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CÂMARA nos DEPUTADOS
SUMÁRIO

I-·...t ...
2 - LÚj~Jt' C Vi~t..L'duc.,
3 - Comll16ea Ptrmunt'nu:1a
.oS - C0Q1itJ~6U Ellpedtlll.
5 - Comlaa6C1 de lnqutriV
ti·- COm1!e.otl.' MiltMl!o
g - A14!1. ,dali Comitl:l6cl.
I .. Rtlu~-nQ de of-,dol'tII.
9 - 5••••10 cxt,oo,dln~rla ..atutlna do dia , do/a.oire cio IMII.

1 _ ABER1'URA DA, SBSS>.O.

li _ LEI'I'URA E ASSINA'I'URADA ATA DA SESSAO' AN'I'IlRIOf<.

111 _ LEI'I'UIlADO EXPEDIENTE.

PROJETOS A IMPRIMIR •.
.. _ t\.O "'.79g..5a~. da Senado retlerllllqu. eltbbelece o UIO dt CII'''d'OptdcOI aOI 'Ytlculai
~. C4(~Q ~,ou.rulI', ('As Cornh:::õl:ilI' UI: ConatUuJDtc c )u.BthjjQ C de Tt-.alPOltCI. ComUnIClIjiOIl.

L".Obrll~ Pl1bJiCiJll

\. pHújlóTOS A IMPfIlMIR

,(('- N, J5..i..~.~' _ Ell\cndaad,,' Senado ao Projeto a.o' 3'..C..f9 que e.'abelece 1I0U80S pui
IIblcnl'ol""- de """ nQ 1'0llgCDo d•• S~c••• IA., Comlo.Oo, de ConOllluiçio • )u.Uça •
fQllgono u., ~te•• ) l

N." ~1-1-A.55 - E.telld. o. hendldo. p"v!oto••• Lo! ••• 616. dc 2 d. lovorel.o do
g'i9.' nOI IlIiIltürC5d.l Marinho' que pre!ltDr~1Il sc:r\'iç'ol duracte • ouena: de 1914..1'915. tcado
'~rt:(cr c:ontJ,i.t:Jo da ,COWí:l5iío de SC9UrDJl~A ,Nlldonul: "

N." I.J11-A. de 1955 - Di,pOe .Obre d.tlvoçao de I.ndonorlo. de •• la,q.i.' .e o.U·
Ii~,k~ polrilC:5tJlaiS fedc:r.:lIs,crlmitidcD 4ntu da YJgénda dilLd n.o 1.5,5i, de '27 de março
11<, 1952. ,ooulom•• tod. pelo d.....o n.· 31.-177. de 18 de .otombro .d•.1952: to.do
,,,rcerrul pln In~an:;tjtllc:lcJl<aUdDd~ 'do CODll58ic' de ,Conslituidso, t }ueUçl, com voto 'Dl
ICporod'J do Sr. Millon Cumpo'J' c Colitr6ria~ dai c:omJa:l6ell de ServIço Publico e de, Fjj13DÇQll

N.Q1 I. 561 ..A. de 1955 .... E~tende ,AOI IDQr1timo,. servidores da I:DUDA, aliadas na 'Gutrtll
J,!undl.1 .eln1 n 1918, o' "utug.n•.d•• Lei. 608 t' 616, ,0,pc<tlv.m.Dlo de 10.1.-19 .'2-2....9.
• dl1, culra, prQvidêndil5f, tcnJ() parecerCII pelo constltllcionaUdQde, dA Cami3:s50 de CODltl
,~J1iaO (' Justiça. fDvorávl:l da ComlssAo de SCaUf\1nçO NncJcc.al c ~ODl tl,lb3UtUtJVO dl1 Comiss:J.q
fie. FLnaol;ut.:

N.' 1.059·1'.. d. 1952 -Crin um. luut. d. ConcHi.ldo' e 'ula.m'DIO, COD1 .éd••m
lonu Mama. &t~de de ,Rio de )nndro, e dt. cutl'a' pro\'jdJ!ndos: tendo pa[c~cres favoráveis
•ta:s Condesr>ca de LcgldaçJ.o Soc::jnl.' e de SCt\ljÇQ Ptlbllco c.· com emenda.. d\l Comi:,slio de
~nnnçll~: . ..

N.lJ ,2.1:34..A" de 1952 - Cria o In:llhulc. de Re{lfjiiplil~1i.o dos, Cegos: 'tendo pOlrecercat,
Jldu cl)ndLitul;JonnUdoldc. d~ COQ1iuÜQ de (;Q05UtUJ.;Jo e )u:ltiça. C::t:JID tmendl.1s. da COC1J:;:!~Q
_le ELlucuç[\o c ,Cultura, c c::ontrClrlo.uu, CgmiuQO de rinon'í:Dsl

_ n.' 2.159.C.56 _ .E.. ,nd. do· S'D.do 00 Projeto n." 2.159.B.51i. qu••ltero ó qu.~r~
fli1 Sccl:dariil ,do Tribunal Ut"gIQn"l ,E.ldtcral elo Piub.,· & d~ cuU'la' pcoyidêndast tA:! .c;Q..
JIIol,:;~óell de ClJn'~tlluiçüo' 'C: Justh;a c de Finilnç\ls) l ". .'-~

N,u ~.~32..A..57 _ ConcedI: ~o6' licrvldore!l do Minlst~rlo do )u:tJça, c Ncoól'AQ:r Inteflo~~t
IJotauos no D.F.S.P.c1l01l PruidJos federul!.. u grlltIEi~QçliC' pcevbtu DO lJrt. 1~5. item ,.,.
)ia E~ltlt\ltl:) 0011 Puncion~r\o';) Pú'c'itO,. C~"l\~ d~ Unllo. t~ttdQ ,poz-c.c.er. 91:11,1 inconstitucI9Da",
l\(Jnde, du Comi55rio' de COMtltulçÍio c JU!ltitnl

N.l) J. 169-B. ,de 1957 _ Rcc!ut4:ío para 2.0 dlsc:us:s~.o do ProJdo 3..1(iO~A..57 que, C'oncc.d~
lã PI'II:':IO J~ Cr$ 5.000.00 mcnsnl8 à \'Juv::s QO COlJlP08110rFreirg Júnior:, .

N.a ,~,n"l..A, "k1958 _, A\\t~r':\\ o Pooer Executivo QübUr •.pd~ Mlnist':rJo da Edti':A~5~
IE CLlltUt11. o créuílo. C~mc::::lill. de Cr$. 10.000.000100, dc:stln4do A con:ltrllçlio do e.diH~o da
l"io1culdade Ci:ltolicn de Mcdh:/n::l de. Perto Alegrei lc:nuo pürecc:ru InvorAvi:J1I dil:l ComJ":I0e4
'~I: .• l~llúc.:l,;r,O C Cultur.1 e de: 'FHlonçDSt .

N ••j,OOO.A.~ dt 1958 - A..to,J,u o Pod«. Excc.llvo • obrlr. p.lo Mlnl,téllo d. VloçaO
~ Obr'üb l'úblii:al30 o áédlto c~:pcclQI dI:' CJ:$ 5.000,000.00. destinado· Â &.onstruçiio do IlIItema
:de: c~ptatfi" C' dlsldblllção d'ógLl"" POIlIVcl, no MunlclpJo de SerrarJ", B8tõldo do P~ralb~u
.cl~do ".w:c&:rcl c::ontrlttlos ",,! Comis:lOcs de Tro"~porte:!, Comunlc::pçOçs C Obras PLlblh:DD

"J1N~itl:~\~;;~A. de 1958 _ lu~torj%n o Poder E>:c~utlvCl' D .nbrJr, pc:1o MJabttrlo da.,JUBtita
» "Ncobçlos lnteríorc:s, Q -:r[;oil0' t:lpedr.l de Cr$ 1.000,ClOO.OO" dtsUnndo' a. obras de buaefl·
lr:ênc:lo dol Confe~'êncID de ~no Vicente de PDulo. ,de Aros$uaJ. E~tadQ de MIl,,",Get3lsl
Mado f>l'tr.re....·s t:olllrMlos, dits, Collt1t1!õC!l:'de: 'Saúde ti:: de, FJn&lnçu8:

N,o· ~,335~A, .de 1958 -,AlItorl:~ ~ Podt'l' Executi...o" 4\ ,·DDrlt. pelo Mll\l~l!d4 .~
EJuCUlldO c. CllltLIrJ, o. crt!:dtt? c!"ecllll·.dc ,Cr$ ,3,OOO.OOO,ClO, pata OUJ.iUQf 0, AiJao~"çao .da,
:fIAIic:i:'~Dnn" Mis,~lontlrrn5 c1e MlIrJn nlle obrílsdo Ex.terMto AnocloruDH tendo po,ettrtllt k:01ll
~LI'bstltulh'l'. da ,Coml~HI50, de ,F.Juc:açãoc Culturn c dB' COntIs5~O, de Pinanças, .lavorA'Vtl ao
l;,itAdo aUDfUtutl'Yo;

N.- ~.131·A,de 1053- A.'~rl'o o Poder E....Uvo n ubrl" p,lo Mlnl.lerlo d. Edu.
Ito,$iq I CuUIIt•• A .redll~ u,....l ,I. CJ$ Z.OOO.oro,ro. lIuU••do ~I Gbra. do ,lnltllU10

&ao Podro d. Edu'.~iio • A••IOltnd. ll.ll.I'.Il.A.1 ''''.ldodí·d. ll.gl.Il.lodo do Rio
Gl'Bndt_OG. Sul: tendo 9Dt~ç:..rt:i cCoDtrárjg8 das .CGmm.oe,s. d~ &pck:' e 'de' cPln.llnçu!!f -. .~

N.o '•• 640..A..1936. - Jn!itt:ul 0, cOia do Barbeiro:>; que '~c:r~ ce1cbrüu-.;. 4Ulu&llnt~nt,'" DO
PI1l"&1...0 dumintto d.~ nO\lMO~' un-.lc' PQtecrt ,cDtrQrio, dn ComitllSiío àt~ontltituj'ir.D c JU:ltJÇD..

IV - PEQUENO EXPEDIENTJ:l
D1IC&lUOS\ ~

... do ~r. Frct a A~l\ior -, Fcccllzilodo I) DIto cu~to de vidA:
duçi:' ':: ,~~'rd~~~:Phombo - DdcJ1dcndoo rcvJt:fiQ d9prfÇO do 41tdr'lt · parn ~llyDl' .-.prO

- ao ~r~ Campos '.Ver,~a~-' FQ::::~ndo i;J.ltiCill!l 00 rc~ime tduColc1oo}' do pnhn
- 14.. 81'. Curvalhc Sobrínbc . - M~nilNldndo'l;If: ~ontri1 • ocumuJnção de mllnàa'o.:
- do Sr. Uriel .. Al\'jm "';"' Tccende conl!lJ~eraçóu. on .têrno d.. MeIHJil\;leJD sow~to.mCDr.r

llue. propõe 11 redução do quadre .de vctcrJnlirfos do' E.~rrcito; "
- do St. fOllue de Sou:t1 - Rdt:dnJQ~lit h Dc;Jministtílçilo 130 go~ttnu~(lf PUnJoCodho;

Bce';;JI)I~:JSr. Gurilcl do AmóltaJ - Abotdbndo tran~à-:do que con;idera ru'ro~o para' &. Caia.

f ~do Sr. Ultlmàdc CurYlllho~ Ddondo txpU~n~õc!•. (omottlü'tor da ComiSpsilo.1
1••nç·'6Jl~~M 'DÓoDIA q•• deu h .me.d•• do S<I\nd•. DO,P,ojeto 4'.7.59·li!.58.

P!Cl'.fgtilmtnto da votor,fio· Jüs' EmendilB do S~nDdo lO Prcieto 4.759~ ,f.·58, tendo tnel
mlJlti.ado ti \'018Çlo os Sr8. Ol,iveir.., BrUo,,' BenJ'ImJa F,ar4lhe XavJtr' U'ArDujo. . .

~l.lutOea .de crdem dos Srll. Mario Guial.l\r<1c8 e ChagOtl PrdtAe.

VI -DESIGNAÇI\O DA ORDEM DO DIA PARA A· SESSl\O SEGUINTB
VII - Lli!VANTAMENTO DA SESSAO;
10 - S","O do dI. 9 do ·1.lIci'o de 1959.

I - ABERTURA .DA SE~SAO.
11 - LEITURA I! ASSINATURA DA ATA DA SESSl\O ANTERIOR.

111 - LEITURA DO EXPEDIENTE.
Cc,;umicDcllot

-;dc Sr. Godoy lIbo,41uslnte, na 8ta!dO mntuUnn de hoJe, 9· do rorrtnte. PDI" melJvo
dpt:' IUUl.dt,.. d",' qUCi flt presente" vorDrha ccmlràrJwmt:nte 'Â emenda .0,0 7.' do SeSl"do, DO

,0JelO n.' 1.759_0. de 1958. '
Pl\Ojli!'I'O A IMPRIMIR DO PROIETO DE RESOLUÇAO

DA, Coml~~no de !11(.luédtg PAtil,. cfetu4Ir jnVt~tlífõlçOeB 110 n)('rcmdo dt&eaUr05
N." HW..:l9 ,que dispõe, ,!!ôhrc il1ve.stlgaçõe! ne merc"do de 8cgurC:l' •

PROJETO APRESENTADO'

P
N.o: 181·59. do, Sr. Chlg<l~ I:'reitns ,que to~ecdf ab6no ~os fUDdcnndol dll Càml;u:a co.

eputiltlN: (A Mesu) •. , •
REDAÇAO FINAL APROVADA

. P,cjclc n.Ú ":l.759~C·58,' emendada pc10 'Sen<ldo, que c(")nce<!e ilLana ]')rcv{s6rJo 1l0!tltfvl
~Otu c1vi& e 'mllitar~s do. Podcr E);o,:cutivo t dos TerritóriQs e d4 outras pravidt"'a'l...

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Discursos:

_'.0 - .. do Sr. Anrii'o Stcinbruch - E,itr<lnhilnÓC a lItitudedc certos setores da :imlu:stJ'ia e da
Comércao com Tefcr~nclà tl vl,gl!I1ciü elo.!! nova:! nlV(;is de snlllrJo mjnlmo'

- ,'do Sr. Corrêa d.:tCosto- Pedindo Zl atenção do Mil1JtoIllo daA\)rJ~ultulíl p~ra O pro..
bJem.1 df\ plantt\l;ão de trigo no Estodo d~ Moto Gra!!lo:

- do Sr. Oswaldo T.imn Filho -, 'En~ü~inbnndo ao Mlnf:;tro do Trabalho o 'protclSto do!
~;~~~~~~orc= pelnambut;<lnc,:t ~cIo:: llInis de anlâdo %DhtimO fixados pata O Esti,l,do ele. Per-

,- do Sr. Aurco Mello - Formul.mdo npêJo' no' Ministro dil Edllcta.;:io no scntldo l1c dar
1n;::~~~:: à JllenSllDem. dI) Executivo que vI:so. ti erIllçuo, de uDHlunivCtlJld..dc ,DO Estado ,do

.... 'elo Sr.· Froto·Agui"r - Tr.Form~:I1('o que' o' lPJ\SE nJo c~l" C'llmprlndo 'I) leI. 3.373
qlle fixa :1S J)cn~~cs n'1 hll,SC mlnlmil de 50% sôble os 'Vcl1Clll1c:nto:J dos !tl1ufados; .
... ... do Sr. Sergio Mv.']tllhJ.c.s - Lan<;andq,.Q. c.andtd{\tura do Sr. JeGo Oou!"tt p.atil, a .P~t"...
.ldêndo do R.públlco: ,

- do Sr. Ci1tvalhó Sa~rlnbo .... ,Trntllncó' du ntlJ:1ç:!opoliUcadcf Sri l<lnlo QULtdfCl!i
.. _ ... do Sr. Teixtlra Gutl.m", - Prestando csclütec'lm~n1oll em lúrno de discurso qUt 'pre-o,
l1unciou li respeito do concurso «Seu tnHio vllle \Im n1iJhjj,o~:

..... do Sr. Guraet· cloAIJHlhll ... Accntunndo queDa votnç:lo do 'projeto do ",bano 101
DQtrWc:ada li, classe dos stt\'cntCtJrIM dn JllSti\l'll

... do Sr. lea~BonH~c.io' - EKp1iQanc1o 'per que mo.ndcu tdcr~~r o poltch\ln~nto da.
C\lIQ durante n votação do abono;

- do Sr; B!:nlnmfn FOfHh -Congrntl1J.,ndoa~e tom o Demcilçúo de!! Srs. Y1o.ncro 'Brn-..
'SUllnal ue Pinbo. Fri1nclsc.o Pelcíri\ de eutb.õ!:! Cot\"ülbo eS.J.dy de ,Gu!l1U50 lhltll Q Ttibuq,Ql
11. )u'lIço d..to .0plt.l:

... ào Sr.Medel~o!J N~tó .... ' AploudJnClo ii d!retorl:ido Inlltihlto RClC'ndc Rommcl • CI.
Jr~oh.nd~_!'bR~~D~.t~~~1ioMNT~J" .•ubvenclonada p.lo OOVerto.

Di'C'IIrlo:
- do Sr.lvall Bi,hor; - Pr....do a ,clorm,,· d. • ..vldlnoia IOci.l.
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;lxterlot

;••"u" ' Cr$

I'RP
" . .

Loureiro .Junior .;. l.tder.
Nestor Perell'lIo' - Vace-L.lder.,

PSS ~"

Rog" Ferreira - l.tl!er.
Auréllo Vlana- V:ce-Ltl!er, >

PDO
Amlda OAmara _l.tder.
Alfredo. Pllolel'mo - ItIls-Lftler4

l'TN
M11Ue1 Leuzzl ';" Lidei'. "~
Oar!oal'uJol - VIDe-Llder.

'êrl S3G,OO An~

LIdtr.

~,~'

Ixttrio~

•••••••••••• Ii .~•••

Nel"a Mor.elra'" VI/l/J·Lt.taer.
Cólombode Souza - ·Vlee-L.trI.er.
Cho.gas Feritu - Vlce-L.ld~.,

PR
Mlll1cel Novalll - 1.laer.,
OllerDldlldo Oruz - 1I1e"·L!l%er.
Roxo Loureiro - V'IOB-L.lailt.
Armancl aoUember~ - V\I;e-Llacj,

PRT

'BI'UZZl Mendoll9a 
1110

~U1 Pllta - r.tàer.
Neator Dua.rte _Vtce-Lt4e,.,

Aao

A S S IN .l '1', va ...

UPUTIÇõES I P~llTICUL.lP.El!1 rUKCIONÁRIO" !.
Capi~a1 a lJlteri." hpltal e Interl'"

Semestrl '.. Cr$ 50,00 S-..-w 'Cri 19,00
~a ~ n.~~ Cri 16,00 ~Q.. , "," Ii ••••••:. .Crl ~ij,B8

•

D'RKTDR a'"."
ALBERTO DE BRITO 'I;'EREIRA. ,.

'_Il~.DO ••R;'Il~O ~. ""aLlcAç6.. ".~.ioa. D:.. ••l;~••• lIaD"çI.
MURILOF€RREIRAALVES '. M,6;UROMONTEJRO

CIÁRIO ,CO CONGRESSO, NACIONAl.
..çAO l

hnpr...o n••. Oficln•• doDlpa"lmuCo de. Impr.n•• 'N.~nll
. AVENIDA RODRIGÚES"ÁLVES, i '

- Excetuadas a. para o exterior, que lerlo sempre anua:is" a.
aSillnaturas lloder·slI-io tomar, em qUlllltilllr ípuoa, Jor .ltS lIleSII.

'ou um ano, '. .
- A fim de possibilitar a remessa •• valor.s I('ompanhados di

esclarecimentos quanto • suaaplicaçào,801lcitamoll' dêem preferência
a remessa por meio. de cheque .ou .vale postal, emitidos' a falTaI,' ,do
Tesouniro do Departamento de Im,prensa lfaclona.1. . ,

- Os suplementos às edições dos 6rl1ãoloficiall Ii.rie) fornecillol
aos assiuntss obmente mediante soUcitação. ,,' .

- O custo do numero atrasádo .erá aQ'ucl•••• cri 'O;iO" »~i
e%ercicia tiacorr·ido. 'cobrar-se-ão maia Cr$ UI.

BLOCO PARLAMENTAR.

Fernando P'eÍ'l'1U'I - I"l4t1r.
Ma.noel Novals- Vlce-L.ldi'!".
Dllerma.nclo Cruz - I1lce-l..:der.,

. Jvete Varg,M - IIICc-Meter '
i •.'M1z", Maro%! -V/cll.LI4BJ:.·.", .)t':'
-Armandl) ROllemtlerg - VIC,1.',ilfe,.
SérgIO Magalhll,es - VJCe.J;Ic1er.

SLOCOPARLAMElN ua .-
.DOS. PAR.TW~ ,

PSO
Armando Fa tcae - L/de,.. "
Armandu MonteIro - '-lcr:".LiGIr.
CICCro A1V4C" - I{lce-LtG:er •
30ao Men"?e~- VtCll-t.laer. -",'
MeClelrOll ,.Nelo 0_ Vtce.L.lder"
LaUMndo ~êl>18 -'lcB-l.lacr•.
[,opa Coelho, - ViCe-tl.d.1l1
Fra.nça Oampos - Vlce-Llder.

lJDN ,./
OarlOll 'Laccrda-l,lder. 'i'
'Adann Barreto -\flce-1Jlder. '
Oorrea da Costa - VtCB- L)<U:T.' ~"
Newton Cal'nelrO - Vlce-Llaer. q

Oscar \"'<lrr~a - Vlce·L.l4er. ,~~,'
MarIo GUlmaràes - IflCC"Lll1l1r.,
Begtsmundo àno:lnde - Vlc~-_~er
'Mano Martln.s .. , Vice-Llder1~

.P'l'B \-
Fernando ,Ferrar! . - r.oJer. '
Cha~a.,Rodrlgues - Vtce-Lltf«.'"
lITtee Varras -Vlcs-L.\lUr. 4
AzI2 Maroo -, Vlce··Lotaar.
Ohagas R.odr\guea - V'IlB-,lder.
Jo~ Machaclo- Vlce-Llael.
li.ureo Mello - Vlce-LiaST. ~
Jonas Bahlell8e _ ~1Ce-L.lacr.·1
JoFlo FlllQ - Vll:e-LI4er. ~

Sergto Magalhllea' .- ,"IDe.Lfder.

. PSP'~
Ben,lamlm Raratl - l.l4er.' ,
Monteiro de Barros - Vlce.l,ff?~.

:;'i(";,, ,... d~l'I ·Srllo Netve M.ocelri.i. Arrudn Camara. dlscutlndo .Em~nd••,::,.0'0 '22.A.'8. • Conltllulç60
;~"'" QuelllliCl ,de ordem do Sr. ACenllo Arinos •.. ;

vir - DE5lGNAÇAOliA .'ORDIlM CO DlÁ PARA Â SESSAO, SEGUINTE.
C.'; ,VIÚ~lJlVA1IITAMENTODA'SIlSS'\O.·' ~__

',f t - Errata

/. :"Olscu«o 'de: Sr. Ocpll'"do Xavree O'lIrou}., Pl.bllcodo no D.e.N. ·5".0 I. d.
' ..1..59. que se r~prodl,l:. por', ter aal~o~ :';:o~ ,lncorr~ç6el.

12 - Scceeeerte da, CA.mura \fo~ Deputados.

:~~':. I -Dicctod~ do ~):p~cll~nte':_ Ré~cnnados orCcio's .eXPtdidos:·)rn 8..1..59•.,

;'::;,':,' n,- Concurso, de ,2." ,.eAb::"lld~ p'nra • clas~c inh:ill 'da caterlrll dt'Taqufl'lta(o
."ltcdotor _ rn~truçõt".:· li

1 - MESA

.' 2- LIDERES E VICE·LIDERES
DA MAIORIA

Armànc10 Falcão - L.1aer. 1'...
)'.mÜle (Jarlos '- I1lcr;.L.l4e,.
;JeffersoD. Ce AgUiar - VICe- ,',fder•
l.ourelro JUnlor - Vtee-L.uter.'
ôlosé ,Jolm)' _ Vlce-L.taer,
LU1z Cornpagtlonl- V,tce-Llcier.
MImo Gomes, - V!ce-Ltltdr,
maelllo Negrão- VICe'-Llder.
l'oncle.no coe Sa.DtoS -- VIre· L.la~7'
llugO Napoleão - Vlce-Lldt.T.

li DA M1NOIUA
Afonso Arinos - ..laer.
EmallJ SatY1'o - VICII-',fd",
LuiZ GarOla -Vlce-1.I4~.

BertleM L.ev" - Vtee-/Jlrtef'.,
~e.stor Duarte - VICB-1.lGer,
lvanBlchara- VICe-L.laer.
Alberto TOrrCll_ Vll:S-LlIJer,
AluJZ10 Alves - Vlce.LI4". '

PresIdente - ,itlLtJllllJ 'iilZZ:ll1.,
:l'rlJ1'lelJ'o Vlce-PreslQente ., .órllO

.',4a 0l!nIla.
,;. ,,8e~unao V1Ce.:Preo'õldeDte Godó'

:tlh:riméiro eecr~ttll·j~ - 30sê Bom-
"UCIO,

'/:legundO Secretàrlc - BroC<l F1Ihci
,;"'rJ.·ercelro Secrettlrlo - ArlllSD.:1'O
','Rollemberg, •,;
'; " Qua.rt.o SecretClrlo _ ,Piara .1.

.: Pr.unelTo Suplente-. MO~';""4t
Braga, '

,'tlegunl!o Suplente - Olx-Hult Re
.',Iar.a.
i 'JIlIt:etro Suplente -.Celso Pecanha
., Quarto Suplente - !'eIeua C1a
:.S1I'I8.. ,
. ReeretArlo da ,frooldflnda-- Paulo

'!!Vlitzl.

.De Economia,.JO(elino Ca,n:aJllo - tmN..
.10111 Jottlly - 1'::ID,
LOureirO Jútilor - PRP. i Tt11'l.MA:'·A·', .
M&.I1o Qulmarâe.\ - OON. : 1 _ Dlblei Faraco _. PSD - l'fO.
MartInS RodI'tguu - !"SO. •...
Nogueira C1e Rezen41 _ Pa. ....entl.
S~rg!oMaga1hAea _ FrIJo, ,/ • ~ .Jose &I'u- FTB - ITIlIt·f'r..
PerelraLlma -ODN., ./ • _ ra::-Gentll _. &'SD
TarllO Dutra - rID. • -AtWo Fontana - liSO.
ValO-PR.. I-Ot.rICNI o1ere~ttl _ PT8,
vaao- PSP. li _ O&br1el l1'8&8OI- tl'DII.

VaiO ~ P1m.. ' '1.- HUIo Oall1'lol - CDl'4, "
8IlD'ett.rlo -- Paulo aoob1: , 8 - "c&Ii ':::11& ,- P8D•.

D - .tolo ZllI - 1'8D,
D'Dtl1681'a101 - lona Slom1C M.. 10 _ J0a6 MlrtaUol, -PSD,

Marta BeI'lW'de .RamoIMMalr1 I 11 - OIto,l6 E!I:·lluskl. _.COXo;
Ne1mcm .JOI6' Moura 41 WAD.Itf,. 12 - RoIlO ,Louretro - I'R. ' ,

A _ b tla - L •• a_. 11- Rubellll Be:arC1o - PTB"
ualUal'tll, ,se u - ........ TtllU4A ....

dra41 FI8Ilelrl. I 1vI1IJII. DJdMtr.
.Beuni6ea' ,~;l' 1 - mmeello SIIobOla - lJD1t ..'fi.

, " •. , oe--l'1'I8141entl., ,~",
h Wurm& -A", te:O..·ftlr... toa J6 I - Alllll;~I'jillatla -!ta.

bOrll :I - 0&rne2:0 4eL.oyola - em_O.
,', , ". 4l - DIU t.1ZII ~ ·Jt)N. '•.

'1'Iarma 1111": qulrltal-lt1lu, .. 1t a _ Drault IIlrna.ni - iIJ). ;
.... / " • - J'lod&bO RubUll. - f'rIIo.'

a -Arlno de, Matea ... Hm ,
a- Olcero. A!vea - I?SD.' :ti!
t- ourgel Cio 'Amaral .... PSP.
11 _ HUllo Napole60 - PSD (suba.

t1tUlndo. tnterin8meur.e o .Ilhor
, . Nllwton Belo). '. ""lo'"

6 - Manoel, Barlluda - E"l'Bo: "...
'I -MUtoll Campol - 11D1't. ;
8";' Prado lteU' - troN. ,
~ -.RaYmunao C11 Brito - pa.

lO - Rcndon P&CllOO - . '" '
11 _ TeIXeira QuelrOl - PS1>"
11- OnltlOMo.cbl4o - P'rD. '

- 11II'LIII11.

