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CÂMARA 'DOS DEPUTADOS
Jcsé Pedroso - PSD
Prudo Kelly - UDN.
Raimundo f'adllha -. tr1JN
SLlUrnl11u Bmia - PSD.

Distrito Pederal ;
Adau to Cal'doso - tJIIlr(
Bruzz; Mendonça. - PRT.,
Cardoso de' Meneses .,.. PSl)
Carlos Lacerda - UDt{
Cha,,«.'l F'reita.5 - PSP
GAÓl'gCS Galvão- PTB.
Gurgel do' Amaral - PR.
João Machado - PTB. .
Lopo Coelho - pSoD.
Lurnero Vargas - P'I'B.
Mário Martil1l!l - UDN.
Odilon Braga - UDN.
RI:'!ens Berardo - PTB,
Séri:l\o MasaJháCll - PTB,
M~as G-f"ai6:

Afonsl) Arinos - UDN.
Artur Bernardes - pR.
Blas FOl·tes - PSO:
Bnote Pinto - UON.
Celso Murta - P5D.
Clemente Medrado _ pSl>.
Estevt's Rodrls'ues - PRo
GabrielPMlloS - UDN.
Gustavo capanema - PSI\
Ilaclr Lima - !'TB.
Israel Pinheiro' - PSD.
Ja.eder Albergárla -' PSD.
José Bcnlfácio - UDN.
Ml\rlo Palmérlo -PTB.
Negl'ão de Lima - pSO.
Nogueira da Gama - PTtt.
Nogueira de Rezende - PRo
Oscar Corrêa - UDN.
Plinlo Ribeiro. - P8D.
Rondou Pacheco - UON.
Ultimo de Carvalho - PSJ).
Urlel Alvlm - ?SD.
Vasconcelos Costa. - PSP.
Walter Athayde - PTB.

Sã" Paulo: I'
Abquar Bastos - PTB.
Artur Audrá - PTB.
Batista Ramos -'PTB.
Campos Ver[l'al - PSP,
Herbert Levy - UON,
José Mlraa:lia - PSP.
Laura Cruz - UDN.
Leonardn Ral'hiel'l - psp
Luiz Francisco - PTN. ,
Menot"i del P'cchln - PTB
Vontl"ll'o dI" Barros ~ ~5P

I Nelson omeens - PTB,
Plár\dl'l R<,<\llt1 - PSP,
Qlle11''''' Filho"':' PDC.

00111..: ,
BeMrl!t" Vaz - PSO,
CunhO ~n,\tns - UDN..
Fí'nsft"~ " Sllva- ~5D.
Joilo d'Abi,pu- PSP"
Nlrallllr l"'1vp.- .-PSP.
WlIl"nl'r F~t.('lha - PRO.
Ta"1o"'n <I. Mplo -pSJ)
M"~ O""SM~:

Cllstro Pinto -UDN.
Corrêa da Costa - ~".

Oalvão de Medeiros - PSP.
José Arnaud -- PSD.

Pa!'afba:
Ernam Satlro - UDN
Ernanl Drault - PSO.
Ivan Bíeharn - PL.
Jandul Carneiro' - P5D.
José Jofflly - PSD.
João AgrlpiJ~o - UDN.
Pereíra Olni:1 - PL.

Pernambuco:
AmAury Ped!'OIl!t - P80.
Arml'lndc M"ntei~o - PSD.
Arruda Cà.m:1ra - PDe.
Dias. Lins - UDN.
Herác!l" do RégO - PSD.
José Maciel -- 1"SO,
MA2'~lhãe8 Melo - PSD.
Moury fo'eml odes - PSD.
oscnr Carneiro - pSO,
Osvaldo Lllr.a _FIlho - PSP.
Paulo Germnno ..,- PSO.
Ponte!' VIeira - PSD.
Sout.o'Mnlol'- PTB.

Ulls~Pll !}nR... - P8D,
Alo2'o:l8: '

Amnndo La~es - U01'.
Ar! ?Itombo -PTB.
Allrp.llo Viana -·PSB.
José Afonso ..,. .UDN.
JosP. Mario. ....: UDN.,
Medelr08 Nl'to - ?SO.
Mnnlz Fl\lrão - PSP.
S~!!lmundo AndJ·ade· - UDN.
O,,"nnn C"arleial - UDN

Ser!!'lne:
"rrnnnd" Rollemberr
CondI" Sobral.
F-nnri,<"A'l Macedo - PT.!.
LuIz Gnrela - UDN,
SI"~·" rórla .... UDN.

Bahln :
AlIOl"~1' 1'tnlpeh'o- UON.
Au!','m" Viena - PR..

. C~1'108 Alb',nuerque - PR!".
n~nr•.•.Iúníor - UON.
Tlrlp!l"nntlo rTÓes - PR.
T.,Il'1l'\l'I<1o ~é~ls - PTB,
Luiz Viana - PL. '
T"I111nFre[re' - PDC.
Npotnr rmnrtc - PI..
Nita .J1osta .; PT13.
N'!>ri"tó Mn)"mes -'?St;
O!lveiraBrito - pSD.
ROmulo Almeida - P"l'B.
Vo~ooF'llho - ODN,

I Eaphlt,p Santo:
I Ci(l'ro;·A.lve~ - ~SO.
I toll~s' l'tublm - PRo

I

Jpffel:8Dn'rle Aguiar - PSD
Pci.neiii.tiri ·CI.O~ S2ntoll - PRI"

Rio.: de Janeiro: .. •
Aarll.o St.l'tmbruch - PTB,

I Alber~ Tórres - .UON.

I AUl!llsto. dE' Grpgó1'lo - pTB.

i
Bartolomeu' Llsnnnrtl - UON.
On1'l08 ,Pinto - PSO.
Cel!o'eet:l!-nha. - PTB.
Getllllo~~3.url\ - PSD.
JOBf 'AI\)ea:- PTB. '

I

PR~ISIDE:NCIA DOS SENHORES
CARLOS LUZ, PRESIDENTE,
BARROS CARVALHO, '1;,0 SE.,
ORETARJO; E RUY SANTOS, 3.°,
SEORETAIUO. ' ,

As 14 horas e 30 minutos eom
parecem os Senhores:
oa.rl08 Luz.
Florea d 11. Cunha,
BlU'rOll ele Carvalho.
Benjamin Fara.h.
Ruy Santos';
José Gulmarãea.
Pereira da Silva.
antonio 0301'1011.
Cid Cllompelo,
Fellx Vvlols,
Amazonas:

Antunes de Oliveira - P'I'B
Aureo de .'\~elo - PTB. '

, Carvalho. Leal -' UON,
Josué de SOl12la - PTB.

. FlIwio de Castro - PaO
Rlça Júnicl'"- PT.B.

Pará: •
Deodoro d'} Mendonça. - PSP
João Men~1es- PSO.
Teixeira (iuetrOll - PSO

Maranhã,:
Afol1l\() Ma 'os - PSP,'
Antonio D'no .,.. PSD,
Costa Rod,'igues - PSD.
Cunha Mrchado' -PSO.
.Clodomlr Hllet - PSO.
'Frelt.as. Dnlz PSD:
Lima Can'pos PSO.
Newton E~lo' - PSD.
RenAto Ar:her - PSD,

Plauf:
Chl'l~n$ R~drlllUes - PTS.
Hu~ Na,p1lelío -PSO,
Marcos' P.lrente - UDN,
Mlltnn Bllndão - PSP.
S'~efl'pdo "'acheoo - PSO.
Vltnrl"" Correia .,.. PSO,

C~ará:
M~11 'Ra,"'eto- U'DN.
Adolfo OI :1tll - PSO,',
Alfredo E m-etra - UON.
Arinp11ôo F'nlr'fio - P!'>D,
CnrloR . Je':eIS8!ltl - PTB,
Colornho <lI! SnUBll -'- PSl
Emerlnn Arruda -. PSP.
Ernesto ~;'1.b61!l - UON.
Uns. Cav"\cante -PSP
Mnrtl118 TorlrllrUes - PSO
Meneses Pimentel -p!'iO;
Moreira rla Rocha· -- PRo
Perl10 Tp'l(elra -- un~,

Vll'E!l1Io Táv(lfl\ - UON,
Rio Grande do Norte:

2Jder Varela - PSP.

V SESSÃO -EM 8 DE
FEVEREIRO DE 1955

. (Convocação Extràordinária)

V SESSÃO LEGISLATIVA DA
3.a LEGISLATURA EM 8' DE
FEVEREIRO DE 1955.

I

üradores inscritos para
. o Expediente .

Nel;ol1 Omegna.
Luís OElrc!õ.,
último Carvalho.
Vasconcelos Costa.

Fernando. Ferrari.
Curtos Lacerda.
Leonel Brlzola.
Josue de Castro.
llill\c Pinto,

lMaS'ulhães Melo.
Bruze- de Mendançll.:
E1'lllll1i Sátiro. .
Aliolllal' Baleeiro.
Rómulo de Almeida.
Pereira da. Silva.
Adauto 'Cardoso.
João Ac;rlplno.
J\.dillo Viantt.
Medeiros Neto••
Lillla Filho.

José GuimarãCll.
FTanc~co Macedo.
Gunhei'me Machado.
Rondou pacheco.
Oscar correie ,
Nonato Marte.
Mario Martins.
Jose .'Iof0I1J50 ,
Benjamin Farah.
Coelho de souse;
Lauro Cruz.
Muniz Falcão.
Ostoja Rai!:usld.
Pontes Vieira.
Artur AudrA.
Herbcrt Levy.
Canalha SObl'inho,
Campos Vergal,
Alberto Audalóz,
Pacheco Chaves.

E,iEOUNDA PARTI.
PRIMEIRA SESsíio'

Magalhães Melo - PSD.·
Bl'uze de Mendonça - PRT,
Vasconcelos Costa -PST.
Luis Oarcia - UDN. '
Emani Sátiro- UDN.
Medeit'osNeto - PSD.
Chagas RodrigUCll .,.. PTB ~

l"en'az Egreja.
Muniz Falcâo - PSP.:
t,lma. FilhQ.
Artur .Il,udrá - PTB.'
HerllErt Lel'l - UDN.
C~mpos Vergal - PSP.
Pontes Vieira. - PTB••
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Projetos apresentados

Projeto n.o1, de 1955

Requerimei1to n.O ,1, de 1955
Reque~' informações ao Poder

E:recutivo sóbre os compromisso:
cambiais do Brasil com pfllses es
trangeiros.

(Do SI'.:.. Adaucto Lúcio cardosc)
Requeiro que a M~a, por Intermé

dio do U>:listél'io da Fazenda, soli
cite elo oovernc ac segulntes ínror-
mações urgentes: '

'1." - com especificação· de cada.
PaiS e do'desuno ou origem de cada
compromisso, o seguinte: . .

a) quais os compromissos cambiais
do Brasa até 31 dc Agôsto de 1954,
computando-se para formação do to
tal dos mesmos tôdas as' promessas
de câmbio. pagamento, obrígações nor-
mais e extraordínártass .

b) qual o total dêsses compromtsoss
em 31 de Janekro último, consíderan
do-se no cômputo oS ítens menciona-
dcs /la. letra anterior? .

Sala das Sessões, em a de Feve
reiro de lS55. - Adaucto Lúcio Cal'':
doso.

E' deferido o segUinte

REQUERIMENTO
Exmo, SI', Presidente da Câmara

"dos DePu.ad08;
Na quaíkíadâ de prímeíro si::;nnt:l.

1'10 da. emenda apresentadn ao Pro·
Jeto n." 4.9444-54, que federal!z:l. a
Universidade Rural de Pernambu
co,requelro a retirada da aludida
emenda .

Sala das Sessões, em 8 de .Feve
reiro de 1955. - Campos Vergal •

111 '"AI

....,.. DA ailfle •• 1I....çID

HELMUT HAMACHER

Amplia o critério para conces
sdo de empréstl?/.o,cOnslgnacto
em lêllla, aos J.Ssoci/ld08 da~ cai·
:ras de AposentactOl'la e Pensoes•

Manoel Novais:""" Tristãodà Cu~l!a e dá outras providêncila.
- Hildebrando de 00e6 - Raimundo <Do SI', Celso Peçanna)
Brito - Roxo LOureiro -JoSé Gul·
marães - Augusto Viana - Dlx·Uwf O Congresso N·acion.al decreta: .
Rosado - Portugal Tavares - Be'!- .Al·t. 1. o E' concedido empréstimo
to Gonçalves. Filho - João Nogueira simples aos associad08 da~ Caixas de
ete Rezende - Gurgel do Amarat- Aposentaóol'la e Pensões. para mer,
José Esteves Roclrigues. consignado em fólha. de pagamento,

nas seguintes bases:
Dos deputadas do P. T. B,. nos aJ aos segurados' que tenham adqu!-

seguintes têrmos: rIdo a sua estabilidade nas, respecti-
Senhol' PreSidente: vas emprêsas em que trabalham, será
Nos têrmos do! 2.", do artl[;o 8,0 facultado o empl'éstlmo de' ........

do Regimento. llldica:nos o De.puta~o CrS 1.000.00 a Cr$ 20.000.1)0;
b) para aquêles' que contarem 3

Fernando Ferrari, Llderde nossa re- anos de servlço.anos de serViço, des-
presentaçâo e os DepUta~os Nélson t· t· d fi
Omegna, Ar! Pltombo, Josué de Cas- de que apresen em a garan 111 e -
tl'O e Rómulo Almeida,' Vice-lideres.. ança. de 2 assocIados estl'.veis, será

facultado o empréstimo de ... , •.••
S, S .. em 8 de Janeiro dL 1955. _ Crs 1.000,JO a Cr$ 10.000.00.

Nita Costa - Mario Palmério ...; Nel- Parágrafo Unlco. Não p!Xlmio tl'an
sono Omegna - Chag(!$ Rodrigues _ slgir com.a CarteirA de Emprest1mOl!.
Victor Iss/er - Barros Carvalho- nem servirem como fiadores, "s·8s
Menotti Del Picchia _ Carlos Jereis.sociados que contarcm com mais de
sati - Souto Maior _ Arz Pitombo 55 anos de laade. .
- Francisco Macedo - Klaim Melo I . Al't 2, o O capital ap!icadol1a Cal'·
-CelsoPeçanha - José Alves _ telra de Empréstimo 'será constituído
João Mac1ado - Rúbens Berardo _ no máximo de 30 % 00 atlvn realizado
Ssrgio MagalMes _ Nogueira áa da CAP, no última exerCício e nll.o
Gama - WalterAtalde _ Abquar poderá ser inf<lrior '1 Cr$ 12,000,000,00.
Bastos -Batista Ramos _ ivete Art. 3 o A' Carteil'a de Empréstimos
Vargas, - António Baby - Adilio pagará á CA? os juros de 5 % 1\0 tino
Viana - Césll:r 1'1'ieto - Daniel Dipp do capjt~l cOI'1Stituido ~. sr,je'to liaS
_ Leonel 13r2zola _ Lino Braun' _ ratelOs das despesas verlfleadas na
Silvio Sanson e outros. lnstitmção.

Dos Deputadas doPo L., nos se- Art, 4," Os cmpr<!stllnos. ~el'ão fei~'
guintes têrmos; . tos em: 12 18, 24. 38 e 48 1"1CSeS, SU-

, . jeitos aos juros de • % ElO mes e 1'0-
Os abalxol\s.~inndos., Deputados d() derão ser reformados da se,pnlnte ma

Partido L!b:rtador, vem comumcllr, nelrEl:
para fms '.eolmentals, que escolhemm a) para os pl'az05 de 24, 35 e e4a
para. Lfdel e Vlce-llder do PartIdo meses pcdel'ão srr reformados com 12
na Camara, respectlVflll1en;e, o Depu- ~pre~taçõcs pagas;
ta~a. Raul Plla e o~ejJu.ado Nestol< b) para os Pl'aZOS de 18e 12 mf~f·1l
O alte. serão reformadas; .. l'espect \,al11rl11.."

S. S., 8 de Fe\'ereiro de 1955 _ com· 9 e 6 prest.ações. .
Ivan Bichara - Pereira Diniz _ Luis . Art, 5,° ,O. em]'lréstlmo s~rl\ c1'le
Vlana- Edgar Schneider _ Coelho bl'ado por melO de contrato entre o
de SOusa_ Nestor DUarte '. associado e a Presidência da, Institul-

.... d f ' . çA.. ou por quem esta deler;nr pode-

.. e erldo. o .e~nto l'eB e logo a seguir l\ D1reç1\o da car..

J&\.rIOl

131,60 ".. •• 11 ••••• '.~ •••: ....art

_.~- .....
ALBERTO DE BRITO PEREIRA

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

_ •••","ç. H ~LI""'•••·
MURIL.O FERREIRA AL VEI

Rio de Janeiro, 8 de feverelrn de
1955.

Exmo.Sr. Presidente ela Câmara
elos Deputacl(ls,

Na forma e para efeitos do arttgo
188 elo Regimento Interno desh
Casa. comunico. a V. Exa. que, n')s
fjtl!l desta para a pl'ó:cimasemalln,
deverei ausentar-me do território na
cional por alguns dias, em Vlag~m

de lllterêsse pellliool"
1tenovo a V. Exa .. OIl1'leus 1'1',)

testas de alta consideração, - Lau·
rindo Regis (P.S.O. - Bahia).

Do Sr, Bruzzi Mendonça, nos se·
IUlntes têrmos:

Exmo. Sr. Presidente da Câmara
los Deputados,

Antonio Bruzzi Mendonçll, depu
tado federal. pelo Distrito Federal,
na. legenela do .Partido Republlcano
legenda de seu partIdo, vem, 1106
têrm08 do art. 8 e seu § 2,°., do
'I'ra.balhlsta. sendo o único elelto ,,~la
R.eg!mento desta Casa. comunicar a
V. Exa. que é êle o porta-voz e
líder da SUa l~epresenta.ção parti
dária.

Rio de Jalleiro, 5 de fevereiro (\e
1955. - Antonio Brlmi ~tendoll~a.

Dos Deputados do P..R" nos !e
guintes têrmos:

Exmo. Sr. Presidente da Oâmara
dos Deputados.

Rio de Janeiro.
A Representação do pnrtido Re

publicano. na Ca.mÍ\ra dos Depu
tados, comunica. a Vossa Exeelência.
para. os efeitos doParâgrflfo 2,°.. ~r
tlgo 8,u, C'apitulo lU. do Regimento
Tnterno, Cjue escolheu os senhores
DeputadOll Arthur Bernardes, Man.,cl
No\'als e Portugal Tavares seus LI·
der e Vice-Lideres. respectivamente"

Apresentamos a VClIIS:l. Excelência
llS homenal:enll do nosso lIoprêço e
cor.sldera~~o. -Artur BernareJee -

:0 SR. PRESIDENTE ~

~ lIsta de pre.'onca acusa o com
pareclmento de 170 senhores DDPU
tados.

Estã aberta a sessão. . -
., (~." Secretário. servináo '66 t,O)
procedo à leitura da ata. da. sessão
~ntece\:"te. a qual é, sem observa
ça~ a&~da..

'0 SR. P1\ESIDENTE l
Passa-se It leitura do expedle1\te,

O SR, BENJAMIN. rARA!:
,2,0 Secretário, servindo de 1.") pro
'ede à leitura do seguinte

FontanUlaa Prage1l1 -UDlf.
,Phlladelpho Garcla - PSD•.
Saldanha Derzi - UDN.. '
;Wilson Fadul.

, Paraná:
Antônio BabY - PTB.
Benjamin Mourão,
Borba côrtes - PTB,
:Firman Neto - P5D.
Newton c~rneiro - UDN.
Ollvelra Franco - PSO.
ostota Ro((usky -UDN.
Pereira Filho - PTB.

Santa CatarIna:
Aderbal Silva -PSD
AMllo Fontana.
Elias .\dalme,
Rercillo Deck - UDN,
Joa4uim Ramos - psD
Jorge Lacerda - UDN,
Ler>bel'tc Leal - pSD.
Wanderley Junior - UD~

W~ldell1ar R"tl):l - UDN.,
Rio rande do Sul:

Adllio Viana - PTB.
Cesar Prieto - PTB, ,
CoelhO de SJuza. - PL.
Clóvis Pe.stana- P8D.
Croacy de Oliveira - PTB.
DRniel Dipp -:- PTB,
Ed((ar schneíder - pL,
Hermes de Souza - PSD.
Leonel Brlzola - PTB.
Lino Braun - PTB.
Luiz Oorrmagnon! - pRP.
Nestor Jost- PSD,
SilvJo sanson - PTB.
Tarso Dutra - PSO.
Unlrio Machado -' PTB.
Vitor rssler -'PTB.

Acre: . 1
Oscar Passos- P'I'B .'

Ama.pá: '
Ccaracy Nunes - PSD.

, " Expediente '
Oficios:

Do -Sr. castllhos Ca.bral, nos se·
tulntl'1! têrmos:

00-34 - .São Paulo. '7 de feve·
reiro de 1955.

Senhor Pre,oide'l1te:
Para os devlclC's fun.~. tenho li. lioll

~a. de :om)lnicar a Vo&~a Excelência
~lle. nl'~ta doa ta. as.ouml o cal'l!:O 11..
Sl'cretli.rlo de 'E.hdo dos Nel'6cios
elo Trabalho. r"dllstrta eOomêrclo,
para o OUI\1 fui' nomeado "01' ato do
F.xcPll'ntf•• lmo Senhor Governador
dêsle Esta do.

Reltêro li Vo~a Excelência li se·
!l'unnça de minhõ. alta estlma e ele
vado aprêço. - Carlos Castilho Ca
!lral.

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de
1955.

D<l SI', Augusto de OregorJo, nos
Seguintes' têrmos: •

Senhor Pre.~ldrnte,

'De confol'1Tlldade corri O dlsn,lst/l
210 Artigo ISS do Re;:imento Interno.
tenho a subida hOnra de eomunlcro'
a V. Exa. que devere! a)lsentar-m~

do . Paí.~ v!a.lando para a EUl'oPlt,
no nróximó dia 1~ de fevereirO cor-
tente. '

Va.1ho-me c!oensejo pa~a OmeSell"
br'a V. ~1. os pN'lt~~tos do' mo"
e1...·p do apréco ,.. "'st.lntaconslde
J8I:~O, _ Au{m,o;n de Grellorfo.

J)o Sr. Laurindo 1teg1s, n04 le·
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Fixa ~m todo tcrrilc'do lIacil1'1~1

a pensão minima a s~paga 1'0
los órgãos de wet'id2r.c:a e as
sistência social.

Do SI'. Sérgio Magalhães

O COrl~1'es30Naclohal decrete:
Art. 1,". O valol' das ?ensões pa

gas pelos Instítutos ou Caixas de
Aposentadorias e Pensões, ou por
qUlllqueroutro 61·g!io de previdência
e tlssistêncla social, autál'qUICo ou
paraestatal, quer seja federal, esta
dual ou munlelpal, não llDc\cr:l. .~r
lnfel'ior 1\ 50% do salá.l·lo mlnimo da
rep:iúo onde residem os sells benefi
ciários.

A1't, 2,°, Se os benaflclárlCls de
uma n1esma p~ns:l.o residlrsln em ,l'e
giões diferentes, o valor de cada <lUO
ta terá. por base Ele pensão mlnima
de 50% do salário min\mo em 'Igor·
em carla uma daquelas regiões,
. Art. 3,0. Sempre que for aumen
tado· o salário minimo, tódas [lS pen
~ões 'pagas pelos órgãos referidos l10
art, 1.° se.':ão nUlllentadas na mesma
dattl demodo tal que nenhull1(l. pen
são seja inferior a ~o % do salário
mmlmo.

Al't"t'. O aumento da despesa re
sultante d(l. apUcação da presmte
lei será compensado pelal'ectução. uas
despesaS administrativas ou das des~
pesas com assistência medica e so
cial, se houveí' Insuficiência cle. 'I'e
servas para melllOrla desse bellcii-·
cio primordial. . .

'Art 5,° E.~ta lei entrará ~m vlgar
no pl:imelro dia. do mês seguinte de
~na promulgação. _

Art, 6,0 Revogam-se asdlsposlçocs
em contrário.. . ,

Sala das Sessões, 7 de fe\'el'~ll'O
de 1955, ....; Sérgió 1<Iagalháes.

Justllicação

Este projeto sei'á justificado oral·
mente.

Sab das Sessões, 7 de fevereiro de
1955, - Sergio Mayalhães.

TITULO II

nA CoMISSÃO ADMINtS'TRA'UVA 111
DErEs,", EcoNoMICA

CAPITULO I

Da OrgallizaçãCJ
Art, 6,0. A..f\m de dar cumpri.

mento ao disposto nesta. . lei, rIca
crl(l.da a Comissão Actministl'atl\'a de
Defesa Economica lC, A, O, IJ: I,
órgão autônomo, com sede no Di~
t1'ito Federal, diretamente. suborcli·
nado ao PresidLnLeda Re;úbllca.

Parágrafo único, A C, A. D. E.
poderá manter, onde lhe ~urecer n~
cessário, Inspetorias RegionaiS de
Defesa Econômica,

Art, 7.", A .Comissão compor -s2-á '
de.'seis ll1embros nomeados· peloPre
sidente da República, depois de i'.;lrO
vada a escolha pelo· Senado Federal.
dentr~ brasileiros na tos, . maiores Cl~

30' anC3, de notiÍ l'el saber juridlc'J
ou econõmlco e ce reputação ili
bada.

§ 1,", Os membros da Comissão se
rão nomeados para sel'vir pelo pe
riodo de (J anos, podendo ser l'eC011-
duzldo~. , _

§ 2.°.. Os membros da ComlssRO,
durante o pel'iodo de seu exerclclo,
serão equiparados, para todoS os
efeitos legais, aos DesembargadorE's
do Tribunal de _'l.pela~ão do Dlstl'lta
Federal. •

~ .a,o. Das reutüões .da Comiss9.o
participara, sem direito a votQ. o
Procurador Geral da C. A, O, E.

Art. 8.". :Nào Joderão 5:1' membros
da Comissão: ,

a I os diretores, gerentes 0,:/ a'inll
nistradores de scciedadzs cwla - ou
eOlJle:'cillls;

bl os funcionários públicos, de qU11.
quercategol'ia, que não tenhaLn !Za.
l'antia de establlldade;

CIOS Interessados, na qualidade
concesslonârlas de servíÇ'Js )úiJlIcoa
de sócios ou acionistas em empl'~Sall
ou que recebam fa vo:'e5 do Estado.

Art. ::I.", O tempo de servl~o jJres
tado a Comissão .por seus membroa,
que seja.m· funcional'ios, será. oonta.do
em dObro.

Art. 10. Os funcionários públlcQI
que ha.jam prestado os aetll· oIervl.
ços comO membna da Comisaâo a que
se refere o artigo 6," depois de rindO
o IieU perlodo, gozarão, no o:xerclcla
do cargo efetivo de ·que sejam mu.
lares, das garantias assegural1as nO
artigo 137 da ConstltUiçãoFed.enl.

Art. 11, O Presidente da Coltüsslio
llerá; escolhido, entre os seus ~em·
bras por· eleição para servir pelo pe
rlodo de 2 anos, podendo ser reeleito.

P:ll'ligrafo unico. O Presidente sllr'
substituldo, em seus impedimentO§
pelo Vice-Presidente eleito, pelo mes·

'mo perlodc. ' ."
Art. 12. O Presidente da O. A.

o, E. poderá. desiifl1ar comerc!ant~
e Industl'iais Idôneos para partlolpa
rem das reuniões OQllllJ asseuor-.
sem direito a voto.

d) i:lfIulr pnra o esta beleelmcntn r Pal·lÍ.gorllfo úníco , A r<lpl'es'á? .0
de um monopólio, ainduvqus N- abuso do poder ecouômíeo, qu,>ndo
f:l~nal:. pi'tlticado por pessoa !Isica qUI) nao

e: promover a escassez ou abun- tenha ')rgnnizado SII(l. atlvíuade, sr.o
dàncla .de quatnuar mercudorla ou tl Iorma de empresa, se process-nà

serviço, de medo a donunar o l'ôS:J;)C- per meio da admíuistraçâo jUillCl::U
,tl'fO me.-codo:. . dos respectivos bens.

fl estabelecer uma fxclu:'II'!dadr· rie Art. 5.", Sem n,'pilli~~ d't 'nt.lr-
produção ou.dis~l'illUlç2.o. em ':li'tri- venrào a que alude o' arugo an te '1C1f ,

milito de outr.is merca dorí.ia do ':1(',- serão desaorcprtauas \l~lO OQvérno
0:0 gênero 0\1 den~,j:1a(las a saUJf:\. ns empresas comereíats, llldusr,l'ia18
cao de neccssídades conexas. ou armcc.as comprometidas ~m r.t1e

II. Os atos ele compra e venda ele reputados abusivos cuando 05 mes-
acervos de emprcaas ecmcrcíaís, 111.. mcs: •
dnstrlaís OU agrlcclas, ou de CC9S~0 a', se rcterlrern a indústrias 'lási
e ~l'ansfe:'ênt'Ía dus respectivas ':lirus, cus, béllc:w. emprnsas edttnras, ]"r
aoes, titulas ou díreítos, ou ele re- naíísttcns, de rádio e telediíusâo de
tenção de estoques de mercado-tas. dIvulgação e pumteídade de ""ans
dnsde que de tais ates resulte qual- portes oU empresas conce~sionán"l
quer dos efeitos previstos nas alí.ieas da servlens púlJlicl>S;
a, e f, do item I. bi resultarem da ação de emore-

IU. A paralízação total 011 ?~l'- sasnadonais ou estrange!l'as, 1'lot'J
clal da. atlvrdade de. empresas comer- ríamente vinculadas a cl'alisaçlio ~tru

clais, industriais ou agrícolas, ~esde ta" ou caréís aíustacos 110 .estrlW
que de fato resulte a ~l:)vacâo dos gelro ,
preços das mercadorías, e de;;e:nPl'l'gO
em massa de empregados. trabalb-i
clOl'eS ou operârlos ou qualqu~r do!!
e(eltos previstos nas alineas a, e" I,
do item X. .~i'l

IV. A Incol'pol'ação, fusão, tra!'lS~

formação, associação ou agrupa.ul'll-
to, sob qualquer forma (\e empresa
comerciais industriais oU agrkolas,
ou fi concentração das r,.pectlvas co
tas, ações ou administrações' nas mãos
de uma empresa ou ~l'IIpO .de em
presas ou nas· mães de uma peSS')R
oU.grupo de pessoas, d.esde que tais
atos resulte qualquer dos ~feitos pre
vistos nas aI'neas a; e r, do Item I,

V, O empr"go, no exercicio da
ativ:dade agl'ioch industrial ou cc
mercial, de mét.odos de concol'l'êneia
desleRl, Inclusive o "duplng",

VI.- Os atos das pessoas Usícas ou
'Juridlcas que se prevaleçam da sltUa
çíio de carência de determinados iJenõ
utllldades ou· serviços para elevar
imoderadamellte o valor da res;:Jec
Uva venda, aluguel, custo ou tarifa,
oU p~ra exigir compensações não
previr.tas 011'. lei ou por esta lrol'Jida,

VI!. A cobrançll de juros superio
res ao dobl'O da taxa legal.

VIII, A percepção delucros e::ces
SlV03, assim entendldos os que ul
trapassurem a pel'centa~m nÚI'm.ll
(artigo 12, letra L,),

Parágrafo único , Para os efeitos
desta lei, a palavra. "empl'esa" anl'an
ge as pessoaS flsicas ou jurldleas de
natureza comercial ou elvll que dis
ponham de organização destinada a
el'ploração de qualquer atividade com
fins lucrativos,

Al't, 3.". Além das hipóteses previs
tas no Sl'ti"o anterior,eonsideram-se
formlls de ~buso cie poder eccr.Ômico,
sem prejuizo de outr::os snnc;Õês le
gais:

a) o exerci cio, por parte de· qu~
quer empresa, de atividades não com
preendidas nos o\)jetlvos e~oniin~icos
declarados, nos têrmos da letra a,
do art, 44;

b) P, l'ecusa em prestar as illfor
'mações pedidas pela c, A.. D. E.
nos tênnos do art, 54, desta lei:

c) a recu.ade .oxibiçlío à C.•~.
D, E. ou aos seus funcionârlos de
livros, papéis. documentes earqulv?s·
da empresa lart. 53):

d) a inobservância pelas eml'lNSIls
das normas baixadas .pela C. A. D.
E" parll li padronlzaçá.o das escI'i
tas'

e\ fi falta decumprlmento das pro·
I'ldénciasdeterminadas pela C, A.
D. E, para o fim de evitar a per
tlll'baçiio do nlercado ou a ellploraçã\l
dos consumidores: .. .

f) a lmportaçii~ ou rxportação de
prOdutos ou mercadorias oom inob
servâncias do disposto no art. li!.

Al't, 4,° Verlt:cada a existência de
Quaisquer das formas de abuso de po
der econômico previstas nesta lei, as
empresa~ falt9slls, cnVqlvidaS ouoom
prometidas nos atos reputadoS 1\\)"

.slvos floarão sujeitas a IntervenQi\o
JudicIal qUa se processar' de lloórdlJ
com IIS. dlspgslç~es desta lei.

Projeto n.o 3, de1 955

Projeto n.O 2, de 1955

Regula CI repressão do abuso
'do Poder econômico no Bras!l.

Do Sr,. Paulo Magalhães

O Congresso Nacil;lIlal re!Olve:

3,°) Com o aumento dos emprésti
mos para crs 10. COMO e o-s 2U.~OOM
redundará no aumento da .'l.eeoita
para a carteira deEmpréstimo, per
mnnecando a n1CSIUn.' Dc,.;.,p:s:.l atn cn
tão existente,

Sala elas sessõea.. em 7 de re-:e
reiro de 1~55. - Ce!~oPeçallha, 
MedeirOS Nr.to, - AarLio Steimbr.ciL

Tarso Dutra. - Aurélia \>'iall.a,

letra enviará o contrato diretamente
~ empresa empregadoru do segurado,
par," a necessária averbação,

§ 1. c Os empréstimos, uma vez pro
locobdos os respcctívcs rcquenmen
los, terão andamento r' ao, devendo
ser pagos dentro de 24 horas apôs
avercados os contratos, lli10 podendo
ult. upnssar de 8 díus a sua conclusão
l'lnul a contar da data do rcccbírncn
to dcs pedldos, sob pena de respon
pabili~lnclp da Adminlstração.

l, 2. J Os empréstimos serão pngos
pela Tesourm'la da CAP aos associa
tios, em moeda corrente, mediante
prova de identidade oU :1.0S procura
pores dcs mesmos,

Art n,' A Carteira de' Emprésti
tnos será ndmínístradu por um Dire
tor que terá os venclmentos equipa
rados nos demais órgãos da CAP su
bordtnndos à Presi:lênc:a,

Art, ·7,° Em caso de ocorrer dia
"ensa de mutuário elas respectivas
emprêsas, em que' sejam indenizados
D)or motivo de acôrdo, e que porven
tura forem devedores da Carteira de
Empréstimo, flearê. o empregador
obrir,ado a deduzir do, Impo1'tâncla a
G'agar a dIvida eltistellte.

Art. 8," Caberá ao Ministério do
Trabalho \lor intermédio do Departll
!nento Nacional da Previdência So
c.!al, a l'~l)onsabilldade de flscalizlll'
fielmente .funto às Instituições de
Previdhc!a 'Social, unta vez que asso
l:indo1 dBvedores da Oartelra de Em
préstnlOS da CAP abandonem ames
111a. in>lressando en1 IAP ou outro
CAP,

P~··:\.gr1fo único. Em caso de fale
iCl1nrn t<l do mutuãrio cessarilmedla
t:lm~"t.e n sua div'ida,

./'.rt. 9. o' O Poder Executivo ficará.
encarreg'arlo de regula!'nentor 11 pre
5en te lei dentro' de 60 (sesscpta) dias
c c~'oe".-1:l em execução, após sua
pul'1" ~r50.

Art. 10 - Esta lei entrará em vi
~or 113 ,lata de sua publJcação, revo
"'ando-se as disposições em contrario,

Justi!ica~~o

. A PrevIdência SocIal 'Ia!. aos I'\OU
COS, aperf"içoa.ndo os seus diversos
lDepal'ta!'leTItcs Técnicos Administl':l
tlVOS, ê nlUitas dos quais aindt'. não
lSofceram as modificações' necessárias
conforme exige a. ordem nat.ural das
coisas.

Dentre aqueles órgãos que nlgd:J,
perm:ll1~cem, injusti!lcivelmente m
tatos, dentl'O da. sua estrutUra de ori.
gem, cita-se () casada Carteira de
Empl'e-Umo simples c1:ls CAP, cria
ela pelo peel'etO.lel n,' 21.763,· de 24
de !l'lOsto de 1932.,

.Ora, o decreto qUe regula a ma·
tel'1a datado de 193'.1, com e(\rca de
22 anos de eltistêncla, e bastllnte ar
caieD, ;Jois nno tem destoado do pro
C'l'eSRO (la Pl'.ÔP1'Ü\ Previdência Social,
como também vem serido objeto de
flagr~nte injustiça, em face do au·
mento do custo devida de 1932 até, TITULO I
OS dla~ atunls, . . _

OIltl'OS argumen tos se nos afiguram I ' DISPOSIÇOES GERAIS
h~sta'l1te ~o~derâveis pa:a a aceita· Art, 1.0, A repress1\p ao a\>USo do
<;ao ela 01es.nte medIda, poder econômico, a que se refere O

l.~) Com as veroas eX!!l'.uas exls- Dl·t, 148, da CQnstituição Federal,
te11Les nas Cartclus lmobl1;lÍl'las das regul:1l'-se-é, pelas disposições da pre
CAP, que mal tem dlldopara aten- sente lei
d~r a~ 1111\11 ~ei~ centena decandlda- Art. ~:o, Para os efeitos do d!s
tos il aqulslçao de ci\.'ias para mora- posto no art. 148 da Coustitu:çao,
<11:1 de a:~sociadClS, j)nrmanecendo as eOllsldel'am.se formas de abUSil ce
mesmas techadas, as vezes até ~ 01\ podei' econômico.
4 ano; !l espera de nova;: eonee~(ies . "
de voro,'s, torna~se premente Ó 111'- I. Os entencUmentos, aJustes. O?
~·~nte and'lmento do Empre~timo sim- acordos entre emlll'esas comerclli.,
pies que lltualmenle tom o seu má- lnal1strials ou a~rjcolas, ou entre pes
xlm;l em Cl'i 8,000,00 e' há vlÍ.l·l>1.s soas ou srupo de pessoas \'lncuhdas
C"lx~ô t1ue emprestam s6monte Cr$ atais empI'esas ali Interessadas no
5 ;000,0'0. . . \ ..' objeto ~e seus negócios, que tenllam

2,') A Vista dessa dificuldade qe por efeito:
'\"or!):1. para a Carteira !mobllltirin, a) eliminar ou'restringlr a li~l'e
'1'lmoo verificando constantem~nte tlue concorrência; . .
'\'árlo~ segurados de CAPae vem b) fixara preço dos 'respedlvos
obril;ados a contrair empréstimo ~im- produtos 0\1 serviços, em decrlm'mto
pies, a flm de construIr iJ3 8ellB rr~o- do público ou deQutraa empresas;
elestos lJurrllc6es de madeira. c) em'oaraçar. limitar, coartll.l' ~u

lVtn.~ coma construir b&rracáo só. im'Pedlr li; distribuição ou produc;lI.O
menw com ~ importância de Or. de quaisquer m~rcadorlllS ou servi-
l?,ooo,oa , çosi
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Parágrafo único.' O. asseuores 16
llIente funcionarão nas sessões para
ali quais forem 'especialmente eon
tilcados,

"l'

CAPITULO I

Do Processo Ac1ministmtivo
'Art. 16, A apuração da exlstêncl«

ou ínexístõncía de a tos ou' latos- que
constituam exerctcío abusívo de po
der econômico, nos têrmos desta lei,
será feita pela C,.A,D,E., em pro-
cesso regular, .

Parágrafo único, O processo a que
al\ld~ 1'sto r.rtigoo será instaurado:

aI': CX-P/I('IO, mediante portaria do
Prcsldenl~, sempre que Ch2g::r ao seu
conhecimento li prática de quaisquer
dos atos ou fatos que legitimam a ação
da C,A.D,E.;

b) mediante reprerentacão de qual
quer .autondade públ.ca, tederat, esta
dual, municípaliou I umrquía:

c) mediante repr .scntnçâo escrita
de qualquer pessoa isíca ou jurldlen ;

Art. 17, Instaura0'] o processo nos
têrmos ,dn artigo ant: rio!' será o mes
mo cnc':lnllnh8doá PrGcuraóQriu da
C.A.D.E., que ?rol:,ovrl'á a r2~~pr
uva ínstrução, proceccndo ,a tôdns as
mvestigacõcs que se tornarem neces
sárias para o esclarr cimento dos atos

, ou Intos denuncíadc".
I l 1.o Na ínstrucào do processo.vo

PI'CC1'l'8t\or agiTá p: r 'delegacio da
C.A D.E. e poder" determínar a
inquirirt o de qtlni:?Q'2r pessoas, bem
corno os exames. PC:'IC'8S e vistorias
cue rorr m necessarics à eíucídacâo da
mnre~'1:1 .

! 2, o Terminada a tr-strucão. o 1";'0
eurn dnr, vcnncanco a existência de
abuso de poder econõmíco. reprcssn
rara 11. C,A lJ.E .. ·junt:mdo!.\ sua
representacào os aU:QS da ínvestíga
cão procedida.

