du Dia por 15 minutos, a fim tndo, V" Ex," acaba de ar.rl1l':<r que não recebem salános c os fornececlo- ciclo de dinheiro, com a construção
Ik lJllC o orador pOESlI. prosseguir em 08 habitantes dos outl'oS Estados I'es o pagnment~ das m€l'cndorws e:J- de caoSas de madeira, depo:s caSal! d.
blJll~ "onsjcler~ções, atraídos paI'a o. Rio ~~ Jan~!ro. e p~r~ tregues ao GOl'emo. ' alumfnio e po8[.erlormente de cimen-

O SR PRESIDENTE - Lamento São Paulo, mUltn~ \éZeR, Sao ntcl.Cl1 O S S' I A d 1 N' to armado para fixar-'", n's CODSU'U-, V dos pelas ln!lubnc'as polit'cas de pes- r, egl871lUne.o 11 rC/( e -. ~o . d 'l " • ':
;nfi,o poder ntendel' a c' Ex,·, porque sons aml'as n~ obt.enção 'd~ Uma co- , estão lla iminéncia de pura]'; já eHão çu.es e, a venarJa, Em todall ,el!oSas
ti. ~pI'OVaç{lo do requerimento Impor- locaç' , ~e um emprêgo público de ,! parando, exp(orl~nCla~ consunllU v~rdadejrn.s
'I,nrm nA preseJ;1ça de 50 Qe)Jutactos, um, ~~]:g;) de uma funç,ão, QUe,l'O I' O SR PLIN'IO Lll,lOS Vá ' fortunas,' eem qualqucr resultado prá-
:rllJnJer<J (jue, evalcntemente, núo eXls- apenns confirmar que isto que Vo<sa O oS' 's : ,- rws, tlCO, Por exel1lplo, a6 CAE'IS con.strul-
1(' no n)enlÍrlo " . ' ' - r. eg!~mllnclo Andrade - O d~< em Deodoro nesta Capital"
' ",,',' . Excelência aCaba de dIzer é pura ver- rlepoimento que tl'OUX aqui é de 1.;~, ",' " 0-'

O Sr, YUI.1SlllgltE Tamura - Selei dude ml'ls desejo 'salientar umA c'r- • ." , '" " :fl • ' ",,,rr., sOblEtUClo mal pleneJadas, com
',UTt-VE. Erram aquêles qUe combatem cunstância: querA sofre as conse- i ~on..tJuc,UO ,1?tell~)JnP:,aR, com ]}~e- loeJeltos de comunicações sem IIbafi
" p10jet.o, quando, apresentam emen- qUênclas dessas influências polít.ico. 1J,uizode ~elc;; ae 1.C".lel~IOS 0;J~- ~- ! té'cImento dúgua, sem luz, sem um
"IM 11 11m de at.end,er às necessidades, ,PCESoaiS ,e a. Prefeltura do Dist.rit.o llOS d,;speaidO'" t ;Im ca.,o C?,rlfle'io,I [c,njU,mo de medIdas n<;<;ess~rja.~ aO
tI,l' emtras favelas", ,Fedcml porquanto, sendo o Distrito que.r_~u a~:Es~,?bndo ao con.lof,c.- c(!lli~l'to, dos, moradores, Dai recla.

O Sr. Royé Ferrel1'a _ V, Ex," Cl;tá' Federal go\'ernado pOI' um prefeito men,o oa Cu.naJ a, como consequêl)- maroes unammes dos que nelas fo
~lll'lgrnndo em, saúde. Não combati 1 nomeado, êsteestarlÍ sen,lpre sujeito eln da~o.sa d~ssn r-'3IltJC:, d,c ~est,~Ir;ao Ir:!m residir, Goneorc:lO,' com os Depu
c pro.ieto, Ia influénc:as àe politicos de outros na dIS~I~IIJ.uI~ao ,)e C~~,r;l,~\ no, N~- t;,e](Js que nf:rlnam não h,nvel' c 00.

O Sr. Yukishiyue Tamura _ ." Estados, que en,con, twm a solução daS ~este, a,lIÜC<lCla, pc.o MIIl::itcr.oc:t r_- ,l~;'111) !'cvelndo capa,cidade na .!íoJu
T'ColqUC o condenam, mas ofcrecm suas dlficuldãdes pessoais na Prefei- zer.dn, I~aü do problema da,!; favelas, Por IEto,
))Dvn.-: emenda,s de igual impOltnncia, tum ~o DI~trlto Fcdernl. Assi,m, o O SR, PLINW LFMOS _ Vê'i!m I;1~~Jr:a U~l C;'édlto de confIança à
r]',mrJe concluo que, pre,tel1d~l1l tor~ IP<Jvo e sacIlflcado" cmbcneflc.~, d,o I os nobres cole;<as do Distrll0 pede!':lll I,,:.eJ~', ,nuo .somcncelln,' pO,SSll'el rE
jx'de:n :. proposiçáo mlclal. A pl'eva. atendimento ,de pl etensocns ns ;eze5 Ie os eminentes re;)J'e~€ntantoCs c1a, C~r;El uç,.o c1es,'€s m~\l')!lnnlS que hn·c