-Aarlo Bte1nnrucb- Pl'B•
AmIloUI'J E'eCIroaa ... PElU•.
Oarlos LlWel'da -'CDNII

ClaneJhoNeto - UDN..
ODalaa 1"reltaa - t'SP.
Cll.lolu Rcd1111UeI - na..
OICl Oarvllolho - flSC. '
Oroa.c:, de OUvelra - P1'JI,,:'
D~fI.'.l Llrla - UPN. •

. uettUlo 'MQur& ;.. PaD. '
Ivan 81chara - PL. '- .,
Ierferllnll de "gUII'· - 'lJDo;)

,000llo'. MoDeUI .,.. NJ). , .

Constituição e Justioa
~ ,

; OUvelra Brito - FSO - n"lUe:1tB.
~,. .Tt1RW 'A"
I - Monteiro C1t Banca - 1'M1'

Vice-Presidente,
2 - AntOnIo Horácio - PSD.
ai - 'Blas Fortes (subStltu1<lo pto1l!>'

eOrlamente por SUCUllllli lV.eu
:" - peo, ' '
4 - Blla.c: Pinto - UDN.
• ~ DJe.JJna M:ar1nb.o (SUb6t.ttuldo

f,' proVlSO,rlamente por' LiUI~ Uarwa
f - UDN,
., - LIma Ca.vQlcil1te - UDN"
!~ - olIoSQuJm lJuval- i'S1.l,
.'. - LeoJIarllo 8&rbletl - PTJi.!..... Neator Duarte .. IIL.
10'~ PaUlo Germano - PaD.
i!ll- Heitor P1lho - P1'JI,
'li - VaiO - !IR. .

f
''~ ~ TQ'RW-B" ,
I - Nciruetra 4a' Gama - JI'l'B

VlCe-PrtI14t1atl tu IUe 1t u 1 li o
temport.r1lmeata ilGC Ali Pi·
tomllO). .



Abguar Butos ~ PTIJ.

AdBhll Bl1rreto - O'DN
Alberto Tórres -\TON.

AluIzio Alves :- OO~. \

,~ ...." tle ~!atos - 1'~n.

Befl:edJto Vaz - P$O.
Ca.rlos.Jerelssattl-PTB

Chagu Freitas - PSr.
Cbagu Rodrigues -, 1"T8,

.OlceroAlves- 1'50.

Chalbaud Blseala - PSO. '/;
Corrêa da Costa - 'UDN.
011Dha SMt~ - t1DN. ,
Deodoro. de Mendonça - PSl'"j
Eduardo. CatllA.o - PTB.

Bunaplll de Queiroz ... l-~~

Florimo. Rubun - PTB., '\

HeroeM 1.evY - UDN lRelalAll
do MIDlstérlo da VlaQâo - De

. pa.rtameçto Naelooal ao Obrll(
de.SlIrleamento) • '

naC1r U1:Da- PTB.

Jetrer~D Asu1a.r., - Pfl1).
.r0l6, Maciel - 11'80 I·..'·...tf..
tU1ndo, ,·lnterlnamentti ' ')' S,r:,i,o§

'OIeu ·OarDe1rOI. ' •. , "

TURMA liA"

Orça.mimto:.e Fiscalização'
'T ,'Financeir.~
_ 'Watrnçr Ellrellta - .PSD';" Pre

Wlente.' , '

a_ Arnaldo Ceraelra - PS'P'
VlCOopre6ldente.

a~ Aloy.iodeCGaero -. PSD; 'm.
latot ao. MlIllo'lteno. da Jus;jça

, • : -t.ntunelde Oliveira - 1'1:5.

Guilherme· Maeb'ado - {·DH."me. 'li. '80UM. -, PBD, .
';6~u Bahlena.- r.rD~'

... tiltl;"Oaatl.-,1'TB;.· ,,' "

PerUo 1'elx.lra· - ' aoN.
sélwnunc1oADdrldl .... t1DN ,
BtarllDl'Soaree - .1'/SU; .
VItimO CSI CarvlUho \"" '1:10.
g.ntrlo Machado.- ·Ta.
VaiO - '1"80.
Swet~rl" -,·L.ulzl. Ar.lat.l1' Ile

'arlu . . '-' ,.\
Daclll6tTata - Maria· iflolli~ V'llhe·

cu, "'''Oar,valho MonteirO.•
ReunIOc,,-, Quartu-te,rllA ,~; lb

i1or~ .lIa,SaIa,MsabInO, 1)arr~".:
,',,'" - ., . ~

18 - Rafael CincurA _UON CReia·
tor do M1nl.,r.érl0 das, Re1ã.cbee

, JIlxterlores I •

19 - Slgetredo P~ebeco - PSD IRe
lator . aa superllUenelêDCla,Qo
Plano de ValorlzaçQo lllcOhOmlca
clll' AmazOnlal •

20- VlrsWo Tavora -tlDN (1\.
... lator doA4lnJ6térlo daVlaçl0

_ Departamento Naclc!ne.l l1e
Eatra.das de "no).

'"'," TURMA>,".");
31 -ílouto..,MAIor; -,,~ VI•
"PnlAláelltoe, ,.ftelatul, dO M......
, 'tlrlO _"Vlldo '-', Dep"rl&mllll"

-to.,NlClolW,:lIe,Obrll6, (;o:l~ra"
8ec1l1.

22-AnIOnl0Cll4'los - "l1DNtReO
lator 'ClÕMílil6tél'lô'aa AJI'Il:W
:tur., -'.)Depr;rtamen~ N4IClonal
e1' ,PrOClu~~"'n1m&le dupcrlfloo

.' tOna&nola Clo'lSnsmo",. AirJ_
e ',VetermArlO I • '.

23 -'Armanclo', Lages:,- ,., ODNlRe
j"~r, ao Co~jnO 'NaelonllJlI8
ECOnomlal.';,'

2'- Bl'aMl1o' Machado Nei4" PSD.
23 -Clov18 'Pesta1Ja~PSO cftelllfA:.r

elo, Mll\l4Uino d.Vlaçào '- De.
parro.men to Narlo!.oa.l', cle Esc:.- '
11M elt"ROcla,geml_'~

21J-'C<i'lOmbâ'dé'eSou.,a - PSPcR.~
"'Iator do ,Mlrlllterlo da, V~o

-PR rte Qera.l e Départ.a,marito
. , dos Cni'relo.o· eTelélfrtlf"'~"

17 ',;. Flll1d~lfÕ' Garckl'- PSD "~4 Re;'
lator do rl'lbunal' de (JonllUl'.

28::':"~l1ndúl'iy CarneIro -' PSO·H.e.
. I&tor dll"AllnlBtélro 'da ,151Cllel •

28 - JoA.o AgripIno - UDN .;ft.,.lato.
_. elo Mln14l'êrlo dA Il',(jll~àn

DiVl6âa ,do EnsinO. SUJ)4!rtor •
rn,~lttlto' tilBelona.l.cle Ebt.udoe

. . Pedslfóg1eoSI-; ,
30 ..,;. 'J;~qúun ,. f!.6mos -' 'psi)' (Ro&

la'or da SU'Peorln~nàênela lia
Plano de,ValorlZar.~ ,P.l'OnOmlC.

, -,Armando CorrOa..,. :fISD: - ne- el8, Fronte1fa SUdoellte' _ dO
ator ao Con,;e.ho. lla.:!QI,AI, at Pais I.
,Ag\laal J!lnerlPa J!:letnca" 011
eon.>elno,. ~aclolla1 .do Pe,trcl~C 31 - ~tte N,eto - IISD 1R.!:atcr 4•
e co Conaelho desei:~r:lllça ~Cfltal.

NSC100lllI. 32 -' Mllton'Brl1ndão '_ PSP IRe!l.
I .... E)~nto GoilnçJl!ves '-, PR, (RI- ,tor elO, Departame:ll(\ I\'l."llillla.

, ~t.Qt ,do t;stilao-Malor allo!~'llr tratlvo doServtÇo Pril'll~('ol. '
çu Armooaa. da. 'C<lmlllliâO Clt _, ' , , , . " '
ReI1c1aptaçào C1,lIlI' LncaP1olllll', ClllE 3S - Nelson Omegnl1., -PTB' lRo&-
:FOrcu Armadu e ca C/lm\JlSàc 'Jator , do MinistérIO da V.1acào

'ele Reparaçlle6 ao Ou.rra'. .... "Del1!lr1c!Jnpnt<3Nilctõc:a.r 1St
7 -Castilho Cc.bral - PTN cRie· Portos, Rloa e Canalsl•

lator ao Mllllstérlo da A[l:rlew- S. - P.Il,ymulldo Padilha - OT)rJ
tura _ Departamento NlU:lôna. ,', -, .

dl1 Procuçlio vegetAl. BervI«;oClf !Relator C1oPoCler, JlInlclál'lc).
,Exp\l.lldo do fI1BOI. 3S - Renato Arc1ler - PSO.

8 ... Dlv-mlS1r COrtes - PTB. 36 - VlclAlr lMler - PTB.
9 - GetUlIo Moura..,. PSO ll'telawr 37- Vago _ PRo

CleSuovençõelil.

10 - GuUhermlno ele Ollveira' -
1"8D. .

11 -JocellnoCarvl11ho - trON (Re
lator do poCler Lerl.Slat1v.}.

12 - tulz, Viana - l'L.
13 - Ma.galhllee Pinto-UDN (Re

lator ao Mlnlfitérlo ~' A!;rJ'
cUltura - ueparr.a.menl,(l Na·
Clonal da l"roauçll.o ,Mmeral e
do, oepertamo!nto 'da Aumln\io
trllÇàol.

l' - Mê.r1o l"almér1o - PTa IRe·
lator do MlIUStérl0 cio rratla'
lho. In ddstria • Comérelo).

15 _ Martl1l8 Ro\trlguElll - 1'60 cRe·
lator do MInIStérIO ela e:oul'a~!O .
_ Dema.1a órgãos com elleeçll.p
da ,OIVlliâode Orçamento},·"

16 - NI~a COm - Pl'B.
17 -Pontes Vieira - 1'SD (Relator

aol Mmusterlo da Guerral. .

Legislação Soclal-
1 - -Aar&o l:lteliloruct~ ,-. J'm'_

,P:'ealdente.
a -TeDOrlo.CavalcanU, - :gDrtl -

Vice-Presidente.' . "--,.
3 _ AClUla Vlanl1 - PTB. '
, - Alberto fOrrei - 110N.
It - Al'ma.ndo flalcQo - li'Sn.'l
8 - Oampos Ver~1oI - pall... I

2 - Daelt . Lima -. Pl'B.
B - Ivan Bleharl - "L. ,
IJ - Jefferson Aguiar - PSD.

10 - JOsé &fOn60- D.DN. "
11- LlcurgolJelte - ODN., . (
la' _ Ml1la Lello - PSP. ..
13 - Moury Fernlll1del - E'BD.
1.. - Paulo F'relre - PRo
15 - RoIl'6 Ferreira - PSB"
16' - TarlO Dutra, - fSD.
17 -VallO - 1'80.

IUPLENTU

AntOnlo Soraclo - !'SJ).
Chaglll FreltR4 - PiP.,
8enjamlm Fara.fl - psp,
AmaW1 ,p~a -par
DUermalldo C1"UI - PB"
E14III ~dalme - Pl'B.
Frota Aiill&r - UDN.

PSJ)

Finanças
lo - CeBllr Prieto - PTIJ

lilllente.
TtTRllefA -Ali

:I - Vltorlno Corrêa. ...
Vlco·Preall1entl.

Educação e Cultura'
• ..' Ooélllo d. sOuza - iL":-, Pre-

IldeDte, ' '" , , -
I- portugal 'rIVarel - Vlce-Ptt.

IIdente.
• - AntOniO Dlno' - :'SE).
" - Antune. de OUvelra- ~.
li -BaaoroJúll!or _ PElO. ' ,.
6 - campoe VergllJ ';"PSP.
'l ~ Deoaoro de MendonCa - PSP
• - Jl'lrma.n Netto - PSD,
11 ... fl'OIl.'Il!eB e SUva _ PSD.,

10 - Frota, MoreIra _ PTB,
11. ...Lauro Cruz - ,UDN. '
1:1 - Nestor JOIt - peo.
13 - Nlte CO<Ita _ PTB
14 -Oceano Carlela.1' _ UD~

15 - Perllol"'!lXell'6 _ UON.
·16 - 'PIO Guerr. _ UDN.'
:n - Vaso - PSD lunU.

.t7Ploana
A~ll'tIar fla.stoa-P1'&.
AlI'toO Teles - PSO
AClauto Cardoso _ crON.,

A.l1redo Palermo - l"DC. "
Cleero AlVel, - ,pau. ,
Ilaell Pereira Lima -PTB.
Josua de' Souza - PTD.
.Eleler !Jll.rela- PSP.
Oeorge~ Galvllo - PTa.
07050 Alves - fITB.
L.ulz tourinho - JI8P.
Menottl dei Pf('.ch1a - Pl'B.
Pacheco Chave" -' ~SO.
Paulo Freire, - p3.'
R<.vmunn, PacUlha - L1IJN'
Vago - PL.
S.cretâ.rlo - L\Ilz Peulo Basto,.,

Berejo. '
Dactlló"i:rafo - Saydéa Fonseca

Barreto.
ReunIões: quartaa-te1ru" U 14 ho.

ras • 30 mll\utoa. na .àlla -OulO.l
Peixoto Filho".

ti - LuClllO RamOl - P.L.. , I '-.' AI1oinu, Ba1eelr~, ~;WN. ' i

('U ....'LiUII l'ourln.l1o - 'U,' • - Oarvalho 'SllorlllJ1o';';"'pdI''; ,,'
• - tiapo1eILo FODtlDtua - P8~.. .- 9eorl.,OIJ,"'(),~i!n~... lot::

10 - Pacneco Cl1ave. - ISO. -: 8 - Ol.orlel' Herlllet - ODN. :
!b - Berglo 'Maralhl.el - vm. '., 7 -Oerlolclo Ma.SCàNnhii _, P'l'B.
1lI- ~;IrIc!A!"Im~ :PSD.,! »: ,,' l:, '. -JOII,OuJomará-',PSD.', .;'

i
' ...1oGTIi :. .. 11 -L.later CliClal ,',:,"PSD<au!liItl-

• , ",' IUlDClo,lnterlnnmelltl, o '.
.~~nlo.Ba,Dy .. PTS. , I, Maurlc1a4ndrade.':,' . r .

I AntoDlu Pereira, - t'1::U); I ,lO -Nil.rlo ,Martins, - ,I1DN"
'i, AJ1ur,: Aul1r1\ ..,; '81·.. i 11 - Nelllon, Monteiro '';' PSDI'
',OarlOl l"IDto-,PSO." '12 -Perelra"Dlnlz _PL. -'

, Old carv'llhó -:- PlilO. i13 - Vaso -lR.
Olauc1lo'Lelto ,- tmN~, ':' ,('~" TUR.MA -B'.

,00IomllO, aO souaa - j>o., 'i , , ' . _
'carreada C08ta- QUL'Wc'Wt : l' - Nlcanor SUva -ftIP-,Ylct-
DaRoberto Salee,;-, PSO. ~iiH" Pruldeotl. ' , ' "Í\ <,

I
BeIU'IQUO 1"l1l11Dnlell1 ,- PTB.lli ,- AIolZ1o AlyU -aoM. ,,'
:Hení'IÍla' oS.' Souza - 'PSD. ':t 18, -,Barrllll Carvalho - ,Fl'8.-L
'Ja.IArnaud - "se. " 17 _ GuUherme Machll(\o'" - U'DN
Cartlo!'ft de "I\tene... ',... 'UDN~ 18 -Hel1l\Ogenea ,l"rlnelPl -l"iD.
I Llnô' Braun "'-nB,' • I;' 19- 01<161 Fragelll - ,OON.
\l.outnfi\ro:~argu -1"l'B;;''!!'t 20 - JosII GUlomarc1 - 'SO;
: :Maaalh~p, ,PInto - 'llDN. J':, 21 - José Pea1'Q60 ,-PSD, ,
; Newton Ca.melr~:- trDNo: i': 22,- Josué de S<)uza - nB~,

'I NonaW'MarQuel -' P~u.~' 28 - 1Alt)o Coelho' - f SD.' , "
Nogueira ,da' Gama - J'l'l'.I. 2.. _ Nogueira ,Resende, -, PRo '
Balqanha,' <Jem -:OlJlil.: : ' 25 - VQ.6CQt'lcelce ,Costa";' fSD.
'WalC:emar RUPD - ln)N, ir . ' ..,~" I
XavIer .de' Araujo., • i,!, ItrPUNTEI "~... •
VaRO - PR , AntOnio Borâclo - P130 '!aVbltl, 'I "

,Vago - PSD~ tulnclo provUlOroonente. o ~.. aa~Ur'
Secl'etl\rlo-Josê ,Estevell ft.;ldrl- lIIno, Bragal • . ." i','. . Sat1a~a 1tBm0l, - 'PTB. . , ,

IUI.'S· COlomoo, d' tjQuza - &'l:lF..
DaetllOgrafos - JaD' Leal Hanna DaDIeIDIPP. ,'i

t ... "'e'arla I'~ FranClsco Macedo -P'I'B.W", ~ ~ V,,_ ' ,,,,,./ Freltu Dlnll _ ,'i'50. ,
Beulll0ee: tOrçu' qlllntu~fe1iu, Herllel1tieV,', - OWI./

~ lllnorea, oa. SI1.-0.r:oa 'Pel- Joio Abelala - PSO",I
'-, lO ' ,,' ' -, Lauro CruI - DUN.

"to F1lllo " '" ,_ uno' Braun _ vmo" J

- - Uste, Oaldu - t'~j);'1
~lU'io Leite, - OOllJ.
·MU~on'BraMA.o - PSPO.'

..tiaooleAo ,'ontenele ,- ts·ri.
Nelror Duartl- PL.. .' J
NoiUelra aa 'OllJlla.,
Ravmlllldo E'B<1llha ,- DON.,
Rox~ t.llurelro - PRo . j

souto' MaIor - PTB. ,
Ten<lrloCavalaantl -UD!f
Vitimo' de CarvalhC' - PeD, ,
Vueo ,Fllno- aON. ~:ti

Secretârlo- YOlanda Menelee., "I

ALUtUlar - RtVl11Clo :5Oaree . - ,~.In

DaetllOgraro~ - Cecllla Lopel Pe·
relra Borges, Ml1rla Jos' Leobona
Nair GaI. . I;,i!&,

&eUIl!OIll - Turma, 'A'·, t"r~8.'I·

relraa, ~s 15,30norllll. t'unna ';8"
qulntM·felras, às 15,JQ t10fllll, AI
"Sl1la Rêio Barros". ~r



-'.' " ,', ,-' <;'_',',,1 .

.Transport,ea:.,CõmurilcagOea
,e,QbraaPúbllcal

1 - AUIUaCcl De Ote&Ol'IO - iTi _;
~,I'r,eãlden&e... ' ,I

I -Yueo lI'11ho -ObN ...;, VlÓe...
~ll1tQ&t.. l'

1- AlI&OatcUiallf - PTB. ' -:'-~
~ - Annan40 ,MOl'ltetfC, .~ ;sb..,-!l'~~ ,Vu - PSD.
1- carvalhaNeto -ttON·•

:'1- -âeliõ "um ;.. É>$JJ, .
8-0le.manso 'Medrildo- pati.
11 - ~lêada" olllÍà- WN~

10 - Çli~~ d,êpl1ye~I(.'~'i'B~
11 -, IIIntlv&l Calado -UDR.
,,_ • " '•• < .:. ,', ", " '•.' ,.<1' :.."

1.i .. z.uv~àe&'WIC&r_pSDo'\
16 -OrJvl.ol1eMft4eti'Ol ';';'PSP..
1..... ~de6rái~o 4oG~~pâ~
lIi -PI1D1O t..emôa - pi.. ,
18 - sâtUrnui~ér~sa - I'SDo'

0·-'-, '-_". ',., ••::: ..1" -V\raútl0qanta, RDaa - PI.jP..
IUPLIJITÍ:I

AdautoOar4lloSo .:-tlD!t'i
Âd~Vana - .r.a; ,
o~~ MIlciiac1C1. - W;N;
Jlll10 clt Olllltro Pinto"; t1DIf.,
Qlcero AivllI - 1'80.
DagOberto Salea - 1'8])•

El'Delto sabola ... ODM o '

!steve. RodrlgueB. - fà~
Il&clr LlIna ... nB. -'

'" ,.

JeffÍl1'so.aAlÍ'Ulllt, -' PSDI,
',J04Ié P,droao - f'SD.

LeOnldlUl Cn.rd~o ..: mo;'
LucidlO RamOll - Pt.~
Mario Oomea ... pliD.

Milton Branót.o - ~SPo;.

Oscar (IllllIICllI- i'TB.
Va.lo .. PSC. '

ReumOea Uqua.rtas fi 5ext&:fei~lÚI.
lI.l quInZe horas .'trlnta ....~.....~.
Sala ".Paulo c1e tTontlD". --- , '

secret~rla ,- tAacUla Amar1n1'lo 4Jouveu... .
DaeW6ll'&fo ~ 07oel~ J\.i-

teua. . --,
ÂU:lmar~ AblibiO oomlá iliJàl.,)

'-

l1:-SCglllmundo 40 Anl1rllcle
UDN.

12 - CltlmP de een.líJli~ ~ i:'à9.
13 - TeIXeira Quelrol - (1513.
1. - Xll.vler cle' AraU30 - 1'LL

15 - VIIO '!"" PSO (doll!) o,

10 - Vàso - !>TB .uml L i

C" ItlPLJ:rrru'
Âmáurr l'ecW.eà ,ao: •PSD.,

'Armando Oorre. ~ PBD.
ARn~ndo taseà - 1fDlfq

, IVPIoIIID8
",' :!;;:

BellltJlllD l"&rab- PlSPo

biü a:.m.:' áDrk,.tI.
" : ;-) :.;,.,

.I'r~cllco Mon"e -'PTB.
{: ••'oi 'I., "':.'.,'

l'r'!.t~4;IUlar,-t1t!:'k :
(MlIu!: BaIlaen- UDN.
Outll'témiliJo i. oÍiVNr~ .>

PSD.

a~Der~QÓ'b'iíi.- Pl'8'
ílwuoerto· MOIllUlro .- .\"'l'JI,
~1l1l'.rOurUl~ - PâP. '
J,;\ÜI' Vl&lla - P&..

MarlÔ.ll4ãr..m.,:':' t1~N ~
f'i.cneeu Onaveí- t'lllOô

r&Wo t;:;;Jt - ,ào
Rtnalo Arcner ~ NO,
Vqu - i'SD (li) o,

.lIeore~t.r1O- Matae\lll OláV1G*n·
,dana0.

AllIlllllt - zeu. SlIJ)to, oom••
Rtl.lilifle.s - QlIlCltu lt11'iA, M 16,811

nurM, l1ll alUa í1ll.b\.bo B~roaoL

Se,rvioo Pilbiico.
1- VIllo - ~I'ellldenr.o"

,- JoS6 MaCiéi - PsD.
li - oelso.Br~-UDN•.
• -, Obaglla :treltA!i - PSP,'
6 .... D&g0bertoSiúee -, PSD"

e -silâA Aa~e - íotB;
'l -J.l'rota A;uia1' , - UÓN;'
8 - H~riq~ePlÍ.irnoncelu - PTB,

, 11 .... ,JoaiI0Ulllla.rlea -PRoL.
- 10 -' LulâGarela - ODN.

Saõde
,ft~iâQ5e. 'Uterlores , '1 ~ RuI si.Ó~ ".;;. 'UDN; - .......

N torio~uelÍo _I'r:/lldtut.t atet'. ,1
1,,:,", _e'!UÓN. .~ _' ÁLlRusttiMbuoc

- 'Sb .. V1.
,f'Teàtóeb\é. '

2_ MeJM~1 óél 1'lêcl\li ,- In'P , • ';'à.OAI'II1BartetAI _ otilit~ ,

l' _ A1't~ Audrl\' - PSP. .';':~Qhil~ ~ psu!' '
• -'barii:íãpujot ,":',P'í'N"'';'OU6ÍIRiXlrígUeI -i'6t)1l i '

'1_ DuerllWldo Cruz - PJl... í ,~'euhna 8~t.Oa" ~ U~.
, .., '1 - Jl:lIl\erlnoArruda. - Psf.

6' - Jl:óllbêrto de CÜt.fo, ~' lJD".
11 .;., ~d~r t.1bercal'ta .. 1'tlDo

'I _,' O\é.Qo,mo Pó, rto - DD~. ,.' PTB""':";-"010 Fico -, .
• _Berl\ClltoR.tgÓ - 1'8D. 'lO·;",,,bto r.i~h~ - m.
,_Hermes'd: souza"; ,PSD" ll- i..utae;c Varll" ., m.

, . .', .a_ 'p..... 11 _ "orell'~ da Rcchl .;.. pão, io _ Hugo NapoI""""":,, 0:1.,.. )
, I~ ~~íBUel ~UZZl -f'l'R.

11' -IVéte"' VIU'Baa -." PTl3. ,T L4 - 1'láollo Rocha - PSP.
12 _ Julio de Outro Plrlto -e, ODN. lIi, ';"àtça JlÜllor _ PfB.

lS _ Mende! OonçalV~ - f'SO. lU - 'Vako -- PSD - Ltlmh 1

14 _ Nelva Moreira - PSP. 1'1 - va;l(l - DON - (tllil). j ,
16 _Ovlctlb de Abreu - PS~. StrPI.EN'rEll .v . '

Ato~o Atino, - ~No

1. - fultlShlgUlIl, Ta,mura. ... PSD. MOMO Ma.1OIl -iOSi'.

1'1 - Vago - PTl1. AN\anClO lJa.ileo ~ UDM.
'soPLElln:s i/0IIl Mll'a,alia - Peli'.

ClU"losJerc1reat.1 - ~'B,I.â\U'c oru! - O'D~.
ca.s~unQ Cabral - PTN, PUnlo t1.1belro - pm.
EdllMdo oatal~ -PTB. Souto MaIor - PTB:
'~ú110Moul'll.- PStlo ,OldCarYlIJhO - P8tlo
Jof.o orsulo - UDN., Ou1lhermtno d8 ,Jllvelt, '-
José Amaud- PStl. PSI).
101\lton Brandlo _ PSD. iJl1tdW Carneiro - P~.
'%dOl:ltelTQcle Ba.1T08- pSPo Jehcl'.son ÁgUlar - PeOo

óstolaRogusk1 _UDN. J.et.o Sa.fupalo, - U1JNo .i
~reira DJIljZ- PL. NI\". posta- fTB; . ~ .
Raymundo Padllha - UDN. Walter Athaylle - PTl:I•.

DrlelA1vlnt - PStl. Vaao-~t..
Wandérler J0l110r - tl'ON. VaBo -, PSD.
V.- _ PSD., Secrettoria - 3elma lla.:là Bant4s.

....v AWl1Itat _ Marl t..elte i?~ OoU'
Vago ~ PRo tinho.

l!ecretA~ ..;. Arlmothea Atltayde. DacW6i1'll.fO - Marl tdllte PlI&IOI

AUXUtai"'::'cêc1Ua~' BlU1"8tO"lOoU~o, , , , , •.
âitun1~ ";"Qalft~·1e~ '~ 1~30 . :aeun1*- Qliartu·t'eUII, .., 11

'1aÓJU; naaâ.íã "lhJODo Btaa4Ao".. 'lI.orÍl 11& Sala -Sueno 8raD4&o'·. .



Emenlfa I .Constitulção 
"(N. 7, de 1952) -;Altera

os ,Arts. 25.94 , • '.,24 da
ConstituiÇão)" ,

:a - Queiroz' l'1\ho - PTB -.Pr"
I1dente.' ,

3 -Nestor D~ - PL, .~...
lator. , , j

I - Guilherme, Maohado. ~ ,iinNtj
oi - Oll1rio 1l4i1Cllaclo,- ·n.a~

I - Varo' - 1'80.
8ecretA.r1o lo .."RodrlBUU d'SOIlJúo

OlARIO ,DO CONCRESSONACIONAC '(Seçla Ir:Sábado 10

~ c o 1\1 I SSDJl' S 18 ~'E C>IA I S
,polIgono das ,SecaI Valordização' Econômica . Para,' darpa,'r'ece'r' .a'o·9 prolet'o.

i - OSClUOarnelro - I!SD - '"'" a Amaz~Rla L' I '
:/ l1ãente. ,I -8ald&nn.' Oe. _ GPH ~ _ que regu am a repressão ,ao
,a -OarIOll Jorelsllltl _ PTB _ Prelllàllnte. ,"" abuso do poder econômico,

V1CCl-'Pril&dentl. a- LGllll.o4a SUvelra _ 'IEI _ 1- Dantel Paraca - 1"81:1 -' i>re·
1_ A1rOOJI TeleI _ no. VI~·Prea1dente. 'l1dentê.,", " I

iI -Frânelsea Monte _' Pl'B. • -AntUllh ell Ollvelra - PTB. a - A4au,to OardolO - O1JII .; ~e'
1- olol'lo amuo _ aDN. 4- AW'lIO Melo- &"1'8 lator." .