I
· Art. J8, Se u rela' crío do Procura
d.Ol' ecnclulr pelo. aro.:'lIVamel:o. co pro
cesto. O~ l'('sr~e('tivos autos serê o en
ram1l1t'lZl.:1C\S nCJ Presi.ente. que os sub
meterá à considet'açi.o da Comissão.

Parávrato uníco. Se o Presidente
ou a CO;J:iss~ 'nãoconcord~rpm e-m
as eoncíusôcs no rei: tóríovserá desig
nado ourroProcurac or para tuncionar
IlQ processo.

Art.. 19. Receoenct' a repres"ntnrão,
o PI'~Sldel1tp ae'igml'á um do" mem
bros ela comissao p:: ra nmcionar co
mo instrutor.

(Seção I) Fever~ro de 1955
-~



Fevereiro de 1955

Art, .52. As autorídades federl1.ll1,
estaduaís ou munícípaís são obrigallal
a prestar, sob pena de respOllliabli!
cade, tóda a assistência e colaoo-a
çâo que lhes lôl' solicitald \Il)la O"
A. D. E.

Pal'li.grafo único, Os funcionários
públícos federais, estaduais, murnei
pais. de autarquias ou de emorêsas
mistas que díncuuarem, retardarem
ou embaraçarem a ação .da C. A.
D. E. ou de seus funcionários nca
râo sujeitos à penalídade de suspen
são ou demissão a bem do servíço pú
blico, mrciancc-se o processo acmi
nístratívo competente, mediante re
presentaçâc tia C. A. D. E,. sem
prejuízo das sanções penais que no
caso couberem. '.

Art. 53. Ali emprêsas comerciais,
índustriaís ou agrtcclas são obrigad3ll
a exibir aos funcionários da C. A.
D. E .• eucarreaados da tlscaliroçao
os seus lívros, documentos, papéis e
arquivos.

Parágrafo umco. O Presidente, da.
c. A., D. E. poderá determtnar !lo
apreensão de quaisquer livros, do
cumentos ou papéis, sempre que esta.
providência lhe parecer necessàna á
segurança dos mesmos.

Art. 54. As emprésnssão obri;..-a
da SI\. prestar à. C. A, I>~ E., por
escrito e devidamente autenticadas,
tMas as informaçôes que lhe forem
solicitadas.

Parágrafo ul1ico. Os Diretores, ad
ministradores ou gel'entes de elU;;ll'ê
sas que se l'eeusarem a. prestar In:,'r
mações l1a forma d~ste artIgo. ou que
as fornecerem Inexatas ou falsas, OU'
recu.,arem a exibIção de qUe ;,I'~ta Q

artigo anterior, ou embaraçarem o.il
qualquer modo a ação fiearão ,u~"J
tos ÊI pena de reclusão por um ., tr~s

meses, sem pre,1uizo da s sa.nções pr4)·
vistas nesta lei e no Regulamento ~:J

ImDÕsto sóbre a Renda.

(Seçio I)OlARIa DO CONQRESSO .NACIONAL:
'W==S

poderes g!!rai.'l de admlnlstruçâc, agín- Art. 46. ~';ImprêSll! s que se re
do de acordo com as ínstruçõca re- fere a presenr?lei, quando organiza
cecídas ao jUiz, senoo-Iae termínan- das sob a forma de sociedades anõ
temente proibido: nímas, terão o, respectívo "caoltal di

ai alienar ou g'ravar bens móveis vídído cbrígatõriamente em ações no-
ou imóveis da emprésa: rnmatívas.

b> tomar dtnheíro por empréstí- § 1." As emprêsas, a que alude êste
mo, ainda que para rínancíar os tr..~ I artigo. que tenham o respectivo ca
ba1hos. de fa.b!ieaçãO, , , • pítal dividido. total ou parcialmente,

Pl1l'agrafo umco. Na. proibição a. em ações ao portador. fica concedido'
que alude a alínea a nao se inciuem o prazo de seis meses paraca conver
os. ates de compra e venda dos pro- são de suas ações ao portador em
autos mdispensaveis a06 trabatnoa da ações nominativas.
empl'ê~n OU aos dcívacos de sua fa- § 2,° Na hipótese de falta de cum-
brícação. . prímento dodispo'ste no parágrafo

Art. 41. No. exercícto dos poderes anterior, dentro do prazo fixado, a C.
de ndmmtstraçáo a que se referp.o A. O, E. promoverá a íntervencão
ar~:go anterior compete ,ao tnterven- ,IudIclal da emprêsa faltosa a fim' de
tOI. " assegurar a observância do citado

a) representar a empresa durante preceito.
o, período da intervençào ativa e pas- § 3.0 A conversão de que coslta
sívarnente, nos atos' JL:.".Cla-.S c ex- êste artigo ficará isenta de qualsq'uer
tra-Judiclais;, impostos. taxas ou emolumentos.

bl nomear e demitir gerente ou § 4." As disposições dêtse artigo
erupl·e.~adoo dê qt.;,L:!llel~ c."cgor,a. oe não se aplicam às sociedades anôní
acordo com as Instruções do juiz; mas de que a União, ou qualquer au

C) superínender tonos os serviçoa tarquía federal. detenha a maioria
da empresa; das ações.
,~J autorizar ?S .pa,gamelltos nos Art. 47. Não terão validade, senão

.tel mos dos ínstt ucoes recebidas; denoís de aprovados e registrados
e) . manter a -díscíp.ína e a ordem pela C. A., D. E. DoS atos, ajustes.

dentro do estabelecimento. , acõrdos ou convenções entre as em-
f) oplnar sobre quaisquer preten-: prêsas eomencals, industriais ou

sõ,es ou reelamaçõas dos representan- agrícolas. do. qualquer natureza ou
tes regulares da emprêsa, bem como entre pessoas Ou grupo de pessoas
de seus sócios, aciomstas ou eredo- vinculadas a tais em1)rê,~as ou ;"r,.
I'es; ressades no objeto dê seus negócios

gl apresentar. ao juiz, me!1Bal- que tenham por efeito: '
mf'nte. um re1atorio de Sua gestao; 4) equUibrar a produção com o

/p denunciar ao jUlZ quaisquer consumo'
fratudes ou i1't'e:lli~rl~'Hles, crimes ou • •
contravenções praticadas pela emprê- b) reg1l1ar o mercado:
sa e de que venha a tomar conheci- c) 1!adr.omzar ou r~cionallzar a
mento. no decorrer de sUa gestão; r>roduçao;

I) tomar as prOVidências necessá- do establllzar os prc<;os; .
rias para fazel' cessaI' a prátiea dos el ~speciaUzar a produçã.o ou dis-
atos abuslvQol !lUe tenhllm legitimado tribuiçao;

;' a intervençâo.. fI est~beiecer uma. restrição de
Seção 2.' ' Art., 42, As deso~sas resultantes dlstribulçao em detrimento de outras

Da Execução ,da., lntel'l'enção da intervenção corrérâo por conta da mel'cadorlas do mesmo gênero ou des-
emprêsa contra a qual ela fôr de- I tinadas à satisfação_ de· necessidadu TíTULO .V

Art, 31l Uma vez' emp~ado no cretada, eonexas. DISpost 6ES EM!S
cargo, o, interventor asswnindo a ad- Art. 43. O Interventor pel'c~\'Ierá. ~ 1.0 Os atos da categoria referida ç G "
'ministração da emp:'êsa, mandará pro· honorários fixados pelo juiz, os quais, neste arti<;:o, .ill vlp;en:es na data da Art. 55, A fim decobrlr osgast~
cedet· ao imedlat<> I>alanço dl eserlta tOd8V,ia, não p-od,erão scr Inferiores PU,blicar.~o ,d~'ta 'IP",":~\'P'ãO ser sl1"h-1 del'ivados da mamltellçâo e IUlll, (I
da elllprésa. parllo que promClvel'á aos vencimentos dos diretores da em- metidos à aprovação da C. A, D E. namento da C, A. D, E .. o orça-
o 1nl'entlÍrio de todos 011 seus l)etl.! prêSC.. den'ro do n~a7.o de sessel1ta dias. "mE'nto da União deverá eon.sJgnar
e ~~ lores. § 2,° Os atos a que se refere o pá- ! vr.rba apropriad~ qlle será posta nO

Pani'o:rafo 1. 0 Se o~ re?rPllentan. TíTULO IV rá~rafo anterior, que não forem apro- i Banco do BraFli. iJ. disposição do C~
t.~s reg-uhuM da empre:la se re~lUla' llA FISCALIZ,IÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER ,vados pelll C. A ,D. E. ou não lhe I A. O, E.
rem li assinar o inventário ,,' 1>91anço ECONÔMICO Iforem aprese!1tados no prazo "egu- I Pará~rafo útt!CiJ O Presidente da
reallzados o inter.:entorprom"~·erá em , ' lamentar.serao equiparados, para os! O o : • •• ,.
apenso aos autos da Inle~'V~n,;áo; uma Art, 44. ,A paltir da data desta flns desta lei; aos atos ''\1' exercicio I, • A, D. E. sub.n~td á ao Tribu,'.al
vlstonu ad per'IJet-ualll rei merltOl'ialll le!, o Depal tall1ento NaCIonal de In· abusivo de poder econôml:lo. dI' Contas; ate 31 de ma,lço de caa1io
para0 fim de inven'ariàr 011 bens dustria e Comercio e as Juntas ClJ- ' ano, a pr.staçào de contas rellltlvas
e balancear ae.scrita' 'merciais .ou ôrgâos cOI'respondent"s A.rt. 48. fn~,ependerão da a,"()- ao exerclcio anter1or.

§ 2." O interventor' além de oOn. nos Estados não poderão arqulv,U' vaçao de que trata o al'tl .... ~11l~!·'or AI·t. 56. Fica t'evo~ado o ~cre-
tinuara escrita da einpl" "'nos li- quaisquer atos r~lativos à eonstltul- estando suJC1tOS somellte ~j) r~SI:'C'~I.I- to-leI n." 9125, de 4 d~ abril de ,S48,
VI'OS re,.u1ares élestama~~er' uma ção, transformaçao. fusão. IncorporA· vo re~lstro ... os a106 das 4 Jt~to"las que ,dl.sPÓS ."/lbre o controle de llreçOll
escl'lta especial par~ o pel'l~do da ção OU agrupamento de empt'êsds, fec:leralS1 lncuml:)1Clasdll. 1\lcÇUO VI'- e ~1·,O'.l ,ôrgaos destinados a impedir O
itltervenção. copiada.i!os 11vros ofi- belr. como qUaiSQuel' alterações nos I gan!~~çao e de.tesa Clejet~:'ml1hIl1c~ en~areoclmento ~3 vida. .
cl:l15 em livros próprio' d vid' nl! ite I'espectlvosatos' constitutivos, sem Que setol,:s, lllcumbldos da dlreçao. orga- § 1. Os .or~aos Cl'1ados pelo alu
'rUbt':eados pelo Juiz ;' a \ ~tc ~DoS dos mesmos conte: nizaçao e defesa dede:erllllnados .e- dldo decreto-lei ficam extintos. a par-
p~lo' interventor" com os e~~~ct<l~tes a) a declaração pr~cisa e detalha- tere: econômicos. , til' da data desta . leI. ,
termos de abertura e encerramento, da dos Objetivos econômicos visados; A \ 49. A C. A; D.E. pcd~,a § 2,° Os serviços criados e mantl.

Paragrafo ÚIllCO. Os Bancos e . ~). o ~pltal de eada sôcio . e a re;;erv. da a col11petenCla ~~e }he e dos r>ela Comissão Central dePr"','os
caslL'l I>nncárlas em que se encontrem fOHl1:t e pta;~o de SUêl !'e""lr-3çao:' privativa. e mediante autoll~,,::ao do e pela.' COl1llssôes Lo~al~. oel,n como
valores pertencentes à empl'êsl1 (de- cl o nome por extenso e qualifi-, Pr~~idente da R;publlea,. en~l~ . em os respectIvos al'qnivos ~p.rjjo traM.
pós(tos, apólices ou outros tltulos), eação ,de cada um dos SOC!OS ou acio- acold? eom as, autarqu1.1s t:lerl~as ferlcios para a C. A. D, E
seráo notificados de que não poderão nistas, n? 8! ti~o antetIor, para, ~ fl.'lcal1za- ....l't. 57, O Poder Executivo 'oa1
fazer entrega. (iosmesmos senão me- d) o local da sede erespeclivo en- çao, de _dIspositivos .~a p:esellte~ leI, xará. dentro de6() dia,. as noro,,,-s
diante ordem esrrlta, do Inte-ventut I dprêço, Inclusive das fIliais declara- Alt. 00, Nos sC'to"e. econ~mt.,)s a rc~'ulamcstares que se tOI'narpll' ne-

d
'. . das; que se refere o artigo 48. 00% <:las ,,' 'i ~ :.•

sob pena e serem re.sponsab1llzadoo e) os' 'd di' t cotas de aUl11lnlo ;lc o-odução q' e CP, S~l a~ para a perfeita e~e~u,...o
CIVil e critnmalmente ' nomes OS!.:' ores '101' ex- . • ,." desta lei

• tenso, e respectiva quallficaçâo; venham a s~r even :.ualmente cotl~e- ' .
Mt. 31l. O 1uiz poderá. permitir f) o prazo de duração das, socie- dldas. d~vrrao ser t'cservada. par.. Art. 53. Esta lei entrarâ em viqor

qu~ us representantes da enlpl'ésa de" dades; novos prodlltores, mediante CO;lCOl'- 60 dias depois de pUl>licada. revogddaa
'::~!lel1l. fl.'Jeal seu par!! <icom"allbal' a g) <li número, espécie e -valor das r~ncla pública. ' as d:e:'Mi,õe$ ém co<'trál'lo
.'eguJat'l~adedO, escrita da emprê~a'l açÔes. '. § 1.0 Os proprletlÍJ'los: sócios ou Sab .rlas SeMóes. ~m 8 dI' feveretl'Cl

.~1't', }~. A., p;".t!," da dat". da fi: ParlÍ~rafo unlco .. Nos illst,l'Ul!lentt>., acionistas de emPI,'êSas do mesmo gê- de 1950. - ,Pa.UIO Ma,qalltaes.
t."1 veLçao seul. suspenso, ~el? lnter de distrito, além da declaraçao\ da ..ne1'0, iil p.XJst,et1t"s,t1~O P~'W"'O seI' Ju,<Wic'lc80;
VcntOl', .0 pagamento a~ clll'e,orp~ ou limportán~la repartldu entre os .;60\0. beneifciadoscom as novas cotas de . ,
responsaveis .leIa empl'esa. de (Iuals- e a. referencla à pesosa ou pessoas ql1e aumento exc<to no ca.so em qlle se O SR AGAMEMNQN MAGA-

. quer proventos derIVados aas fUJl~õesIassumirem o atll'O P ":"·"vo dn ~m, não ap!'~sentel11. candidatos capazes à ~~AES - Sr. Pr~.l?ente. l'enilO
que na mesma exer~am. bem corno o orêsn, deverão s~rindlCados os mc- primeira cOllcorrênda, .utnwter 11 ~onsldela<;;ao dos me~s
pagamento de quaIsquer divIdendos, tivos da dissolu~ao. , , . p~rcs um projeto de Im dp reprsssnO
IJonilicur;ojes ou I'etiradas aos~('c111a . Art,45, O Depal·tam~l1to Nacl?· § ,2.0 A Inlra.~o do dlspcsltivo do nos abUsos do, poder econômko. r:-~~-
ou aClouistas, nal de' Indúsü'ia e Come!'cio e ~.' llaragrafo. ante!'IOI'. CO!l.<lderal·-,e-,a se projeto' ~ àutorl~a(lo pelo a,r'\"-O

Pat'iÍ.grafo únl~, Os diretores ou JuntnsComereials ou Ó1'g!iOS e<Jrrts· abuso de poder reonõmleo. 148 da Constituição que assim clls·
l'e'IIOnSl&vels que tenham cutros mei<.s pondentes nos Estados. tt·ansmttlr1i'I. Are. 51. Os pl'Odut-oS ali mel;cado- põe: '
de ,ubsistência poderão rt'Querer ao semanalmente. à C. A. O, E. 11m rias que eonsti"i1'~Cln objeto das at{)s "A lei reprimirá tôdA e qu~l.
juiz a flxação de uma. mcnsal1da-de resumo de cada um dos. a.tos, ~U'1tr,· ou faêos rer-0nhecld?s como a"uso~ de quer fOI'/)1a de a"'11°" dop~1er
COm que possam prover a manurenção tos. estatutos ou alteraçõeR Q'le ha,m:n poder econol11ico, nao poderâoser !rI~-. econômICO, inclUSive as unlõe.~t-,11
prÓ!lírLl e de sua famflia. a q'lal serâ l\~qllivado ou re:,o;L~trndo eom a8 111- pOl'tRdosou exportados. 11 partir <:ia Il!n'upamentos de em"r~s~s \odi-
tla~a c<lrn os recul'sos da emprêsa. formaçôcs a que se refere o srtlgo data da decisão da c, i.... P. E., ,-em vtclu8is 0\1 sociAis,seiA flU"ltól"
. 'l.rt, 40. O 1nterventOI: cllaLJOrá ele anterior, licença expl'essa d~t:l. a ·sua. n:ltUl'ezn, que tc:Ú'1l11.

Art. 32. Do. sentença que decrétar
a intervenção liminar cabe agravo
d~: Instrumento.

Pal':i~rafo único Ao agrave de InS
trumento a que se retere êste artigo
não se aplica o disposto no parágra
fo ~.o do artigo 843 do C. P. C.
_.Art. 33. Da sentença que julg":l,J'

os emcaraoa cabe apelação: '
a) no efeito suspensivo, se os

einbn r:;os forem julgados procedentes:
b. no efeito 'devolutivo. .se os em

bC1r~08 forem ju1g'ados improceden
tes,

Al't. 34. A administrnc'io judícía:
dos bens de particulares rcsponsáveís
pelo exercícto abusivo de poder eco
nótnico, a Que se rcfe:'e o parágtafo
úruco do artigo 4. 0 • será processada
pel:\ f0:'1110. prevista para a ínterven-:
çâo,

Pará~-:'afo 1.o Na sentcncn prenrní
nar, O· juíza designará o administra
dor judicial dos bens do responsá
'1"01.

Par;j~Tafo 2. o No d~~m',)enho de
Sua tuucão, o admlnistrndor ,judicial
l··e~·fl'''se''l1. pelas disp~!;!çõ~s desta lei,
l'~ll1livas ao Intervcntor no que lhe
f 01"111 aplicáveis.

A:'t, 35. A lnterrencãq pcdcrâser
renovada antes do prazo estabelecido
n a sentença, tlesdc que, ouvida, a
União se comprove:

:\) a normalizaçáo eles emprêsas:
b) a eessl1çáo d(lS atos abusivos e

d~ R~lIS efelt06 sôbrc D economia na
cional.

Pa!'h'l'afo único Verif:cada a Im·
po's\bT elaele. do restailelec\mento da
empl'êsa pela nonnaJ:aaçn.o elo exer
cfei<J da sUa atividade econômica o
juir. determinará a liqUidação judicial
da. l1'f"atora, ressalvada il União a
f~culdade dc optar pela d!Sapl'opr1a·
gM', .
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por I)m. dominar ce mercad.- na- fOI cuidadOI fo1pmili.r aapovo nor- aqueles atos, A ordem I! expedlda, DIlInte disso, babllltado com 84
eíonaíe, .elímínar fi concorrência te-americano que·-irIa proteger o ci. abríndc-se, então, o. debate jurídico. Informações e provas que eolln, cun
e aumentar arbitrariamente ol! dadão comum, o homem comum nor- ~te o sistema norte-americano, eeíeí o registre da. referida patente'
lucros. te-americana contra o govêrno inví- Tive grande dificuldades em .ado- e M fábricas de óleo do Nordeste

bse o texto constitucional. sivel da corrupção econômica e dll tar o mesmo processo, porque. 110 nos- passaram a funcionar, e hoj~ mult!-
l::Irs. Deputadas, quando Ministro corrução política, 50 sistema constitucional, a cornpetén- plíeadas, continuam explorando a 1'1

da Justiça, tíve a iniciativa de um A época de Wilson foi chamada ele cía originária dos Tribunais Fedel'als, queza daquela região. Este .lato, sô.
aeereto-lei que tomou o n.O 7.666 de "New freedam" - - da nova Iíber- é lllmitnda pela Constituição, quer dí- bre o qual nenhum alarde Iíz. c que
22 de junho de 1945, dispondo sobre dade e, sob êsse signo, apareceram as zer o legislador ordinário não .pode a opInião pública desconhece, consta.
atoe vcontràrios à ordem moral e leis complementares da lei Sherman, ampliar a competéncía, Adaptei. por- de relatório e de documentação exís
econômica. Contra êsse decreto, hou- de acOrdo com a experiência [udi- tanto, o processo ao nosso sistema ju- tente no Ministério.
ve ~rgumentOll de duas ordens: uns, ciária, Sur"iram em 1914 ale! cínv- drcíárío - Primeu'a, Segunda e Ter- Após êsse ato &lo Mlnlstro do 'i:'J.·a.
~Ol>re .30 inoportunidade pclrtíca, pois ton e a lei criando. a Comissão Pe- cerra Instância. Isto vai determinar balho, cancelando a patente, houve
naquela época se abria o problema da deral de Comércio - 'l'rade Federal lentidão, talvez falta de eüctêncía. apelação para o Poder Judíclárío,
eucessâo presidencial; outros, argu- ccmíssíon, PorqUe a Comissão Adrnmtstratíva inutilmente, pois acompanhei o pro
mentes de vnatareza jurídica, argu- E' importante aeentu:\r. êsses fil- contra os abusos co podeI' econõmí- cesso e . demonstrei o escàndalo da
mentes ponderáveis, que Impressiona- tos para que possamos compreender co não tem todos os poderes da co. concessão.. Recebi outra denúncia, es
tam os círoulos jurídicos e polítlcos como se conjugam os sístemas ele re- missão americana, mas faz ínquérí- ta alusiva ao monopólio da ~êda ar.
ae nosso pais. pressão adrninístratíva com are- tas, investiga, examina. os Iívros, es- Uflcial, Isto é, de máquinas para ia-

05 ~rgumcntos'l1e ordem [urídtca pressão judiciária. tuda a organização das sociedades, brtcação de rayon , ExamlnanclJ O
resumiam-se. no seguinte:. A lei Clavton foi feita sob li ex- pede Informações, nctiüca as emprê- assunto descobri, entretanto, que essas

O Decreto-lei estabelecia a repres- perlêncla judiciária resuítante da apü- sas, que se defendem administrativa- màqumas eram de uso universal. Fa
stlO .nclmllllstratlva aos trustes, a"li cacâo da lei snerman. Entre nsoro- mente. Depois dêsse processo é que brícantes da América do N6rte e ela,
,"'rtels e. ele tõuas aquelas .C.OnlO.I-.! Vidência.s ad.otadas pela lei ClavtQ.n, o Procurador irá perante o Juiz de Inglaterra tinham patentes, mas O
uaçoes que visavam dominar o mor- a maís drr-nortante foi a de r-ornba- Primeira Instância e exige a cnm- cidadão que fez o registro no BrasU
cano nacional. Era contra a trudiçao te a 1201di1z[1, que é uma sociedade, primento da resolução se ela não foi não as tabrieava. Pus abaixo a pa
1.10 jucncíaüsrno americano. matriz, que adquire as ações d~~ EO- cbedeeída administrativamente. Sur. tente e várias fábricas de' sêda . !.

veio o ~oipe .de 29 de outubro e I ciedades concêneres, A lei Clayt~n gern os embargos e abre-se a díscus- Instalaram em nossa pais.
o Decreto.le.i .~Ol rcv.ogado , A mO.Vl- .r vedou .qu.e qualquer emprêsa. rssocla- são [udícíârín. De maneira que a Estou citando êsses fatos porCjuf
mente de oplnião .que se fez, entretan- r;ão _ cor-poratitm _ adquirtsse 'IÇ20 repressão aos abusos do poder econõ- quero dizer que tive conhe-ím-nto l1a,
to. em torna. dele, assumiu tal in- ele compantnas que tivessem o mesmo mico será feito. pélo Poder Judicli- ncao nociva do poder econômlce,
tensídade que eu ainda agora ,me te- objeto econômico. rio. quando fUi Ministro do Tmbalho 8l
ucito de ter tlClo.a sua ímciativa, Ainda combatendo a ação invlslvel cepols, InterventOI' no Estado'de Per-
lJorque o problema to: colocado em dêsse covérno de que falava Wilson, O Sr. JurandJr pires - V..Ex,· nàmbuco.
suas bases: e o povo brasileíro, na- reprimiU outras formas de domInio está abordando um dos a.ssuntos 1n>!1! O Sr. Jurandir Pires _ Mas V.
lluela oportunld;lde, tanto se interes- dos trustes, dom1nlo extrR-le~al., nue Importantes das inovações da nossa Ex." há de olhar outra face dêss.
~ou pelo p~'oblema, que os jUrl~tase se traduzia no sistema de f!nnncin. Carta Constitucional, isto é, a ilmi- ;Joder. E' UlU;I faéa qUe.corta d€ doll
p,911tll:OS nao puderam negar a ev;~ m~nto ,-. subsidiar a uma e!l1pr~B.a tação do podereconÕmieo .. E o fnz lados. Há um fundo no pod€1'"eco•
...enCla do. neceSSidade de, uma leI determinada cOln a condlcão de en. com muito brilha. Apelas V. Ex," está nOmico, que prodUZ a escl'av!saçã,
Je defesa d;l eCQnOmla nólCIOnc,l. Es- trar ela no' caltel de precos ou r1e pautando sua aspiração na bns~ da naqueles que ttm menos fôrça, e ou•
.,!" movlmento pl·oJetou-se de. tal 1,)1'- só vender a sua produçiio á um dis- tipo padrão norte-americano, que V. tro que centraliza as fôrças eco~J)!'llI'
ma que .a~abou sendo crlStal.lzado ua tríbuidor certo, . Ex.' acaba de qualificar como excep- cas, acarretando a dlmimllcão ClI
úonstltUl9ao de 1946 -: Ar.lgo 148. 1tsses foram os dois pontos da lei cionalmente interessante. Acontece. custo por unidadeS procluzi":~~ ~
A ConstltulDte. de entao" no capi- 0la,'ton qnemm'caram fi grande eva- entretanto. que a América do N01'te conseqüentemente, melhoria e elcVIl,..
tulo Ordem SocJai e Economlca, con- luc.tiO na le~.·islaoão norte-amerlcnn~. - V. Ex," não. ignora .... é o "l'l"'8 '"Ao do "standard" de vida.
li grou a nol'1 U em vlrluele da qual" das truste,! e cartéis por excelência, ~ .,

u . . . n '. b . . .,' Ma5 a a~1io Judiciária simples, sem Conseqüentemente, algo existe na lei. O SR. AO'AMEMNON MAGO," iegl;;ladOl ordm~no podera replJ- el~mentos de Invest.koclio,.. ""
l111r toda .e qualgu~r .forma de abu- O Sr, D01ninQos Velásco _ V. E):." ~ue não funciona bem, porque ês,<;e LHAES - Vou eltar outros futOl!, .
tou po poder econonuco. sabe que a lei Sherman serviu para pais lncontestàvelmente, no mundo A Nação. brasileira conhece a inlo'

Nao reclama para o modes~o" c'~- que o pccjer jud!clário norte.aml'ri. .~ontempo\'âneo, possue, ao me~mo clativa ·ele Delmlro Gouveia, r,(l NO!\
MIIHstro da. Justiça aos 10UlOO co. cano. n. Côrte Suprema, reprimIsse as t.empo a mAior fOrça de poder eco· deste, captando um fio dáaua da Ca,.
v'tÓl'lR:, ~u ~ l·cst.ltuo lntegrs:: ~,s ~11- Ftreves. Se nno me_ engano, 11., lei nõmlco e o maior número de trustes choelra de Paulo Afonso e cri ande
~l'a braslleu:lS que ~e. con,-,reoall'~ Clavtontambp.n1 nao cogita des~e t cartéls. . uma civilização .. Fundou uma fábrJci
na AS5embie~a ConstltUlnte de 194". nsn~ctn das !<1'eves., O SR. AGAMEMNON' MAGA. de linhll5 de cozer e não cedeu nt

s~. preSlClente, para ~ustlfJ~llr o O SR. AOAMEMNON' MAOA. LHAES _ Ref!lsto com prazer o aliar. luta contra o truste das lillhas lngle'
1J1'~Jeto, vou fazer, em smtese, umll LRAES _ Não nuis de..~cer a (Ieta. te de V. Ex". e direi que na l1;ta. aas, até morrer. ,
'.'ritlca da leglslaç~o contra os MU- lhes, como a a~llcacão da lei She~. contra os trustes não hâ legisla~ão Morto Delmlro Gouveia, o tl'Ustl
~ s do poder economico" . baixou apreço do prodUto, no B,'asll!
o . . .' i. mano porque estou fazendo e~posição perfeita tal a soma de artlfíclClS éle fez mais: conse"uiu baixar .s -1.arifaí
. Podemo6 •clasSlflcar essas leg .sla- sintética. /lue dispõe· o poder econÔmIco. V. "

I)oes e1!l tres grupos: um em que a Esta lei foi recebida com v.randes Ex." até pl'OpOs. figurar o poder ~CO' do fio fino para tecer., 8Jl linhas. Fe.
'·epressa~l.ei de. dlre.lto ~OmUtm~lngla. nrevenções nHo ~6 nosclrculos, noli- llômiCQ como um dos quatl'o poderes ~OOj~ ~u~~~~~:~~:;r~f~l~:~~;'~
terrá. Be ~ ca e SUIÇ,a). ou ro"m .que ticos.como financeiros e nos próP:'!ns da República, .....ande fá lca de tecidos' e creU
a repressao é .de dirello pemu,. ~l;lJo tr111unals. tanto oue uma lei oue f'ra ". .
exemplo é a FIança, n.o fan:os.o ,1ltlP-() fe1ta p~ra combater as l'estrlcõ.s Sr. Presidente. estã explicado llue que o nobre Deputado porAlagoa!l
419 do Códig,? Penal, o ult:1l1,O em ao comércio inter-estadual e aos mo- o projeto se inspirou na le;lls'a~:l.o aqui presente, Sr. Afonso de CRrmlh.
Que a repressao é ~dmin}stra,l.\.~.' de nopólJos, foi !lnlícada. de inlch cm:- norte-americana,' servindo-se do seu poderl\ dar seu testemunho.
que é e~emplo a le.18Iaç,:0 ale,lla de tra os O'Per~rlos. Oes operRrllJ,q~ue sistema· em cAmbfnRção com o ncl~!o O Sr. Afonso tlt Corva/'Jo - De
1923. Ha, al,ndo., repre~aQ~d;11lUlS' ohandonavam A sorvl"o. nel'm~n.cen- e levando em conta as adaptacões ''o acrescentar que, parte degs1ISmâ·'
T1ativ~ combmada com leprc.s~o },ll' do em Il:l'evc"nl'l'iudlcRvam o comér. resnltAntes da organização judiciária quln8Jl, com estupefação de tClc'la •
dlc~ál'la, tendC? como ex~mplo a le".s. cio Inter-esladl"ll. . brasileira. . população do Sâo Francisco, foi atu
la~ao da Amerlca do ~.orte.. Fsta é uma das formas dn r~aoiio J~tificado o proJeto em suas 11- l'ada ao rio.' .

Em nossa l'stl'uturaç,l.O con.stl.~l1do- nort.e-americanA. oorque no~ Estanos nhllS ~erllis. C11\ero declarar It Câ- O SR, AGAMEMNON MAGAf
r:al dos P~de!es, com allc.ende~Lla do Unidos, sab~m t0dos os co1e:'as estu. mara qúe n~o. hà lei mais ooort""'t, 'LHAES - Está documentado.
po,der JudIClal'lO, mc.umbldo c._.zelar dlo.ons ela l!l'lt61'Ia, o direito é a el:- ou mais urll;l'ntl!. tio em!' e~tll 01'.1 ,,:,\re- Existia em Pernambuco. 1111111 ftlt
pc.a unldade federal e pela 8UP~ em.a- T\erl~ncla e n~o' a leI. ' ~entada a consldel'açãe> dos meu.,S P::l- brlca de fósforos. O truste dol6sforC
I':\a da Carta Magn",. tIVemos ae "e- Dizia eu q1'P a all11cn";;o da 1~1 re.s., . . • . no sul, b'alxouo preço do produtQ
MUlr oexemplonorte-amerlcann, rom- Sll€rman n!in clnva aos lUlzes o.' ~le- CItarei fatos C1\1e tal~ez ClIeallem no abrigou a fábl'lca 9. fechRl',medlftnti
b\nando .o .Slstema da repre~s5.o ad- " I d" t' c' e t .•,.te conhecimento tia oolnl1io naclnnal·e contrato que estipulava o PR'!llmentc
mlnlst.l'ativa com o da repressá!) jU-. :~o o~ fr:11~~vée~l~ap~~teu t~1'1'.~I~.;11 de muitos de 1?0S50Jl cl?mnanhoi!\lS mensal de c.~rta quantia. 'Termlnadc
~IClaL . formas. CriOlH,e l'ntl'io, 'a 0011'11,- Quando M!I1'stl'O do Trabalh'1. l'e- o prazo, a firma que tinh.a ,Instalado

Vou expIlcar o sistema amC.licano s.ão Federal de o'omo."cIO _. F'edpr~l cpbl a denuncia de oue tôclt!8 r..sl a. f2.bric~, vendeu. o m.aqUlnJsmo. flue
em slntese. Trade Comlssion _. mm fundo an- fá.brlcpsde óleo do Norde.qt.e est~- .tol traZIdo para o Rio de Janclt'o,

A Iegi~J:,çiio anU-trU3te da Amé- mlnlstratlva, para Investlo:ar 'A 'Io.ão vam feo.hndn~ porone um p:ru11O (1,. O Sr. /~ranclir P'res - t;',.!;se fate
rica. do Nol'tt' iniciou-se com a lei nociI'n dos trust.e5. nu oualsquer rOI11- ,São PAulo prA d"etrntnr do m~"~n~-, ~?O é .Pll\ll~n..~o do Brasil. En; ple·
Shcrman, de 1890. Nessa lei, o que hinacões contrn aeconnmla nnolo"'o~ tio de~(l produçao, pclo contlôlc U' .:'" Elllopa chj]jzada, sãCl ~ha.n!ldol
s~ visava. precinuamente. era comba- E foi além a lei' pas.ou a Amprlra uma patente. . . ,[\~ens, llquele~ que con em fora
ter qualquer '1:estriçãe. no comércIo. do NOl·te 11 rem'imlr to'dos os ates d~ ',. .' ":0 tl'ust?~ e sao .destru!chs .pelal
intere'tadual e também entar qUe concorrência d0slcal Nordestino. sentinela qualltn t' , 0c "lI ... s econômicas dos mesmos truste,
seformnssem n1Onopólios'. Como funr.innn? AI reside o 'Inte- p.a no~sa economln. e . tenc1~ ::,i.,~",'" "a~'té!s,

Não preciso dizer a-'lS 51'S. Depu- rês~e pR.ra nós, para n\l~ Sê r.nml)rp~ pe8soalm~nte. um desse~ es.ah...• '- o SR. AGAM~ON MAOA•.
tados a reação ql,~ l'ssa lei pruvo- onda Q sistemA do pro;eto. A FC'lrml "}entos f.chados no auburblo de" ~?- LHAES _ E'tou mostrando 11 l'çã.o c
cou, nem a timidez com que opodor Trade Com!ss\on.co'niposta de clda- 01 e, em AreJaS. tl~eJ, 9 ~allt6,.arr!'..a.ei efeitos cl~sscs abusos do poãer eco"
Judiciário. a e~ecutava. Mas, Cl'a de dáos euja· nomeacão ob~dece nos as man~n. e fui c' t~Ctal na PrNlrlPda- llômico. '.
tal ordem a ação dos trustes cdcs mesmos reaui.~!tos qlle a dos CO"'1T1(\- de Industrilll OS .plocessos rr~llth·os n
cort.éis na economill norte-am"l'ÍMn', nentes da' Snnrema Côr'eco~1aprO- patentes de. óleos. F~lr. )J~ovidencla. en O Sr. Ernani Sátiro - V, l;~ n po·

, '.< " . • .. , , . a tomer sllen('lo~~mpl'te e no fi"~1 Clerln OOl"'c~ntllr'o' de"llp" oi ~ntcque um rrande movimento de opl- "ação pelo Senado. tem elementos .verlfiQuei alie ele' fa'o havl .". . "" c, '" • . o ",I', nk
ni1\o se fez c'Jntr!,!l. altA. dos prc~"s, completos de inve.•ti:;ação:o~ re"(istl'nS patente regisb;ad~ em "n'om; el~ -I't~II::~ rl~fa~:%~~n~~ a~~~~~~~~~~~~~~., ~~:;.
contra n. apressa0 economlca. cada dos contratos são comunlca:lo•. 1'l1l cld~r11io o cl11al por sua vez a lla,,"a grandes us'nns estrangelrl'l~.
V~Zb mais forte.na.;ue:a grande Re- se faz o eXllll1e de livros, pratlc"ndo "odldo,'a ê';'~e ~1'I1pO ele S'10 '''01110 O Sr, ,!l'randlr Pires' _ . Isto' é
pu !lca. . ' ainda, atos jlldlclais. Feito o nl'o~ Tratava-so' p~rétn de na'~e~' e ~·.~tl· outra coisa. E' A evolucão lnjnSTJ"lal,
F~l. qlland~ ascer:dcu ao poder rs- cessa. aCamil'São notifica a CIl1PI'r;sa naa; a d~;odn"izn~~o no'Oieo ln;~ i O SR. AGAMEMNON ~l.'.GA.,

S
sa ,.I"a Wf1~IUI a de fClemocr;;:i~ - Wi)!- Infratora, para Que Be abstenha <los !lO uso de mAquinas feitas ef,l)e('I~': LHA.ma _ Desejo referlr-mc n 'Jlltr,
on, -. I SO:1 pro essol', v• •scm 1'0 1- fitos lesivas Se a empr~sa nfio obe metlt ~ . f' p.' h ..

tico, V::Jsonparticlário e Jefferson, dece,um Procu;ador requer 'e - c para sne. 1m., ms el1l:e~· -t.~uste que afeta o consumidor bra·
que Be erbelou c:mtr.a tôd!l5llS for. ounJquer Tribunal. de Clrclllto' m RAS :áo~lnas "n~? el~m fabrl"orl~R s)J.lro - torlo o comllmlc\or bl':l8I·
mo,; Ile tu·.....·üa. Ü"l C:c.s .seus J)rlmtl- el1"marn. umA nrdern. na.ra C1ue ~~~I dno mSl, m,~ lmtlDrtn.das, Eram I' le\ro, não SÓ o nordestino ~ t I

. . •...- e u=o toCllllllm. t!'Uste do me"



$) SR. PRESIDENTE:
Há sôbre a mesa e ~ deferido

segumte
REQUERIMENTO

Requeiro seja concedida a palavra
:' deputado Adauto Cardoso, durant',
o grande expediente da sessão do ti'J<'
B de fevereiro, pelo prazo regimental.

Sala. das Sessões, 7 de fevereiro do
1~55. - Monso Arinos, lid?l' da. UDN.

O SR. PRESIDENTE:
Tem a palavra O SI', Adauto oar

dosa, pelo prazo de quinze minutos.

O SR. ADAUTO CARDOSO:
(Como líderdo partido) - 5 • Pre
sidente, 51's. Deputados, o que me
traz a esta tribuna, no prímetro dia
dos nossos trabalhos em regime de
COllYDCação, extraordinária, é uma
mis~ de paz. Não pretendo, de tor.
ma alguma, concorrer para. que êste
plená ia se agite em discussões este
reis, em atoardas e em conflitos. A
paz pública é aquílc que hoje alme
jamos, nós todos da União da Demo",
cràtíca Nacional, qu~ emergimos de
luta.. cruentas como as tio ano passa
do, nos todos que tanto lutamos pea
restauração da democracia nesta t=:
ra e que aspiramos apenas à seren:»
da de, à-tranquílade para o trabalho,.'
para o esfôrço de reconst ução dêst e
Pais, mergulhado nas mais desgraça
das condições de anarquia e de mísé
ria,

Assim sendo, asseguro 11 V, Exa"
srs. Denutacos, que a minha missão.
nesta tribuna. como orador que ínau
~Ura a série dos que se farão ouvir.
dentre os novos representantes el":·'
tos, a minha missão eapenas de sere
nidade e de paz. Aqui. porém. senho
res Deputados. peço que distingamos
e especificamos. aquilo que em sir:ln
o objetivo consante das nossas lut~.o
'1' 1!' e'on Sl! funde na dim.idn~~ n,"
vida pública, que essa faz~se alicerce
na verdade e na decência dos costu
mes polítícos do Brasil,

A união em tôrno de um só candl
dato tem sido pro.'1U::<,nada. mais d~
lima vez. nos agitados dias do mh
de janeiro e do mês di! fevereiro, (;
estamos a poncns horas do aconteci.
mentes culminantes, quando essa pn-.
lavra de uniá() nacional servirá' de
mote para os deba tes mals acalo a
dos.
Di~ a V, Exa., srs, Deputados,

que também sou favorável a esse
união nacional•. desde que se alícerce
nos elementos Indispensáveis à d!~nf~

dade da vida pÚblica, que tem cons
tituído o alvo principal da luta da
UnifuJ Democrática Nacional.