jC'ccr o argumento de que existe ver- às n1a\s absmdns. V, E", aC~b,l?e 'I I~reJa. nestn Ca,~~, QUc exj,'tem mo-, b~t,,::; as fnvelas, c,omo tnmbem' por
tio para atender n outras obras já verIfICar que foram nom~ado~ pn",a t',\'<Js õe sobra aasDe;1UtadQs n{)r-I s, I.M~,r ac lnIClat,rn diferente, que
.Inj[:jl1das, SS, Excias, nãó poderiam elevados ellrgos ela PrefetlUr~ ('o. DIS- Iriestinos para não 31o(ú,r;;111 esoa p~o- : CG!,s:Jtull'á o prim~il'o ))a&o pnrare
,,,ne:HJ1inhnl' "outl'as e,"mend,as aumen- t.rito F'e"deral pessoas qU€ l,la~, 12m ,0,1 !){ISlçn,Ü,que p ericlf:n:,?m"ente (''Jn"trfl,-I WJ,"€1' n, qU,€SrãO ,d~,~ .faveJas 1".0 Rio
1nnuc dcspesa, e s6 ° terão feJto, i~so menor contacto com a nossa; Ida p~; l'b aos !nteré~ses das no~','as rl'~IÕ~S d,' ,Jnmll'o, cerno dos mocflmbos do
~;m, c1cmogogicnmente, num u-abnlho bllca, que não são" reeon~~n? das Puo i c~:clnadas, 'PaJ:am J'Ccursos pnl'r.;,cc;r~.e cle 'tóclas e.E.sas n:lsen'lvej"
\'cnlndC'lromente eleitoral... p~l~t:cOS_ do o DlstlIC~, FcoCll\l, e ,9 : In, tendimento dos reclamos de llma po-I ~:'::,~"~OES em qUe ~'IO, ?1lJ'l:!ados a.

C SR, PLINIO LEMOS _ Senhor tn.I ez nao t~nham ~:opr~~cli~elel~o ;Juja~fio _que vive 1:1:a:'ld'0 contra a :.'I~",,,qllelcs Que n::o tem l'eCl.1r,scs
PJ'~sidel1t' a""'edeço a advArt"ncl'n e ciapes,soaI ao próp , ',., I' l'I"'pl'jn nn1u'"ona N'~ ~"(J', ""'enl'S "()_ 1"ULt,en,t€s 'lnra, lImn mo"ndi,n mais

~ , "'- ... ~.;. ". • .... o.; u. ,t t fOl'alll n01uencls.s elTI vll'tuc,e .1... c... "~.Lt.l •• ~ .• , :''IJ ..• '.', '. o-o ,i; E' .,.....
;rcço' conservar'me 1l1scnto pelo tem- â~ ~~e~tu[lda Influência que a poliU- ta;' em fUI'm' ela abel'tll~a li,' um c'c- i;~n'''r:r;.\ ~n n;J~nns êste o H'}Ul'te
po CJllC' mpte:sta pnrn concluir ama- ~ d Estados exercê' sób""e I a PIe- IdIte de :1t}ljc~c5:o cj··.('u~r.;~!·it:1 f; :=(J.: ~;,:P .~.!.: :t C~l:'rcc::'r .H V. Excia, agrn
nhft meu" di~curso, lMuito bem; muI- ~;itU~~ do D15tr!to Feãe;'nl,'pelo fato 1"IIÇf:O pnrciaHss:m:t de, c l:m orO':lI",ma :~u~,~"uo n patJéncla c'~mqUC nos
le Lwm, Palmas). de ser o nosso Prefeit.o nomendo, que podl' SCl' ndwcto e ::~ "onta nua- I '

Mais uma razão a juntar<e aquelas, v,;s outro," de:;artam:,n:',r's ~ove!'.na- i O SR, PLIMIO LEMOS - Voosa
Dl ECURSO DO DEPUTADo SE. que nos tem lel'ndo a. ,lutar pela ~U-lnler.ta!S' com a a"s:sten~la nfce~sa.l'1a, E:,~eli:ncia me honra wm eeu aparte,

NJJQR PLINIO LEMOS PROFE- tonomllt polluca c10 DJstl'lt.~ ,Fedelal. O Sr, Colombo ce '<;Oll:n - Rcf-:'rJ11 1 O SR, PRESIDENTE _ nf
lDDC NA SESSAO DO DIA 2 DE O Sr, Frota MIUtar - A~1Ude:o a V. Exa, que os c:'éd:tm, alh ~"()ra o nUb"r o"n(']or (j,o nue ' f /: ,c~mo
):'EVERElHO DE 195<3. CUJA PU- collahoDll'ntç~IOt dpO dl1~~re ",!cp~~f:n~~~~t~ 111~O for0~ c11H"ibuiào' n€ nr'''''do com Ie,',t' ;S~vl;ào o p!dw' ~~ ~(:~~,f~::~
BLJCAÇAO SERIA FEITA POS- peo .~ 1 o e el L ':"~ PI;1fiS' u~m )1 p:'eVls:,o oronmentíll'l', Não po- punha, • 'w
TER10RMENTE, de nCOldo com S, EX, ~ , q ,: _ I :ham sê-lo, nou!" De-"'a:10. ~orro\1e,

é o responsÍlvel pelos escandalos p.a \ I' .. " ' , '.. ,"1'" 0"0" " ,
ti d 1 tU'11 Prefeito nomcan- LI e,.1 " ne, 1ane1.,o ~... ,1{J, rk .. I ..V, \ O SR, CARLOS FIltTO'

O SR. PLíNIO LEMOS; dcnllSos r.~nsa a 'que ~e 1'etel'e o Ilus- " Sr " Mm:stro dn F'n7on:lo h2\ r" • .
~ O P .. _ I cr.trnQO em Y1CfC" r.l"JtlP1!1 r.1 f l'l 11'11 _.