11 _ oJO!& Gl11muflel -1"a '. -JuUo di o.at.ro PIn~,.-uml. 3 - Je!ferson AiuJar - PSD:
II _ L.eAo8amPalo:" GOM. ) • - OlclOanaUlo - "60. 6 - Josa !41raslJa- 1"'1'B. S i
:11 -MUeoD Brandflo _ i'SE'. I, - MoNtIrA da Rool:la _ PR. 1- Sérl10 Mqalhll.ll ... PrIt....
te _ Nonato Muq.uw _ E'I3Ool a- Feua VI10Il - f'l'N. aecretino ~Djalc1o âDQfolra ('Jóia

10 _ PlInio R1be!ro _ fSO. \ .\- Os.brlel Renna, - tlDR. t!OPeI.
11 -'Sealamundo ~dradl _ tmN. 18 '..Joflo di AI:Jrell - PSP. -

81lPtlI:MII L1 - PaUlo Bentel - PSD. _ Para emítlr parecer ao Projeto Emenda IConstiiulção ,-
A1atmMelo _ na. ,i 41L3 _ Taclano dlMe10 _ PIP. n, 14, de 1951, que uModi· (N. 8, de1953)--(Modl-
oe.rvllho Neto _ UDN. lVI'UIlTIII fica .,' dispositivos do ,.Codigo ,ficação, do ,art.IS,,' § 4~ .da·
:Da.nW JQIltor - UPN CD6..... MmAl140 L.&s. - on:c.. ~ Comercial" . ' Ce}OstituiÇão) ,
peewnento" do Sr. 8eifUDlllUOA/14n.C1el • _ Fonaeea,l iUVIt. - e'15P.i 1 - Adaucto Cal'd06O,- 'ODN. L - Deodor'o de' Mell.iSot:l;a - p.
Euolldll Wléar-PSD.. ' JoaQl1lm Rondon -PSP. .. 2 - Arma.n<1o RoUembcrs PR. ~ Presidente.' , ",
OltoCOD1O POrto -UDN. Joio Menezea- PSO. I.. 3 - Br86ílJo AtacJla.dQ, Neto PSD. I - Arruda Clmarl - 'POO.'
IAmI ,Oa.VIIe6ntl -V'DN MO Jocel1no Carvlt1:lo ~ aDRo; oi - BlliIC Pinto- UDN. 3 -"AW'éUoVlanna - Pl:lS.
:mento do Sr. Joio 01'- J0IJ6 Gulomard _ PlID., 5 - Joa.qulm DuvaJ. _ PSD. 6- B'rota' AiUl&I' .... 110M,

O). N 6' M tei à a I -9ago -,,1'80,
Ne1Ma.ranhlD _ PL. ewtoJl OarneirO - ODN, -Qt1 ro e arr06'" '?lSP'.

O P
" No ir d ' ,seueUrJo - SebutJ&o t.u1o: A.""

OSWaldo Lima, lI'I1llo. sear asao. - !i'TJi. ' ~ , gue s. a. Ga.mllo .. P'I'8. ruelra.
Paulo Freue '_ PRo VallQ - PR, '(1). 8 - t71yS6eoi Guimarães'.;.. E'SD.: ~
RuJ Sa.nto.a- UDN (DO'1lJIpeo Vago - P'l'B (1). - Emenda 'à Constituição ....
c:IID1entodo se, t.e~ SlItQlIlWl1 • VagO - PBD (1). . Emenda à Constituição - (N. 9. de'1953) --CS6bre
1\aful OIncuri ~ ltJDNlllO, 'eetlretAno - ,1l:11aa Gouveia. ." (N. 7, de 1949, e n. 11. de tlenas de morte, de bani-
=~lZlto .40 St."1UI.~':~r~~?~·f~lIoI, nai&1a 1950) - RerntlneraçãG da menta de confisco de 'cara-
8o~to lallolor.-·PTB. 14 Magistratura Estadual. ter perfeito} , '.

Elecret~r1o _ t.UCtl1l A11lal'1nIlo d. fi'udança da Capital f 1- Gabrlel Paa5ClIl.. UDN - Pre· 1 - ~n1d'" -Oardoao - P'.l'n.
OUve1l'a. 1 _ Perelra da SUv. _ ~1õI- -. Pre. l1~ente. . ,'., 2 - Màr10 MartInI - ODN" j

RelU110es -Quartas-taU'... " la I1dcntl. " 2 - '1'arso Dutra -1'SI) .. Re· a -Otàvio Mangabeira - ptiJ
bosu, na S&1I ~PaUlo 4. I'rontm" • - JoACI d'Abreu -PSO .... \?tee· ...tor. ,- PonclAl1o Ss.ntol _PRP.'
,13." andar). " Prelltdentl. 1- carva.lho Sobrmho' - PlaI'., & - VaiO - 1'S'O.

_ 1- Emlval CaladO - ODN - RI· ,.;" Uno BrllUII - i"I'B." '. B ' " "lator '. ," ,Secret~lo- Luellla &marlnbo cflf
·" acia do São Franclsc~ , _ Bene:Uto Vai _ P6'O. ~ ~Lopo CoeUlo - pso. ,"'" OIlVel1'a. . " '
1 _ Manoel Novaea _ 1'8 .. i'N.. ..~.. a.. .. 8ecreiar1O -I0a6aolU'll~ea' de --- ".!,'~ ,-

.lden
" . ,- - c....... ..-taI - ao.,. _ ..... Em" à C t·t· ~... i _uza. .. ' t, enua", ons I ulçaô -

a _ 'MeC1elroa, Neto ... PSD _ "1~ G- Eunaplo de Que1l'ol - l'S\- I , , -- . . (N. 10, de 1953) .... Di
· Preaiclent.~ , , T,- l'ranOA clÍDpoa - I'SD. Emend i Co t·t J -
• _ EJder \larela _ P8P. 8 _ Menclea dI souza '_ P'l'B. I; , ,a , ,ns I Uoao - nova redação ao' artigo 122
oi _ Fall4tClOUve1t. ~ DDlI'. a _ Rondon' pacheco _ UDN., ,(N. 2, de 1951) -(Plano da Constitul,ão (Justiça do.
• _ Franetllco Macedo _ 1~'JJj. LO- Rezo l.oU1'e11'O _ PR. ift' EconOmico, da Baclíl do Rio Trabalho) t,
• -DáclrLtm. _ Pl'B~ ..... 11 _ V.CO _ Pl'B. .-i.~I' Paralba do Sul). <:,::I<:i 1 - RUloNapoleAo - PSO - PrM

'1- Mauricio dts Andrade -liSO. secretario ... LllClUI, Ain~o h 1- Raymuodo Pa.d11ha -WI'- lII.c1ente. J
8 _ NUo Ooelho -P8D. Ol1velr.. Btlator..· - oroaCl Oliveira - i"l'B - 11,••

g -Oceano OarlelAl _ ImX. ReUD1!1e1- Qumtal-feitN." 18 • - AmurAud1'4 - 1"9. Iator. .
r.... Da, laia 0Palllo 41 Iront1p". 8 _ Oelso Peçanha, ... PSI'. • ,I - Arru,daClmara - POO.\

lD - Oscaz CorrGa - I1DN. • ..,_ I~' ' 1_ O1tunode carva1ho-~m.. - Oolombo d. Souza - JrS~".
lL -OtaoUlo Nearlo _ ND. ' .. O lOA b' "" •

IVl'UR'rII Para dar parecer ao, Proieta D - ,VaiO - pso. :<ll'! 11 - stoja __SUB.. - "

Mlrlo PIPJ1nGrto _ ........ n. 2.466, de 1952, do Sêna. Secret~o - l0a6 Ro4rIiU_· i. Seereté.r1o - selia.stl8.0 tUSl A, f100
.- u. ~uz",.'" !Nllr••

Armanao Laie, .. UPN. do, que regula a ação ,PO))u· ." -
l.ulz Garola _ QDN. lar instltulda pel~ art~ ,141. Emenda i ConstitulçãcJ _ Emenda 1 Constifuição ..
Nlcs.nor SUva- PaP. § 38. da Constituição Se· (N, 5 de 1952 _ CI ,li (N. 11, de 1953) (Imp6stll
'-lr'tn _ ~tJld ea'!ltUllJ ' 1\ deral' • , ,raç"o Territorial) .:...
Nlta Ooata _ P1'B. 1 _ ou:eua Brito _ &'ao _ Pl.. de Territ6rios Federals·~ 1 ~ LuiZ OompagnoD1 _PRP'"
Paulo FreLre _ PR. 'l1c1ente. , ,1 -José Frl'lpll1 - D'DN. i Presidente.
Vleua d. Alelo -JJD. I _BUaO E'1nto - trDN -ftelatar. ,a ... ttlurelroJwUor -Plm. • - Nestor JOlIt - lISD - I\elatol.
Plinl0 Ribeiro _ ~SJ). 1- Abilllr Butol - P'l'B. t.; 3- LU1J Franol5co -PIN. i- Arnaldo oerdelra - PSP.

S~tl\rlo- LuoOia AIIWlnbo '14 - Mart1nt Rodrttrtlel -PE,D. ·4 .:. ,OUveua Franco - feD. '-Uno BraUXl :- na.
Ollvelrll. ' I _ l\IonteirO di Barrot -1'SI'. • - celel Peos.nba - PSP. I - RafaelOlncurA- ODN.
baeUlll6el

n..
1a.la'1'êJpO~t·lltoeu~e' ê.. li ,8ecreté.rlo'" Bebaattll.o 40 An*a4' 8ecrItar1o" - Alberto liIUC1me1lIO Becretádo - LuIM Ab1pi1 tle F~

orll~, ~.. !I'rclnttn" •ft;'Jelra. . (Iome, de Oliveira. rJu. .



Janeiro de 19S~"-
'1 - Pauio OermUlO - PSD.
, -Béltor FUho- Pl'B.

t- MonteirodeB~ - PSP.PSP, . , .

Secretarlô - NaJla Jallor Iilarla cf.
Carvalho.

Emenda à ConstituiÇão'n.14,
de ·1957 (Dá nova redação. .
ao art. 70). r-

1 - JoaQuim Ouval -'so.
a-AmaUl'Y PedroSA - PIi'ID•.

3 - Chagas Freltall- PSP.

" - Vago - PTB.
S - Vago - UDN.
SecretariO - <lalll Toné LJrummond

Coelho dos Mels.

Emenda àüonstitulçãe n, 22.·
Outorga o título de ConselheirO

da Republica aos ex-Presí
dentes da República, 2 :;u-
rance-lhes pl'errogatlvas e
vantagens dos senadores

1 - Gustavo Capanel!lJ3. - 1."80.
2 -- Joaqu;mRatnoa - 1'50."
3 - Prado Kel!y - UDN.

4 - NelSOn Omeg'l1l.l. .,.. PTB,
5 ~ Ferreira. Martin6 -PSP.

seeretirio - José Rodrigues' de
SoUGa, .

Emenda à ConstituiÇão n, 16,
de 1957 (Dispõe sõbre a 00
incidência de mandatos).

1 - Olcero Á.1VOI -P8D - "..rel!-
dente. .

2 - JOllué de SOUllI - PTS - !t-
Iator.

3 ~ RUI Banto. - trON.r

'-. Btaelllo Nerrlo - PSD.
I - Benjamim FI.r~ -PSP.
SecretArio - Jost Roc1tI,Uet d'

SOuza.

Eme~da à Constituição n. 17,
de 1957 (Muda a denomina
ção das Câmaras Municipais .
para Conselhos Municipais).

l' - ÚlbAo da Silveira - 1'SD.

,3 - Menezea Pimentel -per;;.
3 - M(\rlo GUlmarAee - ODN•
, - Manuel Barbuda - PTS.

5 - C:hagaa tieltaa - ~ JP.
Secretário - FranclacQ JOI. nr"

relu Studart.

Emenda à Constituição n. 9,
de 1957 (P.eestrutura o Po·
der Judlc/áno '.

I - MIlton Campos - IJUN ·P\'e·
siuente

a - AmOlllO HorácIO. - l?tSD- &e:
lator

S - UetUJio Moura - l'60.
• - M:lnUel tlarouaa - t" • .B,
5 - U.vaJelo J..,lma FUho -t'Sl..

sscretanc - L.U1Za: Ablcall dt
Fa.rlas. .

Emenda· à .Constituição n.l O.
de 1957. (Altera diSpOSitiVOS
eensntucicnars relativos ao
Poder Judiciário).

1 - ".ma,ury Pedrosa ... ·OOJ) 
PresIdente,

I - &'latOt- VaI').
3 - CelSO Branco - rJDN•

" .- Cid campelo - P1'S.
IS - J"BQUlm OuVal - flSD.
. secretarIo - .LoulZa AD1ia1l de

F&l'Iaa.

Emenda à ConstituiÇão n. 11,
de 1957 - Dispõe s6bre di·
reitos do brasileira naturali·
zado.

1 - E'erell'a Lima - ODN - ht-
'Idente.

I - BadarO JQnlor - peD.
I - Az1z MaraD - PTB.
f - Obagaa Freltu - PSP.

, - Vago - PSD.

Secretário -Najla JallOt' Mala de
Cuvaillo.

DIARIOOO Cr:NORECSI.'" dACIONAL(Seção I)'., .

1 - AJIlIZIO c\Jves - IJUN•

2~ Rugu tIIalloleao - P:::ilJ.

~ - Starllng Soare" - Pl:!D.

~- O$Valdo L.una - 1'::11'.

i - Unlrlo MachallO)- PTB.

'0 - CoIOblbo 1l'.SOUZI'.- PSi'.Emenda â ConslituiÇão .(n. 1.
S - JoAtl Machado - P'1'B.· de 1956) - (Altera os arti.
·se.cl)tarlO -"061 Rotlfll:uesdr" gos:48, letra "8" e 18S da

:JollZlI. _._. ConsÍltUlQão Federal,).

E . d' ti C n o - 6 de PllJ'ecer, la~oravel D p.N cte .-11-6"
men a . ons I UIÇao n. •. • --O,wrlel' Pa.ssoa -OlJN" rore
· 195G (SuprIme Paragra(o .ldellte

único do art. 132). ,3 - Sales ~'I!M - i'SD - 'l.olator
3 - I\rrnaroao I"nlc{/,o - ,pau..

oi - Nogueira aa oe.nia - PT8. ,
6 - l..<lW"lval de .w:nelda ...; PSP

SecretariO ~ ·JosefW,.Il\&uer. Q(
,:Õ(Juza.

Emenda â Constituição
1'1.16, de 1954 - Dispondo
sôbre a ~evisão da Constitui·'
ção Federal,

1 .. O~~t Corrêa - ODN - Pre·
•Idente

t - Jettersen de Al:U1ar - I'bD -
Relator. .

3- Uuatavo Capaneml -PSD.

• - Montellode Sa.rr", -' '5f.
li - HeltorPUlIO- Pl'B.
eecretArlo - tUa.s Uouveta.

Emenda ã Constituição
(N; 12. ele 1953) Im
posto sõnre Vendas e cerr
siqnaçâes!

1 ... Srll?o?oJ M~ndonç3 - P'

:I - Oantoo Coelho .-f'1'1i.

:J - F.mlllo Carl'" - P'l'N.
6- Pacl1eco-Chave~ ~ !'sn.
• - MagaJnáea Pinto - OlJN.
Secreta,'lo . - Jc.lie ROCl:lgue C1t

ilouza.

Emenda à Constitulcão o

(N. 17. de 1954) - (Elél·
ção de. Presidente e Vice·
Presidente da Aepübllctl).

Parecer contra.NO Q. N. c, 'eIa 9-7-&f

1 - Olrvalbo Sobrtnbo - jJDf -
Presidente.

J - Vas;o _. P5D.

a -Martins RodriBUei - E'SO.
, - Geal'les Galvio - l'TD.
li - Paulo TeIXeira - tlDN,
6ecretar1Q _ LUIIa 4bJillU

FalI....

Emenda à Constituição n. 12-
de 1957 '

4'. Parecer f.,oltlvel D. C. PI.lle9-B-51

1 - .1oaé GlI1oblar4 - E'SD., 'a
Ildente.

Emenda à Constituição 2 _ Sérgio li!agaU1Ae1 _ PTJiI
(N. 18, de 1954) - (Dê Relator.,

nova redação ao artigo 41, 3 - La.urlIldo Régla - PaD.

da Constituição) - Sessão 4 - MarloOUúllarAe, - t1l)1't. Emenda à Constituição n. ·18,
N Oswaldo Uma S'Uho. de 1957 (·gstabeleCe a forma

coIn;unl')ta do Congresso a- Secretàrlo _ NlI,jla JaDOr Abria de .de administração aotuturo
oona • Carvalho. Distrito Federale'determinaO

parecer favor4vel D. N, O. ,u 15-'-IB ,- . seu desmembramento do Es-
1 - OUvelraSr1to - toSO - Prl-Emenda à Constituição ,n.13. tadode Goiás)•
. Ilc:tente. de 1957 (Dá nova. redação â,
a- Herbert Lev)' - tJDN' - RI-- Emenda. Constitucional n. 1. 1 -:I~~~t~aCbado - tITB -' Pr'~

lator. e ao inciso VI do art. 124, da 2 _ cncero Alves _ PSD _ Relator.,
3 - campoa Ver;al - PSP.',e Constituição Federal). l-Benedito Vaz _ PSO•

, - OUvelr1 Iranoa - PSD•. ~ l-Amaury Pell:oaa - P5D - Prto ,_ 101.0 de Abreu _ PSP.
I .- Celao Pe~a -: PE1I'. '''TI-~' Ildente.
8ecre~ - LUIIlIAtJIIIdI d. 1- Aiber10 Tón'tI _ ImJl- RI- . 1- Rondon Pacheco - tJDH.,,&rIM . .o... .... ,,8ecretArlo 1'lIIaotrllo.

Para darpareoer sabre a Emen·
da ~onstituclonal n. 4-56.
que prsecreve a coincidên'
cia li. mandatos ea reall·
zação de eleições gerais e si·
multânea em todo o pais•.

Parecer D.o 65-51 ravorUel ao Re·
Querimento ~e retirada, de íi-li-B1

1 - BUio ~apoleao - pau - li'ta
.Idente.

• ~ AbiUa:,' S3atol - E'TB - Re·
Iator.

a - Jefferson de Aguiar - PaD.
• - Osvaldo Um. FlJl10 - pel'.
a-RUI Santol- 001'1.

Becrett.rlo -' Joa6 Rodr1BUe.t de
SCltIJA•.

Emenda à Constituiçãon. 6. de
.1956 (Dá nova redação ao
§4. do art. 15).

3. - Otcero AlvOl - PSO - Pu·
•ldente.

• - KAr10 Q~&riGI - ImN·-
I' I Relator. ..... !''''''''

• _. AurualQ PdàJlo - PID..

Emenda à Constituição - (nú'
meroS. de 1956) 0- tnsn
tUI o Sistema de Govêrno
Parlamentar.

Parecer eontrarto D c.' N. tU j ~.,

l-Gustavo. Oa.panetl1l\ - PW
Presidente.

I - MonteirO Cle Barrol - fel" -
Relator.

a - Ou11hertrle MaChado - trON,.
• -OUvetrjlo BrIto - flSiIl.
I - Vago - PTB.
.8ecr.tàrto - Alberto N. O. OU·

"eua.
Reun16e1 - Sala ·PaWa ele ~ .on-

tlD". "li

'-""1,

~':.L.: .120: SábÍldo10 .

~i{Emenda à.Constituição (1. de
i:e';·1955L (Altera a reda~ão do
i>~§,4 .• tlo art 15 e acrescenta
yiumnará{lrafo aoart.19).
i:!;~I', _ MonteU'c :Ie .liarra. - t'sp-,
~({ I .' Prl!810ente
",';.;0, • _ ouveua BrIto - PSD - Rc·
, . lator

• - AJlOmllt BaleeIro _ OL1N,
. .. _ Jettersonae o Aguiar _ 1:'00; c

I -~Cll.l ~lt&>DS - f'1'S,

Secretllono - Jose B,\J<1!'iut8 (1f

·:Sow:a.

Emenda à Constituição
, N. 2. de 1955) - (Institlll

o regime de Govêrno Co·
legial).

<R~lSO\"UÇAO 'N o 46 OE ll-11-~51

1 - Mart:n" Rnctn;;uea - fI'L'S -
Presiuente.

3 - Nelv9 MoreIra - PSP.

I. - Joào Macha.do - f"U3.

• - Ronaoo Pa~neco - IJIJtoo.
I - Sales L"Ullo - t'SD.

SecretariO - Matl1ell:. O'taVI~

MandarlIlO.
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Emenda à Constituição n~ 15,
de 1957 (Substitui o atual
art. 132).

Emenda à Constitulçãon.19, de
",11957 (Altera o§ 4., do art•. '

r ifas Disposições Transitórias)

MMt1m RodtlKU&lI - PSD

BadarO Jíln10r - PBD.

Mâr10 Martlllll - ODN.

. 470110 Machado - PTB.
Çl1a~ll.IJ Fnltu - pSP.

. 8eeretário - Najla Jaoor l.Iala de
!t1l,llhe.

Emenda à Constituição n, 20,
de 1958, que altera prazos
para aposentadoria dos fun·
cionários públicos. LJ_

, 1 - Berme.s de Souza - PIiID.;
:I _ Fonseca e Silva - 1>:30.
1- Aliamar 8al~1ro - ODN•
t- Aureo Belo - PTB.

a - PoiJlton Brandlto - PSP.

Stcretarl0 - LU1U ÁI31;:al1 4~
pa.rlQ.s.

'.'

Emenda A' Constituiçãon~ 21,
de 1958, que modifica opa'
rágrafo V do artioo \53, da
Constituiçào de 1946"Nl~.

1 _ Joio ADdala- P50., ....; 1 - Chagas Rodrlguu - P'J'.II•.

I _ Hermea do SOU?'" _ PSD. 1- Coelho c1e30uza - PI..
I ~ Raymundo Pa.clliha .:. troN. a - Bo~lclo Later .. PSO.

t _ 86rc1o Ma.gaJhftCll _É"fa. .. - BUiO Napoleft,o ~ í'6D.

, .. Campoe· Ver~ - PSl". & - Vago-PSP•
Secretl\rlu _ José Rodrl\:ue. de Secretà.rlo - Saul Ton~ Orun.mond

Souza. Coelho dos Reli.'

;.'

5 - C O MISS 6 E S V'R IN Q U É R IT o

-

:I - Ál>guar saatoa ~ P'rB - Re·
lator.

a -Armanc1o Falelo -'pan.
• - Arnaldo Cerdelrl - .PI:l.~

• _ ClIJlh,a Basto, - DON.

, -.Prota Ai\Úar _ ~N•

7 - Ota.clllo Nél:flo- faD.
Iilecretarlo- EfneBto 1"tlloll~CO 4'

A&9IlI.

• - Oscar Cort'llla '- 110N.

6'- Ant.unes 1111 :JllVelra- Ma.
6 - J,n:lS Bal:llense - PTB.

'1- Oswaldo Lima Funo. '

fi - José GlUmarr.ea-. fi>.
Secr.-tárlo.: LUCUla. ~""'J'lnM dt

OUvelfa.

Para' efetuar amntas investiga·
çõesno Mercado de Seguros
indicando as causas e os -es
pons~veispelo movimento
contra' sua' nacionalizaçâoe
pela implantação do MonopO.

Iio de Se!luros no prIncipal
'estabelecimento de crédito.

do ,Pais.
IBESOLUCAO N.a M. OI!: 3D DlII

MAlO .l)E .19)6) ,
I

~ r- - IPrezo até 31-1·1959)

:I - Adahll Barreto - O'DN - Re
mtor.

Oe 3 - Augusto PÚblfo- PSl),

PSI' -

(RESOLPÇAO N.· l:i. JE 20-'1956)

(Prazo ~tê 21·1-1~58)'

1 _ DIlIl1e1 Olpp -Relator.

a - Frota Aguiu -UDN c

a- Vaao _PSO.
8eQl".!ltárlo .. Ari.'l1athêa A.t.h~"'de.

Reuni0C4 - Segundas-leIrllll. U H
horas o ao. minutos.

li - Renato Archer - PSI>~

7 - VagO - OON.
liecretâ.rlo - Alra6n1o Corr'"

Sallel.

r-

eRESOLOOAO N.· 18. 01ll 7-8-1955)
(Prezo até 80-l-lS59)

1 - OlIveira Frll11co - PSD - Pro
elelente.

li ... GUilherme de 011ve1ra. ~ PSD
- VIce-PresIdente.

S _ SelX!III Dól'1a - ODN - Relator

~ _ Aureo~~elo - Pl'B.

,5.-0eodoro ele Mendonça - PilO.

BecretárllJ _ JOI6 Rocl..'liu~ 'I
Souza..

Para averiguar denúncias. da
Imprensa sôbreirreguiarida·
desno Saps.

6 - Mário GU1marâea -ODN.

~ . - MartUJa Rodrigues - I-::I.u.

lG - Paulo Fre1re - PRo
U - Sêrlllo Magalhll.es. - PTB.

l!ecretál'10 - ·/01& ,'aUlo.
Reuniões _ .deguntu _ QUintas. Para estudar a organtzação

felrll8•. lU 21 horas. 1111. .$~JlIo "~;arlos atual da admuustraçâe acre·
Pe1xoto Filho". '

ana alegislaçâo federal que
regula e investiga as irre
gularIClades ecorncas de
1951 a 1954 na aplicação do
Estatuto dos' FunCionários
Públicos ao funcionalismo do
Território do Acre•

Para apurar Irregularidades
ocorridas nll Serviço de As
Sistência a MenOI'es,8ubor
dina10 ai Ministério da Jus
tiçaeN!gócies Interiores.

(fi,EsoLtJOAO .!i.- 53 .E1B: ~l!-2~6C)

. , (Prazo lItl! 31-1-1959)

1 - Ra.ym~ndo S'a~a - arlN -
Presidente. . '

a - Medeiros Neto - PSD. - Vlce-
Fre.sJdeDte. '

a _ RutleWl !erarc1o' - PT. - M-
latar.

, _ Aara. Btelnbl'\lch - pn.
I - OamllOll Ver,a! - PSP.
• _ Qurgel da Ama.ral - l'SP.

7 _ .Praxedea Pltanlla - CDN.
Secretario - RO$ãlla da Cunna ll'l

SUtlredo c,a.rvalllo.

Para examinar a legislação sê
nre scciedades mútuas de se
guros ~eralse apuraras ra'
zões de mtervenção do r~ims

teria do Trabalho, Indústria
e C.omércio na Eo,uitativaSo·
cledade Mútua de Seguros
Gerais.

'(RESOLOCAO N.- lS. OI!: 3-~·1i1i)

r: (Prazo, até 31-1.1953)

S - Pontes Vieira - .:'8L1 - Pres1·
ciente.

a - 'Martlnll ttoo'tiçUe.l - PSI>
Relator.

a - cemp~ Veria! -' pgp,
• - AJu~lo Alva. ..;. UDN.
6 - MenClcllÇ& IIraca _.!'TlI

: ~cretárlo - Bllli4' OOUVe1f1.

Para apurar a ocorrência de
fraudes cambiais ou fiscais e
a evasão de ágios e sobreta
xas em importaçóeslrregu.
lares.

<RESOLOCAO N.a 111. DE tl!-~-1955)

(Prazo até 31·1·1959)

1- .NogueIra da Gall",'-' P'!'B ~.
PresIÓente.

1_ Adauto OardOlO - tlJ)N - RI-
lato!.

a _ Colombo 4. Solll& - per
t _ Amaury PedrOlla- PSP.
a _ Jet1ersoD. do AiUlar - PeD.

1- J0ll6haBol11 - i1DN. '.

1_ IJater Oald... ~ 18~&

Para proceder a .Investigações
sôbreo probtema de energia
atômica no Brasil.

lR.I!:SOLUOAO N.O 411. .>E 111-2-1950)
(Prazo até 15-12·1958)

1 ;.. ·Qabrlel pa.sao.s - UON ~ Pro
ildente.

2 - Mino de Mates - PSD -Vice
Prelild~nte.