Desejamcs, . 'sem dúvida nenh-rma,
qUe o nosso partido encontre, emen
teridimento elevado com 'as dem~l~
asremíacões políticas, o candidate
idôneo o candidato probo, O candlda
t~ capaz de propugnar pela paz pú
blica e pelo prorresso da Nação, Ma·
temos de insistir. temos de acentuar
que 0. tema da nrodução é para nó~

uma nota dcmiante.
Nesta. altu a, quanr'o· tantas etapllO

ásoeras de nosso .camlnho foram ven
cidas e quando IR afir.,,9mos. de ma
neira. insuscetível de dúvida, não po
deríamos aceitar !"oqtp Pais que Ffc
alleeça.sse a vida públlca em l'l\ltr~

coisa, em outros elementos. em QU~.
~·C:i r'a~!)s eue r.~~ ,~~~~~n" ê~~n~ rifo
ditm1dade de Ptl~t,erldade,",de C!lP'"
cidade: nâo" f.\Ocel'iamns· I\ceit~!' 11 0

novo a subversão das nossas conlJIWl<
tas, não pcderlamos concordar em ~1l'

tivéssemos de resnceta a "'~lorosr.
estrada nue nos p:vorla vel1r!"~.

Nesse tema de nrobidadnSOllW"'O!.
oi nueme RI'PlltUI'fl a trÍlzer ~ ~.'~.
Câmar,q, nuestôes vque me np~o":?rn

nnlpitnntes, por .'0 .formll'Q,·om !>~

vésperas da reunião de> P ,,1.1) .. ~"
vesnerns da. ~om,pnr.ã<J d';'~e I!'",nrlt'
partido nadanol n"e tn·,,"" "~., !:
"teu~ .ornbros n. t!'t":1..,~ T'f"~n.,r.;,,""11irtA,··

rle dno cfo~t!n,os dR ~,r.;o R.o,'",".. t,(

Sr. Pre,!l;Ir.t;'t1te. "lI",,~,tt'1 (m ....,'"' .,:,""t'·
do t~m~om(1 n Pl'l. n, f.mO.,h" ~"'.

ma de encargos na encruaühada eu..

5'" n
DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL "(f"030 I)

•

Achanec'o-&2 na ante-sala o Se:lh-or
Hermes Pereil'a de Souza. represen
tante do P:'ll'tido Social Democrático,
p,lo Il:>tado do Rio Granoe do Sul.
convido os 81's, 3,0 e 4,9 secretãríos
r;al'a, em comnsso, mtrodunrern no
rec.nto S. Ex,", ri fim de prestar o
ccmpromísso regimental.

Comparece S, Ex," acompanha
do da respectiva co missão e. Jun
to à Mssa.. presta o compromisso
regimental, tomando em seguida
assento no recinto.

o SR. J(,SÉ GUIMARÃES:
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que hoje nos encontramos, E 6 Jut· Bel bem onde V, Ex,· Quer ene- que, após o Sr. Juscelino KUbit.<lChel;;'1 O SR. ADAUTO C.o\RDOSO 
tamente por isto. como um .subaídíe lIar e darei 10iO • explicação, Rta, toi preíeíto de Belo Horizonte o Se- Pediria que V. Ex." desse o esclare
para. que o PSD at"ente para o. seu mente, consta do início da escritura nhor Joüo Franzen de Lima, ICimento depois. V. Ex.· tem possí
caminho e para os seus deveres, para que o. te.rrell~ ter!a Si.dO leiloado ou O Sr. Oscar Corrêa - Não é exa-' biliclades. regnucntaís já. a~ora muito
que o PSD considera sõb e a nossa levado à h~ta públíca , Mas, ". que to., melhores do que as minhas e já. tive
dlsposiçiio de achar rumos concordes, se venflca.e que o têrmo da pre1ensa O Sr. Une! A!vlm - É exato. o gôsto de ouvir duas vezes seus
Que venho hoje 1\ .esta tribuna polítí- hasta pública. nem Sequer está assí- . O Sr. p.,car Corrêa - O 81'. João apartes Cão eesclarecedores da rna té-
ca reiterar aquilo que, através da ím nado pela Iícítante dada como ven- Franzin de Lima foi prefeito de Belo ria. '
prensa e através do rádio, tenho dito cedera .... . , Horizonte depois de por lá passarem Qucria. comunicar à Câmara, ante'>
múltlmente , O sr. Osc.ar Correa - V. Ex." ha quatro ou cinco prefeitos de outras que me íalta"se o tempo, outrn trnn-

Por mais dc uma vez. em dois me- de me pertnítír assínalar que. embora colorações partidárias. sação extrncrdínáriu que corista nos
ses de pregação. tenho levado à opí- não tenha sido éste o mal maior cau- O sr.' Ilriet AWim _ O Sr. F!'au- registrros públicos de Belo Horrzonte,
níâo pública hrasíleíra um libelo sado pelo Governador Juscelino zen de Lima foi prefeito de Belo Ho- Porque a vida pregressa do Governu-
acusatórlo liminarmente provado, Kubitschek a Mmas Gerais, há ou- rízcnte e feria sido .conivente. dor mineíro se encontra em registros
Fo mUlel acusações contra o Gover- t1'OS males que JevaramMinas ao O SR. AD....UTo CARDOSO púbííccs, em registros públicos imo-
nador de Minas Gerais. e forneci in- desespêro e à miséria, Posso asseve- Sr. Presidente, Como é maravilhosa a blliâl'ios, e a prova que oterccemos
eontinenti a prova delas. Hoje. nos 1'0.1', entretanto, que a hasta pública técníca que se adota para desviar o ao homens detloa fê, aos homem de
limites reglmcntais, e jáa~ora peran- não serviria de solução para o pro- debate." . boa vontade do PSD é prova documen-
te os correl:gionárlos e detensores na- blema, pois, pela lei cívíl, os admi- O Sr. Uriet All,im _ :Estou apenas tal, mcori uptível.
turaísdo Governador mineiro. quero nístradores de bens, mesmo partí- querendo esclarecer, . O sr, BIUS Fortes - V. E1!,., com
renovar a~uela' aeusacões dentro das cuíares, nua podem udqU}I'!r ímoveis O sr. Carlos Lacerda _ Quando o isto, vem provur à Casa .ql:.c nao nou-
est eltas Possibllidades do tempo de nem mesmo em hasta pubhca. nobre representante. de Minas oeraís ve ma .fé: .o ato fOI público, do co-
que disponho. O SR, ADAUTO CARDOSO - Os alude a possível conivência. reconne- nnecímentc de todos. :

De,e,jo refrctir essa ))rQv~ documen- tutores. os curadores, os, testamell- ce a exístêncía do crime. . O SR. f.DAUTQ CARDOSO - sr.
tal. In.dica.r de novo os documentos teiros, nenhum administrador pode O'SR, ADAUTO CARDOSO _ Pl'es1dente, e a prrmerra l'l.oz·que ouço
em que me apoiei e. ao fim de tudo. adquirir bens do patrimônio pelo qual Pedirla aos npnrteantes me reconhc- t sustenta.l'" ntu,:a câmara de. DeP.u-.
colocar a questão da inidoneidade do responde. cessem o direito de prosseguir. taucs, a tese ce que a C0l'1'UpÇao ..•
GOI'ernado~ mínelro. para aspirar ao O Sr. Negrão de Lima - Permite O Sr. UrielA/vim -O nobre P Sr. .ElaS. Portes - V:;;. ~x.s" são
tltulD de candidato do partido a qU8 V. E.x,' que cu entre no assunto em Deputado Carlos Lacerda está f'alan- facels em f'lJ"I' em cJrrullrdlo. ,.
pertence, em têrrnos aue esta Câma' que V. Ex.' é douto? do de cátedra em matéria de coni- O SR, -~!JAU'l'O C.ARDO~O.- ':.:
ra há. de ecnslderar elevados e sere- O SR. ADAUTO CARDOSO - vência' de que os dentes contrao V::tr:ll1ÓlllO
nos. perfeitamcnte... O SR AD'l.UTo CARDOSO púbnco. por terem constado de re;is-

.O SI', Neartio de Lima. - A ma- Niio pcd~rp.i c;r,cede1' apartes suces- tr<Js
a
puollc~:,. se presumem ~e ccã 1é.

Realmente. dentre as ecusacões par téria de Direito CiVil nao se pode sivos antes de retomar o· fio de m;. Des.lo. en~ao. que a CanlRHI,JUlgas
mim 'formuladas, duas delas foram C0rlfUll~ir com a ,CleDlreito Adm.l- nha 'e~posicão,Ainda'uma vez ac~n- s.e.m~ls, 1st,0. maIs e~ta. reV;laeao, malll
reprodur,ido.s na "Tribumt da Im- nlstrahvo, que dISCIplina a hasta pu- tua que sou estreante desabituado ao eds,e c~-lo. QUe até a~ola n~o fOI objeto
pren~!l", d~sta cidade, eom a publl- blica. . • " e pUu lCloaae: no Cal'lorio de :-.rotas
cação de cÕ:Jias fotostátlcas dos do' calor do deba~e.., d" 3.° OfICIO de Belo Horiz'once, :i ró.
cumentos em que ehs':;;e apoiamo O SR. ADAUTO CARDOSO - Mas. .o 5r, Osvalu.o. Lzma Fztho - Q'18ro lhas H·V e 17, do livro n." 94 en-
Dêstes destacm'ei os s~!1ulntes: o pri- SI': Deputado, a_s proibições em Di- dIzer li: V,. Ex. que, em ~ernambu. c<Jntra-se lavrada. um aescl'itUl';,' de
meirn n~rra oue. quand~ Prefeito na relto Público sao sagradas. Regras co. o mtelVentor e. governador C\ue promessa de cempra e venda de imó.
Caoftal rnineira.O SI' Jnscellnn dessa .ni\turcza - e isto. estou certo, :'epresentoll e multo bem os mais ele- vel, vcrcladE'lramente sln'!ular, Como
Kubit.'rOpk \'i01"11 os ort1.20s35 e,44 se encontra gravado na consciência I'~dos il1djÇe~ de nJ<Jl'alidade da viria prom!t<!ntes-I'endedo['es fiQ'ul'am O
da Lei n. 1.202,. de 8. de abril de de todos os homens públicos que aqui publlca _braslle:ra, Sr. ,\:g-ame.mncn Dl'. ClaudijJncr Martin:;; e sua mulher,
1939. n\1C disp,'nha sôbre a ad]T,i' me oUl'em - são de caráter Impera- Mafalhaes. c?stut;lava dizer, slntetl- e. como pron11t.ente-c·omprador. O Dr.
njstr~~iio do~ Estados e Munirlolos. tivo e. direi mesmo, sagradas, No -ando os. prmclplOS mo.ra\s a que Juscel!n'l Kubit..schek de Olll'<:ira. que,
E \'101011 muito mais d~ Que esta lei, terreno da administração pública, V.•Ex.& o_ltldlU, quc quem está no durante t.odoo teinpo em que :ldml-
vi"lou velhos e a~s~ntad"s preceitos mais do que .no da admlnistraçâo de governo naO comnra nem \·e.nde. mstrotl a Pl'efeitura. vendeU e com;'
de ord.m moral, ql1. vedam ao~ ad- ')atl':milnf'Js particulares, eSSa pl'oibl- O SR, ADAUTo CARDOSO. prou dezenas d-e lotes. A especulaç§.o
ministrador.s 11 aall'~i~5~ de COIsas çáo atua de maneu'a culminante. E' Exato. ES!a grande fl~ura de per- imobiliária, P<Jr parte do administra
pertenp.ent~~ao patrimônio por êles preciso que MS entendamos de uma nambUcano, que conheci e tl'le por dor que com Um simples r,esto podia.
e.dmini'\rllC:O. vez))?!' tô1~s. com Sil1Cel'idade e leal· ad.versál'io, sempre merece:! meu res- c,gmandar a \'111orlzação e de8Valodza~

. \ da de a reopp'to do valor ~emiint.lcO pelto e minha admiraçao, porque, GaQ lmob.b'na na Caoital mineira
Re~ll",onte. diz ~'nart, 35. dn. L('~ d~ det8rmirad~s palavras. E'. co- dentre S~:lS d8feitos náo se encontra- foi o fo:te daquêl~ ho'mem público:

". 1.202 - o C6uloo dos Intelven ml1m a noc50 de que a mO:'aliclade va o da ll1mrobldade, O Sr. A<1:amp.ln- Na esentu:a, como dizla, figuram
tores: Ina adminisúação pública COlnp:'eende non l\{ag-alhâes era um exemplo, de como prom:tentes compradores. o Dr~

"A eonce~são. q ee~s1io. a ven- i a obediência inclu~ive àI5 proibiGôes probidade na vIda pública. Juscelino .Kubitschek de OUveira e
ia. n arrendamento p o afOI'~·llet(ais, mas muito mais a obediência Sr. Presidente, está provado qUe o mais: Dr. Joub"rt Guerra: e mais:
:nenta de terr~~ e a\laisauer im6· :'lOS preceiro~ morais. que prevalecem SI'. Juscelino Kubltcheck adquiriu. Dl'. M:írl? ~1~lre;es e Geraldo Gomes
velR do Estado e dM MuniclpJcS. i até mesmo n') dn:ninio dns negócios em companhIa da esnósa ena cuali- Lemos. N ~ ~lJ'lca, o primeiro dos com·
!le"m .•nieito~ no Que canher. àS f)~rtiCllla1'8S, E._ta nocão, dl~o-o cons- dade de as~lstente daquela Senhora. ~1'~dOl'es. JUscel!n-o Kubitl5ch~k de OIf.
r~stl'icõe~ Impostas por lei"... cientemente. prepondera no espirito Com quem é casado em rep;ime de co- ~e a~ erJ Pretelto de Belo HorJzonte~

E oart 44' . . de todos n6s, munhão .de bens, um telTeno .petten· ose~lInc:o. seu'$ecreté.rlo na Prefel..
• . '. • ..' cente aopatrimOnio da municin,ali- tura: ~ .tel'celhro. Chefe do Serviço

"O tnt~r\·pntor. ou Govel'l1ador, O Sr, Oscar Correa - SI. Depu· dade que éle administrava Adq111- na Pl'c,elturn: o qUarto, cll!lhaóo do
e Os Prefeitos ... ·, tado. Adau\o .Cardoso" o grande mal riu-o sem que a hasta Jiúbllca rio PrefeIto, encarrel1;ado de obras da.'

_ Atentai bem. 81'S, D8putados _, da \'Ida ~Ubhcal br~sl!ell'~ é qU~ se que se fala estivesse seQuerregul::lrl~ Pdrereltur:l,l:'lO .serviço ae construções
.. ." d ' d ,_ quer faze. aque a dlstmçao conta ª' z~da através da assinatura do res- a P3mpl1.ha. O aocumento tem a.
.. ,. ~ ..'? nn e.n co"~e el ser cUal llrDtestava José Bonifácio - a t' tê 1 t data de 2'i de julho de 1913

VIro. l'1uc,ltcns a 03rentes de uns distinção entre a mora! pública e Pdec ']iVOi rmo. pe a arrematan e. E. Pe('O que. a Câmara Atent'
e nutro. até o 01101"0 "r~u con-I 1 1 1 O 1 I' 9. ou r U Pflra vendê-lo. noUcos mes':s ê ,e para.,. fi • . , [,1s a mt)t'a PAl'tcu ar. essenc a é Que deools pelo triplo do seu valor ste C~5'l. 01Je e cios mais extraordlntl.·
s~n~l1;"eos í n ns, oU

i
c~m .... nque\es que sustentam ti. moral PAr.· Il: preciso que a C1l.mara conho" rios na I'lela pregressa ete um candi.

t,!,~~~~r qua Quer e~péc e e con- tlcular se.1n.m. na moral pública, da êstes fatos e Que os defens~res e ~or~ dato fi ~t1pl'ema ~nn!1'lstl'atlll'ada Na.
'. . mesma altllnerla e ombridade. rellgionll.rlos do' governador 'Mlneiro cão. O ?r<:eú do lmOl'el fo de um mi-

~ a cu~ l'~lMS pel~ cel'tidan qU? O ~R, ADAUTO CARDOSO _ Se. ouçam. de eorpo oresente, allr.oduc;;n IMo d~ crUzeiros, doS c,na!s 350 ml1
eXIbo li C~,:;1!lrn, e. 1á nuhllcRda J1.~ nhor. Prrsidente.. Queria que V. Ex' do libelo e (I. apresentaç~ liminar dn. em mo~da _corrente -, dlZ a escrltur~
imllr8~1..a dlal'la~ E Que .~m 1943. no me advertlg.~e, orador novato que sou, prova. - e o~ restantes 650 mil representa.·
C'lrtlírlO ele '1m dos tnbehaesde Belo orador de audiências de instruclio e Outra transação que eu leria pnra ~l~a po. ?in~ notas promlSSÓtiaI' emt-
Fori?,onro ~81'ln. 13oli\'ar Moreira. o 1UIg-amento, do Que me resta em mil. a càmara e se encontra... li aJ, pr,o, r, MárIo' Melreles e aVA-
:':1'. :"loroJj..,,, Kubitschek. Prefeito ~a têria de tempo. Il. fim de que nllo O Sr. Oscar CorrM. Permite ;a/: ne.gs demais promItentes COtl1-
C~Tll~Al mineira. compareceu, asslS' flane privado t!e trazer l\ atenc~o da V. Ex,' um novo aparte? p ti o.;s. Im6vel - MuI repetirei
tl,,(/o .1In dl'l'nissim~espO,~a. e esta mimAra tudo nqullo que projetava O SR. ADAUTO CARDOSO o que :,eza n escl'ltul'a - "era um ter.
ndNl1il'lu df\ Prefeltun Que êle dl· oferecer Perfeitamente, ~el1o sl"ua~o em Bento Plt'es, subúrbio
rl"b um lot~ de terreno. col1tra a' O Sr. Oscar Corréa _ ApenM de- esta CapItal. com li área total de
eX"lrr,SO orololcão dn lei entflo vi- Concedo o apart.e 11 V, Ex,', nobre seja 8aJientar. aInda em adendo às t540,I)'!Om:J mal8 ou. menos, contron·
,","Tlte. Contra a nrolbleM. n~o dl<:O DenutAClo Criel Alvim. palavras aqui proferidas anterior: ando cOm OB' terren06 de' fulano, .CI
~n "P1(nr~sa", 1'0r(lllP ~prla I1mn In- O Sr..Urll'l .Alvlm - Quer.la qUe mente, que o Sr.. OumercJndo Oouto erano, Bt!ltrano. terreno qUe hoJo
firl"llrt~r1p. "'0' tamb~m contra a V, Ex" flzelse o obséql11o de me ln. e S\1vII. Irmão do Ilustre ministro C<ll1~tjtut o baflTo <106 Bandeirante"
Jlrolbie.ão frontal.,. formar 8e do processado que 008sUI OrozlmOO Nonato Quando.. de sua na. Pa,mnu1ha.. eonforme planta de

V. Ex.· consta qUAndo se efetuou o tlassa~em pela Pre'reitura ele Belo Ho. subdtvls~o apro.·ada na Prefeltura ele
V O~t. 1I1Mr"." ~I! tlma - Permite leilão pOhtleo para arrematação do rlzonte, teve .0llOrtunlllade de publi. Belo Rorl:llOnte em 5 de julho do cor

. . um IIpalte? im6vel. ae I) referido leilão ocol'l:eu ear, na "FOlha de Minas",entlio 61'- r~nte !tna. eom Ol! I1mltell e confronta_
o SR. AD.'UTO CAROOSO _ na gestllo da .iSr, JUScelino Kubitschek gão oficioso, dados verdadeiramente ~a~s constantes da mencJonadll plan.

Aepito com praZEr o aparte de Vos- ou em IlERti'io anterior? elIclarececlorea sObre a ~estão do Sc- P t to 11
SI1 Ex. SI' D~ utado' O Sr O.~car Correia - Se o no- nh J e !in K bits h k or an • n o era,. Sl'l'l. :DeoDutatlos, , •. p. . br' d' . i+i j f I . or u ce o u c e , na .Pre. realmente e.tranho QUI! M dia ". el'

O
e or.a ar perm" r. n ormare • Pro. feitura da capital mineira :&sse 101' I Ih d 111 '. • " &

Sr. NermJn Ife. tlmn. _ pode. eeS80U-8f" em 1942. sendo prefeIto mu. nalalltl.s pUblicou també l' - u o e ,43. <) Sr. Prefelt-o Juscelino
ria V, Ex" informar se no dllposlli1'0 nlcilJal " Sr. JUllCellno Kubitschek, encÔmIos 'muito lust m aluns Xublt.lch~k aprovasse uma l1lsmta do ,
da Lei (>11~ V. Ex.' !leaDa de ler há em hasta p1\bl1ca. da qual não consta lhe foram diriRld08 ~elqU~ rea Dpo~a Bairro dos !Jandelrante8. e 11\ a 2'1 dO
lima proibição referente à hasta pú. o nome do RlTemlltante, tlldo Otacll\o Neln'li d o LIa ep· mesmo mês ,0 ano. fOsse êle um dOI
bllra~ . O SR ADAUTO CARDOSO FOI . o e ma. seus condommos? Teria fundamento o

O SR. ADI\tlTO CARDOSO - No na Pref'elturA MunlolpAI em d;l4 de S O pSRj ADAUTO CARDOSO que 8e alil'l1lllVa na 'éPOcn, I.!to ~ •. oue
dislJosltivo ~ue f\cabo de ler nli.o se 10 de fevereiro do ano 'prOXlmo findo. d~' ll~~~ede;;;~lItf~ad~nd0,J !l~l\rte " ~mnra do imóvel hav!ll ,,1('In ~atl·
fI1e;mtrn. qualqucrmcnçiio li hllBtn O Sr. Urlel Alvlm _ Nest. caso oSr VrielAlvl':: c.vr ';'1'; a ... ~a nll verdade antes dn fm'malldaele
l=1l!l11~1. l;iuerJII I\p~naJ 1ll1'ormat a V Ex i mJtet • ::- .' .• per· a allrova~ão da. planta? Ou melh<ll'.

_ •• . aue O ~c!c~t~! 9UllllC/O· apl'ú\'lll1 A



OIARIO DO CONCRES!:SO f4~CIO~:L. .(Seçb q

o SR. BRUZZr MENDONÇA:

sesiões ~.~'~ias, ao iniciar a cll.
mara os seu; ·!t'abalhOS, organize des..
dt logo as Cctnissfles.

Resolvo, p{Jis, a questão no ..sen
'.ido de que as comtssões sejam ime'"
dlatam ente organízndas. •

Decido também. de acôrdo com o
Regimento, que as Comi:;sÕ€s que vão
ser agora o!'~anjzadas tenham a mtS
ma compcsição dusante tôda a legiS·
latura ,

Snlucicna.da, assim, a questão, de
ordem. faço um apelo a todos os S1's.
lideres de partido para que mandem
à Mesa as respectivos indicações. a.
nm de que. sem demora, mesmo an..
tes do prazo regimental. que é de 15
dias, pcssamos, organizar as com~s

sões e principiar os trabamos lt-gls
latívos.

No momento tenho sôbre a mesa
apenas a comunicação de 5 particl'à).
quais sejam: PRT - tndica para Ir
der o Sr. Luiz. ccmpaznoni, e para.
vice-líder o 51'. Ponciano dos santost
PSP - indica para lider o DeputadO
Arnaldo Oerdeira e nara wice-nderes
os 51'S. Muniz Falcão e Lins C"val·
cantí: PTB - indica para líder o
51'. Ferl1~nd() F~r:'a):i, e para vice
lideres OS Srs , K'elson ornegna, Ar'!
Pitombo,JQ~ué de Castro, e Rómulo
Almeida: PR, - indica para Ifóel' O
Sr. Arthn: B?mardes. e para Vice
.Iíderes os 81'S. M"nuel :-l'ovaes e Pvr·
tug-al Tavares: o Partido Republicano
Tl'abalhista tem apenas um rep:esen
tante oU€ sC:'á o seu lider.

Dou 'a onlal'ra ao Sr. Bl'Uzzi Men
donca, qtle a reQuereu como l1der de
partido.

o SR. GUSTAVO CAPANEMA:

o SR, PRESIDENTE:

o SR, BRUlZI MENDONÇA:
51', Presidente, peço a palavra.

Peço licença, ainda urna vez, ao
r -putado B;'uzzi Men~~r.,c, para dar
a palavra ao Deputado Gustavo Capa
nema sõbre uma questão de ordem
fundamental ao funcionamento dos
nossos trabalhos crganízaçâo das
comíssões.

11-0 Cabral convido os Senhores 3. 0• e
". o Secretários, para, em Comíssâo,
introduzirem no recinto S, E.x.'. a fim
dep:·estr. o compramísso reg-imental.

Comparece 5; Ex." acompanha
do da rcspeetlva Comissão e. junto
à M~sa, presta o comprornlsso re
gimental, tomando em seguida
assento no recinto,

"lanLa do 13airro dos Bandeirantes Jl O Sr. Carlos Lacerda. - AJlá., o
A;C tornara proprietário do imóvel? povo de Minas começa já 'l I'CS;lOIJ
Tanto ísso era estranno, que e&S3, Cll- der. Acabo de receber de I'~ótiIO oto
cruura não chegou a ser assmaee, Ao nl telegrama nos seguintes têrrnos:
pé da mesma encontra-se a segulnte "Aderindo atitude Partido So~tal De
certidão: "Declaro sem nenhum efeito mocrútíco local sua bancada Càmnra
e cancelada a presente esentura, p,or Municipal com, sete vereadlrôS vg
desísténciu elas partes. elo que QOll reunida ontem vs deliberou unaní
fé. Dermeval P'erelra rte Carvalho", memente romper também '001 zover-

Mas não ficou ai, egré3'ios." - é nadar Juscelino KUbitschek 'lt Aue;us
um vlCIQ de advogado - nãe ficou 111, to Pereira, vg membro Partido, díreror
51'S. Deputados. .o negócio do Sr. jornal Liberal".
Jusc-elino KubItschek. Com. data 110 O SR. ADAUTO CARDOSO _ Sr.
dia seguinte, 28 de julho, numa fOlha Presidente, eu pediria que V. ElI."
seguinte, désse livro de escríturas
ao primeira escritura, cancelaela, é de me assegurasse êstes dois m',1'.I'"O~ que
27, _ a ris. 17 do verso do livro 94 me restam e que eu defendol'd· com
_ encontra-se outra escrttnra. O ImO- tôda a energia de qUe dlsouz~r.
vel é o mesmo: a descrição, a mes- Sr. Pl'csidrnte. o meu o"'la';-.,o "1'1
ma' as condições, do negõcío, as mes- do a 'esta tribuna, no pl'lm"il'(\ di" de
mas; o preço, idêntico, inclusive .. funcionamento da Câmara, ~··o erm
ímportãncía em moeda corrente, 350 vocação extraordinária, é o Ijp reno
mil cruzeiros. e o restatts em cinco var um apêlo ao Sr, Jusceuno Ku
notas prorníssórias. os mesmos venci- bitschek dp 01iv,'11'n no 00"'· ...0 -1,
mentes, os mesmos valores. A segunda que, 1Jrocedendo como homem nflblJpo
escritura e uma cõpía servil da prí- consciente de sua respo'1;abilidndc.
meíra, exceto num ponto: o Sr. Jus- não só em face do seu ,:>"l"jrl0 co. <Para. uma qu,Jtão de ordem)
cclíno Kuhltschcl~ de Ollvelra. men- mo em face do País, a cu la sunrema (Não foi revisto pelo oradOr) -. Se
cionado no dia, anterior. Unha desapa- mag-istratura ssníra, fizesse aquilo aí.cr Presidente, o Deputado Bias For
recído, na outro eserltura, dentre O! que todos os homens núhll~M rem tes antecipou-se, felizmente, à decla
ccm-rr- deres: E um pequeno trecho intencionados fazemqurmdo la11<;1'11 ração que pretendia, desde lo.:;p. f'jzer
da escritura do dIa n dennTlc!o afl!:(\e '50 lonne as suas Vistas ~ «uando a propósito do distc.rso':J Sr. Dspu
tinha ido o Sr. Juscelino Ku'!lit.schek. têm amblcões tão resneítáveís mas tado Adauto Cardoso!
~Me trecho é o que vem logo a se~111r, também tão altas quanto ',S de S. O Sr. Deputado José Alkmír , que
Der.>ois de enumerar as 11 notss pro- Ex.". El!. da tribuna d1 Câmara dos exerce a f'.:nr:ão de orlentadcv d'" ban
míssórías dadas .em pa ramento elo Denutados, com li solenldndn ou- o cada mineira do 'P.S.D .• esurá na
'PreçO. dI?: li. es~rüur:1 ~ "Essas M~a~ I, recinto e li atenção ,bon,dnRa dE-, V. Casa. próximame1,te, com cS:llecessá
promissól'1as são em·,tlclRs 110.1e p,,~~ Elias. me asseguram. faço 10 110\'0 r10s, e:~clareci,nel 'os, para ~ontestar
promitente ?~mprador Dl'. Mn.l'ioM;i~ I um apêlo ao Governador min~)I''J ,~_ as a.;:liçôes do Sr. DeputaJo Adauto
reles;e aval.za.das p~:os demais e l~.~ I ra que declare, antes da ~on1'el'cã'1 C'lIl'doso ~ontra o Govellador Jusce
11m terceiro a\alista ,- aI é que su':e do PSD, qlW.1S os bens oue 'O~~UI.I olmo Kubltschecu,
11111 nvaltsta lnomin~df', l.11TI av~!ic;':l l""";~:" :~<l1t~''-lI~~ ~"".,' ~1(.... .,.;,;:; ... 1 ':'l~ ("1"~"" Nesta .oPO:'tullldade. S~·~ 'Presidente,
misterioso que os promttente~ venele· cie Prefeito ne 'Bi'io Hcr'jr.n"'e p qllnJ quero levantar l':~a ques, o de ordem.
dores tinham querit'1<l q"~ r.,ntinu~~~e a 0~iO'cmd5"se" tl"ns' Qlfe "ec1,,:. T"ata-se. da oomposiç[~ das Comls
vinculado à. trnnEaGll.o, dentro do ~- . t mbt' C:., t:' ..'i' sões. Como sa;';·e V" FIt.", o nin'O' Re- (Como Lider de Partido) _ sr..
g6clo, avalizar.do as nrOlnl~l'l'lrlns, 1dM.c~snl ~ q~lt~rQS1a;~~o~là~ :~'1~Il,~ r~ ~ime:lto estabeleceu que elas ~e or~a- Presidenl.e, todos nós que subscreve
fora da eEcritura. ,ql'"m terIa s ~ t v 'f'" . ".0 nizassem de urr.1 vez por todas, '10 mos o t'eêluerimento de convocaçãoêsse avalista Inomlnnó,. Srs. Pepu- ren e, e espeCl <que os rrcl-rs..s cn~ ; {,. d' 1 rri I t ' ' .
tad~S? A per~t1nta prec:sa 'encontrnr teve e de onde os a;lférlt1111;:n ndnnl- .~:~.onJ~ae'L~ll ~:,~erna foi feita no :;r~oal~dd~~~~~s;el~eO~ue~.I~er.{o~ente ~
resposta na palavra dos homens eXl)e- ri~ os bens.~ue POSoUll1. em 01 ele ja· p"essupos'o de qU~ a legislatura co- ~tá'o País atl'al'essando momentos
-rientes. na pa1al'ra dRnl1el". ~ue, seno n~)t'9 ch 1

1

\ , ,, : ~l1e :C"~ t".·,,~O" n ,'r"1- n~ee.asse ~or uma '~eSsãa ordinária. da ma 'ar gravidnM. amea"çaóo que est~
do mandatárIos do P01'O, tr~zem "nr~ çao cuidadosa daqullo que I,inh', nn- i' d"e n art 23' . t
êste recinto um cabedal tle e~erl~n· tes de in'!~~'~",l' 110 "'rh -:",,';"" oc.,_, ,\SS m. lSPO () . '. o reg-:m-e. € muito malS g-ravemen ,,",.
cias a r~peito l1os'nea:6cios "rll'ad"~ q?ilo que hoje !1ossul. .com.'~ inM,ir~,. • A, Cümnra do,s 'Deputnd?s., de- porqiíe .mençadopel0 próprio Chefe.

6 A n o ~ i I d • . d l·t M s UlICIOl' os da Ex€cutivo, oue, em entrevIStas ra-e a respeito de néll: c~os como esse ,a, pr c S8. com a n lcaçao ~l~C','l\,,' pOIS e e el ~ a e a... • a diofÕn:cas. s~ri:'l'orra o direito de in-
do qual acabei ele dãr 11 C~mara \l.ma tanclada' dos recursos com ~t:p '~d- trabalhos :le cada primeira sessão
idéia clrcunstancll.\I!II, , qulr!u tais bens, da origem 'li\ss~~ re· legisl-tiva o'dmária da legislatu- dicar cal,óidhtas à sua sUcessáo, ou

O tempo ~ J)Ouoo I'IU.... num M CUl'SOS: e pr;ncipaimente. '51'~ , Denu- ra. Ol'Q',niwndo as Comissões Per~ !>elo menos nela intervi:' diretaUlen..
dlscurr.o desvendar, eOln prOVAS rto- tados, eu pediria ao GOl'ernoonr 1'111- mallel1tes, dentro do prazo im- te!.
cumcnt8das; 1lClm0 Vali fa'!Jer. tMn a neiro que desse aquel!'s n'l" tom·"..t pl'orrog'ável de 15 dias". . Mas. Sr, Presidente, não êêste o
vida ptet:l'essa dOQuêle que llretA1n<l~ a. responsabilidade púbJlca d" aCllM- . I' ,I 1.s1 t r ão assunto oue me traz à tribuna. ];;st.e
ser o candidato do -rSO nacional. l!: 10 a autoriza~5:0 formal escl"'~nat'a Ora, prmcs~:am;:;,i~l";~a ao~dt;ã~ia é, anenas, um sint.om3, da situação
exatamente nara evitar que eS!M 111- peSQuisar. lla Delega~la do Tnll:ô~to por umo ~'uslne'a as~ssã~o": 'l;oisll1tlva extra~ alarmante do B)·asiJ. 'i'
ficuldades nos colhllm e t~:lzer tllm- de Renda de Minas Gerni~ ~'nn 00 mas p I, ~ li R' Trag'O aqUi, 1110is cêdo do que de-.
bém so! metlS !lustre., o))Osltores... DI~trito Federal, a vel'acldq~10 c1R~ Grdmárla. ~e formos ap cl~; ~o el:~ se,lana, um fato concreto. que vem

O S~ PRES!1>lTh"TF. - Atlll'l'l§.ol Informações que nos forl'l~c." aC"'(':1 :nento. c.'5tlltamente dent . mo~tl'ar a oportul1ldade deSsa convo-
V. Ex."' dispõe apenas de dois m1nu- dos recursos com que tive; ;:ctQn;·ido tcxto, te"e:"os ~e tra~alr~ri aJé o mes Lcação, fa to concreto que mostra OI!
tos. . os' bens que dochrn~. (\,.~ ..o,,;o< ~> d.e n:ar~? 9~all o ser .. n ~ a a a /es: r ~egros d~si:'.'nios do G{)vÊ'.l'l10 que ,S4>

O, ..... AD!\UTO CM!DOl:!O nhocer sms declaracõcs de, .·~ndr,~ de ',:10 te cr.slat .l
d
a ordClná~la~ .emTo

j
u~. m~talou no Calete a 24 d~ agóst!?o.... '. ',' • lll38 1954' ~:.·'1amento ,as. omlSRnes. a, a S1'S. De1lt1tadcs. a Unmo Naclonnl

AgradeÇ6 Il. l\clverU!nC'llI. (te, 1I',:.~~'C~ • a. ." i ;urdo, porém•. naop~de ter sido, o do, E.!tud~:1tes. atra\'és decisão unâ-
Sr. Presidente .e espero term.n:\! ne~- E' preciso. sr" Presidente, ~lle OS[l11tllito do le~lsbdor, tste. eV1den,.o-, nime do seu Con~e!ho K~cional. pro.
ses. dois minutos. JI! V Ex" homens públlcosbrasileiros '" h~m· rr.ente, quis estabelecer que. no .co- moveu um festival. que teve o nome
. O Sr. Carc!oeo l!f! enl':!~~ - '? E' turm a 1azer aqullo que o F.~tAt'ltO Imêco da, 1~"::'lat1.lra. fôsse qual f.osse de Festi'.'~1 da Jm'entllde Sul-Ameri.
Tl,le nodel'ia conceder u maparte. . do~ Funcionários Públicos :mpiip ho.: c tipo de se,11 fu clo,na.mento. aI se cal13. Foi o m~smo patrocinado por
rápido. je. a simples fI111c!onários: ~ (ierlnra-I êO!""t'·'n·~,nm as Cornlssoes. inúmeros dnnut~d,~s aqui presentell,

O SR. ADAUTO O."1'lno!';o - ne~· cão de bens. E' preclso.l1'1~ 011e (J Assim. Sr. PrpsidBntr, c!1l~ro Cl'er dos. quais bast~ citai' Josllé de Caa.
de que V. EX.

a
me ))011T'J",sse o temTJú. Sr. Governador d,e Mln,as, O"""','~, ,qllt'IO!~', o Re'!JnlP!110 tem dp ser mterpr":- tro, José ~'I:ra,!!ja, A~n,:'~o Steint>roc.k,

cu l1~aclecerla, seu aUA1'te. aspira no sUpremo 'Posto ooEf!~~ àn tar:{) contra 1~gent, cont"a o seu p1'o- Mt'notti Del ?icch'a, e tantas outros,
O Sr. CarlfO!o "ti Mt!II"~~~ - '" ~,,- Nação, faoA C°!1l,l l1o""'''''., "".... pt~ texto. porque a verdade está con- que seria ocioso menc:onar. Multes

~arloClt, que tenho a hon~n d~ fe>J:'rf'- . dato ao gOI'êrno de NOVA y,w~ 011 trr, o te~to !'SCl'lto. ' senadores, ent!'e os que ont~m aqui
scntllr ne~ta Casn com" f'letll'tAclo d~ C01110 Dixon. C01"~"'h~.,.n rip F,',.. Leva",' oortanto. a orrsan!!' O\1(oS- estiveram, t~l11b{'111 d·eram seu ap.110·
P.artldo SnclAl Demo~~M'0'l. ,P R na·· nhover. comocllndidn·o A I" ~,p"esi- I cão de ordem ~'a pedir a V. 'Ex; 11 ao Fest:\'~l dos estuclautes. Por e<'D
('uo brasll-eira têm o dlr1'it{) de f'stl!'-, dente da ReoúbJien dos Es'nrl·'. U",j-' que considerc l'el'da~ejl'amente jurí- segumte, o Fpsti\'a! foi promoVlelo por
!ar -mais ainda - nQ

pl(i<rlr 011' dos' da Amél·lca - nos auto,·j~~ a ·1rs· dicAcan<tltu,'o"al e cert~ a orlen- entidade leg-ale teve o patrocllllo de
o Governador dE! MI"Q~ 'r"Tl~ndn quizar a veracidade de Sl1a~ d?r.ln1·1l· tação ele 'se P;~~'~der. imediatamente.. fi'!'ul'as os ma:s repr~sentatlvas. Ti..
antell da Convel1C~o 1.1" "'V"n.. 11.: In'fá- cões acêrca da orlg-em de S('1'8 l;rll!. À 0"gan'7aeoa das ~on1issôes (Muito nha êle. <'l1ISl'll nrog-l"ama, Srs. PcpU"
vlsslmns llcusac6es C\'lt ,"'x. es, Depois que S. Ex:a tlyer fp't' '"ro. bem'." 'ml~iio lJro,!): ~ . tados,nada 1ll.':S n~da menos que
fazendo, (pa'l!'lrs). que ·todos nós, nesta Câm~rq deve- • lSto: números de mtt.lca. concertos,

O SR. APAUTO CARDOSO - E' mos consIderar como obri'n.'~n ele.- O SR. PRESiDENTE: competições. espol'tivas. rep:esentacôt!s
o F,S',D," constituído de homens co- mental',•dos aS,',nlrantes ao ."l111remol " _", ' cinematCg,rll.,',i,CaS e trat.~·ais. numet<ll
mo V, Ex.n. poder. depois dIsso, 81'S. De"l'tqcl~~. Decido A qUc.'5tao ,de ordem de de folclorc, eX!10sições de artes pias-

. , .,' serei um dos primeiros a "Ir a ~.ta acôrdo com ~ Q.ue propõe o n.abre tleas e de arauitetura. •
O Sr, Bias Fortes -Permlta-m.. tribuna e, se l'e:lonhecer (Jll~ n !'lI'. IDeputado. Nao é posslvel admltlr.se,. Pois bel'l il$se festival. com proB'!'Il."