081. PreSidente, 51'S, Deputados tre Del;>utado Joao M~chaelO? QueH1? 1])lano c1r ~"{ln~m'a l~eO"'n"'wl~' t"l'~ IPe:ra lime: (]upslao de or(]cm~ _
qllflnric, na se~são de ontem. articula-lo PreSidente da Republca que del-I ~'Or"ament<J •ri'a "Re"úbl:o'l' '~or ~ÓI' liõ:'. Pnsldentr, reqUEIro a pWrl';),'~_
Vli PII nE razoes que me conaUZlam xou Q podeI' há poucos dIas c 101 ho- "v!"o ','" e I, r~{), ;:>n-a Que o c..a<i~r tCllJlJlIe c ' 'U
I' v{,tnr contra o Projeto 749-A, nd- menageado peja Câmnra que np"ovOu, ..o, d.5CUl'~C. -"
vr;rtJU-me V. Ex ," de Ilue o meu uma moção de nplnus~, antec pando- I Po:'tanto, o nl3no c1l' EConomia lo'
~~Inpo e~t,1Va esgotado e houve por ise ao Jul~3mEn!o de "suns contas, I(!ab(l"ndo n~ mf,<:r.o v':n..,o 1'''1 qu,o O SR, PRESID'S,"TE _ Defc;-iel~.
!;(!m p<:l'Imtlr-me cOlllmuar lnscrit~ Ipre\'lsto pela ConstltUlçao, ,I ~st€<\'amo,~ f:.zcndo r:t Orc~menlo, X' ,
Jlnm ultimar êsses nrgumentos, e é o O SR, PLIN!O LEMOS - ~g;'D:ue- I;;!o úm desreslleitü fln9'rr.""!c à Con~~ C:;~R, PLl~IO LR.'JOS - _q~r;1-
'Iue r.f.;orn pretel}do fa'ler, Iço a lntervent;no dos nobres co,egas! t.itt:jcáo e a estn Ca.':' à~ )'e"',r~M'1. deço " V. ~" 8;'. President!', ;~ ~1a
,DI'eJal'avu ,en!ao, Cjue um, dos mo· I' do DIstl'ito Federal, e ,compl'e~nrlO t~nt.es do pol'O, 0.< c~p,,:t,",<'real~1('n'~ DE1:,~I~~~,_ C,l',los ::,nt~, a g~n:1J~za Ú~

t"IVO',' de,lcrmm~ntes dc:'\8a. mmha ~on.- perfeitamente a dIVergenc,n qUea;Jle- não POdem, ser ài$trih,l,lJ,'dOS' nor,('ue plO.l ~g!'~<t,O (,0 lJ1, .u tempo.
r:uta f':" ,n . P1eocupaçao do Gover~o sentam nos, ,argUlnentos "cxpe~ld~~~ I ~rJt"s da \':c;ênc:n cl'O O't'~mento, fn- O /:.r, I:.',"lle~to Su cuia - Prl'mj~e V.
<,JlJ (OHm" \Crbas destl_nadas a Obl as O Sr, segmltulldo ~nd,ade, ,Q :rou em v:~or um fxàn"::1J]O, ínc'J!l$- Ex," UlllI1jJ:lrtl?
.lnndl!J,·els em construçno no meu Es- Iro trazer meu depo,ment~ soble os I"uc'onol ;. ~1J~nl'r1n 1"'0110 fie P~o-
t,:I(~'O e c no Nordeste, dotações orça- \ Heito()s calamitoso,S qU,~ vêm tra,zell-I ;'~mia 'fe'to exclu.i"am;~te da c";ne O SR,' PLiNIO LEMOS - Cúm
r'1l'nUII'lr.s que tinham destinnção es- Ido ao Nordeste o regIme d~ ccano- eos' llO"d';'t'nos ., .. , - ," ,,, pral~cr,
!)cc.llwa, obrj.gatól'in !}{)l' d'spositlvo I mi,a estnbeleCldo pelo MlIll~tro Cla " •.0.'. , O Sr E' "
~()Il~t.!tucional. Verifiquei que no DE' i Fa<~endn ,nas verbn,s d€~tll1ndas ~~ 1.0 ,I?R, P!,rmO LEMO~ - l"nlh~l' nllO de;de '~~~t:c;, Sa?OICl, ~"AC~mJ),1'
parl,nmenlo NnclOnnl de Obrns Con, I sOCOrro as pOllulaçocs. nt.lmas d.ls I P~eSIQ'l'nte, n FU!1d~~'() dn r:n~1' Po- Ex" r'e jus' 1:, ~s pa.:l\las l1e y.
1,ra :L~ SéC"íIS Cr$ 260.000 ..oCO.OOforalTI 8êca~. Ainàa n.:;Ol'~ ncab? d~ l',zceber _I ryuJtl,r, ~)rzíio e-=ut-fl!fi(;o P:1T:l cujdar d~' :J"~ eLo .0 ,COln Jate a, apl'o\'aç:-:o
\,'OJ Un]o,o,;, pnssarnm n fazer pnl'te do ~,de AIHg'O:lS al'12'Ust:iOS:J apelo c~~ popu.. Ci't ha 1)lt[l('§i) à-o ]i'Ú71l,em nou"c.. tem "'In.1 ~,j .. ~,~ Te..:lh,~ ,,0 nl~.or re~JJel:o
i,lnr.c ele PCon,Oll1ia do GO\'Êl'no", 'lação do MUlliC,iP1o dc, Agua ,Bmnca'!l'r<:elJ;dO do ,r."onp~'(,f,'a n n",<,i."l1cin ~õ' Ar~~,bl~~ ,C~,.'lCj~ ..,dCd de, (',l "";IF'

O Sr, SOl/lo Maior - V, EX,a per-' no scntido de que se,p rem cwdo .0 l1la!f dr,<.'clnrl; P a ",,"rl"";r';",;~ in. ,,'.() 'o .0-, (IXl :,~l o Ro dr ,,;',.
milc um aparte? ',trab111ho da eonstrurão, do, a~ud~ l<E tC~I·a.l c1etocl<Js os pn•• jr.o<' ~~Htlca< g~llln." Il._~ '1 COlltel,~uneo, ~, Hel,,';r