I - Dagobert.o SaIu-PiO - .Be
latar.

"-Colombo dtSouza - pai'.
I - FroLa !4ore1ra - fD. .
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(RESOLOÇAO N.O lDl!. DE 1937)

(Prazo até 23'1l-\~lSU)

l-Coelho ele Souza .;,; &'1.0- Pr"
"dente.

a- Ady 110 Viana - PrB _ se.
, Jator.

a - 'rarl1O Dutra _ "

6ecrctlU'lo - Arlma.théa Al:ha14e.

I - Auauato d. DríllOrlo - PTa.
, - OarDetro di LoIola - 01*.. "

I - Joa. I.nl&ult - P8D~ "

.- a.tor JOII - P8D.
:1 -Satà,! 'Cln~ur6- OD:N~

lillicretarlo ..;. lllmeato .s. AaI.I.

Para apurar o que ocorre em
Pôrto .Alegre. com respeito
ao contrabando de morca~
dorlas .

P.ara In\:estigar, In-loco, s.as
condlçoes econômIco-socIaiS
do .Territó-rio do Acre possibI
litam a sua. elevação à cate
goria de Estado.

mESOLUCAO N.o 122-19581

(Prazo a.U 10-11.1958)

1 - Joio l1'Abreu - PSP - Preal.
der.te. '

li - CarloS .Pinto _ P5D.

8 - oJolO di SoUZll .. PTS.

• - ~1n1 RodrIJ\iel - PSX;.
• ~ Ten6rlo Cavalcanti - aoN.,
lecretâr10 - PaUlo ol~é AI~ ~

Para investigar a, oróanizaçâo
doSlstem.a Ferroviàrlo Na
cional.

(RESOLOCAO N.O 120. Dl!:,19S8)
(Prazo atê81-12-1958)

l-AlUISio Alves - l1DN - 1':1
ilàente,

a - ViCl.O'rlssler - PTB'" Villt
Presldeote.

a -JOlle Pearoso- pso- RI-
!at.or.

• - Benetllto 'laz - P5D.
6 - C4!'valbo Sobl1Dho - l"SP,
6- EIermea de SOuza - PSD.

'1 - Vasco Fllho- trDN.
Secretàr10 ~ Mathe.\U octê.v1o Mllol1

darmo.

ReuIÍ1Oes. _ Quartaa"le1r~'" .4030
IlOru. , '

-

,Prozo até 15-12·1958)

1 - Ollvelfa ,Brito - .i'l:JU - Pres1·
aenlAl. p.

2 _ Sérgio Magalhl\1!3 _ nIl _araapur~rdenúncias contidas"
Reiator. no Jornal. Tribuna de Jmpren-

3 - Cicero Alv:5 - rsn. ~'3 de 23'12'"55, contra oSe-
• -Deodoró .de Mendonça - PSP. nh-&r Afl Jlit0mbo.
5 - Julio de Ca-stro Pinto - UD~. ' '~LgçA() H,o 48. DE 8-1I-i9SB)
6 - CGCarCorrela- tlDN. G'r320até 1-6-1968)
7 -. Tclxelra Gueiros - PSD. 'I _ "'Rllo _ PrllGldente.
Secretario - AIDGrto ele Ollvelr&. :I _ Ernanl Sátiro _ ODN. _ l\h,

rator,
II - Antpnlo Baby - PTB •

• - Medelro.s Nekl - PSD.
li - Taclano de Melo - 1'tlD.•
'&orete.na - Rosil.1la l1a Cunha Pl

cuel1'edO canll1ho:

li - I.,..,., '. - PSD

, - 1086· Mlrallla _ .....

· 13ecretane - ..... toI.. ~"Ü·
iarl.no

Para Investigar denúncias de
.maiversaeáe, pelo Superm-

tendente do Plane: deValorl
zaç,âo Econômica da Amazô'
nia. dos Recursos atrlbuldos
àqueleOrgãC1 Federal, de
'954 d 1957. e de quaisquer
outras irregularidades na
Administração do mesmo.

(1l.ESOLOCAO N," 101. .1011 1957)

"'ara. Investigar, as .acusações
formuladas pelo Senhor Pre
smente Cio Conselho Nacio-'
na: do Petróleo contra-a Ad·
ministração da Petrcbrás.
(RESOLOÇAO N.· 137 - 1958)

(Prazo até 22·1·1959)

1 - Ol,vma Brito - PSD .:. Pte
sídente.

2 - Colombo à~ SOuza ... PSP 
Vice.Presidente.

3.,.. Uniria Uachado -PTB - ~-
íator.

• - Bento GOn('óllves ._ PR•.
5 - Carlos Lacerda- UDN~

6- Carvalho NetO - UDN.
'I - Clovis Pwtana - PSD.
8 - F'rança Campo,; -pan.
, - João Machado - PTB.
Secretario - Seb:1Stlão Luiz de An'

di'Mie FiilUeira..

Para investigar a aplicação doas
dotações orçamentãrias da
União e .outros' recursos,
averiguar as condições adml·
nistrativas et,lolíticas. as ati·
vidades das Emprêsas de
Mineração, bem como as ne
cessidades de uma reforma
Legislativan~TerrltóriQ do
Amapâ•
QIl,ESOLUCAO N.· lOS. DIll 185'0

IPrazo atA 18·12~58)

L - .7efleraon (SI ÁSUlu - PaI) -
Presidente. .

• - Milton Brá.ndlo - PSP - VIU
Pre4ldenee.

OIARtO 'DO .CON~RESSO .NACIONAL. (Seçlo 'I)
$ ..2 _

1 - estoja ao;ualtl - aoN - Pr.
'Idente.

'a - CbaJbaud. Jiscala - PSD
Yle"· Pr.c~JdeJlte.

I - JOIIé c1e SDuza - llTB - ~...
1.lOr. .

• - Meaelroa Neto ~ PSD. '
6 - Nelva Moreira - .P~l'.

Secretano - NaJla Jaoor Mala /Ir
ClIJ'ViWlO. '

Para apurar irregularidades
havidas ria operâçâo de ven
da de 102.816 sacas de caf~

do Café ao Centro de eemer
cio de Café. de VItoria, ES'
tado do Esplrito Santo.

lf'rll.Zcl até 12·9·1938)

1 - Meneze~ E'uneotel - E'SD 
Presicente.

a - Jul10 de Castro t'UlIV - IJD~
- Vlce·Pres:dente.

li - Pacnecc Chavea - l?SD - Re·
lator. '

• - Abguar BólIltOS - I"rB.
6 - Jose Mll'aglla - PSP.
Becret~rlo - Feroan(1) Rc'l1rl&,uet

Ja Custa.

Sôbre :rregularldades no sls
tema pE.nitenclário do OIS'
tnto Federal.
UU:SOLUCAO N.· 99,OE 11157)

U"razo até 17-1-59)

1 - Cha.1blluá SlliCala - f'Sl) 
PreSidente.

S - Frota AguIar - UDN _ Vice.
PreBldente.

li - George. Galvli.o - P'1'B' - &t.
1e.tor.

• ~ AdautoOCardoso - tTD~.

4 .;;. BenJam1m Farab - l'ilJ'.

B - Cardooo de 'Mene2ie:t -' PSD.,
')- Lopo Coelho - pao.
a .... Nlta Coata - na.
~ - Portugal 'l'Clvarcl - PA.,
seoretiUlo - Artmathé:a Atnaycl••

,.'"'4(

Para Investigaras atividades
políticas dos grupos Shell ~

Esso no Brasil. '
IRElSOLtlCAO N.· lOO,tlE.1t5'I),

(Prazo até 31-1~1959) ,

l-Lu~hero Va.rs.. - fTB _ Pr..
l1e1enlAl.

.. - GabrIel Passoa - \1tJN - ,V1c.
PriBldento.

• - UalloOOlr.....~ ... ',a..jator. . -, ,

, - Aéo.........IIaI, '1..
li - Altomar kI..... - _ •

- Para Investigar as. relaçõesha'
pso. vidas existentes entre a

A.!».aJ1 IIt Emprêsa CurzlUda. 'e .Oa·
vêrnoda União. Reunlb.eI _ TIrO"'Ie\l'll. 11",_ "o

· (RIilS'.)LUÇAO N· 112,DE '-3·1155) tu. na Bala 'Sab1t'io 8atl'eM••

ePrfl7,o I~' 11 ·1-59)

s
122, Sát>~ldo 10

rara apurar as denúncias fel·
tas por jornais da Capital da
República Quanto as condi'
ções de trabalho nas minas
de carvão do Estado de .San·
ta Catarina.

'IRESOLUÇAO N" 88-19f.7' .

(Prazo até 30-1-1959)

1 -, EIIllll AdaJllle - i"l'S - Pre!1·
dente. "

11 - 'farso Dutra - PSO - .Vice·
Presidente.

• - 01lvelra Franco ... eSl). - Re·
lator.

f- CíUsoBrallCO - DDN.

• - Deodoro de MendDnça - PSP.
Secretario - BlllU uouvelS. '

Para investigar a exploração do
Petroleo no Brasil e a srtua
ção da Petrobrás S. A.

(RESULUÇAO N." L Olll l1f·a-19tifll

IPrazo Itb 17-10-I~al

1 _. Croll.cy de OUvel1a ... Pl'B 
Presidenta,

a -Jose OUlomllrcl - PU;) - VI(:t·
Pre~l(1eute. .

a - l..Ul2 Ulll'ClA - ODN -'Relaklr
Garal. '

f -BlIa.c PUlto - IJUN - Relatol
parc18J.

·6 - Dllgóoerto Sallea'- PSD- Re.
lator Part:1at

Para apurar ali causas determl.
nantes de diminuição dovo·
lume deâgua do rioParaiba
e estudar a regularização do
seu curso desde a formação
at~ a fóz.

(1l.ESOLOc;:AO N.O 1. de 'Z9-~-lD56)

.Prazo até 13-12-1958) ".

I - Arlno de Matoa - esc - frl
ilc1ente.

• - Broca Fllllo - PSP - VIce
Preslelente.

I - Alberto tOrre. - ln)N ... at-
!ator.

• - Dagoberto S&llea - PSI),

.- Joio 'loo-P'l'II.
rr - Jonas aahlense ... na.
• - Herbel11AY1 - CON.
e- Ultimo 4e OUVl1ho - PSD.
.ell'l~&a - LUlIa Alftr.w ·11. 1&0.....

o - AogU1l1 Bastos - PrB.

'I .- Armanoo f'alcAo - PtllJ.

, • - üaoneJ PllBl106 - lJUN.
11 - I....po Coelho - PSO.

lO':" Muutell'o de darros - PSP.

11 - SérgiO Magalhaea - prb.
Secretarlo - l"ernanelO t(\IQ1lrllec

,da COiWlo.



~., ..' ..", -""~'~'''''''', ~ ,
eazzw

1 - Aarkl Stoln~rucb - m.
a - IrnanlSl\tlro - 9DN.
3 - JetrersaD_AilU1ar - PS~•
• - L1cl/J'Bo ~lt~ - DD~.
11 - M~~, FerDllJ1l!ea - PSO.

S - RiúlTlundo de Brito - PR.
, - VAIO-n'a. . .

8 - Valia - PS1".

Para dar parecer sabre o pro
le,º .~e . injci~1ivad.o Poder
~xecutlvo que dispoe sObre
a reforma geral'do sistema
administrativo da União"

1 ... AluIsio Alves - tJDN.
a - Arnaldo C'rdelra - PSP.
3- Gustavo eapanema - PSD.
4 - JasUé ele' Castro .- PTB. '.
11 -. Horácio Lâfer - PSD.
e - Lopo OOélbo - P5D.
'1- Vasa' -: ODN.



.Pt.,
PL.

Grânde .Expediente
Ch~gMFI"~ifas.· .
OtaclU~ Nzgr!lo.

. Arnald, Oertle·rn·.
FrClle. A~uiar.
Xavier P·A1'auio.
Nel\laMorelr~ .
Sér~lo Ma'!alhãea;
Félix V'lols.
VB.!co FlIh~.

1t1l~ Cabral,
Al',amar Baleeiro.
GabrIel Rerm~s.·

Corrêa daCos.a.
Pereira da SIlYll..
o.scar 01rrela; .
Mári" MartinS. "
Osvaldo Lima FilhO.
PorlullA I Tav3rés.
Celso -P<Qanha.
BlRê Perre'ra,

. Camp's Verga!..
GOdoy Ilha.
Nel.llon .Omegna.:
Abm13r Basios. :
'Pauto GermanO,,:
PedroO Braga,
Ralmundú Brito.
OCeanO Carlea J.

Janeiro. de.195$).. ' .,',' " .. ,,~.,.' ni

. . ~ :
• • • • • • • .'. • • '.' • • • ;, • • • • •.•.•• " I t ~ •••••••~

IaÍl.dade mlnlma. 'de '/09 (setenta
Ift,USI .de reflexãO de . luz, ·,·com .dIs
pIlIIltlvos de poUelementosbifocall
qrupadose de m4xlma coUmaçã'o.
'IV....;·OS 'catadióptrlcos deverão,ser

colocados .um de cada lado. sendo 2 .
(dois) '. de .cOr .alaranjada na parte
trazelra.· em posjçao que 'bem 'lhes
faclUte a'visibllidade. de modo a as
sinalar a. presença' de veiculo àliol
teou nanebUna. 'se eStiverem· déllU
sadM as lanternaselét1'icaspor mo
tivo de fOrça:,ma.lor" .

Art. 29 ~ta lei entrarll. em vigor
30' (trinta) .dlasapós a sua publica
ção.

Senado Federal. em 15 de dezembro
, i de 1968. -' APolollio Sai'e·,. -Fret

tlUlCavalcalltf. - DomIngos Velcs
co.

LEGtsI.AQAO. errADA

DECRZTO-L!:I N.9 3,661. IIE 25 DI:
S=r.11lRO DE 1941

Dá nova redai;do ao .Código
NacIonal da Trdnsito.

"".'. -

o ·SR. PRESlfENTE:
Passa-se à loeitura do exped,lente.

,.0 SR. MENDOtf(,1A BRAGA:
(Suplente ele S~cTetário. .servlndo

de 1') procede à leitura do seguinte

.........................................
Art. 62. para transitar nu vias pú

blicas. os· veiculas automotores. I'ele
ridos no artigo 43. ns. 1 e 2. deverão
obrlgatóriamente possuir: ,

4) Freios _ "Dois'sistemas de freIos.
com' resistência bastante para' anular
ou diminuir. o movlm~nto doveicl!lo.
.tendo ações completalTlente ludepen
pe!lte,~. As motocicletas deverão ter,
pelo menos. um ststema. de freios:.

. 111 BuzIna '- Ou outro aparelhO
de . advertência. prodUZindo som' n§,o
estrmdente, e que possa ser ouvido to
distâncía' .mínima de 110 metro." sem
causar susto. sendo proibidos sirenas,
apitos. campainhas OU similares aos
sinais de aviso privativo dos velculoa
'de Bombeiros,' Policia. ou socorros 1111-
blíoos: -

c) Espelho Retrovisor- Interno
ou externo. que permita ao. conduto1'
ver B estrada à sua rataguarda]
. dI LimfJador de ParabrlSR -Apa
relho 01\ dtsl)osltlvo elétrico. ou a vã
eou para conservar a vlsibilid!lde' do
parabrísa em. días de chuva ou eer
raeão. Os ve!cll1os' de transporte co
letivo. deverão ter doig dêsses npare-
lhos, , .

e) Aparelhos de Iluminaç1i.o: .
I ..,.. Dianteiros. - OoLq far6ls, .um

de cada Indo da parte dianteira do
veiculo. que projetem pa~a a .frente
um feixe de luz suficiente para d18

.tin.<:tuir uma pessoa. a distância de 80
metros; duas lanternas ou fRrol~tes.

urnem cada lado. ou adaptados In
tern:lmc\'l.te aos faróis. com luz ama
relaou branca fosca. de trés velas.
sendo. visível em condícões at1l1osfé.
rícasncrmats desde a dIstâncIa mí
nlma. de 100 metros.

O uso d.e IU1,verm"lha nos apare
lhos de UumlnMâo dlantp.tros é Jlrl-

111 - Exped:ente vatlvo de vc!c1.110s tle Polfcia. Bom-
beiros ou ambulâncias. ....

81\.0 LIDOS .E VAO A IMPRIMIR 991 . ,
OS SEGUINTES.... n _ Traseiros. _ Uma O" r\~as

P . t ~Inaleil'lls.· .Que projetem luz ,'ti&-
rOJe OS lha v1::::'el.à distância do 3,', l1\e~

P · t 4 7"0 ~ "~9 toros, e. quando acionados 05 'freloSrOle On. . ~., ~ ~ '.-.J do veIculo.' luz vennelha· OU alaran~
Estabelece .1. /ISO de catadióp- jnda .de maior intensidade. A pIa

tricO$ nosveieulos de carl1ae 011- ca posterior do registro deve ser nu
tros. minada com luz branca rece1:llda des"

sa sinaleira. ou de outro dispositivo
(Do Senado Federal) llldepandente.. permitindo. em qual-

(As Comissões de constituição e quer CElSO. a leitura do número à .dls- •
J li I h\ncla m!ntme de 25 metros,

U8 ça e c e Transportes, Comunlca- As motocicletas deverão possufr um
çóes e Obras PúbUcas) 'fa.ro1 dianteiro. de lu~·.nl\o ofuscau-

O Congresso Nacional decI'eta: te. e; na parte traseira, uma sina-
, lelra com luz vermelha, tendo fres-

· Art.!. I' São acrescidos à alínea c ta. ou projetor de luz brs.nca tiara. a
- Espelhos de lluminaçâo ... do' ar.- l1umin~§o dn placa de Identiflcac~o.
tigci ~2. do Decreto-lei n.1' 3.651. de sendo lLll!:c,;,vels (os mesmas os .dls
25 de' setembi'o' de 1941 - .Códlgo positiVas dêste CódIgo referente a
Nacional do Trânsito. os' seguintes lu .incisos: ' . zes. .. .

" .' . _.' . fl Silenciador - Aparelho sl1en-m -Os camlnhoes de .carga e clador I!o,s explosões do motor, sen
mala .,\,:e{CJ,JIOII, que., trafega1ll em.. ea- .do· ptoi1:llda 'a ·descarga ,livre,' e de
~radaa ~e ~ol1agem. deverio manter, vendo' a ·llbertar.ão· dos relllduos, de
.. (quatto) cBti\C1ióptrlcos, di, .nBU1o~ combustão' ser:telta no ,sentldo· 40

A Lista de presença. acusa o com
pareclmenlo de AO senhores Depu'
tados. .

Estã aberta a sessão.
fI_OSR. EMIVAL CAIADO

(Servindo. como '2' Secretário) I>rQ~

cede à leitura c1aata d3. sess!~ ante
cedente, a qual é, sem observações
assinada.

~er~ambu'Oó:' .
• ",; - I~' ",.' ,

oscar,. ~a.rne.lre - ~D.

AlagOM:
Ary Pltomb:> ~.m.
Auré110'Vlanac- ,paD.
Medeiros NetCl - paD.,

sergipe:

Jocellno Oarvl\lho - t1DW•.,
Bahia:

BeÍ'bert'de Oastro.- paD. ,
· Hildebrando de Góes - PSI),
, JoS~ .Gulmarã.es ..:. PRo '

, ~ronato'Marques - pan•.
Vasco Filho - UON,
'Rio de Janeiro:

Mll1'io Ouimarliea - UDN. '
Distrito Federlll:

. :Fl\)ta AÍiull1r -UDN.

Mlnas.Geraís:
:nâdar6 , Junlor..,.. P..S.n..
Ultimo de.Carvalho - paD.

Sl\oPaulo':

· Campós.Verita1.-:- PSP.
Ca'rvalho' Sobrtnho ..;;... PSP,
Lauro CrtlZ - trDN.

c,YukJshlgueTamitra -PSD
G<lllt.s: .:

Emlval Caiado- t1DN
...Mató Grosso:

José. Fr~gelU .~ UDN.
Parlll1â:

Antonill Baby - PTB
Marlo Gomes - I'sn.
Ostoja R0l::uski ..,.. VOlt.
Portugal Tavares -

Santa Ca.tarina.:

EllasAdaimé - PTB.
RIo Grande do Sul!

Unlr!o Machado - PTB. (40).
O 151\· PRESIDENTE:

8 - 4.~ SESSÃO, LEGISLATIVA
DA 3.·LEGISLATUftA .
Pequeno Expediente

Rogê~rt-eit'a. '
ClIStUho Cabral.
!:'ortugal·1'avarfll.
Mi!t:n. BrUndft,U.
YUkl.shlgut! ,Tamura.
Abl\1lllrBasf,<3s,
nscar C<Jrrêa .,:9) ', .
Gurgel do Amou'aJ.: (9)
CarV1llv~ Sobrinho. (9)
Medeiros'.Netto 101
FrO! a Mular , (1 e 9)
Sérgio Magalhães,. (8 e 9)·

Comissã.o Parlamentar
de Inquérito'

Para apurar denúncias. feitas
. ,por jornais. da Capital d<,.

República quanto as cor:di
ções de trabalho nas Minas
de Carvão do Estado de
SantaCatárina.. 9 ..... 5.~SESSÃO EM 9

ATA DA REUN'rAO REALIZADA EM DE JA~EIRO DE 1959
8 DE JANElIRO DE 19'fi9 (Conv()ca~ãoExtraordinária)

.,i'JJJ oit,~ tiias d" mês de .1a",!iro de E.. xtraordlnârla Matutina'
1959. às 15.30 horas. na sala da BJ·
blioteca, r-euniU-se esta. Comissão Sob pnEStD~.~NCIA DOS SRS,: Jost
a .presidência do Senhor. DepUtada BONIFACIO, .,. SEORETARIO. E
EIlas Adaime. crmllarecend, Os Se- RANIERI MAZZILLI. PRESIDEN-
nhores Deodoro de Meudonca e 01'- T1!l.
v·elra Franc,. E' .Ild~. e apr,:ve,da a ! _ ÀS 10 horas oomparecem os se.
au\ da reunIão anterlo'·. O S,enhor nhores
Pluldente anunCioU que. em pl"os.s~-

guimento aoo tT1balhos dêste ól'gão J\lSé Bonifácio
especial. COnvidara a lHe ,eomparecer Broca Filho
os Senhor·!,s co·m:J.ndanl>e ttchlio Nu- Armando Rollemberg
n~. depUtado es(adu~1l)el0 R'o M Mendonça. Braga

. Janeir., e membrú. do ~abi'lete d·, Se- Celso Peçanha.
nhor Mi"i.stro da Vlll<')áo e Obras Ptl- Perelrc.da Silva;
bllcas. e () S·c"hor Doutor Al1chis~s
Caru1ú,:) Lop~s. téCllioo em slde!'ur- Amazonas:
8ia~ os quaIs iriam prestar v~ljrsos Antonio Maia. - PaDo;
eacla.recim~nt()s ~e. ordenl técl1lc,,:
ASSim sendo, a, Ex." d('u a p[lbvr~, Par":
ao comandante H,elenlo NUnes, () (lual 10 t PBI'

· nlio só responde11 à.s.pergunt~S for. ...uy Bara a- •
muladBs. como tllscorreu 10I1ganl~:lte Maranhli\):
sObre o. estabe1eoc\mento de ll11hasfér· Cunh a. Machado _ UDN•.

.reasoQ.mpreel1dldns entteos ESladcs Neiva.Morcira. "'PSP.
d4 RIo de Janeiro, Bll.opaul,e Minas

_aeraJa, sallentant10 as val1tage\,s eco- cearA:
:nOm!cas M,m a crla.çl\o do .porto de
· ttacurucá.baseado em ettüdos já em- Armando Falcão - paD.
· preendldos pelos órglLos e<lmpetentes.1 Menezes Pimentel - PSD.
.A seguIr foi ouvida a pglavra 4:> en-I Ma.rtins Rodrigues -' P6D.
~tenheiro Anchlsee CIlf~.I"!r()!.o~.. 4Uel PBralba:
· 4l1OM1!us6bre OI llroclWfn8 modero
'nDl:eDlprllgadOl na PlIOduc!o t'lP'~08 Ivan Blchan
tlnC' na:Suécla, Ontlfl' eateve para ob- ' . Pereira. Dln1z
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!mend.lIB do senado ao Projeto cnP 35-D149 que estaDeteCe nor·
mas para celonl~a9.lio de terrllB RoPolfgOIlOdas SéClIB,

(As ComlSBôes 'de constitulçio e JUstiça~ e Poligono dils'Sêcllll)

P~JETON.9 35-C-49, EMENDADO PELO SENADO

O CongreSBO Nacional decreta:

Art. 1.. Na execução do plano de recuperaçãc econômica das eones
a!l1lgidaspelQ#' efeitos da enamada "Sêca do Norde.ste", o porler EJlecutlvo
promoverá a colonização agrleola intensiva das áreas .Irrlgadnll ou "lrrl~l\.
veís nos ·têrmos da presente lei, tendo emvístapnnctnatmentee produçãQ
ele generos de aub8:stêncla,.

Alt. 2.· Para êsse nm, são dcclaradns de utllldade pública e sUjeitas
1\ eleaaproprlaçll.ona forma da, leglslaçâo em vigor as terras susceptlvels
de ser beneficiadas por obras hldrilulicas, jil eonstruldas, em construção,
ou pl'Ojetadlia pelo govêrno federal, compreendendo:

a) as bacias Inigávels, assim consideradas. PlLra. efeito ,desta, lei, M
ir!!as suscepttveís .de beneficlamenUlpela abertura de canais del1Tigaçlo,
partlndo das barragens de acumulação, nunca superior .1& três vêzes a I\rea
<Ia bacia hldráullca do, reserva,tOrio;

li) as terras, Sêcasc~l'CUnjl\Centes aOB perlmetros du baclu Irrigáveis,
nuncaSllperlor a dez hectares, p:ua cada unidade de exploração, conforme
definição no art, 6.- desta lei;

C) as terras nece~sárlaa à construçAo das obras complementares;
d)os terrenos das faixas de contOrno das reprêaaB. até 200metl'cs de

lal'gura,

I 1.. A :lndenlzaç1\o dos Imóve13 dl!8aproprladoe serl\ baseada em mapas
agl'0108IC08 cadastrllU!,' devendo cada tipo de'''solo ser pago segundo o valor
agrlcola próprIo; de, acOrdo com a zona em .quese encontrem 10caHzada" '
M terl'as, admitida n,·valorlzaçAo nc;rmal dos terrenoe, assim compreendida
aquela decorrente de obras hldráullcll! construldl\ll.

I 2.' Se o expioprlado nAo concordar. com a bll8e' estabelecida. tlca as
sp.gul'ada ao expropriante ,Imediatalmlsslo de posse, prOl5egullldo 8 pro-
mCSlla de Indenlzaç(lo nos têrmD4 daleglslaçAo vigente. .
. . Art. 3,·-0 plano de colonlzaçAo,conetltU1rl\um, conjuntoeconOmlco
formado por silltemns de' Irrlgl\ÇAo bldependentes. lntegradOB,por SJ:UPO'
de cOIOnlas, cuja un1dade de exploraçAo é, o Jote.

Art. 4.0 , Cada. jote serl\ formado de duas .partes:

, a) uma I\rea de terra lrrlgável ou Irrlgadà, cuja divls~, aléfu de outros
fatOres ecol6gicos, obedecerl\ à segUinte tabela.: .
, 1." cl~e: 10, a 20 hectares;

2,· clllBse:, 20 a30 hectares;
3." classe: 30 a 40 hectares;
4." clo.sse: 40 a 50 hectares;

b) mais um trato de tel'ra sêca, cuja extensão nAa poder! ser superior
a dez hectares conforme previsto no Item ,li do art, 2.'.

Art. 5,- Ficam Isentas dos ,efeitos desta lei, aS terras utilizadas na pro
,dução de matéria prima para a Indústria açucareira,

A.t1; 6.· Os terrenos daa faixas decontõrno dlUl reprêsas, depoIs dlt
loteados de acõrdo com o l'Iue dispôe o artigo anterior, serão anendadOB n
preços módicos. tenclo em vista a área e qualidade ela terra, dando~sli pre"
tercncja aos ex-proprietários, , "

Parágl'afo único. Desde que, por obras públicas e derivação ou ele
vação mecdnlca, .oe terrenos das faIxas de contOrno sejam susceptíveis de'
Irrigação, aplicar-se-ãoosdillposltlvos gerais a terras lrrlgl\vels.