Como representante do PElO de Mi· Juscelino KubltRchek não ,"-d~ ,serIque o Regimento noa' levas.se ao ab- ma nitidamente cttltll1'aJ, acaba di' ser
nn,s, nlío posso deixar de dar um es- alvo,' de qllalquer das, ~CUPle"'". "te .surdo de nos reunIrmos em .seS8AO, ex· obsta,dO rOl' uma, p01·t~)·I!\ do Secrea
clnrecimt'nto nP8tZ l".·~o..,t~. OU!!'" lhe tl!m sido feitAS. hei dc pf'f1cl~- traord!nárJa .8e'In, podermos trabalhar, til'io de SegUl'al!ça do Estado de Silo
informal' a V. Ex, e'ao \lustre ~1.1I- mllr bem alte a sua honor."h'li.dade, ou sejaexaminllr OI projetos ,subme. Paulo!
tlldo que o aTlltrteou 01lP (1 Pd~D, ele (.lfuito bem; multo bem. Palmas), tidca à nossa apreclaçAo. ·lI:.sem a Sl,', Presidente, 51'S. Dellutndos•. lAto
:MInas. llela pnlll.vra do lideI' e sua., organização das Comissões, lato evl- dito assim parece sem maior [n'avlda.
bancada nesta. Ca~a. dará frontal.e O SR, PRESIDENTE: de'ntemimte aconteceria. de. mAB vrjamos como ,se, proccMell .
cabal resposta. ao diSCurso de V. Ex,., Achando se na ante-sala o Senllor A.!!Iilm, Interpreto o .Reglmento por eegumlo f\lI.lnform?do ))01' eOl11i~ào.

O SR, ADAUTO CARDOSO ,... 1?~- Alberto Audalo,renrfosentante 'cio Par. analogia.. nio de confol'l111dade roam composta ,de Deputado estartual F:'l,"
diria. então que a resposta ~sse ..j tido nabalhlsta "11:clonal pelo !l.stnd~ • a BUli letra, mas com o seu e.pirito. rabt'Ull1 Junior ! do Depl!tatloch~lf!.
~llia Clomp1Qtllo j?osaível.. ..dl SAo Paulo. na V&Il& de ar. CalU-' Quanl10deternuha a.ue; .Dal J)1"1Dle1ra' Do, _lio Oonza~ezi Que aqui. VelO llQe
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o RR nORES DA C!1NBA:.

O BR. PRESIDENTE:
Tem a palavra ·0 nobre DeputadO.

Ooverna.dor Juacelino Kubitscheck. O
PreslC1ente do cUret6:io, porém, o ÚIÚ
00 que tem prestIgio no PSn loca'l, fi
cou com o Governador, - votou COI1
tra o rompimento e apenas oasem
upaus mandados" romperam com o
Govern~dor, pal'a fazer ~e estarda
lhaço cá fora.

O fato não tem nenhuma significa
ção para a politica estadual e, mesmo,
nacíor al.

t o que tenho a daclal·ar. Senhor
Pl·esidente. (lIfrdlo bem; mu.Itobeml,

o SR· rJ.,ORES 1),& tVJfBA:
(Po.rtJ uma questdo cfeor!lem I (r..'lfo

/00 revisto :pelo oraclor). sr. Presi
dente, como ontem tive ~cn\li.o de
declarar'a V. Ex.'. nareunllio ela
Mesada CânlD.1'a, ,todos estamos un
buldos do alto. prOPóSito d.e fazel' a
CAmara trabalhar e prodUZir.

Ele. apesar de te!' sido ~le1to VJce
Pl'e6idente da Casa. J,ámal.iJul milito
versado em assuntos l·eg1m.entals, e
quero. até confessar qu~ ~,n minha
vida nunca oompulse1 o .B.e.:1m.entQ
da Casa. I RisO) •

A ques~ão de ordem que vou le
vantar é a seguinte: como ".;:Regi.
mento, segundo estou Informado, í
omisso neste ponto, ~rl:Unt8r;.a. a
V. Ex." se. enquanto as C JIlllssões
não estiverem organizadas, 'lAo seriG
flosslvel. desde, .lá. ou desde ~vnanM
.or~aDlz:J:l'-se Uma Ordem do 11'.1.(:mn,
p<lsta 'de projetos (lU de.'e~~luçõe"
Que já tenham_estado em .l)8'Jta e I~
obtiveram pareceI' conclusivo das· Co'
missões. (Muito bem) •

o SltALJOMAR BA1.EEI&O:
Sr. Presidente, p.e~.() a palavra. par,

uuta reclamação.

o SR. PRES1lJ.EiTTE:

De acôrdo COm os estUos ds Cast
os t!'a~lhos de plenário S cll'lteçat'J
realmente, depoIs de OrganiZadas a
Comissões, visto como os D~O)etos l
elas terão de ~er remetidos 'para. re

, ceberem parecer,
A Ordem do Dia que vou nnuncllll

ao encerrar· a sessão é j'.1sta11'lent
- ".ol·ganlzacão de .Comiss6.)s". V
Ex.· viu !Iue dirigi apêlo veementenol
8rs. lideres. no sentido de 'Ilaueuren
/t. M:esa as relaQÕCll .dos .'lrs Depu'
taóQsql,le faJ.'~ pal·te d:Is Domlss\ie8'
Antes disso,. noá poderei Inclul... .%11
Ordem do Dia nenhum oroJet~.vlsto

como, repito, as ComiS6Ões do'114a nã'
estão or~anizadas·para sÔln'e' êlea&
pronunclarem.tMuito .1Ieml •

o SR. PRESIDEN"I'E:
Tem ri' palavra o nobr~ Deput::do.

JIlo deleg-ado de seu pila, trazendo. in- Esse featival, tIO Que m. parece. está os recursos legais,. tenho a certeza
clusi\-e. mensagem de apóio ao restí- assustando o ebero do .Poder Exe- de que os Interessados na reatízacãc
\'al do Presidente da Câmara dos cutlvo. E, corno \T. Ex.', não vejo dêsse festival recorrerão aos remédios
·!>eputa.dos do Chile e do Vice-Presi- porque nos arrecearmos dêsses feSliM'a:t., próprios.
centedo senado daquele paioS,onde AqUI se enoontram inúmeros vJ.smín- O SR. BRUZZI DE MENDONÇA
O festival não se realizou em virtude tes, vindos de pa~e.s Iatínc-ameríca- -Esclareço a V. Ex ..•.
da declaração de estado de sitio: se- nos, amigos nesses. Chegaram cheios O Sr. Croacy de Oliveira - Agom.
rundo fui tntcrmadc, essa comissão, de entusiasmo, na esperança de en- o que devemos afirmar é que êste é
~sim cemposta, procurou o Sr. Janlo centrar a'qui um espírito de conn-ater- um ensejo azado. um ensejo felíz,
~uadros a fim de conhecer da origem nização, e tíveram essa desagradável que todos os homens públicos têm, e.
da proiblcâo , E o Secretário do Se- surpresa ora revelada por V. Ex.", de particularmentev os Deputados fe
Ill10r Janio Quadroa, cujo nome .declí- ver fechadas tôdas as portas por im-I deram. de se batercm ' e de se pro
no, Sr. AfrànioPelxoto, teria dito que posícâo arbítráría de autoridades po- nuncíarern a favor das liberdades pú
• ordem de proibição partira direta- Iícíaís. - blícas e do respeito à Constltui~!i"

mente do GOvêrno Federal, a qual Não sabia eu dessa determínacão que. a cada passo. sob váríos pre
havia sído transmitida, também. às do Chefe do Poder Executivo Naclo- te.'(tos está senl!lo desrespeitada.
!fêlrÇIl8 legel'ala ali sediadas. para que nal; mas se foi de S. Ex." andou o O Sr. Heraello Réjjo - O que me Sr. Pl'esldente, peço a palav;'R, pe-
eumpríssem ordem, caso o Ocvêrno Sr. Café Filho erradamenbe. Deve- admira eb tudo Isso é ~ s. 1!/K- la ordem. .
estadual não o flzes&e. mos aprender a respeitnr a Const!- celênc!a o Sr. Presidente' Café 1l'l111Cl

Ora, é de índísíarçáve] gravtq.ade o tulçio e assegurar plena llperdade, lIe tenha tornado tão reaclonárió,
fa~. Lsto é nada mais, nada menos tanto mais que não devemos temer O SR. BRUZZI DE MENDONÇA
40 que uma intervenção de fato n08 êss€$ testívaís inocentes, mas o&r~s ...., Eu não chego ao ponto de di'zel'

" negócios de B. Pau1<J. O GDvérno Fe· artículnções perigosas oata o regl1\1e. que estou ádmíradc, mas que Iamen-
·deral se arl'oga o dlreíto de intervir O Sr. Vitimo de Carvalh.o _ E to" tanto quanto V. Ex.'.
diretamente nos negócios de São Pau- como poderia proceder a Polícia bra- Mas. srs. Deputados, a verdade ê
;lo, E o que é mais. grave: o govêrno ~neira com uma delegação que desce que embora interpostos .os !'ec:u1'S(lS
de São Paulo se submete II essa omem na terra ,brasileira cantando a Intel'- legals, embora requeridos {)s reméêíos
ilicita, uma vez que não tem base n08 nacional? I . Judiciais competentes para We ato
ClIJl(lI; expressos previstos na ccnstí- O SR.BRUZZI DE MENDONÇA arbitrário das autorldades polielals.
tulção, que são os casos dos .vários .in- _ V. Ex.t e.!tá r~prodllztncro, aqnt.. de .Sã·o Paulo ou daqui do Distrito
eísos do artigo 7.°. evidentemente porcue mal Informado Federal. o fato é que esta Câmara,

Sr. Presidente, êste é uma faro bem 1\ VerSB o de pollcials ignorant€$ a quem c.abe zelar pela defes~ da
l!lsnificatiyo .. do regime terrorista que Essa ·d.elen-aC'tio, oue teMa descirto Constltuic.ão,· não pode se calar,si
se instalou no Catete na calada. da cants.nd<J a ÍnternáclonaJ. vinha,· na lenclar sóhl:e fato de tão grande nn
madrugada para melhor dispol' das realídade. entoando nada mais nada portãncía.
nossas .rícueras. menos do que canções tiplcas da aua Neste momento está sendo golpea-

O Sr. F/nráclio Re70 -: PaUla Vossa terra . da a Constituição: neste momento
Ex.· me informal' o motivo dessa proi- O Sr. Vitimo de Carvalho _ can- eoStá S€ndo violado o art. 7.· da nus-
biçi\O? t,os tinlç,os do comunismo. sa Lei Magna (lue diz respeito à ln-

O SR. BRUZZI MENDONÇA - V, O SR. BRUZZI DE: MENDONÇA. tervenGão nos .Estados. Está sendo
Ex.· t.ocou num ponto opor':uno. Era _ Como os policia!.'! não conhecem frontalmente Y101ado o 11rt. 141, que
possível Que eu dele me r..sCjuecese, se ~ r"t.ernacional, nem s!lbem falar se re!ere às llbcrdades esstinclais d,,,,
V. Ex.· ulio me ap3I'teas,e. paTa que c:\.telhano- e eu orel·o (lue V. Ex- cidadaos. Deb'~ portanto, aqul con
eu pudeEse também esclarecer o ple- o.~l~:,o;a s~becomo também cl"'i!lo slgn~d{) .met~ protesto I:lUe. e,!tou cer
nárJo. 'u~'lW. E.'(." nã,p de~conhece a Inter- to. e tambem o protesto de todos

A po;'t~.ria do Secretário de Sil!l:U- "~clonal - cemo ê!es, em SUlr'B, são 1
8:tuêles que requereram esta convoca

:ranc~a de São Paulo. com,~ j~ vimos. hrnorantes. fi·era!ll a aC11Sacão de eao extraordinária para que fatos
de insnlr;cão do G<lvérno Federal. in- ,ue os dalegados teriam dilscido c:m· ~essa nnturezanão ocorressem. Con-

. Ifl . 1'a,.,,'Io n Tn'QTnaclonal 10 em que esta l'epulsa veemente dr
vaca a. jU.·t cativa, C<lmlJ eru de se .~; . • "-'. '" tôda a Ca~a. Impedll'", p.el.G mp..nos,
esperar o fizesse, de que êSlle festival y>as. Sr, Presldente e dS. De?\l· •P

tem o o1:ljetiv<l dillfar~ado de agita.ra tados. ouero a~radecel' o aparte do que êles se repitam. (Multo bem
"ordem e as institU1~ões e d~ criar cH- Deputado Croacl ~e Olh'elra que ~t.:l. multo bem) ,

%TIa de ag!taçãono seio da moc!da- r.-Iensmente autorizado para falar .só- O SR. TRISTÁO D." CUrlHA','
c1e. . bre êste festival. po~que e, InclUSIve, :>.

Mas será posslvel qU{) um festival 11m dos SetlS patrocinadores.. embm'a 131'. Preslclente, ~o a paL-;7=-', pela
Iluc.se ?ropoo real!zl\r partidas 'doi' tu- haja eu e.!quecido de m.enelonar o o~·.~em, . -.
tebol. a representar p.eçs.s de Shakes- seu nome. do Que me pemtenclo ago
peare. a fazer exposições da ttrqu!+,etu- ra. c.0mo s~~ientou.o Sr. ~epu~ado
ra terá o noder de subverter as Insti- <:;roacl de O.lve\ra e. da maior pra
tuirões? Parece-me que êsses homens vldad!l essaintervençao nos negoclJ3
que falam em nome da democrach, de Sao Paulo.
ou prdendem faz,j-lo, têm bem escas- Quero trazer outr,? fato, esclarece~ O SR. TRJSTIO DA CUNHA:
fia confiança nessa m~ma democracia. do).' des~a Intervençao, que IntereSsa.
por~l1e se as Instltuiçõe.s estão a5;(m 11l'mcipalmente, ao Sr. Deputa:l.o (Pura uma questão l2e ordem) (NiiD
tâ~ frá"eis. não é l'Osslvel acredtt~mos Cl'oacy de OliveIra, foi revisto peZo orador) ~ Sr. Presi-
r.""~: e nelas nó.s acreditamos exata- Uma comissão de estudantes, Im,e- dente, ao en~rar nesta Oasa fuilnfor
'~entp porqr:e. não sã.J tão fl:~e1Jl, re- !:I"ada, entre outros. pelo Pres!de:lte mado de que meu caTO aLTligo. Depu
si.,tirfioaos atentados precioSamente da União Nacional dos EstUdantes e ta do Adauto Cardoso, leu a~ui tele
dos mistifícadnres ql1e pretendem fa,- pelo Presidente do Dil'et6rio Central g:':nlla, t:'al1S11Ütido de Teómo Otan1
lar em seu nome. dos Estudan.s, foi,. sábado ú1t.im'J. em que .§edizia qu~ ° ?,S-.D, daquela

Sr .P1'es~dente. o .que l!stá fraco -ê de manhã. ao Sr. Ministro da JUSr cid~de, minha terra _ata) e on-de faço
(I Gov~.no de golpes e de golpl.stas: o tlça. Sr. Seabra Fa~ndes, sab~r as politlca, lliIvi.ll r.ompido com o Gover
que e~tl\. ftll.CO é ° G<Jvêrno que se ar- origens de.ssa proibição. RespondeU o IUldor Juscelino Kubitschek.
recela de wna part-ida de futebol e Sr. Ministro que havia se limitado a O Sr. Adaut. Card<l&o- Permita o
<Ia 1l1"arepresentaçíioode Shak-espearel encaminhar as denúncias ao S1'. Se- nobre colega. A.gr~ li. ol>Ortun!da-.
MJJ.o;. se está. tão fraco assiJn, se re- cretárlo de SegUrança de S. Paulo, de Que tive de ver V.EII:." d-ec~ar.,
oonh~e a sua impOpularidade R êise mas que,Cem todo caso, diante .das face à c.âmara, que me .conta entre
ponto_ melhor flil'a que deixasse e ponderações feitas a S. Ex.". e, tam· lieus flnllgO'S; entretanto, nia fui eu O SR. PRESIDENTE ~
lIb!l'\d<lM.Se 011 pro;p6.S!ws de perpe- bém, em virtude do llrograma, llue quem leu o telegl·ama.
tuar-se no poder. Melllor serJa que todos viram ser inofensivo e torna O SR. TRISTAO DAOUNHA _ 'rem a pala'll'ao nobre Deputado.
~le\o~_o; livra levaselu a êsse poder até ridícula essa investida de domo- Ellt~o ::-: mformaram mal, foi outro O SR. ALJ.o··Á"11 uE J .
hOl1'ens mais 1)3triota.s, homens mal.s cratas de última hora. S. Ex.a iria Deput:>.:io, maa Lto .não tem Impor- .... J< .....

honcpos e homens mais capazes. O estudar melhor o assunto. tância. (Para uma Qllestno de ardem)"
que n~oé possível, Srs. D~utados, é Entretanto, quando os estudantes Que1'O, Sr. Pr~5Idente, .e&clarece.r o (N- lo' .. t I A

"'ue esta Casa do T e"islatlllo, convo- voltaram à tarde ao 51'. Ministro (l~ r-.to. Em Minas, há um acé);"jg .entre ao ! reVI.~ o J}eo ora",aT) - Sr... .. .. Presidente...pedl a 1:la~a'll'a para uma .
C3.da pal'aexercer Jl, sua. vlgilãncia Justiça, p9J.'a saber a declsão de Su'" o P ..R. e o ?S.D., pal'at!l)nstitlllr 4' ~eclamação contra 11 MeS!!.. "'Ia'f(
sábrp .as instituições, se ~ale no mo- Excelência sObre as ponderações fel- Governo do Estado. e nesse acórd.o ti· .tue V. Ex.' e .05. nobrea' Dep~tadOI
menta em que essa.~ instituições slIo tas, o Sr. Ministre que, pro\'à."lelm~n- cou estatuido que naqueleoS' nlunlciplos t1'le compõem a atual M"sa ni,) tên:
lI"'II~f~rch.velmente golpeadns. O que te. à.quclahol'a já. se teria artlcula- el"! que oParti.do Repua<!cano \'en- tnllt1q~'er r-es~l1ll1ilbiiilUde 110 e;t5<l.
nio é oosslvel é sUencial'rllOs dIante do, não. com o Sr. Secretário de Se- C:SSEl as elelções.ser-1h'e-iJl dado Ael'ooito mesmo 1ue .Q emlll.~n'\e fre.
da mMcarada intervenç1\o nos neg6- gurança de São P.aulo, p01'Cjue não alJolo.~vel'lflcando-se o cODtr~.rio na- siclente Sr. Nel'eu RamOl:. CjIJe tol
clt)~ 11~ tlm Estado fora dos casos cans- teria havido ·temp,o, mas com os sells queles mun!cipillS. em qJle o PoSD saís- no cons,ms() de tdo~, opresi_lenú.
t'.tll~l"'l'I~lrnente previsto.~. O Que nã,o chefes imediatos, re.!pondeu que es- se vltorloso. m"ãelar desta· Cas!:, OM! tenha ~Ual.
é1Vl°.s[I'el é compactuarmos. pelo si~ tava pr-oibido,. e esl.:ll'a proibido, ,Ora, em Te6.l.iio Otonl, a P2.rti-dc "l'le-r culpa. Mas <) certo é 'i~ I.
1Ane'a. "OTn a c1errogação das llberda- mesmo. . R~publit!ano venceu a .leiç~o por .cel'· tlltooocorre.
de' .r~"stlt.uclonals, . Portanto. :1 proibição é· daqui ce. de dois mil votos, elegeu o Pl'efelto Q-uando () Sr. Oswaldo At'nnh~

. O, Sr. CrO/lClI I!e Ollve!rIl - Vossa A1Jál;, o fato foi a.m.p~a.I1ll!~te n~tici~' e o Vice-Prefeito. a maiorJa da Cão na qualidMie de .l!:ini8tro da P'al'en
,E.~·rnn r-ermltc um ~.TlR:rte? do pelos jornais e nao hli.ma1S sr· mara Municlp.ü. Demol1<l (tlle O 00-' da aqui c('lmpar'IÓc~u em 11'53 si.

o. <:!'t. B'RUZZI MEN'OONÇA - gredo para ninguém. vernador, cumprindo. o aeórdo está bl~ à CfI.Sa dollímPortautea re.l1lt,ó.
V. ll1x· me honra e ilustra meu tUs- O Sr. Croactl.lfe Oliveira '- Dev.e- dando apolo ao Part"do R'!'f.lUbll.c~no, rW; acêrca da OOnjUIlturaluliac'o'
curM. . mos respeltll.laB. autorlda4es const.!- naquele Município. O PSD não ,goa- tlÚlo. d<l PAúI: o relUório Bernat.ê,o

O Sr. f;MIlCl1 !lI! Ol/V~ra- Inoon- tuídas. Se as determilla.çoes .foram. tou,crrta.mt~te. ,da SOl\1~;'o .dad~ é e UOl relatari, priJilu:&r eIlCOnl"n.
tl'."" ..cllTlente ~te. ll,m parte, 1'1ZIO ~ evidentemente, as ~s auto- natural, MlI8 fêz Uma miglca tola.. d~:l por S.E!" ao 1'rote&sor lr:u.l'
a V. Ex.' na lntervençi10 Q.ue ora !Q,Z.lridadell têm Ile sll!' acat:l.d:ls, .Cabem porque se tc.unm lJl!rnrOmpC1' com.O cês Alla1n B.~rres, ,Ploou dec:;jl.dll,
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,o SR. PRESIDENTE:

A Mesa vai providenciar
caç(l.o no m'ais breve prllzo

= ."
a pedídc de DE;putad05 - e foi 'lnun-I dente faccioso, porque S. EX,·, ill~- em qualquer pals organizado, dc .ad- nobre e grande figura de homem p11J..
eíado pele Presidente NereuRam'.l& mamente, antes ne CUIdar OOS senos vertír o seu povo sõbre os perigos ecoe- bllco que é o ilustre Presidente OU"
- que as duas Important~llimall,pe- problemas que agi~am o Pais, nada. rentes, O discurso do SI', oare Filha los Luz.
ça.e seriam, ou publicadas no orígínal, mais faz do que se Intrometer na Vida. foi uma advertência e um relatório, O Sr. Bruz:::j de Mendonça - EtJ
ou trlloduzi.àa.s para o português, mas, dos partidos. para lhes traçar nor- nesse sentido eminentemente democrá, queria apenas f:uer uma retíücaçãe
de qualquer forma, puoücadas. creio mas, contrariando assim o preceito ttco, porque foi esta Uma das prímet- ao aparte do nobre Deputado Carlell
mesmo que ordens foram dadas para constitucional, que dá às agremiações ras vêzes, na nístéría republicana, em Lacerda. que é um sofisma de indu
a tl'aclução. Jã se: passou um ano políticas autoridade para resolver seus que o Presidente da Repúbllca saiu cão evidente. Quando quem adverte
e. até hoje, nenhum dos dois rela- problemas, dos cochícos palacianos para apre- de um perígo é quem se propõe desen
t6rlos foi divulgado, O E:.~mo, SI'. Presidente Oafé Filho sentar a toda o povo um relatórto a cadear êsse perigo, isto não é )lma

Em segundo lugur, há.. Um di~flO- tem-se conduzido de tal forma, que respeito da gravídade da. conjuntura advertência; é uma ameaça. um-a !nU-
- ~tivo regimental, se me não engano mnítosBenhores Deputados são cha- polltlco-social-economlca do J:óalS., mídacáo, -

- porque !lDU daquêíe ,grupo do em..:- manos a .. aíácío do Oatete ou do Rio O SR, úLTIMO DE CARVALHO - O SR, nLTIMO DE CARVALHO _
nente Vice-Presidente da Casa, nao INegro, a fim de que slcram caminho Há muita diferença entl'e alertar a Na- ~I1lltobem. '
muito lido em Regimento- deter- díverso daquele traçado pelas suas çâo e chamar homens púbncos, repre- O Sr . Leonel Brizola _ Al)~n~i. oue
minando que se pUbJj,quem em vO-próprlas conscíêncías, como se neste sentantes do povo, nas salas presíden- ria dizer que não penso exatamente
lume os pareceres da. Comll!são de Iplenário, no corpo legislativo da Na- cíaís, para incutír-mes no espuíto como V, EX." acabou de expor, em
Oonstítuíçác e Justiça. Cl~ro que Ição brasileira, pudéssemos contar com o mêdo ao "golpe", como se.a. Naçao relaeâo ao Sr. Adernar ele Barros, Ao
muitos dêsses pareceres n~o tem algum cldad~.o covarde que se curve brasileira não possinsse forças ar- contrário, acho que êle não tinha ne-
maior írnportàncía, porque S8.0 três, às ordens do Podp.r Executivo, A nres- rnadus, dl~nas do nosso respeito e h t' d 1 de C níeren
quatr o, dez sôbre o mesmo assunto. S"O do ExlllO,. Sr', caré FI'II10 sóbre os ~ - 1 n um mo IVO nara e xar , om e -

~ • confiança, que repl'e~entam ,a sa. va- I r com o "'r Brirlacl~it·o F.dllitrclo
outras vezes são casos de roLilla,. U1~s partidos tem sido enorme e sôbre esta !1:uarda do l'egmle ê : \:1 ConstltUlçao, e coa O ou~ . p nso s·j·m é' Que '"
há. outros ~e Imenso re.êvo, v~r"ando Casa, quando da última eleição, todos nãa se acham em !'süarda para se 10- ornes. e e '" ,;;
interpretações da Comtltmçao ou, foram unânimes em reconhecer que o eupletarem com golpes que cassem ao Erl~aclei~o Er1uarrl0 Gome,~, enm '.fi
mais ,exatamente, aquela constltu,l- sr . F'I'es.'dc'nte da Repu'bll'ca aaíu com d d ~omplac~ncia duvidosa e bastante sus-

f ti - e povo o direito de viver entro o re- ·t d· 't d ueles ..",. o--nnçao v;v~ de que alam.,os trata 15- d-esrespeitoaos .mandatos dos Senhc- uel fi. .. 1'P1l' o,~ ao r. . ,-

tas. Nao tenho nottcie de que haJ,a res Deputadas, Se fôsse apenas Sua gimOeS~~eL~;:I~jtBl'izzola _ Desejo dar sideravam vestaís da rlemoc.oci~, estA.
5lúo publícado até hoje, nos ncv e Excele'ncia o desrespeítador da ccns- De ' fazendn do seu f!ablnete no ~~iT1;.t.é1'Ío

d C ~ meu' íntearul apoio a V. E,x,·. pOl,S. d A á t' d -' "'o.lidosanos de funCIonamento o ~ng,~e~<o, tltuição, néio sel'ia nada. - a eron u Ica uma ~e e ue, .'
nenhum dOli volumes dos. tlaoal:l~s O Sr. Teno'/'I'O Cava/calltl' _ V, Ex," que o SI'. Café F1!-h0 traIu suas Ol'l- onde at.,; comir.io com seI'" c~~P1i'!io
da, C(Jmll!sao.de constltulçao e J ,I~" é partl'dál'lo do "I'mpeacI1n:el1t" ao gens, d~le ná<) mais se poder~ esp~- 'nário~ rlo Mln\fitério já. está refl.l!z:\n.
tlça rar outm calsa que o proce lmen o cio. (Não u71oiudOs) , '
. • .. ,atual Presidente, nobre DePutado? que está telldo, absolutamente Incom- O Sr, rMaci de Oliveirfl _ Tncon-

Trazendo êstes dois fatos ou, mais O SR. ÚLTIMO DE CARVALHO - patfvel com o.elevado cargo que oculla, te.~t~ve;mrnte.é um direito r"e :15-
exata-mente, éstas. c\uas Irregulal'l""-" Se eu fós.se partidário' de "Impeach.. que d~verla ser o da mais alta maBlS- ~i~te ao Chefe da Nacão a1~"t.á-la
des ao con11eclmento de V. Ex," su- ment". pertenceria à,U,D,N, para tratura da Nação.. ~ô1:lre os nerigos que ela C"l"'e. O ~1J,e
plico da Mesa um atO P~Cil>lVO para propô-lo êste ;~ncf.como VI;. EEx,a o OSR,ULTIMO DE CARVALHO - nós estamos venclo, entretanto, não
que 11 ;pu1J!lcação dos tles tra!lalhQs propusel'llID o 'ano pa~s~do e flcaram Multo obngado a V. Ex,", á apenas o oropósito do i'r. '~nré pj.
seja feIta o lnalS deples,sa pO"IVel, nos corredores para nao vota·lo, O Sr. Chagas Freitas - Na au~n- lho de intranqulliznr e cle",.tental' a

,no interê.sse da. lnformaçao, do Con- O Sr. Tenório Cavalcanti - Perml. cl9,. do llder do PSP, desejo ap~nas dar Nacão, mas o pro'06sito Int,,~"eJ'lcl.o-
gresso Nacional. (Multo bem; mUI" ta-me mais,' Sr, Deputado: V, Ex," um esclarecimento a V. EX." e à C1\- nlsta na vida nartidária, int-nmissão
to bcm) • está, culpando a escova pela exlst~n- mara sôbl'e a atitude do meu Partido, 'Oara. n"" indébita Inter\'Pn,,!'i~ aJlle

: cia da imundlcle. V. Ex,' está camo nesse epis6d10 a que V, EK.", estou nM, democrat:Js, não poderemos nd.

1
aquéle cidadão que comeu um óstra certo. de boa fe, se referiu, mas de mitlr. 'I

a ryubll- envenenada, e, deP?1B culpou () cafe maneira pouco lisonjeu:a para a imn- O SR. u'LTIMO D~ C'1A.1:IVALRO
tv1';3Iv"1 que tomou em segUIda à refelcao, d que tenho honra de pertencer -
...~ •• ·0 ....... U'''TIMO DE C.' RVALHO - "a 1a, ' _ ...._"~to 'Oelo anarte de V. F.x,~,"'.. ~ " V, Ex." aludiU a compromisso já. flr- ...,-, , • .•

V, Ex," não devria falar em "im- mado entre o meu Partido e os de~ais O Sr, Leonel Brizzola - Nos, erM!,
O SR. ÚL'I'IMO DE CARVALHO: peachment', Essa foi a página mai! que apoiavam a. candidatura do llus- Que estamos na poUtica, .inclus~ve so-
(Para uma quesiao de ordem Não triste que a U.D,N. escreveu neste tre Deputado Ranlerl Mazzllll. cum- frendo os. ônus da poIltlca, nao '110-

'd S Pre Parlamento. t' nas demos reconhecer ao .EriO'adelrOToi revisto pelo ora Dr) - r. SI- pre-nos esclarecer que elC!-bs 'Ulamddapedê Eduardo Gomes condicão 'Oa.a Inter-
l1ente, V. Ex," estil na Iminencla de O Sr. Tenórlo Cav(licanti - Pel'mi- conversçóes sôbl'e a PO~I I a e 5: vir na politlca. Para intervir na 130-
encenar a SeliSao. Deselava, porem. ta-me o nocre c()lega o. Último apane, se apolo, com.o V.' Ex

d
. p' mtedlhar eqlU

ue
lítica. deve orlmelro largar a farda N

acentuar que na ol'adores lnscrlt~B nos Creia V, Ex.a que fui o 22,· Depu· cidado pela dlreçllo o ar I o a '_ o sãldo. Venha. para aquI. conoseo,
diversos hVNS exllltent"s sObre a Mesa, tado' nesta Casa que votou a "impeach-' pertence, pcderia comprovar sem cUs sofrer êsses ônus e não ~. pscude
e entre êles eu me lllcluo. ment", embora mantendo, como _ainda cussáo de espéCIe alguI?a. Peço" por- nas classes armadas pau fa'or me-

O SR. PR.t:SIDENTE ....;. V. Ex," mantenha, até hOje, relações de aml- tanto, a V, Ex." retifique a afll'1na.- morla!s e imnor a renúncIa cio Pre
pOde usal' da palavra. Os orad<>res zade com homens lIgadCls ao Govérno ção que acaba de fazer, porque, Invo- sldente rio 'Renúbl1ca,
lDscritos o eotavam para a bar" Ou daquela OCasião, r.omo é o caso do Se- luntàrlamente, estou certo, cometeu. O Sr CarlOS Lacerda _ A nleglt
expedIente e, termmada ellta, COmo nhOr Osvaldo Aranha, Quero afirmar uma grave Injustiça com os seus cole- cão ouê a~9ba de ser .felta ~ daqu<!
Jtinl;Uem peCll8Se a p"mvra, eU la eu, a V, Ex.", que se esta Câmara tives- gas do, Partido Social Progressista. Ias que e~~em resposta pronta e se
cerrar a seuao; Como, pOl'em, \'os- se, por maioria, votado o "Impeach- Quanto ao episódlQ da entrevista dO rena. O Brigadeiro 'Edu"rdo r.omes,
sa- EKcelêncla deseJa talar, etar-Ihe-~i ment, o Sr. Pre51derite Getúlio Var- Dr, Aclemar de Barros com o Briga· Nue nertence ao patrimônio moral do
a palavra com. prazer. gas estaria VIVO. delro E'duardo Gomes, é evidente qlle, BrasiL,.

O SR. OL'r.l.i.V!U DE CARVALHO - O SR, OLTIMO DE CARVALHO - sendo o Brigadeiro Eduar~o Gomes O SR. ULTIMO DE. CA""'ALHO
Há oradores lllSCl'Itos em todos OS triis V. Ex,", então, pertence ao grupo do. uma alta expressão da Unlao Demo- _ E.tau tis acl'\1'do cnm V,iiEX_ a.
livros que se encontr~m ~Ob".e 11 "relia., que merecem respeIto, cráti,ca Nacional ou um~alta fIgura O Sr, r~rlos Lacerda _ '" Cl'U20U
D<ssa Iul'lua, ...au. 17~n:.a, u s~ssao na" O mal e que o hábito peça, O fle- no cenário .politlco naCIonal, numa as orlmeir?" arm~' a sorv!-n rla de
àeve term1U4r antes qUe, a p.aiavra. nhor Presidente da Re?ública começa. hora destas, o chefe naclona: dp ~eu ""ocracia, nas areias de COllacaba·
seja conrerlda a todOS eles. E' um a se· Intrometer na vida partidária e Partido, o Presidente do Dll'e,ório Na- na... •
modo .de pe,jsar meu. que sLlbmeto a o acompanl1anl 05 seus auxil1ares ae cional do partid.o .social Progressista, O Sr, Leonel BriZzola - Ve a 11
apreclaçáo ae V." k:x,", imediata con!lança, tinha o dever, ·tinha a obrigação de nobre orador:. Copacabana!, .. copa'

O SIto 'PRESID:E:NTE -- O nobre Ora, SI', Presidcnte eSrs. Depu" conversar com o Ilustre 'Brigadeiro, cabana!... , "
Deputado tem a palavra. tados, que verificamos nos últimos como conversou com todos os demaIS Vozes: O! ó! " ,

O SR, OLT1MO DE CARVALHO - dias? Um homem llmpo como o Se- chefes de Particlos que. se encontra- O Sr Carlos Lacerdcí .,' ~e
Sr. PreSidente,. Srs, Deputados,tel1ho nhor Brigadeiro Eduardo GOmes, uma vam na Capital da Republlca, Relte- da O'ra~a de 19'. Em 199o; ,., Bri~a
11 hOnra de ocupaI' esta tl'lbuna COm das reservas c[v!cas da Nação, receber 1'0, portanto, a V, ,Ex,~ o meu pedido, deiro Éduardo ~Õ'omes defendpll êste
dois deslgmos, Em 'pr1l1lelro. lugal', no Ministério da AeronÍlutica o Se· e r~ndo homenag~m à sua 1)oa fê, par~ pais send~ ferido' .em COIl""'ole. Dl
agradecer aos. m'eus cOl'l'ellglonários e nho1' Ademar de Barros e, depois de5- retificar o conceIto que fêz ti noss 1939' para 1941, onandCl O 1?-ra.ll e:l.
amigos. de Minas Gerais a dlstlnçâc sa entl'evlsta" os ilustres Deputados respeito.. '1'lnha"f1 Jara a ó~bltn do no~',•.,.,o, (
de me pI'opordonar esta aportunlda· pertencentes ao PSP passarem a. O SR. (rLTI}!O DE CARVALHO - Bi:I~adelro Eduardo Gomes-. foi I
de de, em melo aos mais ilustres pares apoiar o. nome de S.. Ex,a, o SI', Dou- Sou muito a~'radecido ao honfns:; '!rnnde "02011e o convocou nara B,
da Piltrla. servl1' 11 Nação bl'asilelra, tal' Cal'los Luz, contrarinndo compro- aparte que V, Ex " deU, ~as o ,at ';esi~tência democrática Il. e"nansE:ç

O Sr. Vasconcelos Costa - Aliás. missas ass\unidos com a Partido Social é que, após as cnnversasoes co.n o totalltárin no mundo, Em 1S4~, ,
uma lias escalhas mais felizes do povo ~mocrátlco. Partido Social r;~1l10Crátlco, houve. a Brl~adplro Eduarclo Gomes n"l'o!"tot
mmelro, . O Sr. Carlos Lacerda -Permita- entrevista do SI', Adernar de B"1'ros e. os perl"os de .todosos ónns que pe$.

O SR, úLTIMO DE CARV.o\LHO';" me. Em primeiro lugar, o SI'. Briga- depois dessa, as coisas mudar~m. _ te Pais se oferecem aos hom~l'lI
MUlto agradecIdo o. V, Ex.". delro Eduardo Oames, naqualldtlde de Sr,Presldente. Srs. Deputnoo., nao desinte~essac1os e comandou '.l.T.lI

Em segundo lugar, quero. dirigir um 'Ministro da Aeronáuticn, tem o clever se condena 'apenas por 'pl'cvas, conde" c~:n"anh~ que s:í encont"a ~araleI(
npêlo a S, EX,u, o Sr, pj'esldente Cllfe ele receber no seu gabinete de Mlnis- na-se, tamc'2tn, por indlclos, na campanl1a de Ruy Ba.l1o~a en
Flll1o, para que se campenetre dos seus tro, e, p<lrtanto,' de servidor do povo E"'" l11dio'055;0 veem.,.t., cont"n o n'osso,[!as,~~do re"lublicaho. 811. at.l!::t'
deveres de Chefe Supremo da Nação brasllelrC1, qualquer autoridade, no Executivo, Depois da palestra, as COll- .ão, spunome, sua dl<::nldad" ~''.1 ~S'
Bl'asllrlrà, e exerça. de acôrdo coma caso um chefe de plll't.Ido, que, <> pro· l'er5'lçÕt~S tomarAm antro l'um<l, Paç() to.o, portanto, 11 mercê doS' dOlT1o~r~
Comtltulção, e tenda em vIsta as de· cure para discutir assunto de Interês- lustlca ao sr, Bl'lgadeiro E'rllJOrri" tns d", últl""a '1Cra e dos por;es .,;(
clo.rações feitas em seus últimos .ma- lle-públlco, V. EX," não há de querer Gemes, que sprla incapaz c,e transa- Catetc, (;l~n'~d.~, pnlmr:!,~',
nlfestos, as prerrogativas Inerentes ao que a neutralidade do Poder EJ(Dcutlvo donar com n Sr A1emar d~ R'.1 "l'C'~ O ~"1., úT"TTMO DI!: C... ""AT30
seu cargo de magistrado, que tem 50- signifique Indiferença, ,p.elos' rumos votns ne~tp PArlaW"nto, MflS nn!'a 1\ _ D~'"·o. e"r'~r.~.e"que 1'··~flT·"~(l,
bre os ambos a responsabilidade de.ài- que a Nação venha a tomar, Parece~ r,rande pú1Jli.o - .nlio parn mim. m·~ nos rn:lIt~r~~ o d'~elto de r1lscl'ti"pm
rlglr o pais em-linha reta. me, da.tav~nia, que V,ElC.~ está sen- narEl o "ranrle T',:hllco - ê,'se eq;·n- :l pnliti"',de jnt.ervlrem n. "ol1""~,

Sr. Presidente, Srs. Deputados: 'do profundamente In,1usto. embora eu tro não passou de I1ma otransa.'i.o, nor- ce deci:lt',~", na po\it.ica, J"';~,~ fora
As últimas atuações elo Sr. Presl- respeite a oplnlã<l de V. Ex,~, como é Que as COIR'lS mudaram, ne.·~ Casa, rle seus I":'..l-jnet.s oficiais .. ('I T'1'1'f.nt

dente CRfe Filho estão a torná-lo pe- do meu dever, a~ren docll!:urso dn ele.de EI aUdisn·;a fi (1tle me rp~lr~, P ,os ;j um c'drdi:o br~silelro (ll nlm n .o) e,
rant~ a 'Nação brasileira, em vez de P'rNlden~ Café, Pilho. Qualquer Pre. Senhores Deputaelos do Partldo Soc.al ~omo t:ü tem od!relt.o de ,,~to ... e ~e!
um P1'e~idente m.aiÍStrllQO, um 1'r000l- ,ll1entl da ;Repúbllc, ~elll. li dlrelto,I'roçrCllsiBt3 começaram a apoiar essg. \,otado. Tem, portanto, o ,direIto CSI
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Opinar, ,de decIdir, de entraI' em ~'" duvldOoS"',COmo aMl.õtlmo., (PaZ- jU$tamente 11 lu:, D grande PI'esiden- soubessé - e um dia virâ a sabero-
transações com quaisquer pollticos...,... mas), te CarlDS LUZ, proporcionandc li da nobre e alta atitude elo Bl'Igael<iir~

fora de seus postosoflclals. O Sr. Carlos L,lZcerda -'- Permite o o apal'te deY. Exa, Eduardo Gomes, durante a crise de
O direito que nego aos milltares L nobre orador um aparte? O Sr. 08car corréa - Queria so· agosto, havia de ter outro conceíto,

ao Preslrlente da Repúbllca é o de, O ~R. ULTIMO DE CARVALHO licitar a V, Ex." o obsequie de nào bem ma.s generoso, para a grande
no exercíclo de seus mandatos. de - POIS não, Estando na trlllun", fico estabelecer conrronto neste plenario personalidade do Bl'isadeiro Eduardo
suas funções. nos gabinetes presiden- sempre multo nonrado com os apar- entre o honrado DepmaQo Mlltou Gomes. ,Palmas),
eia! e ministeriais. mandar buscar po- tes,.. Campo" e o atual Governador de Mí- O SI'. Leonel Bl'b:::ola ,.... Fui citado

.Httcos, rieoutndos, homens publ'eos, () ,Sr. carlos Lacerda - Agrad:::ço nas Gerais. E. principalmente, não nomínalmente, nobre orador, no apur-
para tntnnidà-tos. para sOl~rar-Ihe" a generosiuane de V. Ex.". trouxesse para esta casa as acusações te do grande e consagrado repre
aos ouvidos Idéias de golne, como fi- O ~R.UL'I'IMO DE UARVALiIO que V, .i:.xa., durauce quatro' anos, sentunte do R10 Grande ao sul. que
zerarn com o Ilustre Sr. senador Ge- - , .. principalmente de v. lix.u um rormuícu na Assemcíera Legísratrva me honrou COm suas' palavra", in
neral raiado de Castro, Nisto! que dos homens que tem prestado gran- de Minas Gerais, acusaçoes que, nos 'clu.ndo minha modesta pessoa no rol
discorde. des serviços e também grandes uia.es da UnUlo Democrútica ,>lacional, po: dos seus amigos. Queira Deus, SI'.