O 81\, PL1N!O LEMOS _ '" com, Pal'iconha, naquele MUl1lC'i?:o, Ce;'ca I ~ .,. .. .,,, "':;;, ",I}," c;~ l.',O:PnJ, ,~IJ;;o,utm)wnte
,'v,dc'nte sacI'lficlO pnra a rear"nção de 300 opersrlos nn malor;~1 prm'.n- A' c1 há ' " 1,0)0' ,ULa e""n I.1ICiall',1 oe S, El:11-
rJI:"~:tSl'.l,; l.rnbrtlhos, exatnrncnte ~o· m~ ... ' dos de vá~ios Est~'dOsNol'dest.inos I ' .;n.~n., • poucos .,~~1:::::t •. 1~n~::l ,v.e~~?~ I n~~:.~_;n. I~,,:.r~lue. ~on~iciel'~ndo ns con.
l)!f'nte ('m emc o Nordeste at"ave<sn encontram-se sem trabalho, €m VIJ"cU-1 OE' eIs .GO,n,OO,()(JO,O" .Dl \o.ndn 'lc::1 " d,çOls ge.,j,S do PaIs, n"o :cmo" H'.
lima fase dificílima em que 'a <êc~ de de ter s'ido <l1spen~Cl ,a const.l'Ução Cllas Cnsn~ (lO Congrp<sc,_ Que a Un:a(\ I~ul'SO~ parn ence:;'l' IIm:J. c:lmp:,nl1:l
Ji.;Ü) :lp(·nn.s mnt:l tddas os injc·i:ltiv.'1~'l doacude de P8.l'ioconb:.1. em cm:5e- ('n~,J~e~:~u nqu~l:'o l~l~~tltmCCi:!l. P?rn (~ur Isue ~lGo(.('~Jst:'1l'á .l:o:nente C~·S ...... :
ele f.l1fUS <'oestnduallOs, corila foz com qu{~ncia(lessa. politrcn de ~'e~tl'!~~~o õel ('~ll~~S~€ da ,~~lU~:,? ~"d0.s deS~~l~t~(·OS I ~o,oaY~,O(:,:iU(l; H;.1S !':l~\'r7. (;1'S .•...•.
Ilnf: nb:mc1(1~]cl11 sun ~!ebn f se des-desp~sas adotnda pllo, MlmHeno d,a ~~bl.:ntPs (J"S f':' c" ..' ':~.~ ..J'~":S C'f I ,'O;)/JIJ~;~JO,~U 011 Cl'~ ';""':,." .•
Imem :>0 RIO ,d€ Jane:ro e Sito Pau- Fazenda, Verb~s const:tllc;ona:s, "cr- t.~çm plano p.da n COl.st U.!" nr 15,~lUO,d.,1I00,OO' O plolJlernn uas l .. 
ln, em bll~cn de sltuncões que lhes bas or~amentárias c1estilladns fi obr?S ~a"as r.lodesta,~:? ,qnc se l'em !azer.do v(',as {' COPlUlll n ló:l,l.~ as granrll'$
1)"lfl1lt.nm "'e n:io pOs'r;õfR _ como no Nordest.e €;tão sendo, desgmça-I e CO:l~tl'ml' I!e,ntlcl~~ ~l;;ltuOr()S, CO;11<J I c:mcentl'll\'Oo'S )Jop\llnClOnai~ elo !111ll~

1~~'Jn]menl,r acontece COt~ ,n{J,~êles ,OU e Idflnlente, (~ortadas. C)~ mn~s do. n,1et:a- s': !~se IJ{).sFn'('J~,' ~~clal;.:zn.r. tr.\'rlnQ0~. I ~'O: ,'~S ma,l<l:'e",t: cl.diidf,~. os P:ljSE'~ lJJ~i~~
I,('m n vontnele. da dOl11mnç;1o politi. de, Em consequencla dlSSQ, 1':\1'IOS IhO!Mns poübre,s, lo n,,~alh"co: f~ ~m nJ 'I "dlal,tnelos tambem tem ,uas fnvrlns
I'" _ p"lo menos. o dire~to de ~lgllm 6ervlços e~tiio ~cllldo in1err0I1111'dCs lnnhacéus, ,l'll1 €difjr)~,.s CI,e Cll1l"TIt(l que s': (j~JlOI11Jl1am por outJ'O,~ (e'mos.
Illn, n l'egl'eBso à telTa des\'Pnt.uradlt, nos Est.ndos do Nordeste, com d~no- nnr.ado, cUJa cOl1Shuç~<J abs3rve for- contollUe n llJl~U~, LeVlllldo-rc I'ln

, 0, Sr, Soulo Maior _ pprmita-me sn,s consequi'onclas parn ns POPUlnçÕ,es, t!llla~, Ic'ol1ta n ~'llua,!ii~ "::,ollômica e ,!innn-
,v, ~,. As d<Jtocões c1eslinaonR ao lnclusi\'e pcla falta de trabalho (ille O C'r Joáo Mrrc7uulo PCl'm'to CCIl':' [lo. Pnl"" C' 1!1oportUl1n rt IIP:'''_
J)ropn'rl,l1lnento Naclon~l de Obr~s acarreta, , ~, , ,- , ..' '." \'açuo cl~"se projeto, quando Jlá é
C<'ot.m ~ .., Sêcas, votadn~ no!' esta O SR, PLlNIO LEl\.fOS - O Olle Illf ~, E.:a; un~ ~p~lle; Em pl:1;C'll'e "OI':CS dc IOO~;, em verbas do Del1ar
finbl1, nl1,o .podelll em abs!\luto, so- V, Ex,a acaba de declnrar é @l'l'lV.e, l~g~•. de.e,on e.c,~lec€. ~?,E' a ~n- tamento N:tel!l:1oJ de Est,mdas de 'Ro
Jrer r~~t.l'lçoes de planos d. rconomin, porém, mllis "rnve allldn, mAIS ~ér~o d",C,1Q da. .C.. sn Po~UJar: ,,~tr.nde .,lW d:tl':mJ \'erbqs que .'eri~m ci'~tl'ibU'rl:,.5
r,Ol'QUc resultam ele d[spositivo~ cons. do que tudo Isso é o corte Ol'dl'll:lOO nr,ao "a tO~l~ ~. Bra"lJ, !'lo'IV Rpf·nas no ao Ceará. e :'~mb"!l1 ellt CI't.. _....