Al't. 7,· Podel'á o govêmo federal reaUzar obras de beneflclamcntoem
terras não SUjeitos li. desapropriação, a requerimento dos Interesaados, sendo
as despesllS palias· no .prazo de 15 anos, vencendo ~uros anuais de 8%,lnl
cillndo-se o pagamento após li conclus~ dos servIços. Nesta hlp6tese, 05
terrenos beneficiados deverão ser explorados diretamente, p-xcluida a par.
cerla, permitindo-se, porém, o a\'1'endamento a quem faça exploraçl\odlreta.

Parl\BTllto~n1C3.0s proprleti\rloa e arrendatl\rlos, para OI fine desta lei,
do conslderadoacolonna, ficando sujeltoe àa"mesmas obrlgaç6e8 .e: dl1'elteai '
no que dIJ respeito As normas' estabe1ecldlll par~' a,ex'jj1oraçAO dais terra.,.
" atlvldade.l sOcl.llda col6nla. ' ' " " " .

.: •• "I......... ', ' : : .
. . . ~••'•••••••••••••••••.•••»» .

Projeto n.. 35·1). de 1949

, Art, S.· A,fim de, d1rigl1' o traba1hode colonizaçli.o,llg1'lcola, ficacl'lada, :
com sede. no Recife, 'E,stado de Per~ambuco, a ,Caixa de ,Colonização ,1I8
Terras do Nordeste <C.C.T.N.),' administrada pelo ·,O.N,O.C.S; e flnan-,
clatla com a. Importância de duzentos ,mllbOes de eruseieos. ,'evados'à IlOU"
dos recursos de .que trata o art. 108 da Constlt\llçãO 1··e\lero.l. :"

Art, 9.· S!io!unçOes preclpua.s ele C, C·.T.N. r : "

.> detua~ o loteamento' da" àrelUl desa.proprladas para venda cu:~rrcn- ~
damento; , • "

b)executar tOdas as obrllB de adaptaçôe.I nos lotes, tendo <;m V!~ta •. ~i
fins, a que se destinam. ' . , , '" '

c) supcrvísíonar os serviços de colonização e prest.arasslstêncla·'técnleto·
e' fInanceira aos colonos, nos têrmos da presente lei;, ' v" ,

d> 'promover todos OB melas de dar às colÔnia" a.s:;I~têncla50cíal, ·ri.
medida .' dos' seusrecurSD>5,' notadamente nó'que, se refere à aSl>lstênc\a -: sl!o
nltá.rll1 e profissional c:)os nucleados •

Art, lil. O g-ovêrno, federal eonstrulrá. em cada lote, uma clI!ads',e:jI•
dêncla, um pequeno depósito para fel'ramentase produtos colhidos e de
tllllrn .o destocamento e l'egularização do solo para IrrlIlM!'Io, bem um/)
construirá 05, distribuidores permanentes de capacidade Igualou 'superior 'a
trlntll litros por segundo. ,." ',.

Art. 11. O lote provido das Instalações e preparado, parainl~nçâo na
forma, do artigo anterlor será, vendído'ou arrendado ao -eclono, M ,acOrdo'
com lIl> prescrlçOet da presente lei. '

. Al't. 12. A venda de lotes obedecerá à8 seguintes normas;
a) .0 seu preço-compreenderl\ üntcamente oválor, da terra e e: C1IStO

das lllsta!açfles" eomo acréscimo de 3% a ,8.; " , ' .
li) o pagamento será feito em prettaçÕl!8 anua~s e Iguall, InlcladlUl a

partir do &.' .ano: ' , '

e)o prozo de pagamento serâ de 20 anos;

d) ao colono dar-.'!lc-I\ um contl'ato de prome811a de venda:. sendo-'.he a·
escritura definitiva passada após o pagamento da llltlina prestaçAo.

Art. 13. Assegurada a preferêneín aos chefea de famlUa numerOSa, s4()
reqUISitos para comprar ou arrendar lotes:

"a> ser agricultor ou trabalhador 1'11\'al em terra de prÓprtedade' alheia;
b)' possuir famílín eu-ter 'lfresponsabllldade de suamllnutençAo;

c) não exercer funçáopúbllca,

Art. 14. De~de o momento em que receber o' contrato' de promeaaa,
obriga-se ..ocelono: , "

cu IniCIar Imediatamente as atividades ag11col88; .
li) residir, com sua faml1la, no 'local do trabalho e a cultlvl\-Io, pessoal.

mente,permltindo-se a admissão de aEsalarlados para cooperaremeven.
tualmente, ,suprlndQ, u' deficiências elo trabalbo famlllar. Ser-Ihe-;á con.
tlldo, facultado. excepcionalmente, residir fora da pl'()prledade desde que
nela trabalhe e a mantenha aproveltndll.sob pena de ser lIf~tado pela ael.
mlnlatraçflo, mediante contradição justificada; '., '

Cl cUltlv.ar. 'no prlmelrollno; umtêrço ,dai\rea Irrigada; no sell11rtdo
doia terços e no terceiro todo o lote: " , .

d) não Interromper o pagamento das, prestações,. salvo crise· ecoDomia"
ele carater' gerlll, que afete a Javouri\ daquel,e mlcleo deirrlgllÇdo.

Art . li\. O lote apenas poderl\ ter alienado á peBlloa que ainda n4Q
pWua Area na coll)nla, e que ,tenha famllla conetltulda.', '

Pllrâgrllfo únicO; E' livre a suce&sAo.

Art; 16, Retlranoo-'se voluntAriamente o colono, no curso da smortl.
, zação, ou depolll de obter o titulo de propriedade, terA direito a Indenização

na fOl'Jlla da leglslaçAo civil. '

Art. 17: No caso de abandono, antes de paga a primeira prestaçl!io••1
colheitas pendentes, 05 produtos armarenados li oa, anlma!ll pel'tencentes ao
colono responderlo pejo pagamento, inclusive juros, do lote adquirido,

.A:i't. 18. O arrendamento de lotes obedecerá. u segUinte; normas:
Q) nllopoderâ exceder de 2% sObre o valor do lote;
b) a superf!cle restante de terru servidas pelas obrllll .de Irrlgaç[o scrl\ '

obrigatoriamente entregue à exploração de agricultores pobrl!8, segundo o
númel'o tI~ poesoas da faml1la;

cr o arrendatário não terl\ direito aindenlzaçAo pelos prejuizoscausa.
dosa0 solo ou a benfeltorlllll preexJstentes:

d) o arrendamento terá. o prazo de clncoanos,llodendo ser renovado
por Iguais períodos; ,

e) o arrenda tàrlo poderá. ter seu contrato cancelado no caso de daul.
flcllção 'do Imóvel ou Jmpontualidade' pelo pagamento devido, cumpl'lndo a
admlnistração flllcnlJzar a venda dos produtOB.

Art. 19. Ao colono, adquirente ou arrendatário dc lote, será prestada;
para exercer suas atividades agrlcolu, ampla a511lstência financeira, pre.
ferentemente através de cooperativas ~tle, legalmente constituídas, 8erâQ {j.
nanclaclas pelo C; C.T.N. e demais órgãos estatais e seml-esta.tals do 1l0.
vêrno 1ederal. .., '

Al't. ~o. Em cada slstemll de Irrigação havel'á ,um p6sto agrlcola com
a fÍnalld/Íde de ol'lentar 05 eolonoa l1as suas atividades, dando.lnes 1Ill818
têncla técnica e educacional, fomentanCp .a, proeluçi\o e planejanelo racio-
nalmente a, s~stemátlca do tre.balho.· ' ,,

Par6grafo únlcc;. Para desemp~nho de suas atrl})ulçllcs, cabe aos postOs
agrlcolas ministrar, ao .Iado de escolas, d!! alfabet1zaçllo, cursos, prátlcOBde
aprendizado a8rlcola,' tanto paraoa COIl!nOB e arrendatários ,comopllra seUl
filhoe e agl'ellados" sendo ·caUla de re.lclsll.o dos eon~atOl • falta,ele,freqUeo. ..
ela sem moti~o jUltl1lcadQ; , "", . '.,.', , ,.'

,
i

,vidos de dispositivo que ,modlf~que ,a
lntensldade do, feixe lummoso ou o
prDjete contra o solo, obrigados Os
condutores autlllzar o~lstema logo
que se aproximaremvelculos'em sen
tido, contrl\rlo.

I 39 (, uso de faroletes e dass1na
lelras é obrigatório desde' o pOr do
sol até ao, amanhecer.

I 49 ' Os' veículos' de' tração' elétrica.
terão o equipamento próprio, nos tl
poe,aprovados nas concessões das res
pectivas companhias e estAo sujeitos
ao disposto neste C6d1lio, no que !bes
fôr apllcl\vel, '

eixo ,longitudinal do veículo, ou, dl!i~
lido para a esquerda ;

g) Parachoques ,-" dianteiros e tra
lelros, nos autojnóvelll de passeio e
auto-õmbus: apenas os dlantelroll
nos veículos de carga;

11.) Indicadores de D'lreçllo "- (Se
tas ou similares) nos ônibus e camí
nnões, um em, cada ,lado. móveis ê
IIllmln{l\'eill 'à noite, Instalados. a aI.
tura não maior de 2,30m do solo. "

§ 19 Os eonduteres e proprletâriou
são responsáveís pelo ,perfeito fun.
elonamento dos aparelbos acíma,

§ 29 O uso dos tarols de luz bran
ca de grande alcance; ou de refle
tores acessõríos; 'Il(j é, permitido nas
estradasnu em logradouros MO nu
minados, devendo ,os mesmos ser pro-
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Projeto 'n, 414-A, de 1955
. Estende. OI,· beneficios prClJlstDI
na Lei nl' .. 616. de ~. /tc !ftVerlllro
de .19.9, aos, militares da. , Mari
nhu que prestaram.. servtço$ dll
r(lntea guerra.de 1914·1918; tellM
flQrecer.contrárlo /ta coml$sdo d,
8egurança Nl!C/onal.

PROJÉTO .N~414~55•. A QqE SE
REFERE O PARECER

O Congrelillo Nacional decreta:

Art.. i." sdQ abr~llgidOll pela Lei
'n.o..616, de 2 ele tevereit'olle 1949, OI
miUtates Cjue prestarem servíços na.
Marinha. durante a guerl'l\ de 1914
1918: '. . ,'; . .' '.

a> nas. Capitanias de Pórtos, SUIII
Del~gaclas e Agências, excetuadas as
flu\'jalJ; _ ..'

b) . nllll EsCO\1lIl de Aprendlzes-Ma
rlnheu'Os. sitllBdall .no . lítoral e na
Eacola" Naval, eml3atiata dl18 Nevcs;

CJ no Corpo de Marinheiros Na
clDnalll.:na .Ilha. ~dt Wll1egalgnon;

d) na Casa Militar da Presidêncla
da·Repúbllca;. '.

el rio Estado Maior da Armada.
.ut. 2." AI promoçãca resultantes'

de8ta lei n30 darão dJreJtõ a per
cepção de ntl·Mll(j,08., "
Art.3,~ Esta lei entrará .em vtsOl'

i'lldata .de sua publicação; revogadas
a.s dJsposl;;ães em contl·;il.1·jo.

Justificação:

Cem a Il.pte.sentaçilo d.êate projeta,
Vl3amOll ~orrlgil' qlna. sltUllÇâo·· àesl~
!lllal. e injUBta ellwtentcna Armada,
quanto à aplicação,da Lei n.·· 31\$; de
2. de tevere.lro de 1949 e ampal'S.l' ve
IhOll servidoTesnavals.. ' ".

A Lei n,U 616, deu nova rcaaçào
OOB .arts, 1"" e 6.° .da Lei .n.o 288, de
8 de junho ae 1948 e f o! regtllRmen~
tada pelo Decr~to n.O 26,907, de 18
de JUlho de 1949, no tocante ~ sua
aplicação das Fôrças Arm114aa.

Po:;teriormeute, o Decreto n.o ~1l.042.

de 24 de abril de 1950; esten,icu &
'M:aritlha o.disposto na letra"b" do
Titulo I, do. al't.1,O do citado decre
to, cujot.eor, é o seguinte:
. "j,) 08 Que, se In.'ltalarllm ~o ter

reno cO mil mi.sõâO de vigit'/ocül 011
de segul'ança do litol'a} bresileJro, 011
por .. qualquer outra fortnal1aja CUln
Pl'ic!O, efetivamente, llS mesmas mis·
s6es"; .

c A definição dos serviços de ;;ueJ;1'a,
prestadGoS ficou a critério do ,~~lnls

térlo da Maril1hae o Almlrante·de·
EsqUadra Sylvlo de NOl'onha, então
Ministro da Marinha,. depois de C?n
sultal' ClS ól";;iios.técnlcos navaiS. bal.
xou o ~'rémorando ti." 83G, de 28tle
junllo. de 19S0.cleflninclo quaJsos .10
cais que se enquadravam na letl· ...
"l;l" do cItado deel'eto l'egulamentn
dor, e,portento, com dli'eito aos ce"
nefJeios das. referidas leis.

Em 1$51, o Almirante Renato Guil.
Iobel,novo MinIstro da Marll1ha, bai
XOU o Memorando n,· 1.572, de 28 de
novem01'0 de 1951, determinando a
inclusão do Estado Mal0rda At'mada.
e da Casa Mllltar ela Presidência da
República, durante o periodo de 1914~
191B.

ttstes atos ministeriais foram man
tidos até 3 de junho de 1952, t·cndo
o então' Conselho de. 8c[;ul'ança Na
cional ;:ermitldo várias prom:Jçií-es
com base nos mesmos.

AC()11tece. pOl'ém, que ao ser en~

.vlnda fi L'lformação naval, eneami
nha.ndo c l'equerimento do Capitão"
de-Fragata Gl'adu~doAllJertoAu~usto
Gonçf\lve8,~lueserviu durallte.a guel'"
ru, doe 1914 a 19tB nas CapitaniM dos
Portos de ~anta Catarina. Paraná e
Alago.as, o Conselho de SeS'Ul'anca
Nacional discordou dos citados at~
mlnlsterials, impugnou o direito do
mencianado. t1fic!al superlCoI' c1aArma
da eltnpedíu a tramJtncflo dos de
~!lís tequcl'imer.tos com ilase nOll ci•
tlldo~ memorantla.. .

Ao art. 14

, N9 IAli art. 3'1 .. .
Pê-lIll .110 I 1,9 dilate Iirtió • se-

guinte redaçll.o:.. ·c.'.' 'c;
~'A,.1~, : A·. deaapl~oprlaçlo.: ..refel·.lela

neste artigo nllo poderâ a~l1lglr m",!
de 5()% (Clnqllenta por cento) das
terras . irri~edllS oli 1rrl<>:âoJ('ls· nei'
r.ericentes. ao .meSmo próprleté.rio".

N~ 4

Aôár~. "
.D!"se ao ~ ~ déste artigo a se.

gutnte ' reda~il.o:
"~ :li> As deslÍproprlaéõése Jndeill.

7.1I:;õesreferlrl9s nestlt let serão. pro·
CCsEBdllBnos têrmos ·das }el~ vigentes
ao tempo em que ocorrerem".

N9 li

AO art. 8'
Dê."se a. este artigo li' seguinte re-

dação: ..

«Art. 8" As atlvicÍades de c:olottl~
zacão agricola . fieaTlio 9." caT;:o do
Servlqo ARro-IndustrIal (S,A.r:! (10
Dp.lJartp.mento ,Nacional deObfM
Contra .p,s Sêc!lS CO N.O.C.R,l .e
seráo financl~.d!Ul nplo Bancu 00
Nordeste' cloBrasll S.A ....

mo
Ao art. !l~

N,este artigo
'Onde se dl7.:

~'At't., 99 São tunçlles Jlreel!'uas <la
C.C.N.T,":

DI~â-se:-' .
"A,rt, 99 ParI)' o.cllrnllrimen.to ,ao

I·d1sno8i~ nesta .Iel, cabe lIO Sel'Vl~o

I
Agl'/)~'t!ldlJ..~trl!il l8.A.! l.do "~t)9.,Í'
t!'lm,..,to Nnclon~l dl!OJ,ras Contrll
as Sécas <D.N.O.C.I:I,)":

N9 7·

Acrescel1t.e-~e, a êste Il.rtigo O se.
gulnte .' parÉ\p;tafo:

"Pir~..,.raro ,"nico~in caso fie vió•
1 Iacão de qlla'o,uer. dA.~ obrlg'arões'
I enumerpda5 tlf~a ~lfnMsd~s(e ertl"o.

I.

c'.tdlJCl".~l\. P.lI.tom..iltl.camé.il.t,e~' 0-,:e,o,n~troto dt;! l)~omessg. p"'1:~ndo-se ~o
colono,.a. tnr(p.n'7.l1"90<:01·1·~spo"':le"te
às nn.rcelas já amortizadas da cl!-
viela", '

I N::op,:~r:~ l8d:te8artlgo' '
Onde se di?: '

"a) .nllo ""Il~râ pxcedel' dI'! '-.~
(dois por cento) sôbl'e o .v....ior do

lote'"
Diga·se:

"a) não noner>'t· .exceder ele ll~
(seisllor cel1to'l sôhre () valor venal
do lote'"

I
' N9 I)

Ao art. 19

I
Ne~te'llrtigo

Onde se diz:
".. iil'lancladas pela C.C.T.N.... ,"

I DiQ;lI-se:. ,"
I « ... fiJlllncllldas lleloBanco cio
I Nordeste dll.. Brasll ,S.A ... "

i NQ1Ó
! . Ao lu't. S~

Supril1la-se êste !\\'tlgo.

N~ 11
Ao art. BB

N~ste artigo
Onde se diz:'

"A Caixa de, ColoniZação de 'ftr.
reiS do Nordeste ... "

Dlga.se:

uo Serviço Agro-Industrial (8. A.
r.l do Departamento N~,cJonal de
Obras Contra. tiS Sêcas (D N O
CS) " " ..
'S~nãào Fede,·nl. em 18 de de?,cm

bro. de ·1.958 - Apolônio·, Sales 'c

Freitas Cavalcanti - Domingos ~clasco.

: .Q1~RIO.oO CONORESSO,r~ACIQN~l:(SoçlDJ)
... SE _ Z. = •

Ao art. 19

I EJ.vtE:NDAS no SENADO AO
PROJETO Nry 35-C/49

NQ 1
Ao art .. 2~

No corl'odêste artigo
Onde se diz:

"t'ara. ésse fim sãoclec:hrados de
Suprimam-se. neste \l.l'Lin fl'Vl, ut.l1l1iRJI,. púl'm~ae sujeitos a desa-

!li. Seglljl",tC::éxpl'e~'Oe5; . \ lll'Oprlação ... "
tendo em vista; prlnc!p31- Diga-se:

mente. a produção de gênel'os ç\e) "Para. êSlie fim são sujeitos a de-
• ubalstência" • seproprlaçílo.•. "

',: 'Ít,Art 21. serao aproveitado,s, cte prl'fcl'ênclanaaobrlU, do ·I)epartamento
,,,,.~ji:\ril\J.cie;.OjjrasContctiaa S~~~".I}3 colqh~ d~snúcleos de In;gnção aié

;,II'l~..a~9i11tam .o nturo .dep!'oPl'leilade do respectivo .lote ',' .

::,:....J:Ârt. 22.'0 govêj·I1O. rcd~ral; feita a de.snllr<,prlaçlÍl, reservará. anexa./I
: ;~ada lote ougruP'o de lotes .. umaárea lr:'lgável de acõrdo com nela sJ~tema
.. e' conforme a cl~.sslfJcaçZlo ag.:alógica, p~ra' íocatízar u~:Clagelados, nos pe-

..ícdos de longas c.:tiao:ens. Nos anos normais, êssc terreno. poderá ser ar
rendado, de. prereréncta li colonos, a título precsrto.

Art. 23. M. parcelas,ll'l"gáveis destinlld~ a sccorrer flagelados serão
dlvldldllll em teres varlivels eprovlda8 de casa rústína val'l\ abrigo de. re
tirantes. aos qunls-:» pósto agripolll tornecerá. .gratuítamcnte IigU'1 para
,1nlgaçl(l e sementes .. emprestando os Instrumentos de trabalho ..

, Art. 24. As cooperátlvas detrrtgantea e 08 PflStilS agrícolas :tdquli':rilo
cel'eals com o Um de rcrmarreservas para0. auastccímento dos .mercados
lncâi!ncs perícdós de sõcas: ;;Jcrml ti nl\., que na tnP~:"'~. época os irrll1-antes
IIP. cledlQvem à procluo:;ão' de forragem destinada ao fc.rneelmento, medbltite
'Venda ao .prcnríetátioríe rebanhos retirados das f~.7.cndl!sparaas cercanias
é.C'a núcteos de m·ig-aç:io. ,

,Al·t. 25~ O Departamento Nacl~nal de Obras Contra as Sêc1s; com re
ClUrS08 crçamenzârlcs- prevtsros no art. 198 da Ccnótituiçfi·:J Fedeml, COnE
tr.u!rfl. bnrpgens. estacõosnlev....lótiM. canais de lrrlga\úü príncípals e se
cundár:cs,e outroa com fi capacidade mínlma de trfl'lta l'tru8 por' seg-undo,
e obras .ccncxas: . onra de drenagem, pr;J;\c~pal esecunclárlo; pOo$toa al\rl
C~!aS, edifJcaç6r.:~ n~c~~nárl!lS as cool1cl'nttvas, de ftr.Jjiante.s.. e mats insta
la.!'ões de servíeo de ?l'sJstêncla social. bem como. estrades, planada Ictea-
m.~nt.o c cOJonli:açllo de terras. ' . '

puril~~'afo ilillco.ÁCalxa PÓdeiâ auxJl'ar, havcndodkpQnJbllJdade•. H
oo!l/ltrull.áo"deestaçôrs cl6valõriae e. canala: dc.I1T\ga<;~() ou drena~eln.. me·
diant~ prévia llprol'ação do MÜ1'stério da Vlaçfto e Obra". Publicas.

,~ Art, 26. Os colanoso..nrrendMártos f1.c:lmsllJelt~a uma talta· de Iltm
!Mâo da aflUa para. lrrigaçl1o. obcdec'.das as sel\uintcsrnodaüdadea:

aI taxa per hectal'e, compreendendo tMa a lÚ'Cll :Irrlgável, Independc;
&e de etetlvalrrlflaç!í.o;

b) taxa por metl'O cúbico de á,gUarêalmente empregada na 1rrlgaç~o.
",§ l.'Ao srbitrar a quota 4e cemsumo. s~rl1 denclic!o seufll1l PI'Ulcipal

que é contrIbUir para' a economia e í!vltar os inc~nV2n'entl!S doa ~xcessos
nal'ega das tcrl'e.~, '

§ 2.." NO prinCipio de cada ano. à vista da c)'ç::ment.odns clespe.saR tle
. atJministra~,ã(). COl:\:;ervac;(\o e distribuiÇãO dágua. em .f&c~ dil elevação '11)
cç,,sUnto, :;el'" est"belec~da a taxa a ser p~ga pelo colono. F.s~atllxa se eles·
tina à mal1utcnr,:".o do sJ~terna .de il'l'l~aç§O. ten\- escrituração eSll~c:al e s6
pOderá S·?l· apliç:Jl'iall'~.~ IicrvJç.cs ge,'a is .elo siEtema.

Art. 27. Fie:> proIbida. nas tl:l'ras irrigadas pelas obras constru!dus pclo
govêrno teden,l no norde,~te.. a,ctlaçâo s(>lta de. gado bem como 11 cultura
Jn::lustrie.l d~ cwa pa.l·a p::odução de acúcar. rr.p:J.dl'l''l·~. agl~a.rdente, exceto
a :cul~ura da cana' ex~stente 'l1a~~ta da Dub!ic:;!çãn d~sta,:}ei. '

}.l:t. 28, ~ presente lei serã a!1l!cadll nã'> só no ápl'ove~tamento das
terl'1lSlJ~ncf:ciaà~s Mlosaçlldes, cúmo nas' qUe (\ forem par outras I>llras
h:W'Íl.\llicss de'elcl'ação mecânJcl> ou cl~rl\,:",j.iJ r~a\izada pela Oepartam"nto
Nacional de Obr3s C'lntrr, asSéCfls ll!l l'er1ã<l com!lreendlda pel,) p(}1j~oÍ1o:
5e"undo cs lim:,03 :n'efi>:ad0s [1el"-. Lei n" 173; ,de 7 de .Ia~1eiro de 1916, ou
ot:,tras qU~ \'enblll';1 a se?' elitboracJa.. p.:lo Ç<lllgl:e.;SO Nac:onal.

. Al't. 29. O. O::pal'tamento Ne.cilll1.lIde ObrasCotltl'a as sêcás conser
tará, com os v3.1'los .D~partllrnentos 1r) MinJStél'!O da Agricultura•. planos de
ccope:'::.çáo, 1)<1:'9.. ,pcsqU1Sr-.:3 ~g~OJ"1ômícas qt~e jnt~l'essElf1, $,' agl·icultuta 1rrl'"
gadadas zonas sfcas, tem c.:>me.p:'\1'a (\ seu. fomeilt'o eC<Jnôznlco cC:l7ojU~ando

eHo:ços no sentid-o técnico e material para me1110r aproveitamentc: das obras
do. lrngaçno; .

Art. 30. Os .ço:ltl'atos, têrmcs e ajustes qUe fQl'em lavradClS. em. ~on·
lle~Uênc:a das diSposlções da presente lei. ficam iscnl~s de sêlo federnl:

Art. 31. Pélra c~k'nização das tet·rni;i.t't'i~áveíS. adtllitllstração, canser
vr.ç~o e explol'nçfl:l ag.dccla das cbras, de irrigação::> e dlstl'ibuição dágua o
Pe:ler Ev.~cutivo bai::ará instruções especiaiS, visando ajustaras diSpOsições
clesta leI às p~CUilal'ldades locais.

Art. 32. ComD centro de orienta~ão técnica e C'lentlflca. de tOdas as vã
tias modalidades das ativIdades do )1J9no de coloni?aq.?o das áreas àas. sê
cas, fica crit,da o Institut{) ctn Região Sêca com a denominação de "Jcsé
Augusto Tl~illclflde", SUbDl'd:nado ao Min!~tél'io el8 Viação e Obras Públicas
e sedtadocm são Gonçalo, no Estado da Paraíba.

·Art. 33.. A Caixa de Colonizaç,io de Te:'l';ul do Nordeste (C.C.T.N.) só
adocará Q regime de arrendmncnto. no caso de desinter&sse peia 'l(juisição
1l.a. torma desta lei.

. Art. 34. Esta lei entrará em vigor nnds.ta da sua pul1licação, l'evoza~
das ll.'l dlSpo;~ições em contrário.

Câ1l1ar:l dos Deputados, em 2G de março de 1957.

iJ. Guimardes.

'W. Fadul,

M. Lejl:::d.
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kl p!omoçõe.l jl\ realizadas foram, da Fortaleza de ,AnhatomJrlm, então cretoa lUla. 26.907. clt 18-7-1114I • do Decreto no 26.907, de 18 de julho
~o entanto. mantídas, estando Beull lob • Jurlsdlção da Marinha'. 28,042. de 24-4-1960. de 1950, nada justl!Jca taJProjeto <la
beneficiários em pleno gOzo daa van- ça.)Gen. Bda •. Aguinaldo CaJado Lei. pois que, se fazem jus 11 deter-
tllgena . proporcionadas pelall mesmas, DECREETO N." 28,042- DI 24 DI: de Castro. Secretário Gera.1. minadas vantagens,. existem meios'

Pode-Ile acrescentar que OB locaia ABRIL DI 1950 normais para o reconhecimento <18
llBsinalados nos atos minlaterialaeo- "Art. 1." Jl:', extensivo à Marinha' OFíCIO DA COMISSAO DE seua dil'eltos, quer na esrera adml-
mo enquadrados na lei n," 616-49, fi- o disposto na alínea "b", do Titulo SEGUR~ÇA NACIONAL nístratíva, quer mediante recursos ao
cllmsltuados no litoral e os militares I. do art, 1.0 do Decreton.o 26,907. Rio, 24 de novembro de 1956. Judiciário: lnJustificl!.·~lé que,sol)
qU'l ali serviram receberam o'. tér;o de 18 de julho de 1949. n captl de garantir direitos presumt-
de campanha durante tOda ll. l,a guer> Art, 2,0 l!:Bte decreto entrarâ em Ofício n9 21-1955 .damente postcrl1ados,sejamengen·
ra mundla.1 (de agOBto de 191'1 o. no- vigor na data de lSua publíeação•. ré- Senhor Presidente. dradas novas leis de favor. '
vembro de 1918). vogadas as dispOISlções em contrário". 7.:' Arlnlmenta-se, na .1ustlf1eatlv~

tates milltarcs foram empregados .; " "...... A fim de atender requerimento do projeto, que alguns mílítares.pro-
no !ervi~o de patrulhamento e vi- formulado pelo senhor Deputado movidos por fOrça de ínternretacao
sllfmcia. MmilllRANDUM N.

o 830. DI 26 DI 1UlQlO Joaquim Rondon, solicito a Vossa do Decreto numero 28.042 não tlVe.-
se todos slioi guala perante a ·I"i. DI 1950 Ellcelêncla seja ouvido .o Ministério ram anuladas suas promocões, ist~

como bem dlz a Carta Magna, como :Do: UinlBtro da Marinha.. da Ml\rlnha sôbre o projeto. 414, de ol1ando. o Conselho de Se~ul'ancllo
poderelnos qeixar de aroparll.rê8tes 1955, de autoria do senhorWander- Nacional opinara de modo contrârro
velhos servídores navala, depois de ter Ao: .Exmo. sr. Diretor-Geral do ley Junior, que estende os benefícios tl respeito, se tais. promocões fOI'B,m
o Govêrno pl'omovido antigos compa- PeMOal. previstos na. Lei 616, de2 de feve- irregular!'s e. a despeito disso, substs-
nhelros que prestaram serviços iden- AMunto: serviço de guerra. reiro de 1949, aos mllitares da Ma- -tem 05 ereítos dA. Il're,!,ularldade. essa
tlcos? rlnha .que prestaram' serviços du- círcunstãncía não ,justifica Que se

Ela o motivo da apresentaçâo dês- 1. Comunico aVo Ex.a, que os ser- rante a p;tlerra de 1914-1918. continue índetínidamente a .praticà-
te prOjeto que, se aprovado, virá cor- viços de guerra que enquadram os cn- ,Nesta oportunldade reitero a VOll- la: ademaís, !lo concessão do Indevido
rlgir a situação de. desigualdade. res- cinla no disposto no Decreto número Silo Excelênc\ll protestos de alta estí- nãe podeeonstltulr-se em fonte de
tabeleeendo 11 justi~a. 26,042,de 24 de abril de' 1950, e, por- ma e cons!deracno'~ Presidente dll direitos para. terceiros.