Peço, nnrt-mto. 1Ic011,a ao Ilustre co- jJl'<JporCionadoao pais. demos cumprovar em tôdas as opor- Deputado, que o oenerar Flóres da
l(lo~a P''U':1. díver-nr de seu POt1tO d~ (J SR. Carlos Lucerda - Espeto, tunidadcs, mesmo Ucvl'li, não prece- Cunha tenha razão I Respeito muito
vista e nas aorec.àcões ao Sr. Briga- prezaac colega, que, no SeU balanço. dcm . sua Idade e sllavida pública. En-
deíro Erlu~rdci Comes e, concorcln",?r'! o saldo me seja ravor.. ver. O SR, ULTIMO DE CARVALHO tretanto, apreciamos a fig'ul'a e o papel
narte, com as p11avl,'as do rio1)~'r O SR, úLTIMO DE CARVALHO - A lI,D.N. comprova tudo de cun- daquele político sob outro ângulo,

Dl' eputnr'o Carlos Lnerda, quando de- - Faço votos para isso, nübre colega, versa,' completamente dlIerente.E~so. é que
clarou oue o Sr. Ertn8rdn Gome~ P O SI', Carlos Lacerda, - Vou di- O Sr. OSCUlo Corrêa - Aliás, d.' é a dííerenca . Esta claro que o Ge
urna ~3S reservas cívicas dn Nação. reto ao ponto que me interessa, p01S conversa quem v.ve e .o 81'. LlOler- I1Hal Flôt'es da Cunha, coração gene-

E
c1!~o mair: veio na Uníâo De- acredito, nao preciso ma.s c.emonstrar nador, nas p:J.izSU'<l.s oricíaís. O que .roso e largo dos velhos, padrões do

,--ncrá tic8 Nar.ional dois ~ru"'o<' _ 011 ao Pais que ameaças a mmna pessoa. não e possível é estabelecer paraleío Ri:> Grande, haverá de, ter essa mes-

\::;~ l t (l" ur'enistas _ os bl'!l!adei!'istas partam de onde partirem. caem no entre um homem como o SI'. Milton ma gcnercsídnde para com 6 Briga-
.. tapete, Campos e o SI', Juscelino KUbitscllcJ( deíro Eduardo Gomes. Mas nós, não.

homens Idn~l;st:1s, ~UP ac'iam e pen- Nilo vim aqui para, como se diz, na de Orivalra . O SI', Kublts~l1eJ.. duran- Fstamos vivendo um momento hís-
sarn em. ê5te Brasil po~e se!' salvo gína, tirar carta de valente, porque, te quatro anos de governe levou Mi- tóríco, E há uma círcunstâncla abso
por mu'tn, homens que estão oi: e os para l"to,flcarla em alguns dêsses nas ao descalabro moral, a desordem lutaruents .ndesculpãvet: é que êle,
ba ixos ur1 n'1'stas - os cue dlver~em recantos nêsses ,cies\'lIos vede se cos- jurídica, à derrocada financeira, e com a alta re-.pollsab:lidade que tem
dos c",'~;dntrs. nara aucíar FT2si~en· tumam encontra,' os sícárlo; e os os econômica, conforme me comprome- tido na vida públlca e na vida poli-
tes p Go\'e!'nadore~ através dos MI- assassinos, to a provar ainda agora, de.;;ta tri- tI,ca do Brasil, não se tem despido da.
ni.~'ê~in~ p Secretarias, ~~ses não buna, se V. Exa, qu,ser. Quero sa- furda tem sido o c.ntro, desde 19'22,
têm af'<~lut~lI)ente autorldad0 moral Vou ao ponto que nGS intel'essa, ao l1entar, mais, que o SI', Milton Cam- de sucessÍ\'as conspirAções milltarcs
para ;nl-r"i1' ('m questões com foros ponto que V,E.~a., nobre Deputado po~, dW'ante os quatro anos de seu que dinta OU indiretamente têm in
de "fi\\'mn'''l alta". Úitimo de Carvalho, lev.antou e. por mal1datc>, cumpriu o seu déver. téz em flu:co na establlldade das institui-
, O S", Brl~arlelro Eduardo Gomes sem dúvida, esta de"pel'Lando a aten- Mlnas um grande Govérno, e jamais ~õcs. E êle, se quiser ser polltico mi
lJertence ao alto udenismo. ,Merece ção da Ca~a. V, Elm .. se refere aO se aproveitou do cargo, de Govel'nador litante na vida públlca brasllelra,
nosso re,<lJeito, por~ue. de fat(1, (> um poder neutral do PoderEKecutivo, se· de Minas para sair' comO:', caixeiro· que v~nha: nÔll o receberemos de
homem de bem, Falhou em fatídI~!l gundo o qual V. Exa. aecretarin, a viajante pelo Bras:!!' bl'aros abenos, com tõdas as suas
i t te 're eb'en-o UIJ' polltlno q le incompatibilidade do Poder l!Jxecutivo. 1 dnsal1 , " II ' ,,', O SR. úLTIMO DE CARVALHO J/:tu cs, M8s, primeiro, deixe a farda
scqUl1dn ~ rmllrenso, se encontra em com ~s fôrças quc l'ejJre.;;~nLamode.venha sofrer conoseo, repito. todos
hora difícil do sua vida. povo brasileiro. Nossa Lei Magna, Fazia politica, como to os os que u os ônus da p<llltica:' in~lu~ive as

Sr. Presidente, vamos dl7.er ql'e que não proibe um mil1lstro ele rece- antecederam fizeram. l'~dos procede· acusações, Injúrias dos pantletárlo.s
nma~M, 11 Justlt,:o.' de São paulo !lU bel' um ppl!tlco, p,roibe, s:n.,exjlressa- rAm delne1>llla maneira, Hà apenas um seus amig'oR, ,
do Pais resolva favoràvellnente &0 mente, que um ~aIJdlC::ato a Pl'esldên- f?;lmtopo~cec~n~sa~tJu~~N;;o°K~~it~~~~;, O Sr. Mário Martins - E' para
ilustre Sr, Adernar de Banos nos cia da República faça prcpaganda de dI- estranhar que pred~amente um
vários procenos em que foi apanha- sua candidatura ames de se desin- é quanto à h,oma eZ.1\< as nao posa~ Deputado do P,T,B. venha nesta.
do. como 8fo meus votos, porque compatibilizar no prazo legal. Oos- compará-los é no seguinte, O Govél'- Casa levantar semelhante tese, quan
lI&~iM ficará provado, per~nte a nação taria de saber ~ua ,opinião sõbre a 110 passado foi um Gllvérno, de

d
bl'~- do nós nos recordamos ele que êsse

b ll· êl é h m 11m propaganda que faz neste momento ÇOS cl'uzados, ao passo que o o , ~l', P ,
rIM etra. aue e I um ome d Iti em todo o pais o governador Juscell-, Juscelino Kubltscl1ek e um Govêl'l1ú al'tldo havia escolhido para ileu Prl!~

po e ütll '~ pAtr a: vamos a m ,r no Kubitschek antes de se desincom- realiz:J.dor, que vem tlrando Minas da, sidente de honra d Chefe Supremo
Que a lustlca decidaass!m amanh!l, , L das Fôrças ArmadiUi, o entãõ Presl-

, DeooÍS 'de um encontro eom o Brl!!.- patiblllzar COllstltucionalmente, queie mara.mo em que s. enCOl1ra- dellte da República. .
t doi ' t O SR. ÚLTIMO DE CARVALHO va, levando a economia do Estado ao

'.Idelro. quando. an ea sse encon TO. _ Isso nâo faz pal'te de meu dis- plano em que Hoje l'ep()u~a. E8te. pc_ O Sr. Croae1J de Oliveira - Perml-
era voz r-om"m aue 0lsr, Ade~ar de curso, nobre Deputado Carle Lacer- rém, é assunto que podemos discutir ta·me o nobre orador, A verdade é
Bllrro~ nlin tinhA me os nem ormas da, Desejo respondel' qUe o ,!lustre em outl'<l. ocasião. Agol'a e~tou na qu" em nosso País somos nós precisa

_ ,de fugir às mall1~s ria lustlça oer- Governador Juscelino Kubitschek nào triouna para fazer um apélo ao lSr, mente os politlcos civis que buscamos,
. gunto ~os ~,·s, Deputados: -' tsse está fazendo pl'opaganda df, sua can-' Presldeme Gafê l"ilho: qUI: S. Exa, muit'a.s vêzes, envolver os· militares.

encol'l!-" não ficarA malsinado par3 didatura, S, Exa. usa:ie um direito entre nos eitos con~tituclonais. Incontestàvelmente, o SI'. Brigadeiro
, 8et'lol'P? fOl'a do Palácl<) da Libel'daae Indo vi- O SI'• Leonel Briz~ola - Quero vaI. Eduardo Gomes não tinha como dei-

O SI', !.ponel Brizz"la - A defesa sltar anllgos e conrrellgionârios eÍ11F..'" tarum pouco neste àebat.para re- ~ar de receber o político civil Senhol'
,Que cert" De"lutado acabou de,tazer tados da Federação V. Exa. sabe solver, a situação do Bl'is.dell'o Edu- Adernar de Barros, Não poderia re-

ao Sr. Eduardo Gomes é defesa oue, muito I>em que todos os governadores ardo Gomes, fazendo, aquI, uma su- cusar a sua visita: e é muito natw'al
mnralmpnte, tem pouco valor para de Estado e Presidentes da Repú- gestão: se éle é tüo bOm, se é tão isso. O que mais nos deve prender "a
nÓll, 'nolll ~e trata de Denuts.do oue bllcs. sempl'e a.ndaram, neste Brasil, puro, seé tão consagrado,,.por que .. atençã.o neste instante não é a flgu1'3
eostuma anda~· hã, muito temllo l!UaI'- viajando à custa do tesouro público Ul1iã<. Democrática Naclcnal nao o do Brigadeiro Edual'do Gomes, que
%\~cl<:lo :l;l<"r nflcia\4 da Aeronâut!c~.. para tl'atar de interésses' particulares faz candidato à Presidência da Re- para uns ê uma dlUl gl'andes reservas

,(Não állo!ado~), e políticos. Todos êles assim procede- pública... moraIs da Nação e para outros' não
O S'!l. f'RESmENTE _ Atencão! l'am, E vou dizer a V,Exa.: um dos O SR. ÚLTIMO DE CARVALHO, representa senão um ·mUitar envDi-

O R I t Ib di li lnJll homem mais honrados que conheço, - Pela terceira vez, vida na política. A' verdade, nobre
. ego meoeno 0trod ; Ilee arutaomrldlldo . - li quem tive a honra de fazer oposl- O Sr. Leonel Bn.;ola - e deixa de orador, é que nos del'emos batel' CDn-

rlllS a pu a 00 -', trll essa tese prillCip"1 de lntrom'ooa-o(ll!uito bem Palmas) . ção durante' quatro~'al1os. é o Depu~ andar procurando, candidatos no selO "~
, ., tado Milton Campç>s. Quando se trata de outrOs Partidos? ll:sse o ponto, ln'd~bita do Presid('nte da Repúbllca

, O Sr, !.eonel BriZzola -, Sr, Pre· de homem de bem, tem-se de pensar Podemos resolvcr assim: ea11di'datem na vida dos partidos. AI é qllC nca
I!ldente, disse tratar-se de Deputado em Milton Campos (Multo bem,) o Brigadeiro Eduardo Gtlllles, e naJ devemos fixar. Porque UL Pl'esidentc
Que cost.uma andar guardado por orl- pois o Deputado M!lton Campos, pl'ecisâmos mais estar di~~utinào.e:1érglco,que tem sob suas ordcns os
elais oue obedecem ao comando do quando Governador. saia do Palâclo O SR. ÚLTIMO DE CARVALHO mUltares, não .Jodeda também per·,
sr. Brigadeiro Eduardo Gomes. Ag!l' da Liberdade.· para, disllllcentemen- - O Ill'lgadelro, Eduardo Gomes se- mltlrqu~ um militAr, Ministro da Ae~
ra, quero dizer llUe v~mos ter multo te, Ir ao diretól'lo udel1j,~ta da capi- ria. um grande. um ótimo candidato ronáutica, se .misclólsse na vida pOlí
tempo para nos acertarm06 e aqui tal mineira resolver questõe~com cor- parll o Partido SoCial Democrático. tico-partldária.
não há "Climérlo", não há "Grell:ô- rellgionários, ou a Municlplos parla- .Risos), . O SR, ÚLTIMO DE OAR.VALHO 
rlos~, E~SM questões' de democratas mental' com dctermw.ados politlC'os a O Sr Flores da Cunha. - Sr. Pre- Muito obrigado pelo aparte de VOs:l'l

·de última hora, também teremc.s fim de en~rossar as flIe~~as de seu sidente, queria dar um a,parte ao. M- Excel"ncla. '
" oport,unldade de esclarecer, poroue. partIdo. Deputado Carlos Lacerda, o b~e' orador, embora o mdu proposlto O Sr, Odilon Brarla - PermIta o

para nós, do Partido Trabal111sta Sr. Milton ,Campos admil,istrou dis- atual seja o de intervir o menos p~s- Ilustre Deputado: Desejo lembrar ao
D~a.~i1elro. não serve êste ]:'11'11. pllcentemente Minas Gerais, de braços sivel nos debates: e, quanoc tini' .de nnore orador que pela ConstitulçÍlo

-Quanto a ~ssel! democratas, oue se cruzados, mas saiu de lá como en- Intervir. será para aplacar ~R paixôes, atual os Ministros de Estado nãll se
consideram democratas e andam cor- trou, como homem honrado', Queria dizer que o lDeu jovem pa- acham 111015 tão distancla:los dos
rendo como, V. Ex." asslnala, de O Sr. Oscar Corr~a -'- Permite V, t.ricio, Deputado ,Brizzoia é injustQ centros politicos como pela Comti·

· chalJéu na mão, atrás da tal poHlo Exa. um 'apartc? em relação ao Bl'igadelro Eduardo tulçáo anter:or, Ao contrário. Hoje
:nacional. pedindo o apolo do PSO. O SR, ÚLTIMO DE CARVALHO Gomes. IRa/mas). O Bl'igadciro Edu· poderemos reclamal a pre.':ença dos
justamente daqueles aue sustentaram - Eu já esperava V. Exa. há multo ardo ('lOmes nz.o pode ser niveiado no Ministros de Estado para virem aqui
o Estado No\'o, levantando a cand1- tempo! IRiso.! comum dos polltlcos ,do nOSRO Pais' debater conósco assuntos. não só, de
dot.ura do Sr. Nel'eu Ramo,s. Inter. O Sr. Oscar Corrêa - Se era êSS,l porqlle ôle 1\ o men,1S pillitlCo dos admil1jstra~ão .omo de política, 03
ventor em Santa Catarina, do Senhor O desejo dcV. Exa., colaboro para nossos homms públicos. Ministros de Estado, hoje. não somen-

· (",.n1'dpiro Ile Farias, Interventor no minorar seu ~.ofl·lme!1to natrlbt1l1a, O Sr. LeOnel Bnz.ola - Por Isso, te têm o ç1irelto mas o 'dever de I'eoe-
.Rio C:r~nde: quanto a todos êsses oue O SR, ÚLTIMO DECARV.~LHO estra~hel que &. Exa,tlvesl'e I'ece- bel' a's figuras e elo:p"r.s~õ"s P'111 ticaa,
pTeMol'Z~m a unIAo nacional lust:\- - V. Exa. é a minha sombra, bldo 'o Sr. Ademlll' de BIIl'1'os. ()l; parlamentares. E o fato de receb<!
men'. enm os do Estado Novo. temos \ !Riso), O S,r. F1õr~, da Cunha, - 'Sr, io~ não s\<mlflcaqui' ll'ISSamestar
de'c'orear, de maneira PXnTe~S', f'S!l' •• 0 SI', Oscar COl'1'éa, - A"radeco, ,Peputado, ,r.erllllta. A altura, da, Vida!, exercendo SOb,~'êlC',s qU,'alq,Iel' Influ,
(lUesl~,o, 1l: mister desmascarar ps,;'!'s e ficaria, satisfeito se V, Ex.' servI!;- tio BrigadeÜ'o Eduardo Gomes devia,lt,cla menoS nobre', porour.. como V,
l.'lemM~~to~ que vllo par!l M oanflc~o~ se de mmha lu?. ser 'jul:::adu e apreciada de outra ma- E~,· mesmo reronne"eu c de se ore
" •• nfnrad08 1'1'%:ar a di~so'u·~o da O SR, úLTIMO DE CARV·\LHO nell'a. Se o D1rU jovem cole~;l!' a;ni- Sl1mll' que os 110111Pn~ q~e' mel'e;ci·lll.l
(;âm:1~:l e \'~m, aqui fazer juramen- - Quem P10llOrclona. essa sombra 6 go e patl'lc:c, 31', D~putadQ BI'I:lZC.II, tio povu um 11liilltiatu el~:tQral sejam
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suücíentemente lI.ltivos pal'u nlio aceí- O sr. Carvalho Sobrinho - Se o Se- glr a. uma decísãc sõbee casos peno O SR, úLTIMO DE CARVALHO -
terem nem sugestões nem imposições nhor Juscelino Kubitchel.. ccnversasse dentes do SI', Adernar 6~ Borros por DeseJu apenas Irisar o ssguinte ; a Ta
que possam terir lua dignidade. No com o 51'. :Bril;adeiro Eduarrio Gomes uma sugestão ou Insinuação de :Minis· quígrafí.i anotou isto - Brig"~eirl»
tocante ao Brigadeiro Eduardo Gomes; cu com o 81:. Adernar de barros, eu tros, ,. Eduardu Gomes c Adernar de Barros.
desejo esclarecer ao nobre represen- cousíderana essa conversa ato legí- O SR, úLTIMO DE CARVALHO - velhos ' leais amigos!
tante do PTB do Rio Grande do Sul tímo, democrátice de um chefe de É V. Ex," mesmo quem insinua isso O Sr. Leonel Brizzota - Já agora,
qt.:-t: a censura mais freqüentemente partido. no seu jornal a respeito de outros ca- para r.,IO perturbar .maís o vibrante
feita pelaUDN ao seu grande chefe é O SR. ÚLTIMO DE OARVALHO - 50S. discurso de V,Exa" apenas queria
esta de, encerradas as campanhas, se conforme a situação. O Sr. Carlos Lacerda - ••. e a se- registra I' dois aspectos deste debute,
l'ef ~iar nos seus deveres müttarea, O Sr. Carvalho Sobrinho - t pre- guír, Iínalrnent V. Ex,. ..caba de' que, COllO estamos no míc.o de u.na
aínstar seus compromísscs militares, císo que V. Ex .." compreenda bem alto dizer que foi uma fórmula baixa o IleglslatL:'a, deflnem verdadeiros 1'U
aíhciar-se dos deveres impostos pela a sítuaçâo . Sabe V. Ex," - e náo entendimento entre as fôrç: s pclíti- mos, E,l1 primeiro Iugar, a meinoria
campanha que comandou. Portanto, quero ferir certos detalhes de bastídc- cas, que se flzeram maio: .a nesta Ide nível de atuacão pal'1amen.tar.'. que
é injusto também nesta parte o nobre res, aos quais V, Ex," se referiu e de Casa, para eleger o Presíden:e. se obse.va de pane de certos De"Ll
Deputado, se há um homem, um ",i- onde desce para fazer a argumenta- O SR, ÚLTD10 DE CAR\dLHO - tados d.. UDN qL:e há pouco aplliuái-.
lltar neste pais que talvez como ne- ção do seu diSCUrSO, V. Ex." não ig- A íntromíssão do Executivo é uma ram a. [u.ta íntervençáo do :sen!.o1'
nnum outro tem essa sensíbllídade do nora. que a Câmara e a Nação viveram Iérmula baixa, Deputado O,rlos I,a- Presidei.te desta. Casa, De certa re.ra,
dever para COIU sua farda é o Briga- uma. hora grave, de espetacular apre- cerda: a fórmula baixa foi quanto à. ouvi írr.idluçâo de debates aqui na.
de.ro Eduardo ocmes. <Palmas), ensão e se o Sr. Ademal' de BarrOs intervençâc do Poder Execut' vo e não Câmara, onde o Sr, Getúlio Var',;as

O SR, úLTIMO DE UARVALHO - se decidin a uma conversa com o Bri· do entendimento das banes das, que foi qual ücado com têrmos nbschr.a
Vou responder ao nobre Deputado gadeíro Eduardo GomeB, homem que, podem transigir, ~oáem eleg-r ~ me- mente í.icompauve:s, adjetIVOs (iUe
OdUon Bl'ag'a. Na verdade, S, Ex." como disse o ilustre Deputado Odilon Ihor ou o pior , Nao tem Imrortáncía. deveríar L ser riscados de pronto «os
teria inteira razão se o iI'utre e hon- .BraB'a, encarnando a personalidade ce .~pellas me refli ao fato de o Senhor Anais 'o Casa, mas roí qualínca do
rado Brigadeiro Eduardo Gomes não MlnlStl'o, não se afastava de suas Cafe FIlho estar procurando ganhar sob a.p] .usos da bancada da UD.'l'.
houvesse assinado um memorial, eu- prerrogativas do cidadão e do polí- tempo, no Catete para se entender OUtra (le;t5.o é a círcunssàncín (IUe
trcgue ao Presidente da República, na tico... com os .Deputados aqui. Inventou até agora. I .ou expressa, nítida e certa:
qualidade de um dos chefes das Fôr' O SR. úLTIMO DE OARVALHO - uma coisa que ninguém nunca ousou a UDN "esta Casa é a bancada gover-,
ças Armadas, ' Não com a espada na mão... fazer, o uso do helicóptero, nísta a ')ancada situacionísta, a ban~

'Ora, se o Brlgadeh'o Eduardo Go- O sr. Carvalho .sobrinho - ... li- O sr.. Heraclio Rego - fl, Ex:a cada' qr . tem de defender êsse Mi.
mes, na. qualidade de Uh. dos chefe gado a um dos Partidoi que, como o ci:ega ao ponto de fazer a dcclaraçâo nistério, {'sSe Oovérno e, por conse-

Pc1 arSe'l' dFe6nl'tÇeasdaA!R'n,:paU~basli'Caa cqoUnese~e ,odu' ''I~ nosso e como o de
d

V
t·

EKc'U, deve me- que se encontr~ n~s jOrl~ais de. hoje. guinte, (J .Presidente CaléFilho, E' a
~ • ~ u recer o respeito es a asilo - se o de que S. Ex. nao tonou conheci- bancada sítuacíonísta do Parlamer-to

gisse aos partidos no sentido de reco- SI', Ademal' de BarroS repito fez isso mento da carta do P,S,D,. porque nacíona, _ a bancada da UDN, ,I
mendar-Ihes harmonia, S. Ex,a não roi para buscar uma fOlmula alta, o~tem Só receb~u art,lstas, esteve o O SR, ú-::,TIMO DE CAR,VALHO-,
poderia receber, nem à fôrça, um po- uma fórmula capaz. dc' :lSSegUl'al' a dIa todo com ar tlstas. Aliás a 'f. D. N, é gOI'ermsLd há Cf<:lS
litico para tratar do caso da ?l'esi· !"ação tranqüilidade e melhores (j,a~, O Sr. Carvalho Sobrinho _ O no- quInqueio." desae que combateu u
dência da Càll''tra dos Deputados, O SR. ÚLTIMO DE OARVALHO - .. ,
cOm intervençáo acintosa, aOIl brios sou. multo g"'ató ao aparte de Vossa br~ ol'adol', parece, já esclareceu no- Ex

l
'mo, :;':: Ge~e\'al Dutra para apol~-I

do' ·'lO.SOS p.al·es. .. I eu 19um c".a b:'emente o seu pensamellt('. o nos, lmstCl'lOS.,.
~ • ~ EX.·, que Ja esc al'tlC a' a V~, O SR. úLTIMO DE CARVALHO _ O Sr, Osvall1r> Lim.a Filho - Dere.
O Sr. Brigadeiro Eduardo Gome~ O Sr. Ademal' de Barros toi ao ,Elrl- Ainda não cheguei ao fim. ja\'a ler ':lrar ao nobre representante

~ muito conhe~ido da Nação brasi' gadeiro EdLlardo Gomes,leval' alguma O Sr, Carvalhf' Sobrinho _ V, Ex,. do Part:io Trabalhista Brasileiro ~o
leira. E homem pUl'O, é homem sem coisa, propor algUUla C01sa, tl'allS"ClO- já transferiu do Sr. Ademar de Bar- Rio Gr~ ede do Sul que há no Mims
mácula e nen11um. insulto poderá atin- nar alguma cois' - essa a fórmuia a ros e do ilustre Sr. Bl'igadeiro Edu- t€rio ur, "eprpsentante do seu Pal'~
gir a pessoa de S'. Ex.", parta de que V, Ex." sel'eferiu - talvez com :\rdo Gomes, p~1'lI o Sr. Café Filho, tido, o ilustre Senador Alencas:.ro
onde partir, S, Ex.", entretanto. há médo do golpe, este golpe que podera aquela fórmt:' \ que considel'a. baixa, Guimarf s, •
de me perdoar, errou. Forque, de ago- l~var nossos mandatos" a fortuna do O SR, úLTIMO DE CA:'V.AI"'O _ O Sr, Leonel Bri~"ola - E' mu!~o
ra em diante, os arautos do Sl'. Ade- :::;1'. Ademar de Bml'os, .; llaloes de E VV, Ex,,"s consideram-na alta? simples" mostra que o ilustre DeJ)ll-
mar de Barros vão ap~'egom' por ai muitos, os bordadOS de ll'enerals e O Sr. CrLl'ValllO Sobrinho - Quero tado nãe, esta acompanhando a vida.
afora - e quem sabe até junto aos taml>éu1 a vida de muitos lnOC~üte;; chegar ao pináculo da fórmula alta, poltiica () Pois, Aconselharia a Vos:'a.
tribunais _ que o Brig'adeiro Eduardo que nada tém a ver com a. política, p:: ~ que V, Ex, a não tire de minhas E,,,;eelénc, que pl'ocurns5e ler m"lI !lo
do Gomes tem interêase nas. decisões houve, portanto, um pl'eço; o preço palavras, ila~ões menos exatas do. que vibranre :mprensa' ero R.io de Janeiro,
de determinadas questões judiciais: da entl'evlsta foi o preço da "fól'muld li. exatidão do meu pensamento, V. para ver ,ic~roue o Partido 'I'l:ab~-

Paço vo'~s para que o Sr, Ademar alta" para alguns, inclusive para o Ex." deye saber que antes da sua che· lh18ta B úi!eiro distribuiu nota ofi.
de Barros saia bem dessa tmpl'eltada, SI", Ademar de Barros, mas par'a "'im, gada a êste plenário., com as luzes da. eia!. er~c' ,rando a sUa absoluta mdr-
p<lrque, além de ser uma manehaparll uma fórmula, oaixa, porque quem ali- sua cultura e do seu saber,.. penclênch do atual Govêrno e que
S. Ex,", seria uma nódoa para nosso ~ma documento de. l'esponsa1:,jUdad" O SR. úLTI!'10 DE CARVALHO - nêle não tem reprcsentante autori.
regime o fato de alguém, pelo alto aaquele; firmado pelas l"ôrças Arma· !: cOLS~ que nao possuo. Sou 1pe:C1S zado; , , .,.
pOsto- administrativo ocupado, ter en- tlas não pode tl'ansacionar, lIão pode uma expressão dos votos de r-mi6'os. - . ",_.,. .',
chido as mãos em favores do Estado transigü' cor.h'a a Idéia de um pamdo CJ Sr, Carvalho Sobrinho _ EU nflo O SR. UL.'.:"Q DE C:ARVALH~ ~
e nos cofres I':'ibllcos. ou de pal'tidos que tenham candldato quero dlBcutir com V. Ex." em ma- nescL~lpe'l11e o nebrc cole~a, mas am-,

O Sr. Carvalho Sobrlnho - Per~ pa,'a cargo eletivo, COl1fol'llle lhes, ali- téria de votos. Vossa Ex." os teve por da nao S"J o nome de V. Exa. ..'
mita um aparte, nobre Deputado úl' ~enUl'a a con~tituiçll.o da Republlca, méritos próprios. Mas ditia pu (jUe, O Sr. C<!1'1;a/lIr: sob~'mho - CaTVa·
timo de Carvalho. Lamento que este- ';tel'n1ina1' uma intel'Vençáo nos qua· antes da chegada de V, Ex." a êste lho S()br~J:r>: ao sprnço de V. Exa.:
ja, com') sempre. ausente· a palavra aros partidários, Ullla intervenção no plenário, já se processavam nesta neste pa1 '.tonco dPbn~e '" l
da lldej'l1ne~ de meu part.do. Mas seio. do Parlamento, hão de 1pe des- Cas a entendi~'lentos no sentic" de 'e O SR, 'JLTrMO D"" CARV.~LHO 
não é possivel que, ante ·a~ increpa- culpar, não. é rÓl'mula alta, e o m- organizara Mva. Mesa, V. E"." nflo A serviço ~~ Pát!'i~, Não é a V. Exa,
çõ.et de V, Ex.", silenciem 03 homens verso. . ' ,lgnora que U::la luta se travo". entre qt:e me 1 '.lro, mas ao Deputado que
de minha bancada, O sr. Carlos Lac~l'da -Ve,'a. Vossa aquêles que a;!llravam à. mais :<ta ca- ha pouco '11~ ap~lteava, a quem dese.

O SR. ÚLTIMO DE CARVALHO - EX,~ até onde a paixão do dell~epD;l" deira represc:ltativa desta C:';a do jav.a" .agr:1" f"zer uma pe~o;unta: O
Permita interferir em scu aparte 'conduzil' um homem do eq:ul1orio e Congresso. E quando o Sr. ;:demar polltlCOIS l":mdo a um .Governo vtn
Quero esclarecer que eSkU ocupandQ elo talento, da moderação e da. expe· de Barros 3Judiu a entendi'1cntos cuIa o SJ P~I'tldo a esse Govêrno?
a tribuna para qUe a bancada do Par- riéncia parlamentar de V. ]lx.". com o SI', BrIgadeiro Eduardo GOlues O Sr, Osvaldo Lima Filho - E"
tido Social :erogressista esclareça" O SR. úLTIMO DE cARVALHO - c outros polit',cos, por inspiraç'eJ, tal- evidente '.',te não, . oi
povo. Porque, depois do encontro com i?aixão. ir. Deputado? vez. das Pl'óp:'i~, necessidades nncio- O SR ".J!.1'T'lfC DB CARVALHO 
o Sr. Brigadeiro, como diz a glrla O S~. Cfll'los Lacerda - V. Ex." l1aÚl, S, Ex," não visava opor:mbar- Então, o F'Ol'tid'o Tl'nbalhista Bras!
"sablámudou de chÔro". Houve al- acal>a de lançar suspeitas sóbl'e um gos à candidatura do Deputa" o Ra- leIro nfld~ 'em a ver com o Govêrno.,
g'umn coisa naquele encontro: não ,digo ainiples encontro entre um, C!lefe de nieri Mazzilli, nem à do D ;lutado Se não vi 'f'uIa o Partid'o ao Govêrno,
solicitação do Bri:;adeiro, mas 01,~- um pal·tido politico legal, legltlmo, l'e- Cal'1os Le,7, hoj e Pre.sidente dcsta o )?TE n: 13 tem a l'e1;, com o Covllr
plmento do Sl'. Adernar ~J BarroS. conhecido, e um homem público c?mo casa, 8': Ex,' pro cUl:nvn, que 1 s:\be. no {Jue a' ~stá, 1

O Sr. Carvalho SobrinhO' - EnUo, o Bl'j~adeiro Eduardo Gomes, atrlbu- uma fórmula representada 1',r um O Sr. (1~:wald(' Lima Filho - Mas
V, Ex,", que tem, naturalmente. um indo 'à êsse encontro o propÓ/litO de tertilts .,uepudesse trazer co::córdia »01' {Jue "stnrla vinculada, llntão, lo
p~nsamento recôndito e uma Intenç~(j transações baixas. ., e representar o ll=nSRmento lué::io dM União DE l10crática NaClonal?
preconcebida em seu discurso. há de O SR. úLTIMO DE c.II.RVALHO - aspirações ger~I~. Mas, sr.Pl':glden~ O SR, 'ILTIMODE CARVALHO ..'
convir que, na democ"acla, há aqullli Mas quem atribuiu o propÓ/lito de te. 6 preciso que o oobre D:' .lutado Veja V. )'''(a'" por exemnlo, o Senhor
que se chama de legitimidade repre· transacionar foi o representante do LJillIO r., Canalho saiba q'.le1S Se- Getúlio 'uz:\s, Eu admiravl\ n ~
sentatlva. V. Ex.a não pode negar Partido ,",oclal Progressista, que aea· l'~lOreS Adem>ll' de Barros e o ,'31'i;;n· nhor Get 'tlio Var~RS .eomo patriota,
legitir.õldade'o sr. Adem~r de Barros bOU de dizer qUe êle foi ao encontro delro Eduardo Gomei nlo se encon· ma.~ fIz c '1tra S, Exa, vários discur
como chde de partldo. da fórmula alta, Não estou apalxo- traramontem. da maneira cc no S, 908 em M:nas Gerai~, I1m'que SOl1 con.

O SR. úLTIMe DE OARVALHO - 1'"do, nunca me apaixoneI... " JÇx.a declara. São velhos amig' " He- tl'a a ccc"'omta dil'i~tda. sou contX3.
Não nego. O Sr.' Carlos Lacerda - V. Ex.. r.~rdo ao nol,'e colega que foi o Se· certos afl'na<lismos, sou contra ftll

O Sr.carvnn~Sobrin710 - RogO, rostã. tão apaixonado, quene,n me deI' nl.~r, Adernar de Barros que, ~m 4&, "qre?:orad'ls", Mas, tambtlm, achei llln
penhorado, 11 V. Ex," que me escute ~·It concluir O ap=rte . ,medldol... compareceu em praça públlc:, para contra.-sp.no a nrc~en~a do 81', CTM.

O'SR. ÚLTIMO DE OARVALHO - • O SR. úLTIMO DE CARVALHO - lançar fi, candidatura do Sr. fJuardo fRB no M:nlst,ério d" A",rlcll1t:ura, ele
Sou todo ouvidos paraV. Ex,·. '.. principalmente, por uma que.stão Coroca .. Prcaldência da Rep:.rbllca, 06waIdo Ar~nha no Minl.térlo da FIl·

O Sr, Carvalho Sobrinho - V.:::x.a dessas, -de prcsidêncla. lia Ca\mara.. que Haveria, j)Ortatlto, uma leglt1:nidade zenda, do Sen~dor. Jl11'ar.v Ma"'.ln~.
não pode negar legitimidade ao Se- :lor qUlllquer maneira que se Iesol· mais do que justa, no encontro de ve· nnquêle ":rem daPctrobás" (8/!0)
ahor Ademar de Barros para couvel'- ~eBlle estai'ia bem retolvida. lhos amigos que se reviam, Intima. e de muitos filhos dp. n~nutados noí
Bar com o Sr.' B~lgadeirO Eduardo O sr. Carlos Lacerd.a - sr, DepU- mente ligados. pela amizade e, legltl· Ministérios de um Govérno que com.
Gomes, COm o Sr. JUllcelinr Kubtt· tado, depois V. Ex." atribui amem· ma mente, pelA representaçAo partidá· batiam, ..
cl1ek, ou· com outros altas dirigentes DrOS dêste Pat'lamento a covardia de l'ln. Um, como Um dOB autorizados O Sr, LI'01l'!1 8rizzo/n - E uma p~n.
ou l'e11resentantes. pRl'tldâl'los:.. se deixarem intimldar por ~upOstas militantes da UDN. e out~o como chc· moÇ~ozinha do Bris'adelro de vez em

O SR, ÚLTIMO DE OARVALHO - ameacas ou p~·e"enç6es. A segu,lr, V. fedo PSP, para se entenderem. aObrequandn", ,
QUero ,ver II4Con:;~Uêncll11 da.' con· Ex,a lnerep~ os tribunais do pais, jul- o que, Depuh.do Oltlmo de Carvalho? O SR. úLTIMO DE OARVAUIO _
:Vela.. ,o' ' , " .1iU1do.QI· capazea elo lO ele1lCarem ~un· 1l0br, ~ wanqüllldllode .do :&1'11I11 < . ~to t1Jdo .cbel.borrorOlOI
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tle fOrll1d que o nobre D~putalv I O SR. CLTIMO DE CA.'WALHC1 -I do mr.grio p~·.hl:;11U da nossa eccno- .0 sr. Tenório Cavalcanti - V. Ex.-
'tt"'d uLl~.ll.< ..a sa.aa, ct';.;J'O.i.3 de um m- Sr. Prc~·dpnte... mla, (_.te é o' r 1 do café, 11eB~a gran- me permite UC1. aparte'!
leilz aparte. , O sr , Carlos Lacerda - f{esroNlc- ele b~ xa C"., • ".'e graças li íncún» O SR, úLTiMO DE CARVALHO 
. O Sr. t::uvllko Solmn.llo - Estou rer a pergunta, no nnaí do meuç;ove:'r lme,.:.\:, vem para aqui discuti,' Permita V. E:;." que termine o meu
'ojt~c.o elO. a;.arte, evmente.ne.n- "pacto.' 'POlit:Ci, vem ~:l:';l aquí f:llal' menti- pensamento, '
trazido l,ca SE'ClUçaO pessoal e pela O SR. Ú!.Tüvlo DE CARVALJ.-'Q - ras... disse mal: falar ínverda des O SI'. Ten6rio Cavalcanti - Mas li
IoqU:'Clct:<Uf, ce V. -Exa. ... A l,,,rgunta interessa-a Casa. ,.risO) a r2.spel:a da SI'. Juscelin'.! o u.tímo aparte. '

O SR, Úfft',l\1G DE CARVALHO - U sr, Curlcs l.acerda - Gostaria Kubitl:heck, trazendo copia de. um« O SR, ÚLTIMO DE CARVALHO -
V". Exas, e que estão dando arrlho de [: ',1' um tom S5l':0 por um minuto esc:'itl:a que foi lida apenas até à' De V. Ex,- recsbereí tcdos os apartes
à; t"mill·S palavras, "urr',:~os,no discurso d'e V. Exa. metade. Veja, SI', Presidente, vejam Ique quiser dar .. serei muito nonrado

O Sr. Carval/lc Sotlrinlzo - M:,:s V, O: 'fi;, ÚLTD'1C DE CARVALHO - Sl'S, L ~~utados, que confiança merece com êles, porque V.' Ex.' hoje é dQ5
E,,- a;Ol"l. na de cons.uerar QC1t:, Meu '.tl.SCU!·so nk esta sendo tele:'1 em ésse p .rtldo . :::~ o sr. Deputado Caro homens mais conheclccs no Brasii li
em todo díscurso, deve existir uma .e· tom :~rlo? los L& :er'da merece o nosso respeito, da cartaz iI gente". .
t:l1êllc'a lógiC;l. V. Ex." pretende viu- O Sr , Carlos Lacerda - V. Exa. o mesi io respeite não merece a União O Sr. Tenório CavalcantI - Obl:i-
cuíe r oSr Aden,ar de Bm'ras;' um" come ou em tom sério, mas agora to- Democ -áuca Nacional. gado a·V. Ex,'
5ltu"Ç·.u 'elaeiona::la comas sucessos rtos cstamos encantados com a [ovla- O SR. ÚLTIMO DE CARVALHO
das eleições do Presldellte lia ~"n:a- llClad:'com que V. Exa, trata os pro- OS", J08ué de. Castro - coope- _ Todo mundo precisa d..3 cartaz. e
ra. Eu per.runto a V.Exa, se, com o blt"n: s graves d,' Pais. rando com V. Ex, relativan:ente ali é um cartaz receber aparte de V, Ex."
seu discurso, está OU não, tambern O :a, Ú!.TIY.O DE CARVALHO - aparte há pouco dado pelo represeu- O Sr. Te1lório cavalcaroti - Pelo
v.ncutsndo o sr, Juscellnf)Kubitschec~ E' qt.~ tanno lido multo o seu jor- '~nte da ~DN, deS~jO tesclarecei ~~ menos neste Eras'l se lê muito crõ-
80S mesmos sucessos? E per8'ur::o nnr.. e essas co'sas aprencã nos edl- os. De' luta 08 co~c en es ~ue 01' uica' lícíal (RJsô;. V, Ex.~. por
mats se, com o tom de sua orr.·~ao toria', ele 1.' Exn. eleitos pelo povo e êles constituem, lI~' a de expressão e estou eon-

" está V. E.~a. aaremíanâo ou separan- () Sr. C~rlos Lacerda - A!!I'lIcT!:'~o estou r-erto. quase a totalidade dos ro- um id C; '0. u' de uma nal-
- d d' . lei id c' d I I • d V presen -antes do povo, aqui vieram para venc o qUenll p..sso ,

de, para as ~lJceosos a ean ldatura muit: a. a.s;; u aee a· e tura . e , t b n. , aqui vieram para prodUzu' cão do subconsciente porque não seria
do SI', Juscelmo Kubltacheck... Ex.", ~ue e para nós estimulo, ate por- ra a ..3fl , d O. int' ê se" do Bra.sl' :'""a a lnten"iio de' V Ex ~ acabou

O -" 1]'r Tt~10 DE C ""VALHO, "dtt h11 um p uc de bem ':'Bra C" en "I' ~ er s o • ~ ~ •• ,
;:,~. o ". ""'" ; - que ;~cre ,: o 'i e,. I) o ,,"g se iá não começaram a fazê-lo. de d1zer que, por estas e outl'US, O

:Vou tlOCal' m. u .discurso enl m,udo~. hum. noiO falla mal ao Btas,l, eO:110 ,; a C'lSFl é I"'rque não pude Brasil' é um país pel'dido, Dluerllm,
O SR, I?RESlI;)1:1NTE - Atenç~o I n~t.e mO~~1!to M:lS. Sr. Deputado, ;a:r. e -n1l0 t)llOfram porque eatllo certa feita, Isso mesmo, no in,iclo da

Cumu~IOO '10 nob~e orador que crtspc.e I nue!i: de.JOlr u:na posição, se~âo a (,me~c: :los por uma imorensa, da qual Repúbllca, a Rui Barboan, e e}e, eu
a!J~nas dc. :'lois :o.nutos, par;L conclu4 da b nead~ a q.le ))('rten~o, po.s me ." d utado é representante e qu, t' respondeu' que perdido nau e o
S'J~ cOllo\llCleraçocs. '~lCa autol':dade para tanto, mas, LUn:l ~cen' I .~ cada instante côm o' fechll- 'O~~11' pordid;::s sã.o 005 polltll:oides C

. . vez C'le sou eu que tenho no m(7men·' :t..., ..... ,- '. .
OS?. \JLTtMO DE CARVALHO - t.D, o privllé':lIO de lIoarteá.lo, ql'erio1 menta do C~lUgresso. Dell'c'j~m traba- ulcel'osos incurav.e;s que temi"rocul'a.j

V~l'. dizer :& V Exa, o segwnte: Pal'a de~'r'~ uma onsic~o nue será talvez só lh8~. r :as nao podem, se nao enoou· do destruir o Brasil. O que. u Brasl
mm:. o S\'.. Ademal' de Sarros é um mil"h' ou ser!\. de quase todo' ~u tl''llt' [l cooperação, se não encontram precisa é se llbel·tar da piolharla, 130
horr:~m cle c.em. Para a UDN, pl'inc1- ~erá.· ,;'e al"uns. mas QUe, ~m • tolo e eco ele sua ,vontad'e no Pod~r E.'l:e· litieaiheira de que está inf:acL1 ~ ea··
palrpnte na!'a o DelJutado Carlos La- cn<OJ ~ a de al~uns D?D\ltacl'roo cl~ boa cUtlVO. Este, E'nl nome da defesa àtl beieira braslleiJ:a; ° que e precLSO "
cerd"-, êle nio ')1esta , Para ê.sses no-" I'o~.tnre. Conside-ramos aue ê~tePals intel'ês e nacional, confunde a palavra paoSS:U' o pente·nno ·nessa plolhartl1
mel"; Que o SI' Ademn de .Bal'r,?s est'\ ctestrrw:ado com o que receblll o alertar com o têrmo .9.me.açal· e, longe que está sugando, como a sangue·
a~ict1.. o;::r Adem~r cre Barres n~o GC"êmo, das mios do anterior, pbr ele pro>:lgIlar pelosip.t.eresses do ~ra. suga, o sanaueda vltalldad~ n11.~lono.1
p,a~s:t de uma porcao. de coIsas. que cul)!l cl.~!e -' sim _ mas também por sll,,, de ...a q13e o PaIS seja emo.l~ld~ O Brasil, ape~lll' de tudo 'l,ue t~zem
t'lci'o m'~ndo S.~?C e nao quero do.zer. "tlha de tudo aq111l0 que se acumu- né.,a.~ .tuaçao. ~ue tem de repe: ..~tI. não é um pars p~rdido,. li: pleciso
De fll'!na ~ue ? um homem dc bem. lou em tantn:: I\!t~s est~r~ls, \'Iest~ n~ Ca.,ara, po,que (7 povo esta t: també-m, que .sufoquemos 05 ódlQ5~ OI
OE 'io;vleiro E-ltUlrdo Gome;" é M- Pa:~, que é c1e'''e~'c1e pntr!otUimo dos m;leto ;" os seu~ .. repre".entante.! nuo rancores, porque o velho ColÚUCI<
mem ,'e. bem Resuon.do por ele. ~as hal.ens de to::hs ClS rartlctos unlrem- po..dem .deal' d; b. a~os C,uzado~. indl' dizia que se o ódeo entl'e vós cleseer
nas ':ésper.,s da elelçao da Mesa, ~o ~e ~'a prcseti'ark de~ns quantos 1'ri- ~e.!'llte, a es~a. ameaç.u, .. Pergunt\o v~ \'05 comereis aos Ixlcados. f

deu ~!!C f~ 'oro .E era r;elhor. Que nao chf 15 e 1'a defeSa cTe uns Quantos pro- a9ueles que d.lrei11 que e p.eclSQ UlUi Deus, .ao fazer a. humanidade, deu,
eles:; que falar. Isso e ql',e eu dese- "~a na de ~cão. Pl>ro~ue. o Senhor formula alta, em._.q~e se lJasel!l.~ lhe rac:oeinio para que ela se eneen·
jav·. nn, utado, emtndo Que até hO)e se Que c~al.lam de fo.;1ula alt~ixCaO;1ti- .dease conversando, e não ° deu ao."