1:11 llCllll1nJ~ e, n~~im ~elldo, d. manei" pelo GOI'êrno l1n5 próprias verbn5 D~~,llltO p'l 1'1..1 nJ, fi Si\t. Paulo ou ,'l.Oltn ,o')a,Oo pnl'n um [,!'O IlUll10 ~lro';
1'(\ nll':Uma. devemol! DIll'mit,il' 1"'50, con8titucionnis. é a nus~ncln de (1's- Pllllnmbuco, }.tun em torlo o POlS, dl1tn'o nl1lll c~rto ,Ienlldo como li.
1,1~l\f.:n<) Mfl'fL um ato lf~iva à "'0'1~t1- t.ribulcCto dos créclitos do Orram~l1to n~'c<:llrarclo ro('.!',n!ver c nrl'lllemo dn comtl'uçl'io f m,,1l1O~jn li/" fst";d",~
tll]Ç...iO, ('1llo.5 tl'l<to8, np8tl' ca~o, reI'- vl,~('nte, (11Ie, prn.' -,"l'Ç~ c1e dtsno,I"ftc lJ,\b1t.n.;:.,o 1)opnlnr, Nil'~ ,. do meu !unelnmentai-, Nilo c[m~lrlp,'o ju<t"<eo
dl~l)nllJ '''!oI nonteúc1o, flcnnào nl(,xa- le~al, deverlr.m te.' !::do tnt:rc~ues COrJhECJlnento (IUe n FUntl~ç:\o boja 1'm.!JI'Pzuem c;~ 50,llll,IlOO,OQ em' (lbl':l.
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SECRETARIA DA CAMARA
DOS DEPUTADOS

14) Não serd levado em considc
l'ação o trilba:ho cm rascunho não ·trans
portado para a prova.

15) O impres~o com as quest3es
será 're:HítLlído juntamente' com Q ma'"
terial a que se re fere o itel1l 9 desta,~

jnstrttçõ~s .

16) Terminada a prova. o cand;d~
to dewrá ~ntl·e~I'\-la. pc"Soalmcntc. "
recepcã,o, ret Ir:lIldo·se em seguida,

~ue n.o. ;val P.I'OdUZlr efeito total, não IP'Jnslive1 pelA &I1mlnlstraçAo pública das favelas I iremoll acumulanclo 11

1

Ex,' II tôda a Casa deram, atl'avétl drt
Va r~lver Q problema, Quero cl1o. do :Pais. cada instante parcelas e mais pll1'ce- substitutivo da Comlssno de Flnan.
mar a atençlioela Casa parll 11 lnf"r- d d ! D t dA' dias desas natuI'eza, retirando do 00- çaS, aumento de quase •• ,.,,'." ..•
mação que rccebi de que' pelo ))lano t ver.n e, r. eâu arei' m l~~i~ vêrno as possibilidades que êle tem, Cr$ 8,500,()()O,O~0.000,OO em favor do"
de economia, foram can'celados ' Cr$ CnJSntlraartalV'nCl rqeUs~d~messaos el~~ale~ r."~e li. dcntl'O de um Or~nlJlento já cIeIlcltá- servidores civis da UnHio. Que repre-

" 5 I N I aI da ~ " rio, para dar as solUções que os prJ-' sentam Cr$ 50.000.00'0,00, diante do,s
,70.000.000.00 ..0 ar.. ço ne on Nação vem enfrentando e se não ti- blemaB maiores do pa13 estão a exigir. Cr$ 8,QOO,OOO.000,OO?! Mals alndn..

1 :Malária, Is,so importa, nobre orador'l vermos o cUldal10 de atuar' nesta Casa . . grande parte dos nordestinos que pam
em dizer que o perigo evitado em do COIlgres,so com absoluta isenção de O E!T. Yulrlslul7ue Ta/?lImJ - Dou aqui vêm serão RUX1lilldos com as
1940 \>OI' alguns homens merecedores ànlmo se não tlverrnosa llroocupa- meu mteior apOlo llo V. Ex,·, quando obras da Cruzoda São Sebll.litiliO, de
da oonslde!,ação, não somente nacJ(lnal . çâ.o de examinar todos os atos do 00' redoma nquelas medidaS. constltucio- sorte que não estnrmos subtraind(j
mas tambem a. continental nos llmea· vêl'l1o para acompanhar o seu desdo- nais, no sentido de serem respeitadns uma ajuda aos nordestinos e sim,
çllrá novamente, OS 51'S. Fred Loper'l bramento a in-esponsabllldade será o asverbfls ~cstlnadl15 à zona do Po- dando-lhes guarida nesta ()aplt~l.
americano, e Bruce ':"ils~n, cnnaden- co;'oamento, corno, de resto, vem acon· llgno das Ser.~.. Discordo. porém, da O SR, PLíNIO LEMOS _ Conclu
se, o saudoso DI'. E,andJ o Chaga.~, o tecendo nas administrações anteriores. tese de V. Ex. quando pretende, sob indo 81', Presidente desejo formular
:Prof~or Manuel José Ferreira, o Dl'. lo plano de economia do Govêrno não aquêle argumento, repudial' o proje.' ,
Henrique Pen:do, o .01'. Osvaldo, Silva" encontra apóio em nenhum disposl· to, qUe considero útil, que abl'e o crl!- IIpélo ao mlnente Ministl'o da Fazen
,e oULros~ todos herois ,que dev~n~ ,S~l" tivo legalmas, com a maioria absoluta dito de Cr$ 50,000.000.00, li fim <1e da o nosso prezado cole,ga Deputado
reverencj~dos pelo PaIS, consegl,llla,n que êle possUI nesta Casn ... atender aos favelados. Com êste aparo JoSé Alkmirn para que llbere,. quanto
naquela epoca impedir a lllvassao do , te quero não apenaI! deixar aqui o nntes, as verbas orçamentárll1s com
tl'unsmllls01' da malária nos vales dos O Sr. Souto Maior - Que poderá testemunho de l\pl'ê~o aos dignos cole- aplicação no Nordeste. a !1m de quo