Sala das sessões, em 24 de junho tanto, lhes dão direito aosbenefJclos Comlss~o de Seguranc;aNacionaI.
Ae 1955. _ Wanderle'J Junior. das .Lels llS 2B8 e 616, Incluem-se OIS ' lS......RIO Aprov~lto o .ensejo para renovar a
.. " I INFQRMACõES DO MIN ..", Vossa Excelência os protestos de ml-prestados 110sseguJntes loco. s: DA MARINHA

LEGISLAÇõ "' '' CITADAS: a) Capitanias de POrtos, suas. De- . nha estima e dist.inta eonsldera('.ão•
.,.., - AnMn10· AlIJes C/imara Júnior -

Lei n."616, de2 fevereiro de 1949 ~!~~f~~ e Agências, excetuadas aIS NOS/DOM Almlrnnt.e-de-Esq,uadrll _ Ministro
"Art, 1.° Os artigos 1.· e 6.° da Lei b> na Escola Na.val. em Batista das Em 15 de dezembro de 1950 da Marinha; -,

na 288, de 8 de Junho de 1948, passam Neves, durante a guerra de 1914-, Do: Ministro da Marinha COMISsAO DE .SEGURANÇA
'11. ter esta redaçlio: 1918' CIONAL

Art, 1,0 O Of.iclal das ~rçl1.9 Ar- C)' no Corpo de MarinheirOS Naclo- Ao: Excelent!ssimo Senhor Prí- NA·
madas, que serviu no teatro de (luer- nais na Ilha de Vile()Qlgnon durante melro Seeretárioda C.âmara dos PARECER DO RELATOI!

ra ~ll Itália. ou tenham c~mpl'j~o a gúerra. de' 1914-1918. ,:. ,Deputados. o Profeta n9 414, de 1955, do nobre
,missoes de patrulhamento, vlgil.ân~la . a.Outras situações especiais, que Assunto: Projeto de 1.cl nQ 414';55, Deputaoc. Wanderley JUnior, estende

e seg.urança .dc litoral, e operaçoes. venham a surgir serão estudadas e. as da Câmara dos Deputados, 08 beneficios da Lei n9 616. de 2 de
' de guerra e de observações e!Uquill- decisões devidamente comunicadas a I, Em atenção ao oficio de Vossa fevcreJro de 1949, aos militares da.
'Iuer outro teatro: d~ operaçoes,. de- essa diretoria, (8) sylvlo de Noronha., Excelência número 2,440 (Reterêll- Marinha de Guerra que, durante a
Unidas pelos MinJsté~'los respectrvos, Almlrante-de-Esquacll'a MInistro da cíu -CSN 21-55), de 5 de dezembro guerra de 1914.1918, prestaram servi-
Inclusive nas Ilhaa TrU1da~e. Fernan- Marinha." fluente, apr(l,z-me comunicar-lhe que r.O! nas Capitanias de Portos e ~m

' do de Noronha e nos navIos da. Ma- . a administl'ar.1lo naval é contrária ao suas .Ap:éndase Deleeaclas, nas Es-
rlnha de. Guerra. que defendiam por- • ·Mem.or·a'r:ci.~· ii;.· i:ri72,' 'de '2ê' d~' ':iô: Projeto de Lei. n Q 414-55, da Càmara colas ;le Aprendizes Marinheiros, no

'tos nacionais em zonas de operações vembro de 1951. dos Deputados. qtte estel1c1e os bene- Corpo de Ma.r'illheiros NacIonais, na.
, ele guerra, quando transferidos para. a 0<>: M1n18têrlo da Marinha. flclos prevIstos ns. Lei no 61!!. de 2 de Casl1. Militar da Presidência da Re-

reserva remunel'ada ou reformados se- Ao Exmo. Sr. Diretor Geral do fevereiro de' 1949, aos militares da pública e Estado MalClr da Armada.
rá. préviamente promovido ao pll6to pessoal. Marinha que prestAram serr.ços du- Os benefIcios con~lstem numa, pro-
lmediato, 'oom os vencimentos ln~ Assunto: .Servlço de Guerra.. rante a guCl'll. de 1911-1918. mocão no ato da transferência pat'a,
tegt·ais. ' Referência: Memorando nO. 83/).de 2. O Proíeto de Lp.I em auesHo a reserva ou reforma.

Art, 6.· Idênticas vantagens llerão 26-6-1950,do Ga~lnete à. D, P. vlsa!t beneficlnl' osml1itares da Ma- A prop(1slc[o não parece aceitável,
concedidas taos civis e militares roUl~ I. Em aditamento ao memorando rlnha que, naquela emergência, 'pres- dados os InconvenIentes oue acarreta
ponentea da Missão Médica que, o da. refel'êncla. comunico a V.Excia. taram ser"!ços: A admlnistrsclio e il f~renc1n naeio
Brasil enviou à Fl'aoça, em caráter que dentre os seviços de guerra que a) nas Capitanias dos Portos, na- nale, sobretudo nelo. lnpgávcl des-

, militar, na guerra de 1914-1918, assim enquadram os oficiais no disposto aos leA'aclas e Agênclas .excetuadas. n.s prestIgio oue pode trazer à elasse
,também aos sub-oficiais, subtenentes beneficios das Le18 285-48 eU6-49, fluviais; mi!Itar, .principalmente pal'B OI! afi-
e sargentos das Fôrças Armadas, que t d ft~,j te claís, nue constitueln. a cúpula do
naquela. luta mundial toml1.1·al11 parte, t:;~~y:~.se 05 pres a 08 nos s~ ...n.q bl nas Es~olas de APrend!ZleS Ma- cnnJunto, .~egtlnr1o esclarece fl WililIs
em mif;l;ócs de patrulamento e opc- a) CaSa Militar da. Pl'esldência. da rlnheiros, .situadas no litora, e na tério da Marinha, cuja pudlênela 1\
rações de guerra dentro ou fora do República. dW'ante 11 guerra de 1914 ~eS~?,lae Naval, em Batista das Ne- l'esperto dêste projeto fol por mln1
plús, e nas Ilhaa Fernando de' No· 1918; e solicJtada,
rOnha, com dU"Cito o. receber· os ven- •. b) Estado Maior da Armada, du~ c) no Corpo de Marinh~lros No.- Acrescenta ninda o Ser1hor Minis.
cimentos correspondentes ao põsto da rante, também, a guerra 1914-1918. clonale, na Dha de· Vllleg:;gnon, tro da M~rinha não se justificar Il
promoção conIa'ida por esta. lei. Ilã· Serviços de Guerra - No, oficio U·. g, tlste Mlnistél'io, por-.rlncfp.lo, concessão de favores, pelo fato do
m~~~ a2~a~~0:~_~~ v~~n~~~oolções 302, de 3 de junho de 1952, do Conse- tem-se' m:mifestarlo contr~'jamente militar cumprir ·seus deveres ele-
em contrário". lho de seg'ul'ança Nacional, O ElmIo. a todos os projetos de leis de favor, mentares. "

Sr. ,Pl'esidente. da República exarou nlio s6 peloso;yaves iilconvenientes ; n
DECRETO N,O 26,907 _ DE 18 llJI o seguinte despacho "Sim.... (a.) G. que tl'azem para a administração e Diant.e da/; razões acima anontlOl.dll.S

Vargas. a fazenda públicas mR.~.,. sobretudo, e considerando que' as leis de favor.
JULHO DI 1949 302 Em 3 da Junho de 195" pelo inegável desprestígio Que acar- 9.presentando Cl\,rRter discriminativo,

Do: Se~retárlo Gerll!. -', retam à c1nsse mili1;ar,' principal- t.razem semprel1:l'andes lnconvenlen-
!'\Á~.2,;:" Consideram-se abrangidos Ao Exmo. Sr. Presidente da Repü- mellte para 05 oficiais. que consU- tos, sou de parecer oueo Pro,leto n'

pelo art, 6,0 da Lei n,O 288. de 8 de bllca. tuem a cúpula do conjunto. 414-55 d~ve ser rejeitado pela Co..
jUnho cie 1948, alterado pela Lei nú- Assunto: promoção de Inativ<ls - 4, Como pl'eCeitlll1. o artigo 25. do missiiode Segurança NlIcl~nal. ,
mero 616, de2 defevereiro d 1949,OS Leis 288-1948 e 616-1949. Estatuto dns Mllital'cs, constitui Sala Sablnn Barroso, em 18 de de.

de,'er do rili1itar:"defendel', na es-
tnram serviços no Exército e na Mn- 1. O Capitão de Fl'agataGraduaclo, fera. de stlas atribuiclles. o pafs con- zembro de 1958.- Joaquim Ronclo~
lSeguintes militares e .clvisque pres- reformado, Alberto AUgUSto (l<lnçal- tra agressão e manter a ordem le- Relator. ,
rinha durante a gUerra de. 1914-1918: ves requer os beneficIos da.s leis nO. gaI"; náo se jtlst,ificD., portant.o. que, PARERER D,\ COMISSÃO •

a) os civis e milltares componentes 288-1948 e 616-1949, por motivo de pelo simples desempenho do' mais
da Ml.ssão McdJca que o Brasil en- ter servido nas Capltanlas d'e. Sanb elemen'tar de seus deveres, prestado A Comissão de Segurancn Nodo"

. ~ F . ãte 'lit"r nal em reunião do dia 18 do cor-VlOU '" rança, em cal' r ml ." Catarina, Paraná e Alagoas. por oca- por pertencer a uma orll:anlzaçlio na\meiros ao se aposentarem ou ' rente, aprovou. por unanimidade, pa.
05 pr . siio da guenade 1914-1918., qual ingressou de sua livre vontade reeer contrário do Relator ao 1'1'0-'
Jâaposntadosá . 2. O Ministro da MIll'1nha InIol'ma e cuja razão de ser está bem detl- jeto nQ 414-55. que "Estende os Ile-

b) . os oficiais e sargentos do Exer- que orequercnte: nldll naquele dlsposltl.vo, .venha a ter fi
lto t t f do Br ne cios prevlsto~ na Lei no 616, de :Ie que omaram plll' e, ora a- a) estã na situação abrangida no vantagens e regalias excapc:onais ao de fevereiro de lP49, 9.OS militares dllt

611, na luta, ainda que somente na memorando nO. 830, de 26-6-1950, do deixar o servlc;o ativo, Iniciado, rIa Marinha que prp.stl1.1'll1n serviço! du
qualidade de observadores Junto a Ministro da Ma.rinha e portant.o (l(Jm inatividade, .novlL carrelrarapJda e rante a. gue.rra. de 1914-1918". I
comandOlS de fOrçaa doa exércitos alia.- direito aos benefielOll das mencIona- cOmoda.

,dos; e os que, no Brasil, executam das leis' e li, Pal'll os serviços prestados de Votaram os Senhores Leónidna
qualquer dali missões especlficadaB b) deve ser promovld<lao posto de' maneira relevante ou honrosa, Jê. cs· Cardoso, Laurlndo Rejtis, Elder Va
nas' aJíneaa "b", "c" e "d", do In- Capitão de Fragata e graduado em tabelece o Estatuto dOIS Militares, rela. FranC!l Campo!, Francisco Ma..
CI80 I, do artlgo,1.°; Capitão de Mar e Guen·lI. em seu artlgo 66. as l'ecompenslll cedl', José Gulomll.rd. Oscar PasSOl'.

c) os oflclaia, sub-oficiais e sargen- 3. Esta Secretaria Gera.1 ti de pa.- adequadas. Waldemar Rupp e Cunha Machado.
tOll da Marinha de Guerra. que exe- recer, data. vênlll, que ao requerente 8. A parte os motivos acima Invo-' SaIa Salllno Bal'l·oso•. em 18 de de"
eutaram durante a vigência do estndo nllo competem oa benefiCIOs concedi- cados. cumpre ressaltar que, se d~ zembro de 1958. _ Le6nidas. Cal'dos/)
de guerra. qualquer das mIasON. ta- doa pelas leis. 288-1948 e .61e-ll149, por fato os militares que a . proPOlliçllo - Presidente . (Art, .52. caput. do
peclficadll.'l no Inciso IV, do artigo por nlo ae encontrar enquadrado llas pretendeampl\rar estilo enquadJ'a.<lOS' ReJ\' •. Int.) - Joaquim .Rolldon ~
1,", O os que sel'vlram na suarnlgl\o dlsposi~~s (las mesmaa nem DOS de- na. letra b do Titulo I, do artlgo--lt ReIa&or.
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quer região ou localidade. ou regionaiS.
quando rcalIzados para o preenchimento
de' vagas de determinada' regH'io 011
localidade,

II ...:. o mesmo concurso poderá com
preender várias <:lassl ficlJçôes dos caa-.
dldatos, de acórdo comas diversas e1I"I.
peciallzações que forem indicadas nas
Instruções e com a região ou localidade
em que fôr reallzado , Em tars cas!ls,
haverá c1asslfic<1çãofinal distinta pa'r",
cada' região ou localidade. ou secção
especiallzada, de modo que as admíssões
obedecem exíqénctas do serviço.

1II - O conCIll'so será ccnchxde e
homologado dentro do prazo de doze
meses, a partir da data em que ocorrer
a vaga, '

ArL 6·. Na seleção do pessoal ter
se-á em vista a natureza e o qráu de
instrução exigidos pelo cargo cu fun-
ção. •

§ 1'. Para efeito dêste artigo, os
cargos ou função scrão' consíderadost

1 - De natureza braçal ou subal-
ternar. .,

Il ;... De natureza administrativa.
fjscal. burocráttca ou símllures;

111 - De natureza índustrtal .1U '118'
semelhada. tendo 'em vísta 'as atividade.
a.Ilpecificas da entidade;' .
. IV - De natureza técnica ou clen
tífíca, e de mag istérío ou ensino.

I 2'. Quanto ao gráu de instruç!lo
terse~á . em vista. o. nivel primário. se.
cundário, técnico-profissional ou supe
ríor, dos conhecimentos II serem exl,
gidos nas prOVas,

Art, 7·, O concurso para s~leçlio de
candidatos destinados ao exercicio das
fnçOes de natureza braçal ou subalter.
na constará. de provas de aptidão fi
sica, mediante aplicação de Indlces prê.
viainente estabelecidos. admitindo-se a
prova prática de serviço. 8"0 exIgir
a natureza da função,

Art. 8', A seleção. de candidatos
destinados' ao exercicio de funções ad.
ministrativas. liscals. burocráticas ou sI.
mIlares;' se fará mediante' provas .dI!" .
conhecimentos geraIs básicos. e. quando
a natureza do cargo ou da função o.
exigir. de pl'OVe. de conheclmentoB es..
peciali:ados,

Art. ,9', A seleção de candidatos
destinados ao exercleio de CMgO ou
função de natureza industrial ou as
semelhadas se. fará mediante provas de
conhecimentos gel'als e cspedall~ados. ele
aptidões cspeciflcase. quando fOr o
caso, de prática de serviço.

Art. 10", A seleção decandiclatos
destinados ao exerci.cio de cargos ou
fnoções, ele nature~a técnica ou cientí
fica e de' magistério. ou ensino se fará
mediante concurso de provas c lltulos
abranllendo as prova,l, obrigatoriamente
conhecimentos de questões ligadas à na
tureza do cargo ou da função,

Are. lI". A seleçüo poderá induir pro.
vas psícotécnicas.

Art, 12". A admissão dos .candidatos
obedecerá à ordem de c1as~ificaç5o ob
tida no concurso,

Art, 13 Os candidatos habilitados
em .concurso serão admitidos para es
taglo probatório, .durante o quál será.'
apurada. a conVeniência ou niio da sua
confirmação no cargo ou na funç:io.,

Pat:ágrafo único O cstallio probató
rio terá a duraç::;o de um ano. c será
considerado conto parte complell!cntal'
do concurso.

AI,t. H Os concursos Serão real.iza
dos pela própria' entidade ou por' de~
legação;

Parâgrafo·t1nlcoAs entidades ·Intere~.
sadas na realização .de concursos pode..·
rãO celebrar aCOrdos ou conv~nlos eu..
tre si. inclusive para paroveltament\)
comum de candJdatos .habilitados. seu..

e paraeatlltllit tica lujeltlo.. prévJ.
habünaçêo. em concurso público de
provas ou de provas e títulos, DOS
têrmos dês te regulamento. .

Paráqrafo único, A Infração do dls
posto nesrc artigo importa em nulidade
de pleno d.re.to do ato de aomtssãc,
bem como na responsabilidade funcional
e .linan"eira de autoridade adniínlstra
tívaque o pratícar ,

AI'L 2,", Nüo depende de habilita
ção em concurso o provimento:
:a) de cargo ou funçàa. emcomissiio
de presidente ou equivalente de djrc~ao

geral da .entldade: •
b ldo carqo ou função. em comissão.

de a uxiliar de gabinete de autoridade a
que se retere o item anterior. cmmü-
m"ro limitado; ,

C) dos demais car~os ou funções. em
co.n.ssão, de chefta ou 'direção.

Pará\li'afo umco, Os cargos ou fllll
ções a que se relerem as altneas b e c:
do paráqrafo anterior serão expres
semente discriminados no kegulamento
da entidade ou no Decreto que aprovar
o respectivo quadro de pessoal,

Art. 3,'. Ouando não houver caa
didare habilitado em concurso.. a' vaga
inicial da carreira .ou série funcional.
beIII como a de'carqo ou função iso
lada, poderá ser preenchida; em caráter
mterínc, ou provisório, por' candidato
que satisfaça as demais exigências
legais e rcqulamentares , - .

§ 1... O candidato que lôr admitido
e!!lcarát~r interino ou provisório fica
obrigado a solicitar sua Inscriçlio no
pl'imeiro concurso que se realizarpprll
o preenchimento do cargo ou da
fuoção. .
. § 2.', Aprovadas~s inscriç6es.. serão
di1;pensados os. interinos ou provisórios,
que tiverem deixado de cumPri! o dis
posto no parágrafo an/erior.

i. 3..', Após o encerramento daslns
cri~5es, a admissão, em caráter in
terino ou provisório. só' poderá .recair
eln candidato inscrita no respectivo
concurso.

Dispõe sôbreo provimenlo. dos
cargGS em comissno, nos lnst'tutos
c Caixas de Aposentadoria e
Pensões.

O Presidente da Republica:'
14.'. Homologado o concurso, serão

Faço saber que o Congresso Naclo- dispensados todos oS interinos ou pro
r.al decreta e eu. sanciono a s~guinte visórios,
Lei: , 1 5.'. O interino ou provisório não

Art. 1... E' vedada a admissão. a poderá ser transferido de carll o ali
qualquer título de pessoal. sem prévIo hlnção. requisitado, nem concorrer a
concurso público de provas ou depromoçõcs ou melhorial\de salário.
provas e título, nos quadros de qualquer Art, '1.·,A fim. de permitir qllco
aalure;;a das instituições de previd~n- srrvidor. venha a desempenhar funções
cia' social e entídades autárquicas e de: major l'e$ponsabilidade. ou especiall.
pnr~estatais, sob pena de nulidade pleno ZflÇ1íO, como estimulo ao seu progresSO
direito do a~oc responsabilidade do profissional no quadro da entidade a
administrador que o praticar. qlle pertence, os regulam-entos indica.

§ I.", O disposto neste artigo. no ri:o os cargos ou funções de nlvel ufa!s
que se refere à e>:lgêncin .de concurso, elevado reservados ao acesso . de
não se aplica aos carg:Js de confiança ocupantcs de cargos ou funções· de
de Presidente e aux:li'll'''s, de seu ga- nível imedíatmnente inferior,
binete. em numcro limItado, nem aos § 1.°, .Os cargos ou fUllçóes a que
cargos elll comissão. se refere êste artigo devem ter atrl.

§ 2,'. - ....(Vtado) .. ,. '! ':.i buições correlatas ou alins.
Art. 2;', -, .. (Vetado)...· § 2.". O acesso far-se-á pelo critério
Rio de Janeiro,. 27 de l!lar~o dt1952: do merecimento. ou mediante prestaçãa

131.· da Indepcndêncla c 64.' da Re- de concurso ouconelus~o de curso es
pública. - Getúlio Vargas - Renato pecilico. observada. nos' doisú!tímos
de Almeida Guilohel. - Cy.o Espirito C~sos. a ordem de dassilicaçüo,
Santo Car<1oso. - 10iio Neves da [lon.§ 3,•• A juIzo do dirigente da enU
toura -, Horacio L.ater .- Alvaro M d~de c se a efi~i -nela dos set'viços
SOU::ll Lima - 1080 C/colas .... E., e
Simões Filho _ Se ada Viafla' o eXlglr. OS lugares normalmente re·

o g s. .' s~rvados para o acesso de que trata
llIlCl\E'l'O N,~ 31,177 - DE 18 DIl ê~te artigo, podel'lio Sir preenchidos.

5ETEMURO De 1952 alé a metade das vagas. mediante con.

'?' Regulame~ta a Lei n.' 1.58'!. Cllrso pú~lico,. . .'ae 27 de março de 1952.. Art. 5.: Os ~ont:Ursos publtcos p~ra
, o prc-enchlmetlto de cargos. ou fun,oes

O Presidente da .R~pblica. usando serão de provas. ou de provas e titulos.
daat\lbuiç;;o que lhe. confere o artigo conforme estabelecerem as respectivas
87, Item 1 dll Constitulçao. decreta: instruções, ol>~erYadas as st!gnintes

Art •.. I.', A admiSSão. • qualquer normas:
titulo•. de pessoal nos quadros de qUIII. I -os concursos poderão ser gerais,
quer natureZa das Instituições de pre- quando realizados para o preenchimento
vidência social e entjd~des' autárquicas das vaI/as que se WrJficarem em Qual.

A Lei 11,' I 561, de 1952. passar'
a ser o março que dlvidir~ 11 politica
d~ pessoal das autarquias,

A partir de sua vigência ficou ve
dado, por Lei, o provimento. sem con
curso público de provas ou de provas
e titulos, de todos os cargos e funções
dos autarquias. '.

Justo. será, entretanto, efetivar-se os
que ingressaram nas autarquias antes.
dêsse l'eg.ntc, n20 só porque já demons
traram plena capacidade no exercício
dos carqos cfLUu;ões. tanto que nesses,
apesar de demissíveis od lIu/um,con
tinuam .como ocupantes, e mais ainda.
aptid"o e cxperíéneia que aconselham
a sua pcrmuuéncla como alnduvporque,
o regime anterior lhes posslbil.tarla a
efetivação por Decreto administrativo.
como era tradição.

Os que entrarem após a Lei nú
mero I ,)~4, ele 19)2, e seu ..equlamcnto
cada 'podem .reclamar. pOl7QUC ao serem
adzllltidcs ;á sabiam da eXigência obrj.
gatór;a cio concurso públtco ,

Mas essa não era a expectativa dos
que foram nomeados no regime anterior
11 Lei n,· 1,51!"l,de 1952, regulamentada
pelo Decreto n." 31,477 deiS de se
tembro de 1952 pelo que o presente
projeto lhes dá o tratamento tradicio
nalmente seguido antes da referida Lei
n,' 1.581.

A aprovação dêsse projeto e a sua
transformação em Lei, solucionaria o
caso aflitiVO dos interinos das entidades
autárqUicas c paraestatais. federais. os
(luais há longos anos Vêm prestando
a sua eficiente colaboraçao.

Sala das Sessões. em 3 de abril de
1956. - Deputado R' !J·,lniOT.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI 1-1.' 1.5S~ - DE 27 DI> MARÇo
DE 1952

lustilicaf/io

O artigo 186 da Constituição' Federal
Clecreta que a primeiralnvest dura em
cargo de carreira e em outros que a
Lei determinar efetunr-se·á mediante
concurso precedendo inspeção de saúde,

:' Têm-se entendido. entretanto. qu~ a
borma do referido al'L 186 da Carta
Magna oão se .aplica obrigatoriamente
aos serv,dores das autarquias federa s,
pela ra~ão de que os mesmos Dão são
g,upantes de cargo público. de acôrdo
c<1ma conceituação ·legal. Isto é. criado
por lei, com a denominàção própria.
em número certo e pago p~los colres
da União (L~i n,·. 1.71t de ,28 de
Qutubro de 1952, art. 2,').

", Tanto aEsim, que a Lei n,· 1.584 de
27 de março de 1952, é que veio esta
belecera exigência de concurso publico
!para a admissãG nos quadros de qual~·

quel natur~2a,das institui~ões de previ
dência social e entidades autárqukas
t paraestatais.

Se, pois, o art. 186 da Constituição
abraoçia também os servidores .das au
~al'qubs " órgãos paraestatais, não

'haveria necessidade da Lei n,' 1.581:.
ele 1952,
, Logo; a exigência de concurso pá·
blico para a classe de serVidores das
instituições de previdéncla social e
dcmais autarquias nasceu da aludida
Lei n.' 1.584 de 1952.

Antes do regime da Lei n,· 1.584.
85 autarquias, não estando COIOO não
e;tavalll obrigadas à obsllrvància' do
ert. 186, da Constitltição ~uiavam·se.

cesse pal'ticu!Jr. pelos r~sJlectivos re·
Igulatnentos, exiglr:do uns o concursO
'público e cont€stando,se 'I;tros com
limples prova interna d"habIlita~ão,
~ PeriOdicamente eram baixados De
tretos do Poder Executivo efetivando
interinos das autarquias. inclusive já na
'~lgêncla da atual ConstituiçãO.
! O presente projeto visa amparar ex
e1usivamente os servidores adotltidca
.antes da rellulamPlltaç30. ela Lei nú
mero l.5U. de 27 de março de. 1952.
fel') Decreto n.' 31.477 cI. 18 de se
tembro de 195~.

frojeto n.1 ,311, A, de 1956
'Dispõe sôb..e a eletitaou: de

·luncw;,l<.rios de autatqli.lUS e eu
ticia...~s paraestatais teãe. ais; aet
muiaos antes da ui{jelwia l.!a Lei
fi'·' 1. ~M. ue 27 ae uuuço de!:; j~.
.,-cllulal/Lentada pelo. Decreto !LU-
mero 31.477. üc lilc/.e setemoro
áe .952' telldG pureceres: pc.a
i!LCOllstíiUClOltU;idude da COlUis~
seio de constituição e Justiça.
CQJIl voto ent separado do. se
süior Milton' campos e contrci

.,-iosdas Comissões de Serviço
, Pliblico e cleFillanças.
;/'PROJETO N~ l.311-5í3 A QUE S;;:
'REFERE:III 05 PARIWEr~i::S

O Ccnqrcsso Nacional decreta:

Art, 1.., Ficam c1~tlvados nos res
pcct. vos cargos e fU~lçãcs.oS ~crvjdo:
res interinos das entld,:des alltul'qlucas
e paraestatais rederaís. admitidos a~tos

ela vigência da Lei n,' 1.5M de. 27
'lc março te 1952, regulamentada pelo

.Decrcto n," 31.477 de Ill. de setembro
de 1952.