O :'ir.' CO/lOS Lacerda - t,amento, dL~:~ nest.a eonvocac;io extraordina- a ~utla. que .:ham.m de. b . : • animal.s, para que êles .se devonlSllem
nos ultlmos moment?s do reu d\scur- ~I~.. a única oalRvra oue nind~ nfi<J ~al$' nlt~ ~a fo,.:_Ula de uni candlda;o Precisamos da:' o grande exemplo d.
50. r~~ Uma n "ta ~e~!a no tom ag"a our·. foi a do interêsrefundamental do Untco, qt -id~1~I?a 5 fascisnl0j à u~l: elegâr.c~ no debate, de superioriàad,
dà\·~lrroon.te hUmnrl5tlco cO'U !lua V. 0011 que, neste momento, está ~cos- dade pai c

1
1'1a cU ~ im~s a t: a T- l1a dl.scll.t's;.o C:os probiema:> e af~ta.'

!:xC'.. aoriU as ~ua.s considl!"a9oes, que M:!' com uma crise sem preC~('Ientes berdade 1~hena, o I~ td t/t ca a ',l~b as questões 1l2s~oais para fora d,
8~ril~, sem dú';.;d;S, .~ma EtÍ1'1e de !~- n~ únIco !JrodiJ.t~ de exportao80 brn.- tl~~e'~~~O'à e~o~i~ecd~ p~~.gs ã

e
v~ta- Câmara., A. Cârnara não COU1;Jort"

lhetl~. dn. mo\; C. ~~ \::AF. VALHO _ ~Ue~ra, qne é o s:af~~ agonIado .pela ~o, para levar à. suprema magistl'll- retaliações de __ordem peSS?lIt, a~rea
O SR. (f{·'t"T . .10 D. ner,nça ele uma polílica cambial íic- tU'a do Pais o homem que represente sôes pl'o\'ocaçoas pcrCjue 11:50, pteju

V. E"" ac~a? d ticb e falsa, que l~i"a os bra.stldl'O~ à OS1 allE('los da n;>ssa gente? t\ão l'eJo dica' ° decóro dá Casa, e. em a 01l.·
O Sr. Carlos Lacer a - Sem c!ú- "l,ina e 11 derrot.a, antes mesmo de.ste 'ôm que [I. primeira possa sem maiS Imal'3. se desmora~ando•. nóS, aute/'

'I'1da,5': • TIMn DE CARVALHO _ País travar a batalha da producão, alta do que a. outra. Só o povo sa- màticamentil', passaremos a tel·.o và

P
<? ~~ 'n'1!; "chO" Estou seglJiliclo o °ã qude vejo ne5

dte
momento é um~'Nt'\- 'oerá quais os seus aitos destinos, quais 101' de zero 1\ eS'luel'da do nllmer'.

atS c 3" .' ., S nh r ç O esespera a. que parece .pre"e;: 1- as suas neceSSidades quais. os seus quando o no.s.sQ \'alor hoje é àe zet<
tom d:d hllm~r~':;;~mq~Qu~S .a~â ~~:: nada ao s,aerWclo. à .luta. e Da seus objetivos, quais as suas a~p;raçõ€s e, à- direita do númel'o, Valllos oonser
Deput 05. e p.. im .~ u. homens publlcos. reunidos pela prl. oortanto, qual a sua escolha. 11 fól'- VaI' o ~el'o'à direita,
fuzer. mUIta. vez, _a an oSldade Ct - meira vez na Câmara convocam uma mula rlta é a da democraçla E se OSr !l.ry P'tombo - ~na que V
:nc.sc;. d~s. d!scu~oesin?Jr ~~,~::~~ sessão extrordiniri.a nara trata:' das hoje p~nsa:::J que não ~stalllOS 'tra'oa· Ex.~ nã~ 'se tiv·e.s.semanifestado àesSl
éql. procnro, o a1 P rrl medidas de emerg:enClaó das .medldas lha.ndc e.tamosEstamos a.qui d~· forma a seus col'l·eill;io·1Ií.l'iQa ante
ponubr. faleI' brotar gum 50 SO de falv9.çáo dt>. vida do povo? Nlio, ',-" ti':' 9 '. • . •

N.S hces c1o"i\tlFt.re!' llarl!l!. para Qllf, Para discutir as quarelas, asql1'esllhas, fe?,de~.:..o : 1/ eP1f;;:~~a:.- Era justa- de ... de agosto ..
assim, os Senhores Deputados "upur· I)S 6r'Jos pes.soals. os ,rancores acumu- . ' . r d ej v di .. O De u. O sr. Tenório Cavalcanti. - NÚI.·
tc~:~'l'" oração minha., que é sempre lados; para discutir e deblaterar sO- r;;~~teJ;S~rd/~a;t:O !;l~u por ~ós tenha dúvida V.ElI,·. Pensei llempl':
en n~"'':'lh". . . '!.as bre?sa1do ~ento de uma era qUe todeS'1I6sa'lu! estamos reunidos parll como homem consclente, 50u un

O.Sr. C!lrIOS Lacerda -.Poâ I i~ exl8tU sofrimento de todos os lados. defe~der a democracia C!ue se achl\va homem qne sempre proc.edeu sellundi
rry.esmo é (lue 1he pedi perdao. e

sé
~ Vlt1r.1as de ambas all partes, era que a:"JI.&çada pelos golpistas. Estamlôs dizil1 Humbel'to de Campo.s, procuran

. CIO, po': ql~~brflr. com umad,not~u Ji:~ dev~. agora encerrarie -para sempre. a.q;li para dizer que nâo temos .mel1o dI> elÚrentar o ll'ovêrno, o mun~
11 S:lQuenera humortstlca o s atra: ês da colaboraç~o daquêles que de arreganhos nem de ame.aças, e re- mesmo, para fl,cnr bem com a nllnh'.
cu."",,'!.: CARVALHO _ teM.1m çapacidade e patriotismo. peliretllos qualquel' insinuaçát> de consciência; nunca ·enfreitt'i li. nunlt

O·;::>R. 1J''LTTMO DE . di: OM'a juntos, ombro a _ombro, lutarem golpe consciência para ficu' bem COI1\ mn.·
(;)ue "''Ia V, Exa, do Sr. Ademar na O'll'a de reconstruçao moral e ma·' • . 'uém
Barro~? terial dêste Pais. . O Sr. LeoMI Brizzola - Deselo co- g '", 'LTIM E ·C''OVAT.tr(

O Sr. Carlos tde Lacerda - Perml~ O SR, ÚLTIMO DE CARVALHO _ iaborar no discurso de V, E."<.' dandO OS"", U ,O D ....... ....~.
ta-me Que respond~ ao que me coén- Sr. Presidente, de.sejo responder ao apenas um eaClarecimento a mais. Na- d- EsD~OUtn~e ~c1JlódOi e~~v:ica~~~aVIq~
VéPl te<'oonder •. e nao ao que couv m Sr. Deputado Carlos de Lacerda.. turalmente a Casa cstrllnhou que r- o. _pu o ~ n r o '.. •
a V. E1C.a a 'a"arteante sou eu; V. Qnro dizer a S, EK." que foi o seu Deputado tivesse êsse arroubo dó ago;,a se transforma em "a, pomba di'
Exr.. ;. o dono do dlsclU'llO., part':Io que com~ou a dtscussá<J po- amor pelas soluções dos problema.s do paz • (Riso), Ma03 SI', PICllidente o,

O SR, .!fI TTMO DE cA:l1:VALHO - liticr; foi o Deputado Adauto Cardoso Brasil. Quero dar a explicaç§(7 a V Sl'S, Deputad~,., .
\!lou realm"'l'lte, o dono do discurso. quen iniciou o debate com um dis- Ex,' V. Elc.~ sabe que Isto ocorreu O Sr. Tenul'fo Cp;valcantt - 8
Quirla, porém. que V, EKa., antes lIceurn sem oportunidade, precisr,mente l>0rque os microfones dn Ruy llal'oosa n,llo o dlss~, atin1\o e~
dar o seu "na.te, me respondessp o O SR. PRESIDENTE - Acha·~e Rádi(7 Globo foram llgados nRClu~h' agol':} iI V, ~'x,'
Que ach'J. lin' SI' P.demar de BIl.1'rOS, sôbr: a mesa requerimento de prorro- instante. l1lsse aparte devia ser dado O SR, úLTIMO. DE OARVALHC
Elt crtn'idero O Sr. Ademar de BarroS gaÇí o . do tem-po do orador até às na Rã:lio' O1obo, i"~rque o debate aqu:, - Mas, se· V. Ele,' dt~~e, dlS8e-o PR1'I
Um homem de bem, e V. Exa.~ 17,0.0 horas, Os Srs.que o aprovam V, E.,<,' pode ficar cel·to, vai esclarecer V, Ex,' ou para Wlm? .

O Sr, C'Irlos Lacerda - RespClld~· queIram, ficar sentadas, (Pausa). decididamente quais são :lQu~les qUE 0:31'. Tenono Cltvalc:11l11 - DJS8
del'el li. V. Exa, Aprovado, n& C:lpital ou no inter'ior do Eraml pal'a a Na.;ii.o,

A5ra. lvllte Varga.s - Sr. Presi- O SR, úLTIMO DE CARVALHO - constroem a'grande2a da Naçio e O SR, úLTIMO DE OARVALHC
í!ente solicito 11 V. Elta, consultar li Estnu multo grato li nobre colega tve· aquêoles 'lue, atrllvés de panfletos, co- - Ah! bem,
Ca.sa' no sentlde de ser pmrrogado, te Varga.s. pelo seu l-equerimento de mo há al!(Ul1S no Rio de Jallil!ro, des- O Sr. CarvalhO Sobrin7to..- V
flOr quinze minutos, o temP'l de que prol'l'Ogação, Sr. DeputadoCarlDS La- tl'oenl o ânlmo dos que querem tra. Ex,' me permite Um (Ilt\mo apal'W\
dI.'lpóeoorador que se encontra 1111 cerda, por isto é que d~em que este balhar, . . '. O SR, úLTIMO OE CARV.'\t..H(
tribuna. Brasil está perdido I tIlte partido que O SR, úLTIMO DE CARVALHO _ A llüe\'rel'~ncla de V, EJ(,~ no mel

O S&. PRESIDENTE - V, Exa. quer reformar o Braalli que esposa o Multo grato a VV, El\.·s pelos apal'te.s liscu~'5O me Mn\'(\ sobremaneira.,
,oderi enviara Mesa o requerimento. pel18amento de Carlos ..Lacerda que, Desejo contjn'l~r nll~ ml""qq eonsl<1e O Sr, catvalllosa!Jrinllo. - Hon,

A SrIJ. rVl!tll l'lZTlIU - Fa-10·el, incol}te!ltlvelmente multa vez anda ra~6ea para àizer que O Uustl'e Depu·. 'a'mea mim também, A mlnl1.a In'
imediatamente. certo i Gste partido. e: \ vez de tratar tado... ,;erZel'ênClll. tem um motivo JlliIlt""
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A SRA., IVETE VARGAS:

o SR, PRESIDENTE:

Tem a palavra o deputado Iv"tc
Vargas.

~ão assisti ao inicio do discurso de li pessoa, sôbra os méritos c dcmé- cíos lhe oferecem, e deixe os pal'tldJs' Mas passaram-se os anos, e qUllncl,~.
Lr, Ex.', dcsconhcço-íhe, portanto, a ritos do Sr. Adernar de Bllrros. O com seus candidatos, deixe OS 1'11.,'-' '~.'scientemente, pUde apreciar o 1:\'
iese; quero, por 1&0, esclarecer que a cue V. E..,;." discute - e é 501:1 ~ ;SE tidos se entenderem em suas crísas, vêrno que se estendeu de 37 li 4-5, ill'3
pinha Intervenção foi por supor que aspecto que me prenuncio - é 'O- POl'qUe saberão como servir a N.,- sursru a meus olhos como aos de
'I, Ex.' neste' passo, estava represen- bre O. direito que tem o Sr. Ade111H cãc. Se amanhã o futuro nos Indic ,r milhares e milhares <re brasileíros
~:lndo o pensamento de seu partido , de Banos, na qualidade de Pl'csi. que certos candidatos não são víãve.s: e.!:,a!hados por teces os qucdrantes

O SR, ÚLTIMO DE. CARV.A.LHO dente de um Partido reccnhecído, com ·que não há aceitação dbles por par.e àll- Pátria ~m~ alIuma coisa s4;nlft
.... Em Pll1'hlmento algum, represen- brilhante. representação nesta câmara, do povo brusneiro, os próprios PB.1'j c- cando a extínção ao cançaço. l\ açu
~ci o pel1samcnto de qualquer pattidO, inclusive de prccurar quem bem er.· dos se decidirão, de comum acôrr.o, dagem.elo Nordeste~. Volta Redoneb,
~I[Ultll mal represento a mim mesmo. tenda, para falar acerca do que for. por um que seja o estuário de t'l- leglSla~;\o social, ennm, resumindo, '"
~cu partido nada tem com o que Mas V. Ex,"salle que uma coisa é c das as vontades do povo brasrlelr.r. recuperação do brasiletre- diante de ti
digo aqui. Aqui represento o pensa- julgamcnto de um político sóbre o'ltroNão precisamo. da íntervcnção 110 próprio e do Bras~l no conceito cl~'"
mento dos eleitores que me elegeram, politien, e outra ° direito do caa- Sr. Presídente da Repl1lllica nem de d:mais nações. :r;: aquele momento,

O Sr . .Unirio Maclwdo _ V. Ex.' dão, ainda mais ínvestído da. p:'esl- nenhum Ministro, nem de nenhW .ia ~"!endl o govõrno que Se estenneu de
pstá Usando de uma prerrogativa ,que d~ncin de uma corrente da Opillião "patente" nas nossas decisões. t}s 37 a 45. Talvez -tenha sido també.n
lhe é assegurada COIll0 democrata. nacional. Nesse senti.do, "'uaISc,lIt'r Deputados os membros das cíver 1S uma saucosista:

,,~ n., n "_ ~':' .'. ,_ - " Nêste instante, fala-Mllovament"l
V, Ex." representa (lpensamento da que sejam- as minhas criticas ao' SI', agremiacoes pclítícas ;;olb.2m cum}::;ll em ditadura e novamente a dJtadu' L
democracia, Ademnr de Barros - e eu as mano seu cl~v~r e o cumprn'a~ em prove". .o se apresenta como uma IncClmlt:t, f-3

O SR. ÚLTIMO DE CARVJ\LHO tenho - respeito e defendo o dirnto da Pátría . Oliulto bem, muito bel.l. todos os, r~glmCl; são llerenSllvels c.t
_ Não represento o peusamento de d:C

d
S. S'"'I CO\dno chefe, de um 11a•r- Palmas),. t', ru'lo,. se podemos admitir, em certr 3

Partido nenhum. Não poderei repre- tl o recon iec; o, de entender-se so- Durante o dzscurso do Sr. 1- momentos esta ou aouela forma ~,
sentar o pensamento de partidos, uma ore assunto dessa agremíação J'.:>li- timo de Car~olho, ,0 Sr. Car·)! regime, o' que não posso anrmtrr '"
vee uue 'liOU . contra conchavos, sou tica com quem quer que seja na Luz. Pres!de~!,e; deixa a. cade ~a essu dita aura que se prenuncia COl'.
I?S,D. ortodoxo, Não transtjo, não vicia. pública brasüeira. O que' erl- da prcslàencza. ave e OC"Jptrda í" as caracrensncas eue a estao !lIa!'

. . 'os fíco neste momento. é que contínua- lo S,r '. .Barros Car1)aZho~'.1." t «. canno desde a oM!!em, porque a OUU',faço eoncnavos, nao vquero negoci . mos na mesma tese. V, Ex." ,'"t..' t S ' -
Q , d'd t t""pr\'o r~'UCO ,", ~O_.. cre .aflD e nOl;amõnte pe, etu: Jl foi n-o sentido do Bra~n e eo povo e

uero ter can I a o pu ,N aplicando _ perdoe-me que lhe ·ligo. C L P d t
impm'tando'se yal ser denotado, mas _ os l'ecU1'~OS de sna dLaJética 11 lIlla a,rlos UZ, resi en. e, esta vem Jlg~tla ae! rn~snlOS mo",·-
que deve exercer o direito que ll,eOu, espécie de _ releve-me a lJolavr' _ mentosque em toacs OS cantos. o t

C t it ' - Fi a P "anto " lnllntlO procuram tillenclar a' voz li< I
torga a ons ulçao, . c, 0:' 'fuxico munieipal. V. Ex,· há de p:ltr!otas, pl:'ocur~m del rubar govern( !
consignado nos Anais da Câmar a q~1e comprecnder que o Deputado' Ad lutu nacl-onallstas e procu!am, sobTetuO""
ni\o falo em nome doe ninguém; fa o, Cardo,o inJciou o debate ne"ta ,.laS:l Imll"ltlr " emancipação economlca QC I

muioo mal, no meu' nome, sóbrc l't3:<unto de maior mtorcs~ nll- pai~es, extentlendo seus tentê.cul()s at,..,
O Sr, Carvalho SolJrin1Lo - Foi b1ico: ·saber s~ é ou não dJgno' dc ·0 Brasil, .silenciando a voz de UlTL

com' êsse propósito, SI'. DCjJ ltado, ser candidato à. Presidência da' Re- Elcy Du~ra, Contra es!a clltal1ura qUt-
que Interferi no .discurso de V .Ex.', públlca um homem público que pss:, , (Nao fOi re~istopelo orador) se prent'ncla eu me r('volto e rea)l'
o qUê constitui razão de mUIto ]JI'azel' ou não c~:plica1' a. origem dos ~cus Sr. Presidente, 51'S Deputados. c nl V101entam~nte, E n1\o venh;;m d!ze:.·
para mim. Não se! das raZões pelas bens, dia da ~emaDa passada, êste pler í- am:lnM que estcu usanc\o ·sl-o,au·'
quais V, Ex,'" trouxe (l nome do SI', O SR ULTIMO DE CARVA',H,O' rio, segundo a frase feliz do i1us:7e Cilmunistas. Sempre cOIl1'bati o comu
AdenHll' de Barros ao debate. Quero - O SI'. Jus~eJmo Kubitschek: não Oenutado Nestor Duarte, Co. a p l" nismo ateu e alJit~lda e jâmals a~·
crer que o tenha feito moV1C:JpOr é candidato da U. D. N. Ê l1lJSO ll1cle que elevou às culminàncias <la tarla seus "slogans·' oU ~Hlll ~ ••
aquela alta il1tençáo de colocar o seu O SI', Carlos Lacerda - Sej:; de Mesa a figura le:'dária. dJ Gene' aI "Inocente útil" na c:amp:um...
diséUl'SC num pl:1no apreciar o por quem for, FlorES' aa ~unha. E· o. velho gauc' :0, Ma~, nêste ponto, o 13rasll 1ntelrll
todos nós, Nestas condi;ões, si13ncia. O S UL I' E r,unJa a·titude romãntica que mai~ c enxer"9. e d:stm~u.e E. Sr. t'resldelltf;,
I'el, n'.'o o apartearei mais, esp~rando R, T ..70 D CARVA: ,HO o -

Por que V Ex A 11'0 apl'h<'n-ll firmou em nosso conceito e adml;'l- \~ o'TI,ortunlctaOe que ~~ fi'! "":l.reAl:nt".
'1"0 V, """,' lhe proporcione, e;n ou- - ,. u. ~, .. L
• lO ...... OUtl'O' O p""O l'ra eie"o" o m'l '·'r oão, pr~t-endeu ab"lt mão, ·daqu 'le a·MejO fazer tamb-ém a llefêsa 4a,1
tl'a opol·tunldade, mais J'''"ta •. l'efe. f J,'", • ""~"..., - V Ex'11"0 '~111 calldl··1ato ? pôsto. Então, num moviment<J. cc~· Fôrças A.rmada~, a def<'!sa do Ellérr.l\!',
l·C' nC."", atravl.· do brilho, da '~tell- . , n "". ..., •..., "" ~. O Sr Ca'rlos Lacel'da O U cL:latório, os lídere.l das várias ,< r- ri det~sa da Marinha e a d~rt~a Ih
"'e'ncl'a e da cultur' que .co"acterln , - . ' . - 4 c e~- , • ti 8" ""... A_" n........... t I é 11 ep - q t n V '.. ~e1tes pcUtlcas 1irigÍ)'am-lhe a,,"lo ",el"un"u ca, porque ou ou 'v·", ".-1
~, sua tl'e~'dante e ·Imp'tica 01'ató1'la, I'an 10 a .CD c çao ue e 1 ,~:. f' I I d t·- I'" ..... ~" ti·· S- !'t' 1 v~emente no sentido da que l'ecua:.3e o IC a.s es~as r=g CrlOS33 cnr:r~JrP,'

O SR, ULTIMO DE CARVALHO _ a <lemOCI'aCla. ao campa 1n1" 1 os rI~ sua de.cisi'to. foram para la empol'i'ados pelo &en~
Muito Sl',\to ao aparte de V. Ex,' estanques., O candidato passa fI;Jro- tido de heroismos das mesma.s; J)U'l'-
Desejo dar-ll1e uma eltpl1êa~lío. Pl'ieetadeprivada de uma dcterm,n::l- E foi naquele instante, Cjual1do t"l- (lue 8'3 cu 90% dêsses oriclais !)erlbll-

T d bate nOlne d 'lus'rc da legenda. V. Ex," não me vai '-,m- \'ez iJelf e,:alta"ão de ânimos que. I·j· necem n,o~ c'sernas cum~rl'n"A ••.·1rouxe a e . o o,., '\'enC€I' de .roue, mantém O, cand:la.to" ,~ n ~ <IV o.
S Adenlal' de Ba"I'OS que " "11.1"" ra.:t~riza êste plenário, que a sos; ia dever, honrando ,ua "·.ofl··.·o A ho-•.,'r, .," .. ~ Juscelinn KubItschek aman.aQo, ','ll'é- .. ,.. ~:<" ""ln1 u~ homenl de belll 1l0r"ue'J momen"âneamente se afastou do r~l: r.ando c. próprio "ro·I]·, ""'''''u~, ..···.1
1.1 a. , .., so t'unta .c"sl·nlwla, 110 quintal A) P .., ~ ..--... " =.

U les a M 'qual- ele 11."'01'11. s~ "lio!1 ." - ~ curS<' natural entre trocas de. ap;,r- 8U ou 90% servem muitas v'ze' ···saq e ~ ~ ,,, ,~n 'S.D, Quando VV, Ex."s propôem u sea " ~ , ..fazem péssimas reíerênci~ dàle, a •. . N - tes, e no dia .seI{Uintlo, lendo reco'te destacam-entoslonZ·lnquo~,ela trcnte!rlt.
tal ponto que o 110bre Depntadu Car- 110me " Camara e a açao, :)1'0- "razide por pessoa amiga, com o l'e· e do "Interl<lr e s~o ollrlgadoi. a ~"

I L ," dei u d respo~1er a põem o nome de um homem pu ,I:co 'at,ldos aconteelmen.tos. e.m joma1 separar aos próprIos filo.! "ois n<"';
os aCC1 a xo e .. ' ao povo das.tc Pais, E é llesta ' ..ua- ,.

111inltll p 'nta sôbre o Juizo "'le 1az 'llrl"'dopor um dos Srs. Deputac:os munlclplos em qu~ ""'rm8necem nh" ~ ..' lida"c o.ue o' Deputado Adauto, U.ar- ",. . I' ,..~
d emlnnn te honlenl "u'blico 8 :E.v ' ~ ','lnva.Iví:lo r.3.quele não direi In~lde:,'.te eXIstem .co egios $utlcientement,e, bOm,
O. '" ~. '~· .. oso, ~nlO ho~ne.ln públl'CO, ,procuro" .. 1 à

1 . 0 miel'ofolle e oa-o quo" dar U W ... masnaque.le m"vlmento (,11 plená.:'lo, lISS stem s S1IM eom"8nhelr8S, har,; u o , '~a'cus~ -lo. pal'a que êle /lO dei," (l,·la. •• I ,..
t eU pe" 'do .. - . ~-Jn5tat-e1 "ue, na apresentação da suas e.snu.>98 utanda com um orca-

n:spos a ao lU ..... -Isa qu~ há IU"I'S de dois .nos':' 'e" to d • tI liw ~ - ". 'debate S. Ex.• se referirú nomil111- men . <Jm~.s co mitado, e, lIot>retll-
O Sr. Carlos Lacerda - Perdia. Se vem fllzendo Cln vão neste ?ats me,:te à mlnha- pessoa, dizendoc;l1t 11<>, e.!:CMl1l1em, na miEtrfa ll.ouradll

permite, . responderei imediatar.\t!nte. O SR, ULTIMO DE CARVA' ,1'10 ~u me InsurgiR contra o golpe, p lr· QU~ há por tril.~ da tarda viStO!Il. :11
Não quis tomar seu tempO, lS elOis - V, Ex." J1&e que esta CâJ.lara .lue êle não aproveitava à minha dã mem811 8.nC'1l~M aue afl1('Cm 11 "'d,~
minutos que res!4\'ám a V, Ex.a, com não tem produzidO nada; qUe em Sr P"esiden~ e 81'S, OCnutados. o os chefes de tam!lla da cl~~s" mMh
um julgamento que não cabe a rnlUl, I'ez de tratlu do problema do c::s.fé, 11a 10 de nov~mbro de 1937 encen- do Bmsll: "arque êsse.s m!llt,1re!. acl.
mas sim, aos Illstoriadores. trata. (ie politlca. Quem cretou de nou-me 'com 10 ano.' de Idade. V'lS dados qu~ flc~m MS Ca!"rn:'l8. nll"
O'~, ULTIMO DE ,CARV.\\o.HO' politica em primeira mão foI. o •.?bri' t,ln10 tnlforme cole\!ial e aguardar'do oodemser confuntlidos.com A minor:'t

_ Mas em duas palavras, V, 11'..':,. Deputado Adauto Cal·closo,.como ;ldel hi dI' t das eternas .comjs~~es do t::x1A!rlo:',
,~derla 'tel'. revelado a apreciaçé,o que da U, D. N, portanto, t)uem e,Há em compan a' e co ega que era n - lias poll'udas comi..ctSôcs, ~rnnre t!~U3-

B d tid d V I>,. • nha vi~IDha, o ônibus da escola. (' o- d~ n·~. ·.·~Ital· e ."••'~" o·, mlllt-.faz llo .Sl·. Ademar de arros, c c~n' erra o e o par o e ,..... mo ê.ste tardasse, telefonamor ao "' ,~u • ,,~~"'~ •
~lnlll\ el'itando. Sr, Presidente, vou terminar ml' e<lrcandârlo, para saber o mot: ~O, re.s l)OlltIQ1J~jrcs. ~ternament/.' nrl'lln-

(J Sr. Carlos Lacerda - Perdão! f:' nhas eonsidel'nções. hipotecando !TIl- sel':Jo Informadas de que naquele dia rando conslliral'ões e ~Ipes /.' allrm'-
pénsima a minha apreciação •.• nha gratidão aos i1lt-tres colegaf' que não h9verla aulall. E'minha úr,ica do-se MS politlllos eit'is fn.l~trpoi(J':.

O SR. ULTIMO DE CARV,u,HO me apartearam, d - S D t d J 10 d !lara tentnr tutelaroreozime e ..o 81'0-
D t "., , 'O é I ti reco)' r,çao. 1'5,' epu aos, o e si.l~ pa~ tent"r J·'.l1~.,n1','11" p."óprl·' O"J;.,_ VeJan1 os Srs.epu a"lIS Q:l .ar- O que temo. qu:! o cJ:emp () . Y b d 1937 ' n nu'".. ~ ,,~

1 ' - C fé ""Ih tlOVCI!' l'l) e . mao à.. Naroa·o,·(P··I~as),'ido Progressista, 'Qua a apreClaçao ilustre Presidcnte a ~,o. seja ~ ~ ...
,<o Sr. Carlos Lacerdal ,.. . seg\lldapelo Ministro. da Mal·tina, O Sr, Carvalho Sobrinho - QU'.n- O Sr. Actauto r.üm C'ar!fO~l) _ '1.

O Sr. Carlos Laccrda .,.. :Mas V. que, u1ll3nhã, coloque deputadas den- do V Ex.n fala, assim, cem ta,lta Ex.· ereion:io se refere ao Gsl,Górs
P..x.", com cabelos brill1<:os, qu~reudci' tl'O de um su).1nlllrillo para "acr.nse- s'ngeleza (;eve-se dizer: "Como era Monto',.o
,azcr Intrigas ?I,.. IM-los", . lá pelas profulldeza' do diferente o amor em POl'tugai!" .. , A SRA, ",IVF.TE VARGAS -De

o SR.' ULTIMO DE CARVALHO mar a apoiarem uma "fórmula alta" (Riso. maneira n"Ehnma.
_ li: este o JUIZO qUe S. E.,:!' l'aZ do ([USO), Temo é que, amanh i, <lS O SI', Tenório Cavalcanti V. O Sr. llfecleiros. Neto _. 'Nem c ad.
,,;r. Adernar de Barros: não presta, "Jlraças" pcguem Deputadcs. ,etem- Ex" fal3C<'mtanta ternura que lem- mitlrlamos,

O SI', Carlos Lacerda - SI', Deflu": nos para aS,,,p'mltenciárias e .~s !Ua~- bra .~é',Q em álua f-el",ente... (Riso). '
~arto, V. Ex," com cabelos bnncos, morras, para "aconselhá-los li na? A SR.A. lVETE VARGAS - Ag:·a· O SI', RÓ11lulo de A'm~ida - F.EtnJ
com idade .. ; aC'1!l1pnnhal' Juscelino", E que ma" dccend:> os apal'tes. continuareI. ouvindo a nobre colega ~o;n mui'á

O SR. ULTIMO DE CARV~LHO então, oPoresidente Café Filho e:tl".rla Nêste inmente. niil~llém, nem eu atençiio. F'uihonrad<J com a con~,-
_ A ldi<de é ·pouca.Sou \'clhú ap~- fazendo à Nação? Estaria n e.ltl'r,lll1t1 '1'6';:rio. poderia afirmar se. em 10 de anÇa do Presidel1'eGelúlio Var~as, a
nãs do pescoço pam dma, . _ . lar a vontade das Srs, R~present".nte3 llo"embl'o de 1937. estando em.sltua'cão quem de~emle:'elint:-;'Jn.<j"eme)l~en e.

O SI', Carlos Laccrc.a - ·N:·.o ~ti- cio povo montada emU111 mandat' que de (lllsel'\'a~ão idêntica à de hoje..'E!u' como ~"nl'"0 • .co,.,.,,, Ql'P"(l'" ~""ff' ~
~onda a Idade! ... , Olll~ que Ull es· o povo Ih" 'CutfJ!'!>;Oll. Paço um '.orlo concorr\n~ria ou nR(l com o ~olpe (ue como gnnd~ dirigente de :;:st~ll" nf
pccialllita em certidões!... ,Riso I 'o S.E.'C." o E:-''1!1o, Sr.' Cp.f& nlllO s~ }Jl'ell1mclava e c-om a Tl1lldim~a ,do la ,"nh{l' a ...h:-n 011.. ""'1;7"", ~ d",.
Nào queira V. Ex," faz·2r. int,·: \a! .O pa!a que contulue a receber ~1l"~ relnme ~1)e.!ar d,a n'lltural sol:da1';e- pelto~a sabotar,em .ínttorml'",..t" lÍP.
Partido Social Prol;ressJsta cr !1Jlec~ arti~tnfi, gast(' d':ls intdros '0:11 clas d~de. afetlva que Jámai~ n~.uoel àqcye Ic~nfu~ao polltira dM\lel.r.s 'J",' el:J
perIeltnmente O' meu julgamento ue _ aHás, .~l'"ciosis~jmas. diz~m QLl~ h' m€ln de quem lUe. (lr"tHh') de te., o tamente. nesta l1{lrfl. pr?len;i0l'lJ ql''''
IOl'llallsta e de ilomcm pl\blico sÔ]):'e li Panlpanini é li!1da Oli.,o': _ que nol'lJe e o sans-ue. n,,<) Sel s'~. naqu 'Ie, aqui apenas discutamo< ~ro1Ier"o ,,'
G homem público e politlco AdO?lnnl' faça ~ilas excllr~õ~s de h"llcóp~ero, instant·e, aold.'lir.la R n.tUdançg do IadministraçáoQuando 'êl~s . J... I''!!
de Barros, MilHO que V, Ex,' dlS- que continue aquela -boa "tdA qlll! o regime. p(lrquoe significava Ilm~ lnci>í!- <J~"'~õ,< de I"'~rp..,'.o ~ n,,'n~ l':.?: ::;5

. .9l.~e •.~lr.O envolve apl'eciaçóes .01):0 Catete. () ~io NeGrO, outros Olalà- nlta nn.ra o DeVO e Dara o Bras.l. rclliAbulo! e conspll·ações. procurar;.:r;
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sas vêaes, rccla mar. do, protestando, 4
apelando, Pois bem, S, Ex.' manda
pnraltsnr de Um modo drástico a únj-'
ca esperança do Brasil CentraJ - lo
Usina Hidrelétrica da Cachoeira Dou
rado, A11 oE,tado de Goiá-s ,já In
verteu fabulosa importância, conüado
no Plano SALTE, confiado em Jel
asslnadn pejo eminente e honrado sé.
Presidente da Repúblíca ainda. em
1053, Pois bem, a tê hoje, não só o
Tesouro Nacional não velo em no5,OO
auxíllo, o~gando o que deve: agora.
o SI', Mini,'tro da F'azend~, silencio
samente, rápidamente. manda paran
znl' as obras. el elxando 200 ooerãríos,
Já, quase pnssnndo .fome, S,· Ex,"
es'á n s sua linha, íusta - a 1i~1hl\

de mandar o Brasil andar. cortan
do-lhe os pés,

O SR. OSWALDO LrlIA !"ILHO
- Pe,!,lstro com prazer o aparte de
V, E.'(,'

O SI', Gcorgps Galvão - Pelo que
entendi: do aparte do nobre Deputado
nor G~'n<,R~\'~"~ndo FonEecR e SIlva,
não sõ no seu Estudo como em todo
o Bvasíl se nrocessa a polítíca .do
suicidlo ecor.ômico, E' bem de ver
que temos no~nisté\'io da Fazenda.
um !ntel'PBsndo no suicldio eCOnÕlnlCO
do Bra~iLE se V, Ex, a, que foca
1iza o problema de Pernambuco, ob
~nrvn.E"ê t~mbêm o problema geral do
1\raslJ, poderIa ver as maB8aS·de tra
baIhp.do!'es que se acham. desocupad08
e enfr~ntam, pnl'tanfo, a mais ab'lo
luta. miséria. Coglt.a S. Ex. o SI',
Ministro da Fnenda de equillbrar o
ol'çamento, matando, ,jugulando a eco~

Mm!a nacIonal, Acho me51uo, nobre
colega, da maIOr l'~levancla o. assun
t~ visado por por V, Ex, • E devo
dl'ler que eu e meM cOl'1'eli2'ionãrl0ll
e8t.amos com V. Ex,a e t~do' faremOll
no sentido do desenvolvimento do·
transporte e da eoonomia brasileira.