li'ioseearenses. Se o mosquito [las· diminuir. . gas do Nordeste, mas também o meu h1l.o se parall.lem as obras enã,o se
SllSse aos vales ~ nos ma:-anhenses O SR. pLíNIO LEMOS _ ... In- Inteiro al1610' 11 eSSa grande obra de vejam os nllrdestlnos, ll1111s uma vez,
e amaWlllcos, entao teria telminado a destrutlvel até hoje, o atual Govél'll", soUd,ariedllde llUmana, que a C.ruzada obrigados a deixar SU[IS tenfJ.s, agora,
ll~gurança das populações das ~~é. como o seu antecessor, tllmbém, os srto Sebastilio realiza. Digo mais a quando estão atravessando a fase mais
~lcas, pol.s o mosquito se lllflltl~lla futuros caminharão sempre nêste re· V. /Ex.A : com li lmportll.ncia de ...... diflcll de quantas a sua história mar
,p.. ela. America gentr~I, pela Am.eliClll <Time dc Irl'es)Jonsabilldade, sem que c1'$ 50.000.000,00 em ~ada será Pl'c. tlrlzada registra. (Muito bell~; muito
.' do Norte e, nao seI,. até onde ma. ~ Con resso faça valer os seus elre. Juci!cado o Er6rlo Público, quando V, bem. PaZmas).
:Coloco.me, porta.nto. mtegralmente ao i tos, seNt que o Congresso cumpl'a, re· •• ..c.._

:lado de V. Ex. no combate a ês,se I In ente o seu dever obl'igando o
pl'OJeto que Julgo altamente mopor·, ~'(~cuti~o a. obBervar à Constituiçã,o,
,tuno. aplicando os créditos votadas . pelo
'I O SR. PLiNIO LEMOS - Muito Congrell5O constante do Çlrçamento oU
'obrigado a V, Ex.'. leis especiaJs. A conSeqUenCla de tucIo
,. ls,so é o que estamos vendo no N01"
: Paralelamente, 51'. :P\'esldente, exls- deste: as obras paralisadas e o povo Cu'·t a Ofl' 'aI 7) Ao penetrar no recinto, o can-
tem 06 Institutos, tod05 êles i~ves· faminto, esvain-do-se de sêçle, a caml· ano rso In erno p ra OI didato ocupará o lugar que lhe fOr in-
tmdo somas vultosas na constrllçao de ohar conforme noticias que recebi de clicado pelos encarregados da localiza-
moradia para seus nl5!ocll1dos, Dos Campina Onnde 40 q\Úlõmetros dl\- Legislativo, ela.sse "L"
1~1scUl'OOS aqui proferidos, pude verl- rante a noite pai'a ir buscai' água no ção. nao lhe sendo permitida mudança
fiCar qu~, grande parcela dos homens lI~u"e "'oquelril.o•. para a.bastecer. suas sob qualquer pretcxto.

u h b t fav las são comer ,u ... 1 t d Identiflcllção da prova de PortuOLl~sq ,e a.1 am as. e . - casas nas imecIiaçõell do d s l'lto e 8) No recinto i vedada a conversa
clarlos, lndustriárlos. finalmente, ho- Queimados. . N d d de qualquer oature-a rom olltros can-mens úteIS â coletiVIdade. com situa- / a presença os Interessa os. proce- • ~
~Õl13 definidas, as quais çont3râo, de A mensagem governamental ,trans- deNe.á.· às lO horas do dia 9 do cor- didatos,· mesnlO antes de, iniciada li pro-
ifuturo, coma ajudo, ct,m o 9.ux1ll0 formada no Projeto n. o 14Y-A, não rente. quinta.feira, no Sa1ao da Biblio' va. As dúvidas que por ventura os can
das suas instituições, para adt\ulrlr Ipoderá receber o apô!o dos Deputados teca, à identiflcaçao das provas de dldatos tiverem s6 poderão ser resol-

'residência, substituindo.as favelas, os nordestinos porque, ~e de outra ma· Português. vidas por intermédio dos funcionilrlolS
,altlergues, qUe mal dao para viver neira procederem, nao estarão cum- designados para êsse fim .
.uma vida de cachorro. como diria o prindo seu deve~, nem Q mandato que Secretaria da Câmara dos Deputados,
Mini~tro José Américo, lhes foi confendo i)(lr ,aquela gente em 7 de fevereiro de 1956. _ Mo/pilo 9) Ao receber o material pus a

i ,. h' d' S P . que estã, ao longe, acompanhando Gigliott1, Diretor Geral. prova - uma fOlha de papel altllHço
, Ainda .. poucos las,. r. resl· seus passos suas decisões, suas de1l- e duas fOlhas em branco _ o candidato
dente, apresentei projeto de lei pro· beraçÕes. • procedera do seguinte modo: assinará