Paragrafo único, Os funcionários
que hajam ínqressado a qualquer titulo
lias referidas eot.dades autárquicas e
paraestatais íedcraís, antes daregu!a
lllenta~20 da. Lei n,· 1,58+, pelo De-

- ereto· n." 31.477 de 18 de setembro
de 1952, e, posteriormente tenham pas
sado a interinos, ficarãotambi!m ampa
rados pelas vantagens da presente Lei.

" Art, 2.·, Revogam-se as di.posições
em'contrário.
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f
ao-lhes facullado sollcltar aoulros clr-, ná.l'loa efetivos nomeados lem coa- II.Pll1'a que a proposlçllo fOsse vá-
91105 da admlnistraçao direta ou lndl- cur~o,ll.epo~ de cinco lIollOll de exer- lida em face da oonstltulÇão, ne
reta, bem como, a entidades privadas cicio. ceesárto seria que estabelecesse lUI
de reconhecida Idoneidade, a colabo- O projeto em e.etudo despreza e!llla cneúnações que, todavia, não COI18-

'norma,permlt1l:ldo a efetlvaçáo íme- tarn QO seu texto.
raçao que se fizer necessária ao re- dlata _ ou seja 11 estaoillzaçao 110 'Não nos eumpre modjflcll1' o pro
erutamentc e à seleção de pesaonl. serviço público _ de todos os run- jeto, suprir-lhe, as omissões, acres

Art. 15', As instruções do concurse cíonancs interinos das autarqUias, centar-Iae novas regras, ou corrígtr
'.sel'~o aprovadas pelo clÜ'igente da enu- admitidos antea tda Ler nY 1.584, .de lhe os defeitos fundamentais. O que
dade ou autorídade delegada, 19&2, e até dos que o, tenham sido nos cabe é aprecia-lo tal como se

Art, 16", Para os' concursos realí- e1epoi~ de sua Vigência, a qualquer' 'acha exarado. E, assim fazendo, não
eados fora da sede .da entidade, haverá títuío, desde que posteriormente te- é possivel fugir à evidência da sua
notíflcação pública da abertura de íns- nham passado a in,teriI1OS. Para que inconstitulJi.onalldade,
crlção mediante alíxação de aviso em alcancem Ri efetiVidade, basta, s~- Sala Afrãnlo de Melo Franco, em
local acccssível aos Interessadas,M I gundo a proposíçáo, que aadmissao 13 de setembro de 1956. - Martinll
I"lgêncla' de corrêíos, ou por antros mel. se tenh,a venncaec antes da regula-RoariglLes.
QS própríos de divulgação, cumprindo mentaçaoda citada lei -pouco ím- PARECER DA COMISSÃO
ao órgão íncumbldo do concurso índi- portando que o provimento dos ear-
cal' o locai em qu~ po~erão s.cr com. ~~~s~e. devesse ía~er por VIII. de con- A ccmíssao de COnstituição e Jus-
pulsadas as respectivas Instruções. ',' tíça, em reunião de SUR Turma "B",

Art, 17," ll:8te requerimento não ae E, mais, poderíum, nessa hipótese, renlizada em 13.-S-M, opinou, contra
aplica ao pessoal de obras definido OS sel'vld,ores tet', íngressado no .ser- os votos dos 51'S. Milton Oampos,

ViÇO das autarquias até ao titulo de Rondon Pacheco, Seixas Dória e Os-
na loglsbçao em vigor. substituição, que,ainda. assim _ e waldo Lima Filbo, , pela ínconstitu-

Art. 18". aste decreto entrará em contra as regras moralizadoras da' clonalldade do Projeto n9 1,311-56,
:\lIgar na data de sua pubUcaçllo., Lei n9 1:584, de 27 de março de 19í>2 na forma do, parecer do Deputado

Art. 19'. Revoqam-se as disposlrOcs "": gozlltlam do IUrelt~ de efetiVação :Martins Rodrigues, designado para
, li cue é injUrldico redigir o vencido. Estiveram pre-

em contrário. - .. . sentes os Srs , .ollvelra Brito - Pre-
R' d J . 18 d t b 4, Sustenta, com multo acêrto, o sldente Martins 'Rodrlgue~ Rela-

10 e aneiro, em e se em ro voto do eminente Deputaclo Mllton ' ' ~ -
de 19S~, }31 0

, da In~ependência e ,61 Campos, que, na organização das au- ~C:lmdoDU~~~I~ilt;:r~a~~~~a'd:;
da ,ReP?~,lca. - Gctulto, Vargas. ,cIro, tarquillll,hil., que dlstingull' os serví-. I>órla, Rondon Pacheco, Oswaldo LI';'
do Esplrlto Santo Cardoso, Jo,10 Neves dores especializados dos sel'vidores ma Filho, Unlrlo Machado, Arino de
da Fontoura, Alberto,de Andrade Que/. comunsoUburocriltlcos,. escapando Matos e Pereira Filho.
roe, A/varo de Souza Lima, Todo C/eo. "os primeiros, por Imposição dana-
tas, B, Simões Filho, Scgadas Vi.1na, tureza das couaas, à disciplina get'al Bala Afrânio, de Melo Franco, em

d t I li m ao pa o qu os 13 de setembro de 1956. - Oliveira
OOMISSAo DE CONST1TU1ÇAQ E ,o unc ona 8 o,, ss, e Bnto, Presidente, '- Martins Rollri-

JUSTIÇA segundos devem ficar sujeItos ,àa gues, ,Relator designado,
meSmall, regras, especialmente, l\'6 que,

I'AIIECER DO RELATOR dominando a matéria, estão lIl8cri- VOTO EMSEPAR.U>O D.o SR. MIL-
1, Pelo proJ'eto n9 1.311-56,' o no- tas na constitUição". E conclui, em TO:N, CAMPOS

enslnamentoirrecusil.vel: "A não ser ,
bre Deputado R1Çá Júnior propõe a assim, a multiplicação das autarquia.s, O, projeto n~ 1.311, de 1956.a.pre-
;~~~:%,ã~osn:r~':f~r~~tl~:er~~~oSda: 'que ê uma contingência da multlPli-

1

sentado ,pelo, nobre De,putado Senhor
• cldade de funções e tareias do Es-. ~ça Junior,~etermllla a efetl!a-

entidades llútlirquicas e paraestatais 18do moderno, acabaria fl'ustando a [çao nos respectivos cargos e funçoes
:federais, admitidos antes da. vigência apllcaçáo do texto constitucional, a .dos ,servldol'es Interinos d811 entlda
da Lei n? 1.5114, de 27 de niarço de situações que, POI' todos os motivos, des autárqu~cas e paraestatais fe
1900, regulamentada pelo Decreto justificam e, aconselham essa ap1l7 derals, admitidos antes da vigência
n9 31.477, de 18_de setelnbro de 19,52. cação. O caso dos concursos é eluei- da lei n9 1.564, ,de 27-3-52, regula-

11: o que, reza o art, 19 da. proposl- dativo. Representam êles um aspecto, mentada, pelo decret~-nQ 31.4'1'1, de
ção em exame, preceituando ainda o e dos ma1.S relevantes cio sJsterna l_ 18-9-52,. 11: o ,que ~';1lÕe o art. 1.Y,
parágrafo único o seguinte: mérito na seleção dó pe/llloal adlJl1- segUido de um paràgrafó' q,mco des-

"Os tunclonál'ios Que, hajam n!stratlvo. Por !liSO mesmo, devem tina~o a ampara~ também com a
1ngressado, a qu:tlquer titulo, nas prevalecer' em relação aos servidores efetIvação os funcl0nárlos que hajam'
ret'eridas entidades auwqulcas e que, nas autarqUias, realizam a ta- lng!essado a qualquer titulo nas re
paraestatais federais, antes da refa administrativa comum" sob pena terldas entldadesautãrquicas e para
regulamentação da Lei n9 1.584. de ficar, comprometido o sJstema do estatais .antes da, regulamentacjQo
pelo Decreto n9 31.477, de 18 de mérito instltuldo como regra pela constante do decreto, n9 31.477 e,
setembro de 1952, e posterlormen- ConstU~t\lçáO. Por que se haverá, de post~rlormente, tenham passado a
te tenham passado a Interinos, apurar o mêrlto, pelo, concurso, na mterlDos.
1ical'ão também amparados pelas carreira de oficial administratiVO 11 O aspecto sob o qual e~ta COm~são
vantagens da presente lei", se há de dispensar o mesmo critério deverá e,xamlnar o p~oJeto li o da

para caneira. semelhante, no Insti- constltuc~onalldade, pOIS o eltlU1\e do
2. Parece-nos 1I:lconstltucioual o tuto dos Comerciários?" mérito está reservado às doutas Co-

projeto, por Isso que, contrariando q. missões de SerVico Público e de FI-
regra do art, 186, bem assim a do 5. Essas substanciosas e br1l11antes nanças. que, 'segundo despacho da
art, 188 da COllBtltulção, permite a considerações, que adotamos sem re- Mesa, deverão ser ouvidas.
eJetiVaçao - tomada esta expressão, serva, nos levam a consideraI' ,In- "
na especie" no sentido de esta.bililtalte constitucional, no seu, conjunto, o Há q~e questlol1ar, efetlVllm~nte.
_ a sen'idores providos semconcur- Projeto 119 1.311-56. se a dIspensa de, concurso pai a a
SO, mesmo nos casos em que o con- Certo, poderiaolegis1adol'''dada efetIvação de servtdol'es das autar
cw'so é de rigor, como na hipótese a liberdade que se lhe deve reconhe- ~~Iias se choca ou não, com, 1/,, e!'l7
da investidura em ,cargos de cal'1'elra. cer na. ol'ganização das autarquias ~enClk\, do, I1rt: 186 ;~[l" ConstltUlçao.

C'om efeito, a proposição está exa. e seu pessoal" _ distinguir, para o A pll?le.lta 1l1VestlOl1I a em cargos
n,da em ,tel'mos amplos e genéricos, provimento dos respectivos cargos e de cal'leira e ,em outros que a lei
cuja a,pllcação importaria em al1ml- funções, aqueles emllUC se devesse detern:mar ,etetuo,l'-sc-á m~dll1nte
tir-se opl'ovimento, sem concurso, de exl,gir COllcurso dos em que tal con- ~0l.'cu~,So, pl ecedendo mspeçao de
cargos de carreira, desde que se tra- dição fôsse dispensada, respeitada a saude '. ~ , ,,' ,
tassedos quadros funcionais das en- lbnitação prescrita no art. ' 186, Deve ,"s.e dtSPOSltlVO aphcar-se às
tldactes autárCjulcas ou dos serviços E !lsslm o fêz a Lei n91, 584, jã (lut'UCjl1l11S?, ,
llnl'nestntais. citada, que vedou. de moclo geral, a , Recordcmo,s qU~ a~ autarqUla~ con

admissão de sel'vidores, nos quadros slstem, em substapCla, num ploce~o
Mas a Constituição não fêz distin~ de qualquer llatul'eza das illstltuições de descentral1zaçao do serviço pu

ção ent.re os' servidores segundo, a de previdência social e entidades au- bllco.O ~ue elas xeallzam e um ser
l1atmel<:a ela organização dos serviços tárqulcas e paraestatais, sem con- Vtço,pub,ICO, embora destaca~o dos
públicos, ao ,cstabelecer o preceito curso público de provas ou de provas quad~os no:mals ou. rotine11os ~a
gcral cto art, 186, que, no parecer c tltulos __ excetuando, dessa norma Admmlstraç~O, e por ISSO, me,s~~ ~aauo
da melhor doutrina, exposta brilhan- geral e peremptória, apenas os cal'- entidades publicas, ,A espec~all~aç
temente no voto do eminente depu- gos de cOI1flança e OS de comissão. autárqUIca se, destina, precisamente
tado Milton, Campos, se aplica. in-' li pel'llútlr maior plastiCidade na reI'
discriminadamente, a' todos os planos Mas o projeto pretende" sem dis- lização de determinados serviços, que,
da admlniBtl'ó\ção, mesmo aos servi~ tinç..'\o alguma, violando, pOI'tanto, os por sua natureza muitas vezes téeni
ÇOB descentralizados, que, com o se- arts. 186 e 188 da ,éonstltulção, efe- ca ou extremamente particularizada,
l'em, oitão pel'dem a natureza de ser,;, tlvar,Uberalmente. toda, a sorte de não se enquàdrariam ,bem no apare
viços públicos, servidores autáI'qulCOS,fôsse ou nlio lho administratiVo comum. Nem por

3. Por outro lado, o art. 1~ da sujeita a concurso a sua adm1llslio isso, todavia, 'o serviço da, autar
cal'ta de 1946 só permite coneiderar e qualquer 'que fOsse o tempo ,de qula' deixa de ser serviço pllblico e os
estáveis; a) 08 tuneionãrlos efetivos I sel'viço, que contassem _ desde que agentes que o reallzam slio, ao cabo,
llomeados por concurso, depois de i lIC1mltidosante.s davIgéncla daquela. 'Pl'Vitj''l1't:!spúbUcos, 'Dal a conclusão
dOiS anos de excI'clcio; b) os funclo-.lei,uu ,"o seu re(~Ull\1n~nlu;.i (j(" em f'l'inciplo se deve aplicar-lhes

III normllll gerais da Constituição &O.
Ilre !W1Clon{j,ri~ pÚblicos, embora
aja certo que, pela especialização do
servíço, muitas vezes 51:., LOl.aa ne.
cessano estaeeíecer disciplina pecu.
llar, que a COl18tltuiçi\o não previa
e não Impede, Nwna autarqlWi. de
transportes íerrcvíàríos, por exempio,
é naturaí que a atividade especialí
zacia, a.conselhe soluções dl versas oaa
determinadas legal e constüuClonal
mente para as repartições públicas
em geral.

Nesses casos, há que reconhecer
certa libcrJade à, lei, não, porem,
ao- ponto de excluir a apUcllçiio da
ConstituiÇ&.o onde ela possa e deva,
pela natureza das coisas, Ser apli
cada,

Em parecer profe~'ido como 0011·
sultor Ger<:l da República (23-5~55J.

f1l.emlstocles Cavatcanttensina:·
"Uma dás particulal"Ídl\des·' tIis

autarquias é, precisamente a di.
rerenciaçao de suas estrutural
acmínístratívas, íncíusíve na, par.
te do pessoal, em função da fma·
lidade especifica, peculiar ,tia
ta.CIa entiClade.,. AI! autarqula&
atendem a fms especiticolI .;.o
tril,Il5porte, indústria, eomereio,
bancos, seguros, previdência, etc .•
fugindo aos ,tipos comuns dOll
orgãos adm1l:llstrativos que Inte·
gram o serviço ~ermaneme, es
sencíal, próprio, naexpl'essão de
J5lelsa, do Estado",

Não resta dúvida, entl'etanto.
que, sendo órgãos descentl'alióm,·
elos da admlnistraçào. a relação
jW'ldica de emprego será ,de lU
re1to Pl'lblli:I), dentro 110 l1lgune
estatu;;àrlo, nos regimes pI'ópriotl
às entidades autárquicas. Nesse
l'egime estatutário .existem ,nor
mas geralstraçadas pelo estatuto

,dos' funcionários públlcos ciVis di\
União, mas tôdas elas lUzem com
o I'egime jurídico da função li
11111) com a organização própria.
a cada serviço e com as garan
tias ,patrimoniais (venclinentos.
gratlflcações, etc,)"

"Arqulv08 do Min, da Justl
~", n,9 ~ - Junho 56 - Pá
gina 116.

Ha que lilstlngUir, portanto, na.
organização das autarquias, os servi
lIores especializados dos servidores
comuns ou Durocré.tieos, 011 primei
ros escapanl, por Imposiçáo da natu·
re:lltl <las ,coisas, à. disciplina gemI do
funcionallsmo, ao passo que os se
gundos devem ficar· sujeitos às mes
mas regras, especialmente as que.
dominando a matéria, estão inse,'itas
na const,itulção.A não ser assim,
a multiplicação das autarquias, que
é uma contingência da multiplicidade
de funções e tarefas do Estado mo
derno, acabaria frustrandoa aplica
ção do texto constitucional a sitUa
ções que, por todo.:> os motivos, jus
tificam e aconselham essa aplica
ção, ' ~

O caso dos concursos é elucjdu~lvo.
Representam éles um aspecto, e tlos
mais relevantes, do sistema do 1I16ri~o

na seleção do pessoal adminisrn1l.i\'~1
Por que se haverá de apurar o mérito
relação aos servidores que, llas amar.
quias, realizam a tarefa, admir.istra_
tiva comum, sob pena de fit:ar tom
prometido o sistema do mérito 1Il'tI-,
tuído como, regra pela ConstillÜÇ8,O,
Por que se haverá de apurara o monto
pelo conCU1'SO na, canelra 'de ();'icia.l
administrativo e se há de dispensar
o mesmo cl'ltério pam carreira seme.
lbante no Instituto dos Comer~ia'rios1,

E' certo. como se vê, que as autar
quias e entidades pnraestatals, desta
cadas dos quadros comuns dli serviço
público, reclamam. multas vêzes dis
ciplina peculiar. Entretanto, porque
não pCl'dem,'em substância, a nature
za de serviço públlco. ,é lógico que' a
seus Bel'VÍdorea Se apliquem os precel..
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c'·... relacionados com os' unciOnárlolj COMISSAODI!: FINANÇAs- ,5. Da indÜlClltlv.el personalidade jU'
,públicos propriamente ditos, uma. VtlZ ridlca de. dlrelto público QUePOS-
,:quellCorra. tdentlda(.) de situaçÕes en- . PARlCZR DO RELATOIl " suem os 6rgãosautàrqUicos e aS,On'
.!f.e u~e 0\1tros, • '. I, o projeto de lej .apresentado l Cã- tldades pllraestata./a decorre, como
";,,'Submeter as autarquias e seusser.!mara pelo n~bre .DepUtado Rlça JÚ· conseqüência lógica e tnecwável, que
'.•~dol'es co rlgldo sistema do runciona- nicr. 'V~8a a eteth'açiio dos f~ncionà- OS seus servld<l1'es nir; exercem cal"

': 1ismo seria, sem dúvida, contrário à.. rios que ingressaram inler1namCnte gos, emprêgcs ou fUnções de caráter
'.1nspira~i\o que justHlcou, em Di.,·citoI'n{)S Quadros de entidad\!& aujárcuícas privado, mas, pelo COntrário, .1l0Ber.
,Adminlstratlyo,oproce;;so de especía-. e paraestatais antes da expeÜ!ç!Íodo vídores públleos ' e,oeJomo tais, estâo
llzação, .descentraliZ,ação e personln'l D.ecreto n,o 31.477. de 18 de Setemb.ro SUbordinados ao I'eglme jurldieo ti
eacão de determínadas anvídadeses- de ;,952. pelo qual foi regulamentada Que a C~nstltuiçã<i Federal e as leIs
tatals. Mas deíxar de lipllcRr·lhe8 os ti lei. li.· 1.584, de 27 de março do ordinárias. sujel!am llfl fUl\cl~riárl~B
preceitos estabelecidos na própria unesrno ano, públlcos la,O sellVU,

'ConstituiÇão Quando a natureza das I Pela ComJi;sã.ode Oonstltu!çáoe 8. Ora, os preceitos COnStllUolonaJs
'eoísas 1.19.0 contraria' e antes Indica .1ustiça foi aprc.vado o douto parecer do Titulo VIIr não, enCOntram apll.
essaupücacão, eis o que parece' ínju- do eminente ~ptltado M!U'ti". Ro- caçã,~ restritIva, capaz 'de abra ""er,
zídíco, senão mesmo ínconstítucíonut, drlgues, conrrâr!o à aproveção do pro. Unicamente, uma das diversos cate-
pela restriç~o que se daría à ampla Jeto de lei n,. 1.311-56. por ofe"slvo gerias de fUncionárioS públicos, ou
área de vigência dos dispositivos illf;- dos precel-cs cO;')StllUclonnis COnjldçS sela, aquela, dos que exercem c5.rg'rs
cri tos na Carta Magna, 110S artigo..'! 186 e 188. criados em lei com v~noimento ne

la fixados. Pelo .seu COnteúdo e p-elo
Dai esta Qol'lclusão: dada a über- Sob êsie aspecto. qU~ mereceu o se 'd ê 1

'dnrll"Qlle se deve reconhecer ao Je~ls' ap.oh. da douta CotnJss§.o de Servi"" ti Sentl o, stes prece ns da Lei
. - v- Magna reoluJnflm entendillle!'to alU-

1.'1tdOr na organização das autnrqutss Pl\blico. nada há Que acrescentar às plf.~imo; e .alcançam tedcs ~s servi,
,,~seu pessoal. o projeto não se apre- sólidas razões (la impugnn<;ão. De dores que desempe"hamer\rl~os, !tln
senta: n~ sua generahd~de, como In- fatc, é pacifica, hoje, na dcutrina do cões, emprêgos em prcve'tri do Es-
const:t.uclOnai.· Entretalho. se GC I'n- DireIto Adm!nls:ratlv<l B/:asllel1'o d f
tender que a efetlvacão dos int.erinos acomuanhana (}el;l. juri.snrudê"cltl ta o. se.•a na admlnistraç1io direi a seja
deve ser felta no.~ têrmos do pro.leto tranqüila dos TribUnais Federais a nOS 6rgaos elJcm'regado~ ,te parcelas

á . da adminiStração püb1kqr!esccntrali-e em contr rio à anterior lei nO 1.584, cOlJceltuaç~o dos entes aUtât'qulcos e zada, E' ce1'(O que nem 11lc1.;qll:lnilo
justo ser:í que se tenha em Vista o para.estatals como pessoas de direitD dispôs o Estatuto dns F1hlckl1ários
slstemn do ,l11éritoconstitucionalrnen- público. se não S<! collfunrleméles, Públicos Civis enContra nplic"-ç1i'J . :1'
te estab~leCIdo, fazendo-se preva1ec~r totalment-e. co-m flS entlr)n(1es ll,,1itlc~s restrita ao·s servJdorM aut8.l'o.uicos,

. (lS prcc.elt.os Que o asseguram, Pam de que emanam, é·porque iêm Mue- ls d
1550, ser;a c,onvenien!e disCl'lllÚI'Íl'Il', IM orü,em legal. são cl'iações Rdml. mas l~ se eve?l nalUreZa de cerfas
e;nt.reos llltenllos. aqueles cuja In'ies- n'strRiivas ao PMSO Que eStes en' normos que, pelo seu alcance, lo!;o
tldura comportao.o processo do con- CO'ltram .ua r'a!z na própria C011Sti- S~ percebe não enco"tr:,Uom apl'c'f>.-
curso oola ld nfd d d 'I - i-I ça" a OUlra nrdem dI! s'arvldol'cs além

'. -, I' I "- e e SI .\laçao tU~aO l"edera,. dOS fUnei~nárlos ".ú1>lic~s slrl·c./1 'C","!l.com o f'lncwnallsmo público prop:la- .. ,•. ~ •
tnenj'e dito. daoueles pnra cuia efetl. Não há m~ls (tllem CllntlnUi a Cle- O mes~o ocorre. verIJI (Irada. COm
'Va,,~o o C'lnCllrSO se faz desnee~ss:írio' fendel' fi tese al'('áica. 'in.qpiracla em o pr<>ceItO cOnsfltllcio"al "o an. .23
em VlrT>lc!e da natureza peculiar do apressada Inf0,rpr''jacão dn.. artigo 14 do Ato das ·Djsn~skõ·es Transltó~iasi
C!l.l''1O. Tslo, porém, envol\'eo 111érit0 no 06dii!o CIVIl, 'lR oe!':l'cnalldade pri· porque ali não são refcr!r1llS os "fUn
do nroieto e. I'stá na comoetênr,'ln da vada dasentld.arl~~~ inst"uhhlS P:Õ1' l-ei clonárks públlc~s"- (que :"ellliriam
doata (')nmisson de Serviço Públ!o0, pal'a a. admlnlstl'acii(\ de,.C~!l~ralizada cs autlÍrouiccs). masanen~~ oS fUI1
cuh~ luzes melhor esclarecerão o as- d·e· encargo.~ .I.,erentes à.~ fUnCoeõ pre- cionárJo.~" daUdão, dos Estados e
sunto: cfpuas d~ União r.11 dos Es~ados-M=- MUnJe/pios".se no Estatlltn exlst'em

, . . . bros. Pa1'R renud5~1' esta doutrina jn- regTas inaplicá,'eis aos lIutârquicos,
. Sa a Afrânio de Mel,? Fran.".. em defel'.<ávcl. basta ritar cs eSludos .es- e~tas comllreendem exc?cõ<>s, llêr<1\le
~' de setembro de 190". - Jl!t/ton peclalizados de Tit~ Pra;es' da FOn- VIR d~ regra, a aplicQçãl1 se verifica.

ampos. . " " seca (autnqulas 3.dmini5~rativas) Os- por força do art. 252, rr, dR LeI nÚ-
ÇOMI«S,vl DF. SERVIÇO P1JPL!CO cal' Sar~i',~. As AurarqU:as nO Dl.- mero 1. 711. de 28 de ou/uh!'o de 191;2.