0, SR. OSWALDO LIMA FILHO
_. Registrando o aparte do nobre
Deputado pelo Partido Tra.balhilt:í.
BI':tzilelro, repl't!Bentante do Dlstrito
F~d~ra1, quero declarar que, todavia.
não incorporo à minha. convlcçil.G o
pensamento de 8, Ex,', ou o seu JUl
gamento acêrca do Ministro da l"a
zmda, quando considera um interessa
do· no suicídio ec.onOmico do Brasil,
embora entenda que o ilustre titular
está. errado profundamente sob (!el'.
tos. aspectO/! d~ polltica que põe em
.prl1tica. ,

O Sr, C11aIJasRodrigues - .v,Ex 1

SI' Deputado, fez reterénciaao Ioga
ve, V. I!:x,a poderJa ajuntar o baba
çu, a cêra de carnaúba e o tucum,
llênerOl!l de exportação básicos na eco
nomia dos Estados do Maranhll.o,
Plaul e Ceará, nesta hora sofrendo
i~lmente as consequênclas dll polí
tica cambial errada, Nesse sentido
t.enho recebido telegl'Rma.s dOI órglos
de .cluse do Piauí, de a.ssocfaçOeB ru
rais e C()merci~I.s, pleiteando para a
cên dI! acrnauba uma bonificáção
menos injusta,. melrOS inlqua, e, igual
mente medldM. que facilitem a ex
portação do baoaçu. E' tanto mais
justa e';ta pretensão, quanto V. Ex:"
acresc~nta que, além deese aspecto da
politica financeira, desse ·llIPecto da
polltica de exportação há os corte~
precisamente nessus dotações do or
çamento vigente, Qual1~o.elaboramos
a lei de m~ios o ano passado, tlv.e
mos o cuidado, diante do deflcit or
çamentário que se anunciava; de vo
tar as mesmas dotações constantes
do exercicioanter!or para que as
obras tivessem ritmo igual. Diante
dos cortes realizados as obras não te
rãoo. r~tmo que 'mantinham.

o SR OSWALDO LUrlA FlL:IO:

o SR. PRI31D,ENTE:
Te mà palavra o Sr,Ouvaldo Lima

FiJ:ho.

Justamente sufocar nossa \''lI, Alil- císc haver liberdade plena para o
tei-me em 1937, até. 1945. precisa- exel'c!cio dOi diJ:elta& ccnsutucíonaís:
mente na época em que tínna pesscas c preciso que todos os pnrtídos tenham
de i.un has relações em altos pOStOS ca seUl díreítos assegurados: é preciso,
Reptiblica; entre aqueles que comba- sobretudo, qu.. 3 de outubro consagre
terun n Estaco Novo, porem, íama ls li vontade do povo brasileiro. E por-
con.undíndo o Estado Novo com o que, Sr. Presidente, a PTBninda não (Nüo loi recisto pelo orador)
per.ionalísmo positivo ou nezutwo de tom candidato, estou ;1 vontade pal'a S~'. Presn.ente, SI's, Dcputaucs, ocupo
• a" ou "b". Dizendo isto, quero In- Inlar , E&oid luta tremenda, alucínan- a tribuna para, na defesa dos inGe.
fornar a V. Ex,' que tenho auton- te, contra um dos candidatos e sinal résses do meu ESGadl<, das populações
dade para relembrar aquívi.re o Pre- ell .Iraque " é si ai de Lrlta de prcs- nordestinas qU.J me enviaram a esta
sídonte Getúlio Vurgus,mesm::. qunn- i ti[,io eleitoral e de falta de prestígio casa, acresentar à Mesa o seguinte
do ditador _ e isso e importante pc'!tico, Nõs, do PTB, não transigi- requer.mente: <Lê!
acentuar - foi o homem 'Júbi'O') no' renos: "õs, do PTB, decidiremos dos A guisa de justifienç[ln, SI', Pre
Brasil que já se mosrou .nais capaz nesses destinos sem medo e sem re- sluente, alí nnei M seguintes çonslde
de reduzir ser« r)ró'l";~S nnder o< ""'1- cuos, porque preferimos logo uma di- rações: <Lê)
vés de uma le~.islacão adm',nistca';va tu dura .o~m conteúdo morai, que se O Sr. saturiuuo Braga - Permite
que correspoude, ereuvarnenre. como estraçalhe ímcdlatn ments, a uma ai- V. Ex,' um aparte?
a t:stória mestra ao observador e ao 05:'\ democracia, a uma democracia de O SR, OSVALDO LIMA FILHO -
esudíoso isento. a uma das glande~ fachada, ouço, com mU1W pruzer, u aparte Ju
con.iuístns da d emocracía h,·u,·'eira. O Sr. FI01'iuno Rubim _ Sou como nobre colega, . I.
Qu< ro me reíerrr exatamente ti "C- V. EX.': não acredito em gol~e míll- . O Sr. saturnino Braga - Esta.
for:na da ndnurustraçáo IJ'ÚOJlCH e á tar no Brasil.. E não acredito, pelo V, E.x,·, justamente tocando numa
implantação do sistema etc mente runramento susterit.uío por V. Ex .• : tese para a qual tlV~ a. ol>Oj~Umdade
uma elas nedras ansulnres oa <.lf'm,J- ,:,s I jrças Armadas nüo estão de mo ,» de chamar ,a atençao. da ",asa, .ha
cracta polítíca e social. Mais alndn : algu.n aparelhacas, como estavam lj·POUcos dias, numa das ultlmas sessoes
quer.o aqui .dar tes:eml111ho- .1111 po"- 1 ~7, par.a um. gOIP. e n.1ilitar, N" seio I da...Iegíslatura que se findou, Na po
tante nesta hora - que >lOdel'l\ ser da l"õrças Armadas não há arnbien- Iítíca que o G<lvêrno yem seguindo,
uma advei tência para os ,>Olií,\CO' ei· te. não ~\,á 'ima 'para golpe, ~2S Para combater a Inflaça~, o SI', ~.t
vís da U.D.N, que, de Doa te, o):'e- sen~rals, esses oricísts que pregam e Illstro_ da Fazenda encara a SOlll~,"ao
rum hoje o golpe, Certa \'ez. c\unn- alimentam a Idéia de golpe são pre- do p.oblema. de Ulll, ponto de VI.,Ga
te o úlÚmo e tlI111ult,uado ôl'O'/~l'l1lJ dO) C;,1snente os que. tendo visto seus unilateral. eomo se lô~se um pl'Oble
Pr 'sidente Getúlio VarQas 'l~U'.T1dl' se o\:jetivos frustrados nas umas e l.ão ma dl} calxa

i,
de equliib:lO

d
d~sededspeIsaas

•• ,> .' li . t d dld '. eiculo SU'ir com a rece ta esquecen 0- a •
. p,'ocuI'avalll pretextos para Crl.ll-. 1e ell o po o, por esse v ,,O 'I t. i t ti J ·ue represel1ta
dHiculdade~ quando se "ru'lll'avagslgar o poder, auerem cons[:rva-Io, ce a mPOtr adn ss mda

U
' 11e com

' , , • d· 11' I" t,' 1 f" r o"que o aumen o a pro ç..o, sse -Imputar-lhe a mtençao e al o a. que o om.nam ~e a .. o ça, p. _ bate ao Inflac'onismo O· aum~nto de
golpe, eu ouvi do Pl'eslden'2 Varga~' 1" ' tem coragem,. nao têm ~ls:~osi~ao produção, sem' transoorte, não é :lOS-
un1a fl'asC', que não pod~r1a torual; par:l. de n~vo enft ent.~t:._,~, _oplnili,o ;.,11:- e _ -. ,"""f.., - , ..... 'f..... ~ -, .,"""\
pública dnr:1''nte o seu r,'lI'êl'l10 ma·'r bUC1 . e dIsputar elel9ao .nas urnas. r~~~~;'in~Yr' o~ 'tra~ã:ilg: ~~~:l.·;'7d;~a~
ql1e hoje pode ser Inscrita 11'105 págl-I As !"orças ~rmadas tem Sido o esteIo • " ~" l". 1105S0 Pal8 "tem

"no' da' História Dizia oS E'I' que e o sustentaculo do regime: noventa :t tlll1't'f·1 es to ondenada Vossa
..êies estav'am en'ganados q,iponqo que por, cento dela.s não co~cor~am j.e E~c~~bnc;1 a~~ e~o:;tar com 'o meu
el~, Pl'eS'np!1'e Getúl'o l!~rg:tS, n;- ~o ...o ;algum ~om ltOlp; ,!!1.llta~.: ,? que apoio, neste· sentido, porque o corte
derja pretender golpe. com.) '~p llao p.;d ra havela no BlaSII,Ex.p•• ncJ~, de verba não foi exclu.~lvamente
se iembrasse do proprio 'i:st,aeto NoVe>. !ufellzmente, sel'~ u~a revolução li!: qua:ltO à. Oentral de Pernambuco,
como se não desejasse <er llo} podlir macia, que se e.splalala '01' tóda .a ,Pa mM a tudo que diz relipeito a tram
um permanente lutador cont"a o gl'U- t:la brasil,eira e há. ~~ ,levar a lPlell-· porte, quer nas CJ3tradas de ferro, quer
po militar que fatalmente, e o gru- ,.dade, o .uto ~. a de••.. aça a ,tOd: os nas de radagem Ta'cmos de cam
po Que do~Jna' a situação "i fôrça" t'l~cões do PaL.<, porq~e, amm ses "ater e~a oo11t!~a. Préc:sª,mos' de
E' ísse n depe,impnto histórico, a re~- eLmentos nos colocamo no, rol da- transporte para aümentar nossa pro
pe\r~ do oensamento do Pr~sldente Qu~lu republiquet~s da f'11eli.ea Cen- dução e assim permitir ao. Brasil re-
Get'\lio Vargas e da sua ~rft,l"ia su- trai,~e ~ ~~ ;em~~d~~i;~~..~e~e~~~~ cu\>el'ar' seu equllibrio ecÔnõnuco',
pt'-ação do 10 de novembro de 1937. go~,1 o, s . . '. O SR OSWALDO LIMA FILHO
q"~ a<:ora acho oportUl10 ~rozer ao l·oli?ado O Bl'osll .perante O mundo, Rel/;'''I:ro com muito .prazer o apar-
., C··' "uGndo o Bmsil ja se eoloca em um .-- d:U I B

co lheclmento da amara, . do. primeirO/! postos no concerto das te, do nobre Deputa o Sat rn.no ra-
A SRA. !VETE VARGAS - Agra· .' ga, E~m favor uma daa malorea auto-

d-co ao nob;'e Deputado Rômulo de n:v Oes, . rlda(~B no estudo dos problemas· de
All'1eida. A SRA, IVETE VARGAS - Agra- tran:" lOrte no Brasil. E é com sa-

Sr. Presidente, prOllSeguindo nas d!ço o aparte de V. Ex,". tlsfa,lo 'lue vet'ifico ml1ltarm08 no
minhas cJllsidel'uçõea, devo dizer que Sr. Presidente e Senhores Deputa- mesr, o eampo, com~eendendo que. a
o que est.iio procurando fazer no Br!,J-" dos, a nova Cámara foi empossada;G polit ~a antlinflaeloll: ,ria do Sr. MiniS
BU é c:'lar. um mo\'imcnt- f,e opiniao Covérno ·hámultos meseE está na mã~ tI'O [Ia Fazenda está tomando _u~
pÚl>!ica contra liA Fôrças. Armadas. dos moralizadores do regime, E eu I'ume erI'ado, pOr desconhecer S, Ex
Eu me insurja .contl'a We estado de desejO neste Instante pel'suntar à Na- ai e..:igêncip.s naturais da economIa,
COlo'ias! E. aprovei~alldo a tribuna que ção, que. atenta, obser-/a o desenrolar pr!nr'alme~te em. reglões BUbdeB~n
o povo me deu, a ele eu me dirIjo para dos acantecimentos: Por que os ,n- volv•.las, p.ejudJcadas pela pollt.ca
pedir.-Ihe o respeIto, a consJderação qU[ ~itosnâ.l foram dados à luz do protf;,ionlsta r,:ue favorece dem:l.is aos
e a admiração de que as classes al'- dia'! Por que 08 culpados não foram E8tat(JS manufature!ros do sul, pre
m:lda8 ,sáo . credaras, Porque, se em ch~"nado aos tribunal.s? Por que as ,fudic~ndo aos Estados do. norte e do
wiÍllleros l1lCr.le' ·~s foram envolvidas, ponas das cadeias não se abriram para nordnte, E~tado de economia extra
Q('mo aconteceu em 29 d. outUbro e abl':gar aquêles que tinham os gran- tiva, aUe vivem multG mala da ex-
e'::.: "24 de agósto, em movimentos -fei- des culpas? oortzção de seus pl'odutol.a.grlco-
t~, eUl nome dellUl, não houve. oon- las. .
s~1lta aos comandantes de tropas, Ou- E:', presi~ente. e Senho:'es Depu~a: O problema é multo grave e repre-
t',ndo assinalar que no Rio Orande ,," do~, basta Cie pa lyrorto oco e vaZIO, senta. uma lnJustlça para o nordes
S:.l1, onde estão doi.s terçO/! do Exér- b~~:a de aCU;;lo.çoe~ incon~jstelltes. te e para o norte do Pais, injustIça
c;o ,!,~~~'iond, nenhum con1andante de Tc';tam falar, ja agol~';la sU1dina,~o oue, ~e avoluma se tlverm08 e1ll linha
t ..5jJã .'foi eonsultado quer quanto a eSI'lrito de 2~ de ago~.o, Mas, paU de ccnta. o confisco cambial que se
li n, Quer quanto a outro movimento, mil." como .para m~hal'e.~ de bl'a~U- exerce no Brasil, e que, salvo o fare
C3 politicos militares envolvem 105 leil'as, o espu'it" de .4 de agôsto t:n1 cimel~to da lavoura de café, promove
8CUlI prõprios companheiros, traindo- doi.~ sentidos: de um l~do, o sentIdo rã a )Jarallzação e a rulna de grandes
o.':, POl't'llltO. O que é preciso é que, tre::o daqueles. que. usalam. postos de setor€s da economia nordestina, como
se: êles querem fazer política. 00 que cOl',fill;nça para traIr o Governo; e, .de vem acontccendo, Basta cItar o caso
t,jIll absoluto direito, dispam a farda, outl'O lado, G sen'l;lo maior de helo- do agave, Produtores eonheço em
vist 1m a roupa civil e seguindo o lsrr:o e de abnegaç~o daquele a qUem pernambuco que investiram fortunas
e;'~pio de ";lsmhowér' nos Estados pec:Jram a ren~ncI~ de um POst?: na a~ave, e 'ho,1e se vêem condenados
t'r.! ·os, ou do \.farechal. Dutra no G~' deu ao PO\~ bmslleiro o sacI ift à. completa ruina, porque a polltlca
:[:"ã.';ii, venbam, em condJções df, ClO da próprIa Vida, cambial e inJusta, de eOllflsco comple
I~ ualdade conosco, lutar e dillputar, Sr, Presidente, Senhores Deputa- to da lavow'a que produi e vende ba-

Sr,. Presidente e Senhores Dep,uta- dOll, ceu nome da minha gente. qUero rato pela taxa estipulada pelo Go.
d.Js, depois de te.r respondido à. ,1151- dlzel' a todos os n~ssos detratores que verno. para. comnrar os pl'Gdutos ma
n'JaçãO co jornalIsta-deputado quar..o não aceitamos êsscs cognomes inju- nufaturados no Sul do pais pelo pre
à minha posição frente a uma possl- riClllos, porque, dngom em diante, ou ç-o ql'~ é Impôsto pelodolar de 5,"
vrl ditadura,. termIno dizendo o se- êles provam e a~ern, ou o povo que eategl,rla,
glllnte:. os p~ôr-":os mIlitares i!Ias trêr csta lá fora há de julgá-los implacà- O Sr,FGn,~ecae Silva - pel"ml~ O SR, OSVALDO LIMA 'FILHO _
a:·mas. como todos OS hOl',ens do Bra' v 'mentel (Muüo bem; muito bem. ta-mt'; I1u.stre Deputado por Per- EstÍ10 condel)adas à paralização.
ail aUcrcm c~lma; paz, segurançaãe Palmas). . nambuco, estou ouvindo atentam~nte O Sr, Chagas R'Jdrigues _ A po.
te ~,J,<llillidade, porque esta llgltaç o , o admirável discurso de V, Ex,', llti d t t bé j d' •
PI'oduz os reflexos mais ~raves ;ta vida Durante o ~curso da Sr~, Tve,- A politica do "Ministro da Fazenda. _ ca e cor es am M pre u Icara
do Po.lse t,,1~s sent!lnosC1ue eles co- te Varaa .., .o S1, Carlos l.lI.~, P, c· ll. política de cortar os ....s e mandaI' grandemente os interêsses dallcOno-

lt para de uma vez aidente, (te!,ra a cadeira c!a pre- o Brasll andar t1 ""I t !Il1a l10rdestina e de todo o paÍll c
mecllro a se lIg nr 11\'a e.mloração siclência que ~ OCUlla1!4 pelo Se- m u b Es' - a. nll; u ambélTl o provocará o desemprego, na. hora em
DOr tOdaS, acabar co ~... '. ~ t . 3 o S tá I e po re ta do de Goiá.s, Tenho qu eaté a Beca Já se anuncia no sUl.em nome· tias FOrças Arma~as, 1'1 pr&-, .har .RUI ...an os. • /lcre r o, ch:)rado RQUi n~ata Cnaa. por .,d1ver- 'do Piaui"
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o sa, OSVALDO LIMA FILHO mais poores e mais esquecídos doI LETTI,AS E PROBLEMAl;f gum sentido a tragédia de 24 de agÓII-
Rc~;i~tl'O com prazer o aparte de> Brasll, o Piauí, um apêlo a S Ex a UNIVERSAIS te: para que O goV€l'no constltut4onaJ
DCj!uLldo C;hagas Rodrigues, ilustrr: o 8r, Mlnistro da Pazerida no "en- que suceueu ao governo Vargas, re-
l:CJl~'ésc'ntalltc do Piauí. tido de que, na execução a que pro- , xmC1:r;~ILHADA lJl'Uwntt r2nl1l!Cn,e uma Te''-ç'w 8 IIUO

-';'~liCluind'o esta ligeira exposíçâo cede, com sacrificío. da politie,,' de i uma ccnunucçao ao desgoverno gc·
'Justilin,,~lv:J. de rneu i-equerímento .íc restríção ünanceíra, dr_ pclItíc« de II 1'j'ísUio.eie .1Uüde tun.cio, e m.ster que a COr.olIlulü"de
1l1J'C:"1':-lÇ02S. quero dizer que Dão D1S corto, use ele iustica e leve em cc\r;J~ junu.ca sejn mant.ua Junto a pr.mazia
'::1~)": de nenhum mudo, o prOpQJít0 r,'~~e. '~s tTI2Ü; e'obres são ,os n:al~ _n~- i _"o 1110c1:, como o Lrusu var , .;1\Ieles, yaiGl'cs rnura.s, qUg. LnItou ..o. era
ele· {~:.- i~J;c1cl' ~ »ruíticn ,~nfl8.cjonàl'i.3., C~~~-~J2tados. Ti\1çn,·!lO ~1J1T:el1ta t':'!,~!_; c.~~e uuc, o prObWll13. (L.\ SUCf.!SS'dO pre-, pcl.t.ca drnm.u.camentc cnccriaua
ÜS !l:,-:.lC.I

; l!L:C orp.. cll5'(,;uLo,. CU, os ::11s.. P::CiUC'!1:'t, ob:;'s;·v~çn.n. p:Jl'qnc. r.(~c':,,-ü-I ~~lh.~·.:.r..:w.l. ~;efa uma neuru (te t: ... que, i cem o zangue do desespero. na munnã
Cl:~;.' l", A~:,·.:C~HbJC1::l _ Legisln ílvn cl:; tenl(':1~2, tt."atfl:lCl~) d·~ 'l;:;~unt,) dCI lrJ":, ~:u:ro p.sa an.:i[,:J.L'lti' d~ nossa C.Hl.lJU- i u(; 24 de ugcstc.
':~;~'~: '~'·,<:1Ci:). ~~üo.ll1ale.sallLi~os. As tCl"ô~"::'e do nlcuE,~~1d? no Del):'H~n-i Ç.:~:"Q P'JUL~C;O-~:UC~<.H li11~ç'r-l'lO~ c~cnlo 'par"' " O [:1'1'0 L,La~ du cEll~did8.tur~1 elo go
~n" .:;;,I/;,~!:: .f;'::;,?Onl'l;'i~~", ~ c:ln:l~:~) ~.d:.;~ ~~T;;;t~~'),.~~ ?brar~n(>~.;~,~.~•.;~nlfn ~~'.~ .....,.~: ,; ~1 _l;':':~,~:v t ..,':':L(:U) 'l~O CO!1jtln'to 'r.:a fiJ ~u:.;.~! ·/~':'i.""[t<~lor, (iC, i/l~1~~;,.{; I1rcCl~ü.lnente o

~<~'" :~:l' C;;~'{;~;dX;~, ':;;;:"'~e:1;gt[~Z'ic\'~ ;;;,i;;;~j~;'O St~,~:,~~:,~~, n;;;lil:J.a jJ~:;!;{~i': I ;,;~~,P~,~~~~S~~~ll:(r;~:;~";~'~:lj, ~:'(":~""l \d'CZ; ~~~~~J~~ l~·:~;~~~~o d~o~\c,.~\\I~~t;.~~D~~e~~:
111.."';"" nl1nl~tro '0... ·.-'1("1 /\1' '1 1"- d'~'TQta '1 rr inha ·...J"'l11Cl .. n ..,. ... :)1\ i 1..'.1.'" 01 .(\...-.L ...... l8. OI, .....
~ •.;.~J.l .;.i . '""', . ;;,." ~.o . .c.. nn la, / t: •• ' ~,' "',.' ; - ,';~ :-' •• :" ."_.,. ": -'\,a'1..t;:'l·D[',c:on~;l. Dc: ,I"l):",>l\.O que a nossa uuuo, c'~!l~\. con"l'::lua~c.Q do qUCl'CrU1S-

'S~l~..r.. ~;; c,'"'l(JJ:Ollll.1 .::l? caroa do No.y'" .l(t~ .. m:1.:'O~.: ..... 0
1
, : , [ lrlUI."l C01;l>em :..L':l~?"I~' /.suceS5H:1 prC:l~(iC1J,:,-~U n~;D csra [i r;::;;'us I mo. E' 6r.it.c U viciu ulr~~u)ú':('l da can

''''>::'I''~'_,' ~'.Jl;C;~.l:D ~ fnta ~e o Sr. ~,'';'> :1}J. pl.\l1.~l,l,.'" .: l.::. 'N~~l~l,.. U'~1~ "'~.:.:;'~ I, um mu.ce da CJ:Zt DÚS--i,,2LUluc1a: que i did~l.tul'a Kt.:J,Ht.:;chck. 1\.10::" por pior
...'1.S .~·,I .I_,a l' ,./:;C.~lLI~ estai ~rccul'nndJ q-;, , ...111Lllor... d,E: (;t t~._ll ~.., P;:r..~ ?l;~~lS: cscu.ics VI veneto úiU':llsmnCn((; lnas ,I Que ela s2,ja, c urna C;8-11,Ci.id~1.tura. lC6ü!-
eon~'j~~;t,:..'l' a .rlflQr.~fiQ c:ll't8.ndD, nr~ ac sC~nc(,mcnt,c, ~!.u'~ ~L; (.i.~~'Ln.l.\.••.11·

I
'-l ; '·· d ': ,-'" 1 . , ._.-_ ~,-, .:' .' 'Elentc 18f"l'jnl~ tão leL·lt:r.:.1~1. COlTJ.O se-

"''''''.'''11''0 dos que . '" :'l';,} V'l'e do r:-f'1l'(1'11"'~1'Õ1 ~le rn·:11'''1r..s l1'"1n_1.- ~ .. l d U ..."lh
1 cc ~lOS.:l'l nüslt.tO c!n I .:-;, , > . ..'

(;H"'~'-':" .~' ,se el1r~qae....:2r~!l1 '.' ... , '-.~, .- ":-:.. ~r ':!_ .... '.L... :,~ lnce; 00 1tlü111":ULo 111U,l1di<-11 "CIll"'''Ó mai'-Il'lrl ['t ca.nd~cln~ura de,r~u.::.lquc:r de::; ofl-
C0J11 a l11flac:;'.,O lnns. dos qu"" C3''l1 eh i,:t~e11.s €'CJncmlC~.J.. '1,tC> 50 pal ,,< o I •• 1'· . ". ,.., ... 0-' '~'I ci"'s f'lr:'nC"',li~ qtl r • [ls"i'~ar[l11l o infellz
eHltJJ~jrec.cra;",l ' ..... " Pl8.l1i, come 0::\1':1 todD o !';orje.3te~: Q;laVC, CO Slue .nul~::a lolde,sdc o nn11 fi~:- i'~~~J.~-!",J.~~ ,:J",:~,~ " •. ;>;:( ". ~.. ~

O n" T .,::1. ~ d C I j'evn e"s~' VOI,[,'a s"o·t"'d·c 'lnfI11'nl'_j'Ca S::6Ull~:.l [.l'.r'.n(.L~ nucl'ru. UDIversal I~.~a~...:.e ... "w ,a~ll ..,,,~ m..,JS, 111.l.ellZlld:nte
~!, n, ,ao a un 'C! - "'u e-o ' " ,. u u ,. -- "o '" '. <, ,- , o ' e do"odn. p la 1t , - 1 d d

ta.V;l. sent:ld~' lá. atrás ~uvind; 1.:J~ C.10 oficial que recebi _ c.ortnd:t enl 1,ao S~. traLD., POISj de s3bcr apenas! s. ,-:s.... . ü ~ a,. ,a. aUJJdc::t. eú'. o
vil'o int~rê<sn o d'scurso de V Ex h 80%, tt'ndo 8ido reduzida pa~it ' mi- iQucm Vai sucederao St', Cafe Fllno [~resldente da p,cp.1011~D, qtle ,Jul~oU
~ n.t~ que -e~a"DU 'de ["'ar ~nio ti; 11'20 de C"Uq"i"OS ancnas I Per"Ul,-' na presldencla de "O milhões de habi, i ler nele Ulc1:l delegaçao legltnna de
'~er;~~ l'epetlnd~ há muit~ tfnl'lO!l~: belo ao nire'tD; daqúele D;'PaTt'u~en- 'I tantos da .America do SuL Não se tra-I pod~rcs ?~ra agI!' di~e~amcnte nR su
in. C'lsa O, Que e;;t::\ acaba d' - toa razl;"o dêse corte, 3 respos,a não ta apenas de evcngUur as qualidades cessa0 p,ocldenc,al, q~anelo era ape
Ner::'e.,:~ e o B.rusÚ' todo én aop~~me) trouxe, ausolutamenk esClsrJchlen- 110 elefeltosdo governado!' de Mil1o.S inas Uln,a extrallnllto.ça,0 de poderes.
prc';~ionísta . do Govêrno ue Cho"o~ to satisfatório, porque disse-me 118.- para o maIs tmportante carilo polItico IPor mu~to r:nenos ocorreu no BrasIl a
ao [lt'~ibioiol1ismo com ; ~tualp{,lí- via l'ec,ebicio OI'dens de Minist,'o ~:l Id!'naciOno.lictade, num rep-ime que dá[ Rev~iur.ao Cle ,30, por, envolver o Se
tic'~ "'mtlial. e com a licenca de im Fazenda pam faz·er uma eco."l,'I11:a \ tao grande paP.el, no governo ao Clle_\nhoI Washmg. tonLUls na sua S\lces
pcr:a~io, CO\1tra a qual venbo lutan~ de 3D%. e. l~O enta~'to. em re'a9~o fe do Poder Executivo, Trata-se de sa- são, ou, o millt2,nSm~ hermis~a, por
do na. seis anos aqui, infrutiferamen ao Pia,!!. o~de maIs se nec,'Bslto bel' até que ponto <:' Brasil cst,á madu- ~~"O!VCI os; o SI', A_on~o Pena. na
te, POi." o Govêl'no insiste em mln- o. reducao fOI de 80% ! ! , ro, em sua evoluçao democratica in-I u~ndldo.tula DaviC!. CamPIsta, Bem s.el
tê-l:l tendo acabado de prOITO . I O SR, OSVALDO LIMA FILHO terna, e em que. posição secoloc:a na que os te~lJos sao outros, Mas sao
par [l.f.llS dois anus. Num pontoga;o~ _o. R~gi~tro com praz'e,'o apar'e de luta universal entre os"regimes de li- otl:rosprec~amel:te n.o sentido de que
ré',l V Ex" estã sen do Iniu to' I . V. Ex, , berdade e os regll11es de autoritarismo o en'o da hIpertrofm do E-"ecutlVO ou
com' o Govfu-r.o' QUll~dO 'Sd' par", Quero deixar.. SI', P"esidente nes~ Tanto sob um aspecto aomo sob ~ I o da intervenção das Forças Armaae
cor~es ol'camentÍirios, Se cgndo~~r~~ ta tribuna, aadvertênoill, dos" hom::>~s outl'O,pellSO que o Manires~o dos Mi-I' no camJ'O politi?O, ail,da são mais gra
não tem c":'111o pasar essas obras êle d? Nord~ste ,de 1ue o.F~1?nao, ~d.- litares e oendôsso que lhe deu o digno ves, hOJe em dIa, do qUe o eram no!
sõ pode custeá-la" emltlnd 'el- 1'3;. contmuaE nessa, OOlLICll, ,su,clda: Presidente da Repúbllea representam Itempos relattvamente tranqmlos de
moeda portanto, encareeendOo P~da N:,-o foi 5er.~;0 por uma 1l0lItIca eco. passos de retrocesso no caminho in. Conselheiro Afonso ~ena ou do Se
ma:s a vid:r que o puvo já. não. de nomlca erronea, e oondenáy~l. CJu~ terno de nossa prep:traçãoà demacl':l- nhor WashIngton LUlS,
,sUllo"tar pc Os Estados Umdos da Amenc 1 ,5. cia e uma colocação Incerta na iuta Hoje em dia tôda extralimitacão dE
-' , empenharam na Guerra de 5ecessao '1 . ' ". ' d -
P t t to d' 'n'"iididos os interêsS'\S econôrricos umversa contra os regImes de força, poderes, qt!e1' os governantes civis,

Ex oco; an o, es u e acordo com.v d· P , t Narté be ef'riâr'o O que cnxacterizou a era getuliana 50 caso do Sr ,Presidente da Rep(:bU·
geI:'lJ nq~ta cr~tlcail que iaz o.polltica d~ ta:Nase%r~~c~ouistas:e oUsa:, p~. foi uma ,falsa aseensã~ das ma,ssas. A co., quer dos chefes militares, no case

.; . ~.c ras vem seguindo há. oliado.. r essa polítlca a.grand~ sua tntrms6c~r:m..big,U1dadefOI pre'" o "Manifesta, dos GeneraIS" ti um
~~i~nta?'~t~~ de'dcadal dia, conceder ~açã.o n:te-americana,mais 110 que s~meste acomcldenCla de uma evolu- passo no cammhodo neo-fascismo,
do or, ~e "."ao J ~~e ra. arr)llnall- pelo interêss~ .da aboül)ii,o da e,cra- çao benéfLca, como ó a ascensão das E já agora o problema extravaza
bou m Ilor, .. azonas ja aca- vatura marchou 'para OCa05 Imassas li uma participação mais ativa elo nacional para o. internacional. Já

ir o'JNordeste esta-se acabando. e C<lmo bem afirmou, 1aqueia ()~a- com as 'elites ,no g"vêrnoda naciona' não se trata apenas de consignar uma
~linl~sl todo vai por êsse m~Bm ... ~a· sião o grande ameticano Lincoln, lidade, - eom a coloc:lr,ão maléfica de falsa solUção interna para os erros da
essa °ooIJi~r:;rOB~,e luta r:QU1 contra uma casa dividida oontl:'a si própria uma, oligarquia .lmprovisada. de uma éra .getuliana e um 'desvio de rumo
Ie ;', 1 " .go c rn er V, Ex.~ não pode sobreviver; nclmmlstração immevidente, de uma iniciai para o comêço da nova era que
mo ~iil1a compllllhla. '11: a advertência que 'aqui deixn aos klf'e'"'ío catastrófica, de um otirnls se Iniciou em. 24 de agósto de 19ó4.

Re"ls+l'; ~~v~ªg L~MA PILHO - homens públicos do Brasil. CM71ito mo pro"ressista especulativo de um Trata-se de colocar o Brasil no rnes-
do oS;, Trlstão J Pcaz~ o aparte bem; lnuito bem). mito pcrsonalísta de uma extralimi· mo ealllmho errado dOS que reagem
De utàdo MJ a. u a nobre tll~~ o de valcres mOrais el:presso no contra o comunismo pelo neo-IasCls-
a dizer a l,orEx• ~~ ,Ger~~ Tenho O ,SR, NELSON OHEGNA: fel1óm~ro tremendo do ~:hamado negó- mo, QeCJararlo ou dIstarçado, E' o 'le-
nhe'la é Dl' u~' a m estra- cios publicos, . numero macartISta, nos Estados. unt·
da:le fh1~ne~ira aaf'uii~i;~ de ~us~~r- Sr. Presidente, peço a 'palavra, O correti,'o a êsse dcsequl!ibrio nãG QOS como e o lenomero ,peromsta, na
vêrno Pedel'aI só se 'faz a tre o .o~ é a substituicão do des"Ot'~rllo por Argentll1a; e ofYl'anqulsmona EsD,a-
lo.ç(b ao Nordeste, Qua~~o ro;lrést;: O SR. PRESID1:NTE; um dirig[smo qualqUer, Vi;;do de Qu~l- nha, como e o l'lcssurglmento do nazlS-
belccimentos bancários d S· fi Tem a palavra o nobre Deputado. quer quadrante que seja militar ou el- mo na Alemanha; e o caudll11lSmo CIOS
Sof!'em de qualquer mQd~ li c~~l~ v,i1',Ill31s sim n pr::itlca efetivll das ins- "'~l1la~as ou dOS, T;Ujlllos, sa ~lllel'loa.
a mão generosa do Govêrn F d . gl C SR, NELSON O!'dEGNA: t1tUlcoes constltuc!onais, F,' i'Ra que Latma, como e .i \oltu do part,do la.s-
e ~mite-se para assegura' g e era, .,',. de.ve constituir, no luenos t1n 1I'lomen. Clsta na 1tal][1, E' e(ll toda a parte
.!O do Estado balldeirant~ Jrogr~- ,(NaOJOI reVIsto peto OTClctOT) - Se- to, a es~õncia dn era p~s,p:etllli~,lla, ao lULU1CiO, (lO ll:tograuslllO Il:a"lIeIrO
no a;ual \'nl"êrno, foi 'J.ssim noas~ nnor p'l'eSldentll, no momento e~ que B' pl'ec;i"~l q\l~ ? ético n;'o S~ dissocie "~ram~:n~ "atr~~aancl"', 'I lllpercr<J!l:l.
vêrnQ passado quan o. c' C bllh - o a NaQ,!o esta, realmente, preocl,p.lda do 111r;llzc() , Tedas {lS revolncões. as C(,. Anco.lllltde "".)10 remedlo contra Q

dI' cruzeiros dos ági-;'s J~st~nadooo~ con:, gl'~ves problenlQS, a pal~v,r~~,os mais dokros~s c, sano:'e!lt~s Dn~ , d~torl,~8.I'lSm,o., wtHuts.no SlllO, s,o;letI.
lavoUl'a fcram empregados em o dep ...tuaos constltullll11a can,l.bUlç,UO corpo scol~l. se flzeram em nome dc co, ""., o tra,ame,1to luls ..m~n,e no
prést.imos ao Oovêrno Luca' G- ~m- fi. solução das questoes naClonalS, i\I- urinclnioe éticos, de Cl'lJl11wel a Lenin Ulwpat,cq·polltlca do "SU1111la SlllulI
para o pagamento dos ve~cim~! ~ez gUllS lideres es~üo dando os seus p"n" para s6 fabr nos últimos scculos, .~. bus curan,ul'''., lr.Jetemos autondaue
do funcionallsmo em atraso . uU'05 tos de vlsta. e fa~endo, allrlnaçoe" .de cisãn entl'e o ético. e o jU1'id.ico c que nas vems pollttClld0.0S püvcs para. oS
unidade da Pedel'acão. E' naquta prlncipios, que não podem ficar per'·· cal'l1cterl:!oll essas re~'ol1l0ões ,Tõd~s CU'''-1' do au':01,',,·al'lsmo, sc o rnetoclO
essa, polltica de. doLs pesos ea:031'11 did~s 10m dos Allalsdest:l ua:l<l CIO elas rompe.rarn violentamente com o vaCUlICo ou nOmeJpirtlCO .da bons re·
medIdas, que nos batemos pOl'f)as LegIs!at!I'o, gein'o-me especr.aJmel'ltc oassado hiRtól'i~o, inVcl'tarnm ou das· smtados na medlclllU, da pesslmos na
l!Iue largamente denltm" beness~lC~ aos ~rt!gos pnbllcadosno DlarIO de truíram pela fárça as institui~ões vi- pDiltlca, O corpo SDélal mte reJlr~clUz
fav<'res para o sul do Pais já enri- NotiCiaS de dornllt~o proXlmo paSSOlQQ, "entes, ~ llll10Ule de t::ua l'2V"<""3C o corpo humano, como. que:'lanl os
queeido por Euas cond'çõe: natú ' um de autoria cl.:sh:;" grande moer· ética, Ora, no piaM da. vida pública, "org:lIIlclstas" da :lOC10loglll sa!u~':;l1sta
l) '1elas ta'ifas proteci~nistas e r~:. prete da forOlaçtlo, ~ ~1' situaçãoura- n moral sepnr8dn do direito <que é do secuJn p~SH,ao, E' de outra nittu
ceI'ta fnndo na carne dos nOrde~tl.. sileim, que e !ristl<O ,~e A.talde, e ou- u:ma ética cs])eci:ll\ é tão grayc e pe- re~a e m;,ge outros l'emedl<ls~ L\ dee;
nos, sangrados na SUa ecol10rnia tI'O de Gustavao Corçao, dClSgrandes l'1!!,osn, parl' o bem comum, como o dl· peito dasun ll1egavel annJog'lu . Para
empobrecidos cada dia e cada vo;l1deres cat6Ucos que vêm dar .depoi- \'eit~ sepl\~acio da moral. . corrigir os males .elo autol'it.a,ismo O
mais . - . mentos 'impresslonantes, serws·e dlg- N(\o basta, pois, 1U~roc:tl',mO,IVOS de l'emedlO e a llbercl~de respons!l.\'eJ, Nao

? ~1', l>!lcrY'cos Parente _ V 'Ex," nos da meditação desta Casa, ptlra ord~!llmor~l para 'justificara ~uul~- e orefol'çamento ou mesmo; com" no
pelmlte um aparte?quesejam. transcritos nos nossos anais Na~"o jUl'fd1ca ou mesmo uma amea· cas.o acuaI que cstamos dIScutindo, •

00 SR, OSVALDO LIM'fl. ..~HO bem como, Sr, J?re.'lldente, o teiegra- ça, vel~da'que se.i:l, dessa subversão, extr~limitl\ç1to. ,iur!dic~l tlas Autorida.
- om multo prazer.. ma do brilhante, operoso e combatIVO O· "Manifesto dos Militares", 'tIue o des, militares ou civis,

O S1', Marcos Parente _. Tenha advogado do 161'0 do Rio de Janclro. i1u~tre t'l'esidenteda República acei· , Asfôrçus I~ilitares, não têm que se
inicialmente, de me :ongratularcom Sobrall"lnto,sôbre ahOta.que,estamos tou como uma manifestneãoconstltu- ,manifestar. coletivamente, como em
V. Ex,· .por ter sido V, Jllx, a O .vivendo.• ,Aceltalido ,a Casa .n.mani· clonalle'(ltima, é Urna ext,rnllmjt.n~ão mó. horno lizEI'am, para nlJontaI'Bo
Deputado C1u!·em .primelrO .lU!:llT fo- festaQi\o do ,pensamento .dêBBes.grande.~ de seus ,poderes constituCionais: er.e- pais os mmos 11 se;:\!ir. ,A nâo ser que
«lU nesta O..mara aasuntes de r:ran- vultos da 1lonsciênclaUvre ..b1'aslle1ra ""eselltapelotl1eno~ U1'11\ ,ameaeadp requ'Cira, r,l'::ei~amctlte,sajl' d:l'or
de import1\ncla mormente para nós, estaremos sos ajudllndoa:nós:mesmos subver~iio legal, E eom Issoumn .volto Gem .Juridic~,emnol11e'de um impe
no

jrelestln08bQ'
Em

d
segundo lugar, de- na' soluç!lo.dos IJroblemusde 'lntel'ês ,no-ceoticlsmo :jurlrlieo que con~tit.u\lI ratil'O ét.ico rio tipo l;antiano, d~sliga~

se 0, eo~re ran O o 'peIlllamento de se danacionalitlade, \tm do~ .1Jontosbási~os da ér.agett1- t!odosm objeto e de sua f~nte .. OsXli r:xpres r::~ /Ul
d