~~ti'g~~ ~~bo~~~bl;':n~ ~~~eli~v~~: ~ Sr. ArruáaC'âmara _ Reconne- INSTRUÇOES PARA A PROVA DE o nome e indlcar6 Q númerod. Inscrl-
no F....l de Janeiro, sugerindo meios cendo, embora, a justil'a da 1l.1·"umen- Çao nl face Interna do cartllo em bran-

d • t Ib . tu ela T '" TeCNICA LEGISLATIVA 1 d . I I .que, [la er..o con rUIr acelJ a • tação de V. ,Ex," no que entende com co co a o no pape a maço: em SClllll-
meni,e para essa solução, sem retirar as a:'lpira9óes do povp sofredol' do da, dobrará ês.se cartâo e o cobrira caIU
do Govêrno os poucos reclU'SOS de Nord~te, nil.o pOS50 aceitar a af:rma- DaLa da realização: - 11<10 feve- o retânqulo amarelo exlatente na mes-
que dispõe para atender aos recla. ção de que os Deputados Nordestnos relro de 1956, âs 8 horas da mdnha.· ma fOlha, utUlzando goma ou papel
lUQS d!, Nordeste e de outr:lS regiões que apoiam a mensagem estaril.o· fu- Local: -Recinlo do PaláCio 'fi- gomado, que lhe serlÍ fOl'necido no mo-
do PalS., cujas obras ficarão tOLalme,n. gindo ao seu dever. (Mui,to .bem J. radentcs. mento, Nada escl'everá sóbre a prov~
te para!lzadas, parque o Govêrno Fe· Aceitaria os Ilrl;umentos de V. EX,a . nem poderá empregar nesla sinal ou
deral nílO tem. onde 11' bus.car os melJS 'I'se 11 mellSagem. autorizasse,a. exem- 1) A prova constarâ de: convençao que possibilite sua ldentlll-
pil.rl1 a contmuldade desses traba· pIo de Outl'as que o Govêrno mandou ReljOluçÕei de questões .l4bro o caçllo.
lhos, 11 esta Casa e que merecerem o apOio Regillll!nto Interno da Cllmara dos

O sr. Arruda Càmara - Acha V. I da maioria, cl'éC\ito ele ~entenas de DeÓurados. o Regimento Comum e 10) As fOlhas em branco destinam-se
• 1 ill õ d uze"'os' entao o argu- a rUllcunho. O candidato recetJerá um":Ex.' que o Govemo não tem meios 1m 1 es e CI' ~, , . a rgall~:açaO dos Serviços da Cã.

para cumprll' os dlspoSltivo.s consatu-, menta procederia, pol'que se diria: De d R I de cada vez. devolvendo com li "rova.
clonai>; que mandam aplicar determl.' votada a verba, não poderão ser rea" mara dos puta os ( eso uçllo quer aquelas que estiverem servidas.
nada" qllotas, princLpnlmente nas: lizadas as obras do Nordeste e sel'â,o n.· 27, de 1955(. . quer as de que se nao houver utilizado,
obra.:> contra as sêeas cto Nordeste? .,. sacrlticados os nor.destinos. Mas, pelo EM~ prova valerá 100 (cem) pon- .
'" 'd G é ó V E " ao é com clnquénta 11) Nâo H pel'1nitirá. emprêgo de"'~ assim e. como po e o ov rno i de-me , x. n tos, Minimo para habillta~ão _ 50
mand,lr mensagens a esta Casa em I milhões de cruzeiros que se resolvem ~ borrac::ha, rasuras, entrelinhas, etc::. na
que sO\lCit!1 aument·osde vecimentos! os problemas do Nordeste, Essa (cinquênta) pontos. própria prova.
de ci~ís e militares, que asccm1em ai qUl\lltin empregada em favor das pil- Our8çilo da prova - 120 minutos. 2
Cêl'C'l de Cr$ 20.P(}O.0r.,).ooo,OO? Se o! pulac'ões sofre.doras. das favelas ou dos 1) Após a Inst..Jaç1io dos candida.
Govémo mio dispõe de l'eCllrsos para' mocambos, nno Impede, de modo ai. 2),A prova será mallu~crita a tinta, tos, 11 CO!llis~ao Examinadora proce.
atender a essas obra>;, impDI'ltns pela! gllm. que o Govêrno com outros rc· devendo o candidato comparecer mu. derá, no próprio recinto, na pres~nçil
Cnns~ltuicão obras que náo depen-' cursos malores ao sell alcance atenda nido de caneta tinteiro 'carr~gada com dos candidatos e com a cooperaç1io dês
dem d~qÍ1eÚ\s fnculdades da lei de' l\(lS im!:erati~os constitucionais e vá tinIa azul-preta. O emprêgo de outras tes, ao sorteio dos pontos para a prova.
autOl'iza~ão, que ê o Orçamento. mas: em socôrro das populações do Nor· córes ou d~ lápls.tiatn iml'ortm.i CID O preparo dos lmpre.'lsos ser:, feito
ol>ed'cem ao imperaLivo COll.'JU:UC10-· deste. Estou com V. Ex:'. quan;do, ri." de,dussilicaç1io. Igualmente na presença dos oandl-
nai como pede em mensagem (~se I clama o cUmpl'lllJento da Const.tu.Ç.1O dntos.
lIulil'ntO? De d'uas, llmn: ou ~ ao. I e dnslels, no sentido de reaHz~l'. as 3) A chamada será feita. pontual.
ê I 1 N deste tem dU'elto 13) Os candidatos aguardarãoJ emV I'n') não está ag·indo Con, slneel'l· o Irns n que o OI'. .. ,.. ' mentc, à hora marcada, na Portaria da

dade ou ~Ie discóe dêsses recurõos, mas allmento opiniao contll'mo 11 de Rua D. Manuel. seus lugares o preparo dos Impressos
puro Cltender a uma e outra coisa. IV, Ex," [Illando afirma que uma. eOlsa respectivos, Ao receberem os referi-
a ro'3éil cometendo tlm crim~ rle I'es- i lmpLcnri!l lJO prejulzo dn outl'a, isto é, -l) Não. se admitirá il entrada de do~ impl'eSS05 não POdel'aO abri-los se-
POllguhlliciade nuando, no seu pln\1o de 'I a(l1:o~ar IIS o\)ras do Nordeste Impll. candidMo que nllo estiver munido de não com ordem da ConllssUo E,mmi
ccrmOllli~, corta verbas neccss,u'ias il. COl'Jf1 em n~gal' a ve!ba ou vice·versa. cartão de identificação fornecido pela nadora.
'Vida ~ mant.cn\:a d~s populu~ões! Spu t\3queles que vao em 5OCÔ1'1'0 Ilc Sew'lmia, Outras provas. de identida-
nOl'dêsrinn,. . '!,odn~ as obras de caráter humano ll~ d. ~ t J 'I .

Iqcntlrlo dc am~lal'Rr qunntos vivam li e n. O er o \ a or para o concurso.
O sr. Souto Maior - SI', De1J\I-: margem dn p:'osperic:1ade, no abando- 5) Chapéus. bolsas. capas, embru-

tado plínio Lemoõ, perqunto a V, Ex,", no e levcm nns ,tav.clas e n,os_ mog'll~- i lhos, livl'llS, c"dcmos, etc .. nao pilde.
~r.J one dlspc,IUvo le;;al se baseou: bM - nn e':n1 r~sno de,'.'. ~;c. .1\\ I riio scr lovadlls pelos cnndidatos para o
t:s,~e ramiger~d-o 1J101/0 de. eco'lOmi!t.1~~~~grrf)-:- VIda cm llabl.açao de: recinto da~' provas, Hwerã local pró.

. :.. I prlo para a guarda d~sses obJcto>;.
O 32, PLíNIO treMoS - V, E~'''I D SR. PLíNIO LEMOS - 51'. Pl.e.l

cncontr~rá na pa!a\'l'~ c10 Li·[\':l· do, "t1Pl1t~, ne,Q·Q meu \'oto a essa propo_6) Antes da entrada no recinto, c;da
Gov:'rn'1 n?Ma CaSa II eX!ll'c~~;-"o prc.' 01"';0. Cillniicn:a lJülhõns de cru7el1'0s cnndid"to assil1~rá a lista de con'pare.
C.Sfl liam a forma de condll'.lI do res- ,neto rcco!vcL'ÜiJ, em nac:1(\, o proulcm:t ClnlC'nt'J.
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Secretaria da COlmara dos Droutad('is.
em i de fevereiro de 1956. - Aciolpno
GiD/iotti, Diretor G~ri11. '

17 \ No rccinto dcstinndo à rC.lllza. ato d<1 Banca EX<1minnctorn, O canclída·
ç:io da pl'OV'l ,6 terão ingrc~soos com· to quc s~' torni!r culpado de incorrc·
ponentcs di! Banca E::aminadora, os cn· çJo Oll descortesia para com os Exa.
carregados da fiscalização, autorldadcs mina dores. seus Auxillares OU qualquer
proseUle, e representantes da impren,a e autoridade ' presente, ou que, durante
tácito acreditados junto à Càmara. a renllzaç~o da pro\'a lôr colhido em

18) Entre as Bancadas ou Caltel· flagrante de conmnicaçaO cvm outros
I'as s6 ciçvcr':o cU'cular os Me?tbr()~ da candidatos QUpesOR estranha vllr
Sanca Exammndora e respectiVO' l\U·l>alm~nte, por ,escrito ou qualquer au
xiliares. . \ tra fOrl1lR. ou de utilização de notas,

19) O candidato que se retirar do livros ou Impressos, salvo oSeXpl'eR.~n·

recinto durante a realizuçilo da prova. mente permitidos. A eta dos trabalhos
e,tará. automàtic.mente, excluldo do ldeverá registrar qual~lIer OCol'rellcia
concurso. Serâ.t<1l1Íbém, excluido por lIe~=a nature.a., '., .. ,

20) Será "tribuída a nota :ero (O), al1"êncía' !mpol'torá em d"i":.,.cb to
I! pr?va que apresentar sinal. ou ex· I tal e na proibti;ao de concorr.r àS
pl'e.s.s~o que P05s1blllte a SUaldentlIl- t demais provas.
cação. A nota será: laneada por extensll

'
, . ,

na prova. antes dil respectiva id,~nllh. 23) Em caso de dos',slcncta oc, de-
cação. cursada prova. deverá o candtda'o en-

21) A identificação das provas será trego.la. mesmo incompletil. à Banc;l
feita em data e Jecal prév\amente f:- Examinadora.
xades, na presença des candidatos noS 2A ) O' , d ldi
quais, será 'facultado o exnme das mes- ., s casos Ol11lsso,sel'ilo cc -

dos pela Banca I~xamin<ldord.mas provas.

22) NJo haverá segunda chilrnndn
seja qual fOr o motivo alegado para
j"~ljficar a illl~enda ,dQ candidato, Tal
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