UI, I1l
d

qualidade Passo a ler"Sr, P1'esldente, :os refe- liana, ParA Olle ·na .linha . ~P nO~"A t€rmos nwd"rarlos, tamo do manltea-
en e um OI lletadOl 1'111011 trabalhos: evolução histórica Interna, tenha ai- todos rnilitnw, cemo d.~ discur~g dO
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Pre:sideste, os motivos mcrazs ,'r.ue =1 Apeallr de sua abundante prcGa~,8o, ! aíssima o. lógicl" (';0 j01'n~,Jjsta,: e Iaceitar a poder com 'l.i:eb;,~~ d",~' 'llS"
eoutl'os. invocaram para jusuncur..se, êsse ponto não me parece claro, Ora. ,i corno um probk-rua de' trd mont« só ntuícõcs já constitui, por si ~:), um
nã.o ccrrigcm. ?c modc.algum o .9csres-1,~h~ G jorno.HG~a que nüo deseja a in- ,! iC"ln a lucrar COIl1 a nu.idez do díscur- ato 'ele dC!}1211CÜ1. ou de [~ravc 1J..;r·.~:.· ..,
peito .sucstanciat 9-- orcem junuicu vi. tcrvcnção e ClUC advcrtõnoin nno deve ro, nós pc::imos, pn;'n, f'O\~êrnonos~o! 5l:da:le 11,~,lltic·.1. A(~r8,~,~;en~:'.r,b r.11't (;:\$

gente, em nome cc uma O.l'd,cm, lno~'~l ser con[ul1tlid~... com de~'~:·:o. 01':)' ~q;(1l1'" e s'.lbs':'-:jt:cntc troca de irlfi::ls com os i l!~t.0dnl'aS, a m.ilit:l1' l' p10r du (:<.;~:' t:.
1mp8ra~~".a, ou ~Q urna C:{l;...:nc.<l 11.s- ta n lntcr\'cn~~;o corno nccc::::':;(l,l'la n:l ... , 1.;Cl.;COS leitores iJUC nos honram ('.?ln, crvu, c que .a m.iLLn( C]~ll l:dl.~:;:';; elo
tór~~G ~:1~\apJ.tu':,·~1.. . ' , qnc!a. cvrDt'.l:11irb.àe. c portanto CO!11ü,' ~La nt.encâo, que o 101'1)~dfst~ Ca.j·]os I :'iC:li~ é a pIO':' dc. tôd~s, Valeurl.L1i ,',

. ~,~o c este o Jj~~llC~ll:.lül~,lD para C~l'- remérüo c1(sc.i~·~·,;c1. I Lacerda i10S' liberte' clo.S nCl'Ple~:lda .. l ~l~6,~~,io: a corrupç.,o dn Ótipld 6
1'~t:~,)~' "?s. ln~lc~, ~ue ~l,GnS ,1,~GOU (~', r~,r,: ' No $8U ~i,.sCU:so pl'onun~iadD na I eles. E ,110S, ·cligr:: "N,ti,o. l;le~'nlo n~-I pe,'SSlm~. A dItadu.1:U, ? ra"nto ,.::J:or
gCt~ll:All:I • .s~ a c=tnd~u ...t~~a ,d~ oUh:l., ABI, c p~lbllc.:;do nn .IOTl?bunn da CI,uela hl1JÓtCSC '!1:i.O tle~ejo o golpe mr .. I q~:t:L~to nle~ho~. r,/~~"',l)llCi",~rne.. ~~~,:It:)
nauoi ,~c M.nas dCI,c ser cornb.itida I!l1Pl'CI~SOl' de 27 de janeiro lemes litnr". Ou então: "SIm na hiuótese : ]l.01 a, longo ale.,ncc quando rnc.nor
:pElas 10L'~.as, d~~1~.C~~;lC2.S, e, Pl'cc~a: o sczuínte: IlOt! ~l1COnÚ'nnl0S Iso1uç:.ão da .perslstõnclu ,da cQn'díclatuni em!' p;-~r~~c no :~'w:r~17nto qu~. pass~~.~. ~1~,.~~1
mente pOIque lep.e.e.1t~ ? C.O:l:,11l.11~. !r.gal, democrattca,constitueionrd, questão, eu desejei c desejo o golpe' ~.lal:a ~ c,:,~,~p~o,~e ,;c.on. R_c". ,.,1
1lJo getulista . O que essas falças de (.,.) ou o país íntíeado de dece _ militar corno quem deseja a arnnu- \ na a história ICGcnt; do mune» pa
mocrancas devem ínzer é apresentar õcs i á f ti' • tI' b' , • P ,-' , •• • '., ra mostrar que as Iórrnulus de sal
um ou mais c:mdidatos que represes- ~~r; a rditaa a.me.1. r,:ira ~ r.>:?ljle ~~açac . de unw:;, p€rna gan~r€nad\1 , vação e de união nacionul, quando
tem uma reação nntíqueremista legl- dos' o. dinsdUl;, à q~al me 1~:1l0 to- ~•. so~letur!o naO,lJerCa t,eml}O CO':l, a têm algl:m sentido, possuem os be
tlma, mas l1ao Jançr',l'·se na subversM, r,~c's~ e;l" nao,' p,OlqUe ~uella, m~s 1l1umgo ,Ima,gl?aIJo. ~u ,d.espreZ:,',el!lIló,s, ou sustenidos das marchas to
direta ou in:lIreta, ti) regime, por maioS P a-' •• m, " te pOlqu,e a nao dese,lo . que lhe ntrl1::U1 o. gos,o pUlO e slm- talitárias E terminarin. dizerldo que
desinteress:1dos e eJn'ados que sejam ~.l;:;e t·o.s que .~.\Q deseja a mter-p1~s do g~lpe, .FlqUe na "pauta n da a situaç1\o d,o pais ~hegou ao Jusce
llS seus Pl'OpÓS:tos. De ouLro modo a '.Cl1>._0 que na. 10.,lca ~,~ conte~to se- chcunstimcla plesentr, d.. ame"o,a 11no " no resto, porque o~ melhores
que veremos é, l·óaln-.,mtc, na ordem rm 1.le~al, antldcrr.ocratlca c mcons- C~lllCl'eta, e dl~n. francalllente. 'bNl se obstinam em tratar a matéria da
nacional, um retroces;o democrático, tltuc1cnal. Cl1Cga fi zang:n:~se com smu~~~1S ad1mrg,v~ls, ,se!!! pa1:aleJos politica a partir da SUptl'cstrutura,
uma perp8tuaçft.c. à:l~ lutas da.civills- qU~~ seja capaz. dc confuncllI; dmg- e:.?ou.ntes, se ~essa hljJ~tGSe, Sllll. ou d\il.gabinetes, das combinações .semi
mo contra o lllllltarlsmo, Cjue IlllOl'ta- nó.tlCo com deseJO, e mais ~ll1a? ~om nao, deseJa n. mteli'ene~O ml1.lta1. , maqulfvcllcas, e rventualmente Cla el
lizaram Ruy Barbosa. uma continua- qu:m, ~esat~l!to :1;. essa , "merldl~na Enq~anto espero o escIare~lment? rurgia de verruga" a que emprebtam
ção do estadonoviElllO ou uma integl'a- v~ldad~ ~ a ~Istmçao entle adv~rten- deflmt"vo, que o autor. pode dai. valor transce:1dentaJ. enquanto o~'
ção politica do Integralísmo, E: na 01'. CllI e, illt~npao _"torpemente msmufi." urna vez ~ue os textos, sa.o amblguo:;. problemas da imanênCia poJitica os
dem intemacional a Inserção do Brasil uma par~lclpacaa Sua nos ~)renarntl· eu. antecipo a. r~clamaçao de lOG1S problemas de, :IentJ'o, da vida e da.
no número dos paiscs que. no cornba- vos POl!tlcos d.o golpc. Pala refôrco, cmdadosa coerencm nas futuras co- alma de um povo, continuam atim
te ao totalitarismo comunista, se jo- ~'e demonstraçao, o brilhante jornfl- locações do jornalistn., numa ou <lOU- dos às ul'tLgas, ou entregues aos aven
gam nos braços do totalitarismo neO- bsta esta~elece a paridade entre suas tra hipótese. ture;ros. E na peroração. engl"cl!;san-
fascist:l, ,~,dvertênclas de hoje e aquelas de S~ \)jClrnalista deseja o gollle 1'.0 do a voz, P.U diria que em polltkn é

, [1950. Nesse paralelo ficará evidente caso de persistir ou vencer Juscelino!) mais fácil ser sublime do oue ser útil
Tanto um como, outro êI'l'o devem I' que o sr, CarloS Lacerda nãei deseia devo;) então, recolher a veemência com mais l'ácíl preocuoar-se 'cOlí1 a salva

ser eYltadcs. Tanto :una como outra o goll}{) como n1\o dese10u. sob titulo que qualificou de torpes as InsiIlua- ção da pátria dO qu~ ocupllr-se da
1IC1lu9ao l'epresent'.m \.m desvio àa au- alf:um, a vitória de Getúlio, Nes,.a cões de partieillaçáo sua nos prepara- sa!vn.ç1\a de um partido, z infinita
t~ntlca Iln,ha do belll:, C,omum ,qU,~ eS:ál Pl'opor~ão, armada. p.elo lo,::naJist,a, as Uvos do desf~cJ:0,' Existi,ndo a amea· mente mais fácil del"rubarum go\,i;r
~lgmd.o uma soluça0 constltuc.;)Q••I, advert-encias ele !lOJe estao ]1ara as ca e a pl"obabllld:ldereal da molés- no do que soer\';u<'l' um povo,
lStO é, J:Uldlca e mor~l eonjuga~a~en- de 50, como o ~ollle de amanhã para Úa (Juseelino) é natUl'al e l'azoável Bem sei que muitos ,>erguntal'ão
~, e, nuo uma SO.lUÇ~O r:vD,i~C10nal"la:1 n. oJi~llrqula Vargas, que, se aritecir-,~ o aviamento, da Te- q~e tenho fcito eu, de útil, de apn
llIto e, de uma étlca mJu_ldl.(!, se n~ Entretanto, lop.'o anós a slluracitnda ceita, Se o nais insiste em se meter clável, nesse .pl'Oprama Cjue melrnco.
sim me Po~sof.exPl'llntlr,' quando }aol r-assagem OlJde o lideI' contral.lÕe o numa esoéclÊ; de .circuito da Gávea, .llcamentesltuo no ~ondicíonal e, nG
puramente ce orça. 18 o é•.nem .':;a gol~~ 11 solucno legal e declara oue é bom ouc desde já. se provid<encicm imperfcito do sUbjuntivO,,A1 de mim,
nem jUndlca e por conscgumte e.•., l' I aê,verte 1'l0rque não deseia. lemos: as ambulâncias. sé o 'amari!o remé· pouco tenho a apr~sentalf. escrr'li 1\
lhesca e d!tatonal . I "EMa seria a soluC):io extrema, o ne- dio é o' único para a cventualida,lr Ivros: dOI'. aulas: escrevo artigos, Aiu.

Antes d~s eleições de 3 de outubro rhro ext~emo ... " Perigo, mas soluc2,o, que se delinea. ,então é louvável (l1le de! tambem a ,fundar I!-rn )o:nal I'
tive ocasião de escrever que preferia Perigo, mas cirurgia l11eeessária como o médico entreteIlha conversll"MS p:ou~o: Quase na~a, FeIto o Inventá
mor, ma solução pelas urnas a uma se vê em outro t!,peho do discurso: 11révias com os farmacêutieos cln re- 1':0' S111tO nas maos um panh:1do de
boa ~cluc.ão pelas armas, As eleiç~e~ "., .nara. evitar a vlt.6l'ia (do~ "1"'1'6- ,"úlllica. ACho até que, apal'tir d:l- c.nza que. o vent{l' levara, Ma~ nesse
provaram que o B:'asll não está assIm rios) será necessário re""edlr em ouela convicÇão. daquele dado de p.curo,..ne_se quase nada, o leitor de
tão verde para c regime ,d~~nocrâtico tudo o que já caminhamos np,.,~ '}als, éonsclêncln é dever de l~atriotismo mem~" la fie! ~á de testemunhal' q~e
co,mo llllre30am,' os impaeientes os Cé-, atra"'és, elc um, doloroso g,Oln~ mili- coon,erarr:os llre1Jarativos dess:l in· 1 eu ',nai) greelse1'esp,erar () ~no de 19Jõ,
ttcos OU os totalitnrlos. Se realmente" tar". Doloroso. sim: m"-s neces5~.rio tervenção que visa o aborto da cano p~la sa e.r que o Sr. AsSIS Chateau·,
a 24 de ag6sto d~ 1~~4. comec,ou maa! Parece 110is que. na eventllaJidnde dic1atilra ,Juscelino e a rR.lpagem de ;l~~d i~~ ;?Oijl urrra ,candldat~:'a
nova éra para n pO)lt!ca mtemo. a ,lU-I cansiC:~~'ada, o J01·n~.Iista lnst.ima 111M Clteronas instituições., . ' _ ~b i a , s' Jsce no. para d,s
terna:clonal, do nosso pais. esa c ai d€seja o golpe e que, por conse~lllnte Ao contr{~rlo, se o jornalista n:"o c rr.(Jue o. r, ,E, Macedo.Soa
hora de o comp:·ovarmos. E é so exer- I não há p~.rldnde entre suas adv~r. admite o golpe. nem corno rem~dlo, r~: n~o ~ ;,ao livre ~uantCl fOI pro-
cicIo da~ institu::cões I~vres. pelas ur'l ti'llcias de hOje c as dc ~O, então deve tornar mais ,clara e mais ~as~n~aO'/~õmnossosd rav?s desmocra:
nas, e nao na ~u18l'ogaçao por qualquer efetiva a sua re1Ju2:nâncla Ness~ ' .• 1 !Jreen e,r que O euho!
outro meio. que 1'el'emOS se realmente Entre "seae osclJa<;õ<s d~ lJensa- " _ ue é ~ meu, embora não te. Au~usto • Fredp.::icoSehlmldt está
estamos ou não restabelecidos ou )leIo n1.'Znto, ou de eliprel;Sao,·O Jornalista ~soa ~enor simp~t.ia pelo cnn1ido.. multo ma.s próxImo do Sr..l2hateau
menos em cOlll'alescr,nça dos males defende-se com' brilho de umaaeu- t a i t menor afinldadeom b!iand que do FreI Sebastlllo Ta\!
que Deus qUl'ira !':tão nos levem de sação imaginária : a de quP. êle de- 'o, nem s n a a '. declaracão Zln. para apost~r Cjue".o SI', ~demar
uma madru~ada de dese.;pêro a uma seia o \1:olp8 pura e sírntllesmente, d"Ul. amerICal~~n~~ ~~a militares". d.e Barl'í1S pOder:a aderll' à umao ns-
el1cruzilhada de sangue". por gOsto, como, quem desejaSSe de- e gUerra t se 24 de CIMal clJmo. Q gener~1 Mendes tIe

.. dic~.r um fim de semana 1\ amnutacllo E a Cluem me pergun asse veio Morais ad~rlu à Legiao da Decênci,!!:
A lNTEP.VENÇAO MILITAR de ,uma ~a por amor à ch'url;'tn. ~\;ôsto não foI um golP~, ~:r~o dl- e para adivinhar o,ue Par6n viria ti.

Gustavo Corç{io Essa censura, se alguém a fOrt!iulou, "Yt1r ~mtlt~~e~mfare ~~ responde- ca~ótllrar e humilhar aqueles .mesmOl
n1J.o mereceria a meu ver tão brl- re o ". ca eos que se deixaram lllehriar

(Especial dnra o "Diário de Noticias") lh.ante desmen.tido. O que se Quer ria O1.le naquela ~ erlerll
l
ência dOI" 'Pr~~; pelos mil'incos' favores que o ditador

.. ·t d ,< • I dente deposto j.. hav n '[ler ",o "dlstribuiln pelas (,UOees~s em troc dn.
Como sempre tenho procurado sa"er, com m ,I ez, e se o ex. Cal' os autoridade pela desmoral1zaç~..o a Clue liberdade ~ , a

acom;1anhar o fenômeno, pol1tico, se Lacerda deseja 0).1 não deseja o Iltol- chellaT9. O 'I'1l.1é.eio, amostra de seu '
nê.o em suas diárias. flutuações, que n~ na hlnótese ~a perslstêncla ou da govêrno. e pelos seus antecedentes i!e Dessa pCCjuenll coerência sem m·
aio fugazt3 e caprlehosas demais vltór!a de Jusceltno, ESsa ê a lJautll Incoerclvel tendlhcla à., ilegalidade, cantos e sem apoteoses resultou a es
para o meu ritmo, ao menos em suas da discussão. Ora, nessa ulIuta. como Tudo IsllO nos autorizava o. considerar tranha, s1tuação em que hO,le meen
tendências gerais e de longo alcance. lã vimos. <I paralelo entre as adver- a pressão felta'oomo, um retôrnil 11 contro: a fIm, de ..manter o. antigo
referidas aos eixos de uma filosofia tências de 50 e as de 'hoje édescabl· legalidade que 3' n~o elll8tla. Em oostume de barbear-me ,ao ,espelho,
que me obstino em defender: e como. do. 1!: falsa a paridade e trt.l:Je~a ft todo o caso acrescentaTia ainda o se- aqui estou Improvisando uma .cora~
lia atual conjun"tura, é Indubltàvel- lógica do ~ande lideI'. Naouele em- gulnte: "Se entret,anto ficar orovadt' gem para dizer ao presl.dente da Re
mente o sr, Carlos Lacerda que se pc. eoneltanl'1o es partidos a uma que 24 de agOsto foi tal preced~nte. pública, ao brigadeiro Edual'do ao
acha na liderança de um movimento unl~O,lI, meu VI!r Irrea1l7.A,vel•. o SI', e que, naquela data ae inaUgurou um m~s. ao general JuarezT6.vora;, ac
que coloca o 1'al3 diante do dilema Oarlos Lacerda mostrava o 'tlerl~O do novo prlnclplopolltico, 1>elo qual o· m11llstro da Guel':'b.,'e aos demais po
-unI11.o nacional ou intervenQlio ml· advento de ,Vargll.s, mas nunCl1, a mlIltll.rell doravante, aeriam os avalia· tentados das fôrçM de terra" mar ~
Dtar" atrevo-me a solleltar do pres· menos qUe li mem6r111 me tnill, lIun- ,,"orei 0.88 candidl.tUral, entlio serei ar, o que penso da intetvenç6.o ml
tlgiad'o IIder, um momentO de seu ca aflnnouqlle êSlle advento f6sRl! forçado li rever ,minha, apreclacAo do lI~ar trtrSf?rmada em novo prlnel·
fomoso dia a fim de me 1'rooorclo- uma solUçA0 neoesalrla. A fatalldadp 24 de agosto", :e:m olltraa palavrns P o 130 t co, aqui eatou para deaa·
Ilar alguM esclarecimentos que es- ameaçadora daquele temll~ era abso· a atual Intervençlo <lompromete I) Ill'adar aos udenlstas e para, me In;
tio faltando em tAo grave mat~rlll" lutamente 1ndeseftl.vel:, a de bo,le, o qu'> havia de legltlmo' naauela, Ou ~~Roiascodm OSd ImallsdPrestlgladOs jQl'~

, ' , , !!olpe, se", rem~lo amtlTl!OmaS.l'1P- 8Ul,da: oaclefenaorea do atual golpe s os o S li os, Para um ve·
Para começar, pedirla ao sr. Oarlos IIlf'vel cOmo rem6dlo. A l)l'Ova of\ls. deterioram a obra doa lutadorea quP. lho profesaor. que tem o empl'êgo na

lAcerda que, nessa elucldaçlo, lia- cante da diversidade df18 duas altull- Ubl\rtaram o paill,da oligarquia Var- Ouerra e o biconos jornala. nlio po··
crWcasse a eloquUêncla em favor da c&el IA a sellUinte: Daquele tl'!lI1nlÍ gU; dia ser mais eonstranglda a POSlçil,(
Ditldez. a. subUmldade em beneficio enquanto concitava. OI 'Clarttdos , ' em que o deixaram' aa valorosos pu·
da lógica. e me explicasse. melhor do unll que sonhava o lomaJlsta rllRr- ,Se eu pudeaae combater o prlnci. ladinos da demor,raein. Chella SI seI

e tem feito. a sua: po81çAo diante. o ,,'pio da lntervenoio ml11taT, ap.!lSar '\0 r.t>m'cr .. , . '
: suprocltadodllemB. Mala clue.- ~a~.o.m:'lO!' ~:: ~'e:o:;: o: ~MtranBimt'nio criado 'Delasin\\me- "Deputado Al1omal' BaleeIro. FaU.
lIIente' eu gostaria de .saber le o... a RIS, ",I!, n, , , " ru amlzadea que tenho no exército elo Tiradentes - Embora nao mr rea- .
«laTlos' Lacerda, nahlp6tese da t1er_T~aU~a9io ede e~~::l'l""llIA I:;:" .ttt onde enalllo b' o.uue Ylnte anoa, e te outra' alternativa aenlio al\ll,Al'-mE
ld8tênola ,do. candidatura Kub1tllllhek; aa arr ou l)l' p , 11 o ,IrO fi', r~ al'esar dadepend~ncl8 que me ,,1n. entre os loucos f!' OI velhl.t~.QlI, tam"'6m "
..... ela ou nAo deseja li Interven"llo ~ nl.ll'il:rtoa dcom mioll""t' , 01171..0 c n o cuIa ao Mln,"térlo di Ouerra. eu de. ,p.p'orro-me ~omo tlrutus, ~ 1)'1I.1'''~ "C la"='ia.r ' "ma .es . OI , ,llrlll. J> 11M r.on- ver1a~ller,qu. bom-d!tadOl' ~ um da eetrlta legRllda1e, S6mente ,.1&
_.. • II8B\1lnte fa1aoo, l)t.nhl0 e defeituo- ftOl'-letlI., e 'lU. o aplll bto de re.aaua:«art.' a dlsmdadeda ,. ctd_-
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MIguel Leuzzi - PTN.
Quirino F·eneha _ tJDN

Rogê Ferreira - PSS.

Ranoeri Mazzilli - PSD,
Roxo LJreiJ'o .- PRo

Ulisses Guim.Hães - PSD

Yukishig-úe Tamllra .- 1:'8:0.

Cearil

~i\'al Caiac'o - UDN.

Mato Grosso

Ponce. àe ArrUda _ PSI).

PaJ'anrL

Hugo Cabral UDN.
Luiz TourinhJ- PSP,

Racha tO\ll'es - PR.

Rio Gr~nde ao sul

Gadoy IIM -,. PSO.

Joaquim DUl'a; - PSD.

,10ão Fico - P'I'B

Nestor Perelr:1 - PRP,

Raul P!lla - PL.

aua.port!

o SR. PRESTDENTE:
. Levanto a seESão dl!signado
amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA

Seasãp de 9 de fevereiro d~ 1953

OrganJzaçãe' das ComissOe6

Levanta-se a sessão /ui 18 horan

- lOS!:'.

PL.
UDN.

FR

Ordem de St;vlço n. 2

Ood! Ilha,

Pará

ATOS DO DIRETOR GERAL

SECRE-r"ARIA DA CÂMARA
COS DEPUTADOS

Alair.1 M~l,o - PTB.

Aloisl~ de Ca$lro ;,.. 1"SD.

Portug;al fú vorrs - PR,

Eduardo Cat.alt.c - PT1l,

Eunápio deQ~eiroz- PSD.

Manuel ~Clv~i!' - PRo

Otávio M:'\n~nLleíra

Rafael Cineura 

Rajmund,~ Britt.:l -

8spírlto Santt,

Napoleâo l"ontEoeile - eSD.

Nelson MC:lteíro - :PSD

Rubens !lr.nge! - PRP.

Distrito Federal

1.>antoll GoelhC' - PTB.

Mina~ abrai~

Bento'OC1nçalves - Pit.

Euvald'o Ladl:'" PS'D.

Guilhermino de OUvelra

José All:mln - l"SD;

Licurgo. Leite :- UDN.

Magalhães Pinto - UDN.

!-\~'::1~;ldoC'ol':'eia __ PSD,

Larneira gittc·~,.cGL1rt _. ~"lSP

Lopo de Castro - PSP.

Nelson E'ari.ióó - PSD.

Paulo Bentes - PSO.

Vir~lnfo Santa Rosa - PSP,

Piaul

Jose Cinc;ic;o -. UDN.

ceará

GentlJ Bnneir;; - UDH.

·Rio Grande do. Norte

AIU1sio Arves - UDN.

Dlx H"uit ~~csado - PSD.

D;nimn Marinho - UI.>N.

Paraíba

Plinio Lõmo - UDN

PernambtlCo

Albtlquerou~ M"ranhão - .l?L.
Antônio. PereIra - F'SD.

Jose LO.~ts,

Ferreira Martms - PSP,

Nilo Coelho· - PSD.

Sergipe

. Leit~ Neto - PSD.

Wq]teJ' F'raooo .- um~;

Bahia

B~..l1Ja

Em .8 ele r·.verell'Q de 19&5 iOJ'am
~sslnae.'as as seguintes Portaria8:

N.. 28.d€.\ignando o dllctilógrllfo~
ClliSSP. "~.', NéHda Lopes Gonçnlre~.
[Jara ter exerclc10 no Gabinete tiO
!?I'lmelro Vlce-Preiidentl'; .

N. 30. deslgnalldo o Oficiai ,.e";".··
latlv·o,. elas.soe N.Luzfa Vp.lnsc~ For-·
ti,nho, para ter exerclclo no GR·,inci.e -
dn Senhor Primeiro. Se~~tàr:o:

N. 31 d~sl~nancl" o' Otj[·o' ,,~::I;.
,'!l'etorla Geral, em 8de fev.ereh'ü .lativI,cllr.se "K". Marl:ia " ..rfll'a .•...

ele 1955; AlIolflho alg/~tt!. DIretor .das Neves para t,er exercjc;o no· a:.\~·
Geral", blnete do Senhor PrimclrQ Secre:irlO;.

<;?
.'

o Diretor Geral da Secrel:arla- aQ
CAmara . des Depu~náos resolve. il:
lIcOl'ct·J oom odi8p~tcno artlga 39,
.~. 1." do Regulnm·"nto da mesma. Se.
cl'etal·jll. e .. de'ordem da Mesa. Cie:er
mlnaroque norec:~to ·cleltinado ,

c Mesa somente I)oclerlio permano::cer OI
. fUDt',onâriOll aU lotsdos·.

UDN.

- UD~,

PSD

UDN.
UDN.

- UDN.
P€rnamot!co

Par~

Ceará

Antéin:o f-Torárlo - PSO.

h"uelides Wicar .-P"'D,
Rfo Gr~nd~ d~ Norte

1'eodorlco Bezerra -pSD.

Farnib~

JoâO CJrsulo
PHni{1 Lémos

Rafael Corr~i~

Narl~ mais !'lavendo a tratar. vou le·
vantM a s~!;'.são.·

Comnarecm mais, OS Senhores De
~utodns.

nia ;.;ljl::.t.l.'~'.. a OP,'u:sCio -dos amb-~(~:{l,<~~1Fi, 'I :?'t'~:sjjcnle .CiO Dl:';<Úl'jO :Ml1niciníll do
úus corruutce c dos (lés;:..\Ot:1S. oucro Pa~:l,lcto Tj'c:LwUi~st:l. Brasueiro no I];,U
1.:::"LC,J e V'(:1l1~~CO qUe nasceu, corno ü nicipio (li:' Pei']!)e!'l. Tive avnonra c rt
.'~:...'n1"J:}r. na :..rtUl'i0~:J E:"':-:Ll. ::'Q lc'~' ','.in- salisf:I(':}O df~ coi.tnr com S'?U 't)010
to ~!~Cilj(lS d'Cl~D~'~ d(~ ter sido f2tl'P o :i.ec:dic1o,ná 'qüatt'O ':1110:5 (]U,LOC() ;1:'1:1
l'{~·.'ic.(l de CrLc;tc no püntiLicc!\l::\::::, !'~rin1['~r~1 'v~zmc CJ.::clldnt:lva a esta
procin.nou. s(:biú ,: ~.~l'L!dr:1tr.'j ,às:.t, e :\;,ol'a, 119 nrnuns jneses quan- \

"D~.'Sd ..C el.o'l.táO.,r:.,ol' ..um. ~XCD111l:J, {~:l:C.11 elo d.iscu.trl.\'rt.. minha reelciçac à. Cil- I
c:',-:~da a Ide~'n;cl8.(ln.. '.'C~·('C2U ~1 mal,·); rnar.r FNtêra1.'
[!:c,; eonsa::raç"~E o donrna [urírüco, Assim, SI" Pl'esldrl1!;c. a êste lJa-1
t.ri.O j';'tclln1rrlL,e vlO}:-tdo pçlo d,et-';lotis.. merr. exemp~aJ.'. a êste marido mode..
mo, qu-. faz da santitladé das ~·Ílr:L):lS18..r a êste pai nornsshno '8 PostE' nm: ..
,lo g;'1:;mr.ia e~se:ld31 da santidade uo go dràl·'ado.a· êste comna nhetro vde,
cüreíto". . . cici:clo a êste cidadão honrMlo. 'ue

PE'l'll1íta·:ne dizer-lhe,. com&ill1pll- tanto trabalhou pela sua terra. -ue
cidade, que entr~. o baíano VIVO e tanto S,;l'vitl à sua lTl?ntp, t"'1I1Pl'{'l ,'pY"1 p r
Caiano l~l~rto. lleo c?m o mor- ~anto sorviUf> sua terra 01.1~'·0 rOl1.
t~, qU?"ple~OI?' ~on~. t:0~L.ltnntB an~~: der nesta hora, as -ninhas hl"l"'~:'~"
di.j,j yel~ade ·T'" 11e,~ltlnlld~.de da ..,~10 r) ... ·pns as hnn1pnq,=,"~ns nn mPll p r P ' t1 r1() ,
ppv::l1cla 01.),J~a por um crime n~,o 30.;;; ~!1 ,hnm~"p~('lnr;; n('l,: me",~ ,.,(l,.~ ....H".-lo..
n;;antem s;'1r:0.H norler ,rie . crl.,,'r,". n~l'jos rl'rtn riP nu~ -srnu t.r~r11",;"rio I
Mns, C9m>.: C~Q:l" atenta~ol . snlvan~o os .Sf.\tltimp1it(\C do n"'Vn ,,,,,1:l11;(J,.,t::'" ,.,...C:..

~n: P:l?g?,c: Cl'J~. cdon~~~; mente cl~~~: tra .rp.!'if:o iu,ct,11 P Qinrop..-q ,<:~11n"ri~ q('l
~,o~ 111i:t..ore ..... ~\~an o ,'. vao !'1f.', nn l,O'l'"i"'q''l111 auel"l(lr)p rJO<:l,.qrl~(Ir t.'I"''1''''f"nO
da. ~s enormldades., mais se impõe a OO"tn d- (ll10 .onllhp f070r h•..., ~11.
C~:l!l:"·;:.nc,w de, ag1'riva ..las ". . , ("t .

Repilo, imnlll~:f"\nf.lrl., \)01' C:'11n"·1 b~ C{)~l1nt·~nnrJp,. 1 .~~~l,f:~pmplh~""l'~!=i
senta, a pl)lft:ic~ de vlol:!!ncia e rór- ~~~b!;. l'r,,~,~l à ,~:," ,,::~o p ao noVO.
ça Cltlc está acomelh'ndo ao nr,,"I~r1J- u, "" ."". n l.
te Café Filho. h<'lf" nri<ionoiro OP ~he- n SR. nl"PT7'rH'('l p('llfT'r,n
fes militares. seaento~ dr poder e DI': ..tr,M"'TT14 "'U)"""''''1< .nrC1.
mando. A le~itimid~d~ do 24 de aoOs- cr·7P."'n. (1111< ",,,,,,,,"',,,rm , ""'..
to está em quI' foi ato dp rip.fo,.~ no V7.<1iin no nr,oAnrHl ..C:"'PA. "1>1).
regime democ)'ãtico amea~ado nela Jnrn."nn ('1""'''''7'''''7'' ~~"'r.,.~.
política de terror. rnol·tp r C01'l'l!"O"O
que o a~tetp d~"~pn"~fl"'w~ li., "'Rl,c::. an·
ralltindo aO$ c"iminosos e -eus com
parsas a mais esc~n"~Josa dH.i",,,,,
nidRdes, al)~sar dos· rn;l.l..t.e.,;tn.< V~p'mel1

tes da Na~ão. QuaiS{lll'ér ou~ . ~e;a",
então. os 1'isc~!' D oup mp. SUl1't"1"1pt",.
advirto..lhe pm j1<")lY1j:) nn n~t,,.If'\ ..

L'ismne re:1et5t1o\.~ ~.UV '8nrhr)<"o. ~ Ú~l

mlst§r ser arl'ol" do. !,ara não rnir,
dest.emiclo na vlolêncIn do. ~n;nes

par:1 Se tr!molli1'?Rr".
N2a se iluda _Abr(' a desg-rnca nl'ó

ôrna que 'lOS emcra. se, rele1!ando
seu os~~ado. ~n ...... t,·;"'t"I11:-'''':' ............ ,.."'...,. "l 't",",.

r:~~sfJ'1ne dr 2"o!~f's,''o,~tfln!\h'(l~ 01.1 0;S
f31'~:?rl(}~ 'E"Jn ve? dp nr~~pr'tT:n' ~ N~

çâo riR.!: c1·?VR,c:hr.(i~~ rIo rrimp t't' da
IrnOl'R Iiá'ade estarâ emnurrando II
no:-\~a'nacinna1i~i1rJ~ n:u'n !1 ~~,...,.,..'nlr':l

a a COr"l1't1c::io. l1fyi.C! (t0n'lf) rH7 'R:,n~ ~1~

b{),c:a~ tlAo· nrim,.:.iro rOnl'l1itt1('ll,tf"l rO'"
a hnnrn. oU humnl1'dnriP" r,,"ol
êncin do itrpmodJ livpl c~Vn 11m q ,,;~

mo Dor trA7 clr nmhj~1r"o Dnl em
dhnt~ a subir. altllra~· acima.· "ela~ Adelmar Carvalho
esc~.r"a5 da;ng~."o. A ,.,~,,~~.- toe.', JoslIé de Castro PTB.
Il. divinR fortlln~ elo 'l""~~."rli..,~;,t,,.

O orímlho. n avirl(,7. o e~"'irft" do rin. BahiFl
minac"o am'rm diantt' dooel'(iirlo rs AUl1:Wto I?úbllf' _ rS!I,
hori'ont.rs na imn?tll1pn"iq". (:1" ...'rR
rec?ier o n,,",'rt.o r10 m~('l leal p .• lnrero .Lafayete Cotltlr.ho
~lo ITla!~ lnút.il (fos ~eu.< coneid8cI::oS Vieira de Mele _
'.i H. SObtAl· Pint.o".

Era o aue tinha a dizer. (/';Iuito ·Rlo de JAneiro
Jm; inUitI, bem). Arino de Matt(\$ - PSO.

O SR. CU.GAS RODRIGUES: Barcelos Feio - PSD,--
CNdo fo! revisto pelooradon - Se. E:dllberto .de Castro _. t1ON.

,hor presid'lnte, faleceu ontem nesta .ronas B"hl~n·"r- -PTB.
~;dade o 'oronel CaSSlano Coelho de o ~

.1~zcnde. !'las prImeiras noras da ma· renório Cavalcantl- UDN.
drugada foi o seu. corpo levado. para
) seu Esta ~'l natal, o Plaul, e para a .DIst.rlto Fed~raJ.
sua cldad. de Ptrl11lrl. O Coronel "'rota Aguiar - t;JDN,
::asslaJ::o C:>eb)<l de Rezende faleceu
~p6s su·bmeter-f9 a perigosa interven. Minas Geral~

'ão elrúrgi~a, 'luilherm~ Marhado - tn'N•
. Amigo e correligionário deS. Elea.,
luel'O dizer que recebi cOmpezar e '1aurlclo de Al'Idrllde - pen.
;C.:l trlBtéza. pesar e trIsteza ·que lia Ov.lcl'lode Abr.eu _ PBC.
foram menoreano Piaul. no Norte do
mJtado e,. prlncipaimente na sua cl- ·rrlBtio 'la Ounha· - PR.
dade. onde OasslanQ Coelho de Re· .
~ende, pertencentE' a tradicional fa- SAQ paulo
mllla. sempre viveu sempre foi multo Carvalho SobrInho ~.PSP.
estimado muJt~ r?spplf.tido (' multo (vote Varlfas- FTEI.
querido.

Coraç';o boll.l!lillllO, sr. Presidente, UJurelro J11nl,)r _ DRP.
rada ·llolitlca sem se d01xar levar pe.
ias anlm08idades.E foi por lBso que paohecoOhav('p. - PSJ).
on"em. ,.. t'lriPll(lohomenOll:enll li C~s~ -Rio Grande do f:lIlJ.
slano Coelho deRe1.~nde, pedlamo.
ver rOlJresentantes "hll~"8es de todOll Fernando Ferrarl - PT!
os . !,Il.rtlc'os de~U:tAd<1s detl\rlq ~ as Acre.
llan"~~M ('ln~ nll f",.,,,, -~,.,~ ,. O" no-. . .
me"" 110 laV1'pdor. ao plauletiae, ao I Jo.sé Gulomar.- PSD; -
poHt~." R' derrad'lras homenagens I Deixaram de-cllmperecer OI senho

Pertencia . ele ao·meu partido. ·Era tres:-'



\
-,

858 .Quarta-feirat ,OIARIO DOCONORESSO NACIONAL (SeçãO I)... -
fevereiro de 1955

N. 32, de.slgnando ..ll .Oficial. ~1,I-1 EDitAL .. ., .e 'f til o' dia 22 de msrço de 1955, em 6~, carteira de identidade ou pro-
Iativo, claUe "J", Vera" 'Duque Oesta ' ·~úal.,uel' dia litil, ti'l, l' as 16 horas. tíssíonal, CjUe será devolvida ·no ato
Calvão, para :ter. ex~rclclonoGabl- CO'NCT,.","O p,ARA' TAQUI'G"D'''''' _ eM"to .acs sàbados. petição u: ·'slde. da ínscnção.

t d Se h P lU' eiro Secretário u...., n """",,v Eic~ Diretor Gei'aJ da secretaria Inn
ne e o n ar, ,r ,I,," ',; OLASSE""M" .... "INICIO 'DE ·CAR-: tl'n.da com 'os 'seg:llll' (;:ô doeu-nentoa: As provas do concurso, os progra-

N. 33, designando o AUXiliar, pa- REIRA. " ,I ,_ certidão de .l~f.de rregístvo cí- mas, atorma de ~ealização, o crltérlo-
ôrüo "J", Maud'·de Albuquerque Aí- .vll, firmado .por duas pessoas idóneas de julgamento das provas cem come
n.eída, para ter exercícío no Gabinele Edital ele" aber-tur4 'das :ínscl:1ç&es' .üraias reconh "cldns l , as demais CO!ldições do ';'úUCUl"SO,
CcC' scnnor Prim-eiro sccretácíc; , Deordem do Sr. L0. SeCI"etárlo d;a constam dnslnstruções puoncadnsno

Câmara;, dos Deputados, faÇo· pubnco 3 - atestado méd.co negativo quan. Dlárlo. do, Congresso Nacíonal, Seçáo
N. :1-,\. designando. 0, ·da,c"t,ilo,',l!raf:C, '. q'ue, 'se","" acho" a, bertil .nesta secretana ',6 ,,' quatquer :llOI~"U~ tnrecto- 'vllta: r Dl '

- - - - ... I t ' eir 't .' ". ",o ano Ofíciaí, Seçào 1. de 22 declasse "B", Helena Cordovíl de Ma-, 'peJo, p"rázó'de sessenta dias, !\ .Inscrí-: ~ "sa c quan o ao. t ei: el o es " CuC ianell,'o,de '1955, reproduzidas no dia
cedo. par,a tercexerctcín t1o'O'a1>ine':e çã,Q' :oFlra, "O concurao 'destm:'"dO -ao, n.ral'eiho -audttívo (tlnna reconhecl,.? d

' ._6 e janeíro- de 195,5, por terem Sidode ""nl, r Primeiro, Sec!:etál'io;" preencrumento de' vagas de ',TaquJ' da)y publicadas com mcorreções, c dtstrl-
N 35, desicnanuc O Oficial ,J.,eg\s'- ~1~~o, cíasse "M" XInicio de ~'ll'rCl-' 4- atestado de vacinação ou rcva- buídas em ,avulsos aos mtressados,

,!~ü\'o, classe "J", Lucy Soares "Ma- ctnaçâo ant1V:llióll~,l,mrnee!do por unpllcando a Inscrição no conhec..-
cicl, para" t-er exercicío na Seção "l1cl:" Poderúo tnscrevcr-s» b"ClSil,'i-os de autorídade .snnítàría competente; 111pnto das mesmas tnsru-ves nelo can-
m.nístrativa da Diretoria ~e conta- um e' outro .sexo, tendo no minlmo 5 _ três exemplares [gUalS de to- didnto eno compromisso tácito de

~,J€f2idade c Pessea!.. .::~,...itc é.'noc:iáxl:no trinta e .cínco to~rnfia vecente do candidato tirada ace)tá-Ias em todos os seus termos,
.. Diretorta de Contabilidade e ·P,c.s- El':1r,3. de frente e sem' chapeu (f,)l'mnto·.. secretann da Cámnrados Depu-

_:"~a~ em 3 de fevcrerro de i""fi. 05 cnnrudatos deverãc apresentar 3114 centnnezrosj , trazendo" no~v.er,so, to rlos, em 22 de Janeiro de 1955. _
"'~'lcriallo Bueno" Brandêio, Dll'etor." à L1iteto;i!\ Gel'a1, apu,rtlr .desta data Ia H1.!JiS ou tinta o nome docanaiuat»: .Aclclpho Gi!lliotti _ Dlretor Geral"

,.PRICOnONimEilO D~HOn:' eftt 1,0" .
'.' - . . . '. . "~'.(':' .- _.