Projeto nQ 1.S11, de 1956 . reifo Púbhco Bl'asileil'o, in. RevL;tn tal com" em marlÍl'ia penal qu,eeol1l
Forense. vol. 84. p~g. 773. e Nevas para o funcionário aUfárouico. em tuno

,PARECE?, nO,JI,'!LATOR Form'as rle ~ele<!acão Ar1min!strat!vAs ao fUtjci,onál'iO púhlieo '(OMig,:, Penal,
.. Pelo Sr ~ Deputado Riça JÚnior.toi ri" Estado, \'('R03VistaForense, vo1. art. 327 e seu parágraf"ún!co).
IIPresentac;? projet.o determinando que 100. pág. 233). ,Oliveira Fr:'lnCo 50. ." Se tia. apllc~ão "e normas ,de
ficam efetivados nos respectivl1scar- brlnho (Al1t~rquias Arlm!l1isn'R:lvosl c;l.ráter legal há exceções ,ao enqU'a
gos. e funcões, os. servidores Interinos Ruy de Sousa ('l.erviços rln E.\tad~ e dramento dos !UnClcll:í.ríos autárqui.·
dRS entidades autarouicas e parn.csb'!. seu Regime Jurl<'llco,. in Revista de eDS na clnssed08 fUnclonil.rlos. pú
tels fed~rals. admitidos antes da vi. Dir~lto' AdnUnlstmtivo. vol.· 28.llág, blicos clvis, ~ta aplicaç!lo é a mais
gêncl", da lei 1.584. de 27 de março 10). Waldemal' Ferrelrft (Parecer In ampla posslvel Quando se. trata rios
de 195~. re'tulamp.ntada pelo decreto Diário rio poder Legisl~·lvo de 30-9 prece~tos da :Consl,Jtu!dio Feclet'al que
n~ 31.477, de 18 de setembro ,cte·I9S2. de 193,,) :Frallc!~cO CamDos. (Dlrelt<- n10 cuIdou, como um Estatuto. de

A C ..' . . Adm!nlstTl\tlvo.Pâr" 30,2). Marcelo dete'·min.ad" ftate"~ria ou ·espéci~.. po-. 0n115s'o de Justica opinando ft
A • Ose a (M I d D' I 'Ad I I • "v ~o

b · tó i ~u ! 110 anua. e Ire to rtll1 s· l·ém. g~.lêrlcarMntc. do~ fU,,"iol,árlos
re a m~. "r fi manifestOU-se Dela in- tralivo. p~~. 97)."A personalidade . bl' d " v

constitucionalidade do projeto. iurldica de ,dlroellO públien dos Ó\'glios pu ICOS, como to os os que servem
~, n autârqulcos (~creve Th!mli!ltOc1esCa- ao Estado. .

valcanttno Repert6rio Enc!clopMlco 8, Estas. oonsld~raçlie8 co-mplemon-
O oareceranrovado pela Comissão rllr~'do ~OT Carvalrn, Sallt06;. verbele tares, aliadas As prinCipais. que ConS.

de Jusf.fr!l. analisa a matéria dI! forma AutarQuia"), (lecClTre de' uma certa tam do I1~Uto parcee-r da ComIssáo de
tão ~mnla _Que nos dispensa. dI! uma capacidade, quo!!· lhe é /ltrlbuida pel:! COnStitUição e JUlJt1ça., t<lI'IIam ma.
man1fcsmcao malol' sõbre· o prohlema lei para.. exercer allvidade.! re.serl'il.- "lfes10 o pensamento do relator da
A Je,i nQ ]. 584 proibiu aadmlssAI) de das exclusivamente, ao Estado, . que Com.lsslio da Flnanças. pela InconSti.
serVidores, nos Cluadros de Ql1nla'!er as pOde exercer diretamente oU' indi. tUCionalldRde do projocto porque êle,
natureza e .o\J~lquer titulo, sem prévio retamen~. destacando d'l. adml"lstra. clJspensando aos l"tertn:18 o COnCUrso
concurso publIco. ção parcelas de nth'1dade para entre- para a W'lmeira Investidura em Cltr
. Aot'lm'lanhamos o ponto de vlst!l. da Ilá-las !I. determinados ór~lios constl. Il'OS de carreira e nOS demnls cari';os

Com!ss1io de Jnstica . tuldos com relativa autonomIa, Pou· qUe a lei n.· 1.584, de 1952, subordi.
Sala BneM 'l3rand~o, em 5 d.. no. co Imool'ta a autonomllt dU~ lh€!! ê nOU a êst'e rcq"uislto, violou ..o ~l'tlgo

"em.1)ro de 1957. _ Lopo Coe!hó Bc. deferida pela lei. n eompet~nci~. para 186. da. OonslJtu!ção, e !Jt>rQue éle, dan'
Jator, . 'nomear seus pr6prlos fUnciOnáriOs. a do caráter efetivo ~ Investidura como
\ PARECEI! DA COMISS~O faculdade de possuIr. o seu próprio interinO, também, ofentl.eu o' aJ.'tigo
...t' '. ,. .'. oreamento e ter a sua renda pr6prla, 188, ~gurandl), I"stant.-,eamente a
~ Em reunlan desta data a Comtsslio que nlin se ConfUnde com '" do Es- estabilidade aue Q preceito eo"s,:ltu.
de Serviço Públtcoaprovou pareCer tado. São a~n!lJlpeeullazldadM doO clona1 COnsiderou alc'ançada sômente
d,~_sr'9 LIOSIlIO Coelho, contrário M pro· regime aUtônomo. A personRlidade (le depois de certot'-lmpo de serviçO em
• P.w n . I-56. que dispõe sô"r'l efe. dIreito póbl.lco é, porém" umaaflr. caz'ter efetlvo.
trva~:t· de funcionArios de autnrClulas in~!i.Q de capacidade, uma cOnse· 9, &eja licito salientar. em poucas
:Jt~. <lndes !la1'aestltt.~.!e f~et'Ilfs, 11(1'. qflEie1à l1l!cl!lr84rfa 4ft 811& "0!11;6.0 li'- lIo.l&v1'as, que a inCOnStitUCionalidade
de 2'7l'11

d
R curtes da 'rf~ênelll da le[ 1.584, rante o EstMo, em cula subordlnaçlo que 'rfcia o prolet!) n!l..1 ,~e eneOnU'a.

e março de 1.95~. vivem: êles se lIcham no dizer de apenll4 ~tI vulneraçlo dêstes dois pre-
, Vot!U'am os Senhores Benlamln R.a"elettJ. em 1'f'lIlClo· O1'glnlca com oeitol. 'l'smbém decorr~ a desohedl
"arah, J'0Ilê Maciel, Batista Ramos o lIItado e alio (lêle dependentes. !I, ência t. ClOnstlttllç!o PederaI d'l fato
:ArmA.ndo ~orrêll" Elias Adaime Frota nOUtra passagem, salienta o eminente de fioar '91olado o ,&rt.8'1, V, Be o
All\1iar. Teixeira Gueiros. 'MUton aUlOr: ·'Orgl:oll d~ admlnistrllç!lo "U· projeto examlnac10 ae O"nVel'jesse em

, :Brnndllo, Oer,,140 Mascarenhas 100M tGnoma, oom~rf/.llldldOll. embora. com 181., Realmetll.e. Illl cabe privat!vamen
Coelho. t"lltlmo de C!l.rvalhil, 'Alut20 uma estrutura jurldlca peculiar. denote &o Poder ~ecut1vo prover, na for·
:Alves e Colombo degouza t1'O da organização administratIva do ma «ta leI. o. cargos públ1c(lll, e se ê

. .' EetadO, As entldn4es ebamadll&J)ara. fora de dúvida que aefetivaç!lo .cor~
." SaIR Bu'!no BrMdio, li. de novem· e.fatais estio na. mesma aitllMlLo,e reaJlOnde lume. nOVa InvestlllUra no"M dI! 1957. - Ben1amln l'flrtl1t., !Ire- sUllllOllelo. dentro 4. ClI'gl1ni'/lçlo Id- cN'fo, .IA Que () funciOnAria interino
el~ente: ':'"' LOf)o çoelh.o, Relator. mln1lltrattva , pNClaamente a meama". ll"'fIll11a dO !l0vo ato de inve.thlura

para ae transfOl'mar em efetiVO, 11; lei
da efetivação atuivaler1a., inBoflsmlk·
velmeme, .eln , Mmeaçãc, decreta<1a
pelo Poder Legislativo. com inVliS4<J
de atrlbu:ções privativas e exduslvaa
do Poder ExeCUtivo.

10. ApOnta li JUStificação do pro·
jeto como razão det,erminante da
medida a pr<Jte~ão ao direito adqui.
ritlO' pelos fUnc!<lnárlos que em earã
tel' interin.o foram admitidos aetes de
vigen~a. moralizadora .Iel nue, obe-o
dlente ao preceitc, cenStltUclol,al de)
art. 188, exigiu o COnCUl'So para a
Investiqura em qualquer car>!,) cu fUn.
cão, nOS quadros de qualquel'. nalU·
reza das lnSlltulcões de prevldbcia.
socía! e entidades autárqutcas eplL
raesiruals, excs-uados. flnleamcnte.
careos de e~nflan<;a d;e 1":'esldente, au
xili"l'e,< de SN\ l!abinete. "!' cnrgns em
eom'ssão. .Não,hi, entretanto, dlr.elto
ail(t\llrid~ a pro1p.l!'er cus!tuêcáo ju
ridica a r€.qt!UR.l"i1~r, VI'I11 a propósl~

éste o'meI11ó\'io de Carlns Mn~lmi1ia.~·
no (Comentários à. C·~nsdt.ulc1\n Fe·
dera! de 1946. vol.III, náR'. 247) em
oue. cha Gttbba;"'GeI1V' ,1p.zeea r!'ôrt-e
Suprema. None Alnerica"a: "Tem-se.
~':n.~or8 elo a ncç1lo d:e. dircito ~ê!Clul
rido no tocante ar).· fUncl~na1',smo.

Não nssi.<te MS servldoTl.'S p{lblleos
a prel'1'~R'ajlva de Impe,lil' qUi! se M'
ganize 'por .<111tra forma !t l'e~pectlva

cal1'el1'a, . melhorando 9, e-Stl'UtUrR .~.

1'81. nume'lI::indo a efjcl~"ch, ãlml.
nUindoos P-OSto.~. O servico será 01'"
ga"izado. mod'ficndo, trftn5fol'marl'},
ullHnte1'almente pelo A<1mfnlstrRçiio,
lJem qu~ :elo 1m·id!ca.mCnte i1e ~e
ocupar com a Y,Ddac1e e ns rlC.lír7l!rI!la
d<1s 'a"etl!es, As !(8rantlM !Unc1a.men
taL. ,,1\0 se COll,ranoem i\.~ l'efol'mas
C>:'o::lI1I,cos. planeJadas e reall?,ula.s 110
crltéri" exclusiv.) dM l?od,'r~s P{lhll.
~os. ~s 'mais. a /l8fI" respp,lto, g'l1zam
de aUfcrklar1e discrecio"á"'n" . "Quan
t.? à. 1"I'estídurR., é dIreIto rios Pndp.
re. Públicos allerar as c(ttlrlj~ões re!:it
)l~ctiva.~ (lrl fU/1Lrum. isto é. ,lesde·
QUen reformR nfio nriv0 ,los cargos
'Cs n0menrlos antes e' rll' ncôI'do com
as nOl·m·n.~ vig'enes Os tl!'ecellos atuais
"elrem até as InveStidUras em cursa· de
fOl'ma.otio". Nn mesm~ s·""tic1o ~ a, ll"·
OBO de Paul ROl1b'er (Le.\ cn"fll15 de
Lais dans le Tem~s,vol.rr. !'lá!!, 471),
A lei "wa, em H'ma de reQuisltrs ~xi
trldos para n I.,!!ress", em cnáter ~fe.
!!V<l. nll. fUnçfio pública, tem efeIto
lmecHaln e !'.eral:respelt~ nne'll\S.pal'A.
"&'o alcA ~c4-las. ll8 sltunr.ões lurldl
eas ~efit1WVamenl" c.~nSII~t1lclM ao
temno ~n. leg;:slar.Ro anterior. A apli
ca,,~o dês~es prhcipios ao eaBo em
ex~me" m"sti'o que ti I'?i,!,o 1.584 r€1l;e
,od{'s oS CASo.~ /)co"rlcl~s 11 partir d,)
'rQomenln em que c,Dme<;ou elo li vi.
,,"orar: M. nessa clatans be"eficlárloO",
do oroleto n,· t, 9U-56 ainda ~lio se
er,,"nlraVam InvestMcs ('c·mo funclo
"â.r!os efelivos, é cla!" oue.nã~ .'1es
f!'UIllt'am de umAsltUllcão .iUl'ldloa.
n<>fI.,'tlvomentp "'nsfitulda oue' jm·
1')odls"l' a lnctdênoia da ..ova lei. Para
o~ou!l'irem 1.,vestJdura pm carátff
efelivo. nortanto, terâoos infel'lll~
ntE'·se Sl11)meler a CO"e1l1'SO ",a forma
i1R ler ",0 1.584: oue Ihl!~ nli'> violou
au~lque" direito. mas m.?ra expecta
tiva. a1iR.' j]1lS6rJ~ J)c,roue contrária.
ao nrecl>llo d.~ arti!!n llJB dA. Co"stl.
tl.llc§o Federal. e a.sslm desprovida de
prot~ção lelta1.

Oolnc!\(lA a OUl'stão'neslM ,têrmo~
r!l', há. arp.umento que pOlIBa JUStr..
ficar o llTo.l-et-O .

t,!p d..."o ser recusado.
Sala 'I)~\\,o :B? rrM, em 13-11-58,

p-nM .. m,o. Relator. - Geol'ues Gaf.
v!lo. Revisor.

PAI\!CEa DA comss7(o
A OomtRSlio de FlnanclllI em AUIl

3~.. rellnl!lo .crdlnárla,reallzado em
13-11·58, tlresente~ 08 senhores 04~ar
PriMo, QeOTrreeGalvllo,' Barrl's "Car
valho. Vi~l)rino Corrêa. Cer,vnlh~ !lo
br!"ho, .ültl'mo de Carvalho, Pereira
Dll,lz, TlIpn OCelhO, Ml1t\mBrAnd~ •
Rerm,o~ne. Prlnclpe. Nic!\I\OI' l!Hlva,
o11lna, por Unanimidade pela resei.
çl~ do Projeto 11" 1. 811-G6•.de acOntQ



, :" ",I

Sãbado 10'" '" Janeiro de 1959 131-..
Ilom o pl\l~ef do, ~lat.r, Sr. JirQea
rllho. '

Sala, RêgO Bal'I'os, cm 13 de novem
Ibro de 19~8., '..;a, Cesar PrietO, Proesl·
dente. -:-BrocaFilh.o,Relntor. , 
Georges Galvão, Revl&Jr.'

rar~'IIO'contl1tÓ 'mÚndlaJ4ê lãlt,. exlitellt•• ·OraanlziÇAo daP6rÇ&~m:ed1JU 110~ da FEB " i!m
lln8,claqu1~tldollpara tl'1 finaU- MreaBraslleira.- ~'Peraç~ de guerra na Itália, '
dade. ou l1a Europa por, 'Ie llIfpre- Art. 2,· ,DetIDs vantagena'n&opar- ,5.' A !.eln,· 616, de 2~2-4(l. ~
endldlll, nio' do contemplado. ,por tlclparAo OI condenadOl em ,Ienunça sua vez alterando artigos de ,lei an.
benef1cIOA!leiall,·ea~lflcOl. " ~a em jutladoJ)Or crlDletlco· t ri ( 288 d 8 e 4De fato, êMeI bravoa" cuja epopéia metidos no teatro de operaç60. e OI' a. e - • 8), estelldla.
noa marea nUblll.l1os da Europe, e na Art. Z,O 'A, dlllposlçào do art'. '0.0 da 11011 clv1tl componentes. da !>~1&:lI.Q Mê
vastlclAo do Atlântico ainda nAo en- Lei n,. 288, de 8 de Junho de 1948; es- dica 'Jrasl1eira na. Prança, r:' rorater

, 956 controu na.rrador afrontando dia e tende-se ,aoa' tripulantes da Dlv:sAo militar. o, benefício de re.orma no
Projeto n. 1.561·A, de 1 ' noite nos "comDoIOl" llUados os ím- Nll.va.l emop~rn.ç~~a ele guerra (D..,N. p&to ~meelia.to,eom os venclm<!nioa

Estende aps 11Ial'ltilnos, servldo- pledosossulm1arlnos alemlíea",- ar- O. O,)., bem como aos demala ,mlli· mtegra.s. '
res àa causa aliada na Guerra ma nova naépaea, navegando sob os tarea eClvla enviados pelo"Bi'asll .8. Sou' depare<:er flue a Ilr~)!l'Csi
Ml,maial de 1919 a 1918, as tanta- CO<Iltróles ,franco-lnslê6ea entre p;'tus França, em cll.rll.ter m\l:tar, na gUeto ç~ nã" !'~r.a llB cauíela.s constltÍl~o-

europeus, ou entre êles e americanos ra de 19.14,1918., nals, Quanto ao mérito d-verãa fal9Í'
gens lias L~ ti08 e eUl, respdc:ti· a conduzir ferlàos, mantimentos mu- Art. 4., Esta lei entrarA, em vlsor as CCm ls,5óes de S'gurança N~iMn",
'lJanLentc. úe, 10·1'49 'I) 2-2·49, e nt<IÕes e troplUl, nlo foram abrangi- na data. 4~ sua. PUblica~ão, revogadall e de Fltift~".s " ' U_
,::10 outras, providências; tendo dos pe!a.s LeIS 008. de 10 de janeiro de llB 41sposlçOes, em contrario, o' "".V'" •
'llareceres Ilelaconstituclonalida- 1949, e 616. de' 2 de fevereiro de 11J49.Rlo de JaneirO 10 de janeiro ,de Sala Afranio deMeJo Frau('o, em
ae àa Comissão de constituição De fato, a primeira .lei nó seu ar- 1949' 1,280 ela Ind'ependênc:a e 61 da 13 d~ fe,'ereirode 1957. -, Abgllar
e Justiça, javorávelàa comiS.!ão t'go 3.• estende beneflcj~ "BOsde-, RepÍlbl'ca. - Eurico G. Dutra. - Bastes, Relator.
de Segu.l'ança Nacional e c'.lm ma:s mílítares e ciVla' env1adOll .pelo A.rmando Trompolllsky. - Sylvlo de PARECER DA COI4ISSÃO
sullsLitutlvo da comissão de Ft. Bra.sllê, França, em caráter mtlítar, Nl1fonha. - CanrObert 1'. aa Co!!a. '
/lanças. ' na guerra de"1914-1918"; e • segunda LEI, N" 616 _ DE 2 DE FEV'ERElR.O ,A Oomlr,são _de C{lll~tituicão '~}us-

'ROJETO N9 1;561.56 A QUE SE lel,no,seu art. 6,·, os amplia a "mem· .. DE 1949 " ' tíca. em.., reunia" de SU'l,Turma ::'1',
I bros da M'asAo Médica; e ofl~la1011, e reaüzada. em 13-2·57, .ootneu. una~i.

REFEJ:l.EM OS PAREC:E;RES suboflclalsdall F6rças Armadas", en- Altera os artigos I,. e 6,· dI~' t'ei memente, pela confltituc'ona!ldad," do
O Congre3SO Nacional decreta: vlados ao teotro das operações naque- n." 283, de8 de 1U11ho de 1948. que Projeto n.s 1.!Hll·56, na forma ,'!'.lpa.-

,M't, I." oe tripulantes de navios le conflito. concedev2ntaue,ns a lI~!lital'€s e !~r do Relator. lJre!ent~s C'3, S~"h.,.
mer~antell llta.sileu'~s; ,na 1.. Ouerra Ora, os nossos patrlclos a que alu- ~lIjs Ce partlc:llaJ'am de cpera· :t~S DJputadcs Qh/elra Brl~o - Pr.:l-
Munc1lal, matrlcUlaeloa, nas Caplta- de, o, Pl'ojeto or,a a.presentado nAo fo- ç es guerra. eide(1tl!, Abr.uar Bastçs ..;, Re!i\tot
n,a.s dOll Portos ao Brasil, hajam Cl'U. ram enviados ao Velho Munelo em O Pre61e1en~e da Repúbl'ca: Waml'~r EMellta, ,Raymundo 81'1100:
a:udo o' Atlântico ou o MedlterrAneo caráter ml1ltar, e sim civil. tendo ID- ' Fa T 11<orue1ra ,doa Gama. O;waldo Lima
em mlasão auxiliar àos allaàos, 0\1 011 grcssacto nos ditos contróles alladoa nal 8o~ber que o COD/;resso Naclo- Filho, J()8Quim Daval., Bilac Pinto,
tenham transportado tropas, ,mUDI- tmtal condição, "mfSlno aquêles que 1Ie1: eere a e eu sanciono a seGUinte AlT'allll'Y Peórosa, Carlos. lm',~ràa,
~ti~s, mantimentos e maIS nece&;da· em 'viagem, lIe achavam na' Europa Art. ,l.~,o.s artl"os 1." e 6" da LeJ !.1>lt.on, Campo,~. tVlln B'rhol'a, Leo-,
... d ue r dno ""'taelos Unldosàa antes. E no segundo, caso também ... nerto L-eal e Rond""" Pa h ~...es e g r a ,_"" nio Se enquadram,' como é evidente.. !l." 288, de 8, de Junho de 1948" pas-' -, vu c ew.
Amer.ca para a ' ECropa, oemcomo sam a ter esta red ,,~ "-1 'Af A .1 M
conduzido ferlàoae dltasnecesaielades Dêlell sobrevivem poucos, inellijue. ," a'....... 00. a r..I1" fl~elo Fra,nco, 13 de
oe Suerra entre portos europeus, afri-, 'cldos os que pereceram nas arrisca. "Art. 1.0 O otclaldus FllrçasAl~ f-everplr·, m 1957, - Olil,clrn Brito,
<canos' e am~rlcan~, tel'lío, !luas apo- das travessias, no negror dali nOites madaa, que serv,U no teatro' ele guer. Pr-esidente. - Allguar Bastos,R:,}
sentadorllUl rr.ajust.a.d~1Q pe~a autar· de mar alto, ao fragor das,ondall, elos ra da Itália, (lU tenha cumPl':do mlS· la.tor.
qUlll re/ljlectlva, aos venclmento.a canhonaços. e doa grltoa dos que se iOes' depatrulhamer.to, vigilância e COMISSAO DE SEGURANÇA
"tuais dopiisto mecllatamente superior afogavam afundando noa naviOll tor- Begl:,rança do litoral, e operações de NACIONAL',
aos s,,~, e1esde que .não' pel'cebam pedeados _ pala os "oon1\):)IOI". na. ,gU~r,ra, e àe ob8ervaçôes em qualquer
outro beneficio autárquiCO. paraeata- vtgando àS escuras, tinham ordem de outro tearto de p~raç6es de!lnl~as PARECER Do REtA'fOR
tal, oU elos cofres feQcrW, estaduais não parar nunca; ... êsses l'aros so. pelo M1n:stér:o rc::pectlvo, lDc;lIIõlve .
ou municlpala. ' brevlv,entes e v;úvas e deJ)eudenteB nas linhas de Trindade, Fernando de 1. O projeto do ilustre Deputa.do

I 1.' Sfi
o

excluidos dêsse reajuste oa lIos já 'am.Pl\.!aelos pela ,autarquia r<s- N()ronha e nos navios da Marinha de Nlcanor SllVR reajusta as ap~EI1ta.
Il'laritimos que, Em::lOra atualmente, pectlva.por fOr~a de le's trabalhlitas Guerra, quando transferido para a dorlM doe trlpulMtes de navios mer
ap'osentad(Js, hajam receb\do melho. c~l'l1un.s, auterem proventos nssâs mo- IUerva remunerada, ou reformado ~3ntes brasileiros que Da 1.& Guerra.
]',a de carta prof~ional, ou ,doe posto destos, tanto mais quanto menOll mo. serâ prêviamente promOVIdo ao p6stO Mundial I'!stiverom, em servico aulti··
li. \)Orco em virtude dos serviços re. dernaaaPOllentadorla oua pensão Im,edi,'at°

ln
' com os respectivos ven~l· 1iar dI'! guerra, cruzando o At1àntlee>

feridos no artigo.' . 'mEntos tegralB, Sul, ou o Mediterrân-eo, ou ~'~nhern
, 2 o A ' ',\ d ti t d "Assim, nenhum galardAo lhes vale· A t 6• Idê 't al1S"" tad t' ' -, . ' S VI14Vll/i e, epen en escsram os grav,s rlaoos n • .nuela campa. r., . ntlcas vantac,ns serâo·r ,...1' o lOnas, munlc;oes, man-

marltlmos nas cond:ções do art. 1." e nha que de RUI Barbil mereceu a c()ncedldas aos civis e mJ1ltares com. tim'tntos e maIs necessidades de guer
extensivel plenamente o reajustamen- lIenomlnacão de luta pela CivlllzçAo poneptes da M;ssão Méd!ca que o ra dos Est8d06Uoldos da Amérlca do
to da: presen,~e7 ,lei, l11cl~lVe no que e pela Humanidade. Els IniqUI~ade Bras]1 env:ou à, Fl'an,?ll, em caráter Norte pala a. Europa, bem com, con·
dlspôt o pam..lafo segu:nte, , CjUe assl:me ali, proporç6lUj de verda. militar, na guerra de 1914 a 1918, as- :luzido ferIdos entre Il()rt,'s oeuroOp.eus,

§ 3,0 Terão um acré.lclmo de, 10% doelralnarat.idão'naclonal sendo de sim também ao ofiCiais, suboflclais ~fl'ic!ln06, e americanos. lia base dos
.sObre o cálculo do r~ajuste, os mari-I r,essaltarOscr ainda ma!s tocante a Si.Sl:,btenentes e sargentos ,das Fôrças ven'Clmenlos atuais do,?ôs1;o !media.
rtimDli que, nas conalçõt5 ào artigo tuaçãG dos denendentes doa marujos Armadas. que, naquela luta mundial lamEnte f,uperlor aos seU!>.
1,., antes hajam delxauo o serv:ço da mercantes nacionais sucumbidos xa. tomaram parte, em m'ss~s de patru.
Marlllha de. Guerra. nela tendo atln- tamente ,em ta's trementes labor~s e ,lhamento e G!)erllçÕes de guerra den. 2., A Cómissã.~ de COnstituic;ão e
g:~o ~,oflc:a!ato. perigos, naqueles longos tempos em' tro ou fora do paIs, e nas Ilhas de JUGtlc;a, em seu parecer, unllnilr..:men-

§ 4. AS Vluvas e dependentes dos que os emt,arcadlços corec:am' do fa.! Ferna~d~ de Noronha e Trindade. te, o!)lnau pela constitucionalldade do
mortos p::lr torpedeamento ou doen- vcnelo da previdência SO'J!al com dU'elto a receber os vencimentos !)rojet.o em te!e..
ças nas lides a que aluae o artigo 3,", ' , ' • corresl>ondentes ao pllsto, da promo. .. O '
qUe nenhum provclto disso hajam eo.A pr~pOsi\lão, qUe nem deiXa de, la. ç~.o conferida por esta Lei sômente O, , ob,ictivo da proposição é es.
lhido, e que não sejam scgl:radas ou do antIgos ofic'ais, de Marinha de a partir da sua vigência"., tender direitos a, pe;ooa.s oucl"ses
benef,ciá1'ias, a qualquer. tltu.lo, da Guerra em serviço nosnav!os,mer. Art. 2,0 Revogam-se as, dispos!çõr~ que t'maram par:'~ ,Ms duas gU'Cl'ras
autarqU:a rEspectiva, terao d'relto a cantes, assume o aspecto da melhor em contrá.rio, mundiais, no QUe se refere a postos e
uma pensão desta, no valOr de Cr$ justiça, qual o de repllrar inlquo 01· ,RIo de Janeiro; :! de feve;'iro de "et1sõl:~. ba"tada Em leJs arlterlDrese
49Q,OOmen.s::lls, oteervada a restr\.- vldo, bem ao alcance elo poder qU-e em 1948•. 128° da Independência e 61.0 da oue nao se encontram amparadas '))l
ga\) do finni elo, referido art;go. nom~ do povo Integramos, poder 11 ~,pub1Jca. - Eurico G. Dutar. - 1M ~If: M. 608, de 10 de ,1aneiro de

Art, 2" O requerimento dos bene!l- (]ue .ncumbe leYe8 dare. ;fivlOM 1e Noronha, - Canrobert p, 1949 e 616, de 2 de fevereiro, ell! 1949.
cios cto al't.l.0, a ser a'1re.sen~ado no Salll da,s,sessões, cm 10 de julll0 de C.8 a. - A,rmctldo Trompowsky, II .,'
pra~o de doze meses, 5Cl'áinstrUido, 1956. - Nlcanor Silva. COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E
para prova d1l estatuto, pe:o mesmo ' JUSTTCA ' Sou de pal'l:cer qt:,~ se trata de uma
artIgo, com assentamentos do Arqul. LEI N," 608 _ DE 10 DE JANEIRO - medida de justiça, aue deve mel'>:!cer o
vo Naval, do MinistériO da Marinha" DE 1949 PARECER no RELATOR a]l'Oio desta COlnissãO.
das Capitanias dos Portos, I1notaç&as ' 1 O ro 'elo «. t Sala Sabino Ba1'ro.so em 27 de ju-
de bOrdo, certidões dos respectivos ;~7,;e1~~e~~iVf. ~:U.ll~u~i~X~ tad~rias ~ori trjP~J~;Ut~: : a~~~; ~~ola.t~e 1!}57. - te6'nidas ·Cardo.o,
<ll'madores oU caderneta pl'ofi&lonal. as vantcqens concedidas ao /les. mercantes brasllteiros que. na 1.& guel'- "'" r. "0 ,

~~~~~do d~um~g~~~lcuà~Cl~I'~~~~uá~ sOaI di!! FEB "elo Decreto-lei l1ú-1 rI!',mundial, eGtiv~ram em serviço IIU- PARtC!R DA C<>MISS~O H!
cmba:xadas ou repartições das na',ões m~ro 8,1&9, àe 1945, e pela Lei Xjllar de guer1'a, no traIl6pOl'b; de tI'O-, • -
estl'anseimsformadoras doS contl'O. numero lI, de 1941i. Ipes, ,mtlDiçô8IS, ml'L11timentos, feridos A ComJ.S6ao de ~~gura.n~a Nacional
loes sob Que navegavam os barcos na- O P "d 't d ' '. etc" na b:'lse dos wt'lcimetltos atuGiÍS em l'I:uflião ~o clia 27 do, corrente,
ciol1ais, desde que devidamente au- res. en e a República. do põsto Imedjatat11etl1~ superior a<.:5 aprovou unãn!memen te o p.a.recer, ta-
I:ontlcadas, ou publl-cacõesnavals ou ,Faço saber que o Congresso Nac:o- seus. vorável do Sr. LeOnidas Cal'dCllO, ao
comuns da época; e, na lmpossiblllda. nal d~creta e eu sanciono a s~uinte Projeto n,' 1.561,56, qUe "estesde aos
de claQuela prova, ou em comp!emen. Lei: ' r 2, Seguem-5e outros artigos e pa- marltlmo6. I\'li!rvldoms da Causa aliada
toO 11 mesma, conl justlf,cac;ão peran- l' .' r,,~·a.fos com outros bcn;flcios c, re- na Guel'l'a Mundial de 1914 a 1918
til a autarql:la, oli Nn juizo com aa'- Art. lo" Sao extensivos, llCt ·:g:e ll1.ea gUJ,!\l1dO, em parte, a maneira de pro· 95 vantagens das !Ris (\6 608 e 616'
tlstêncla da dita, ouvldàs três toate- {~u~~, !o0s Suboflclal.; e S,m;;"ntos do v:tJtlo dOIS, du-eitos co~seqilentelS. resDCctivamellte de 10-1..49 e 2.2-49:
munha~, marit!mos ou of!cHtls de Ma- B Il~j'O d;..tg~ça dA FÓ1'ça, ~érea • 3. A extens~ de dil'ello5 a pe5- e dãoutras provldênclas". Votaram
l'inha. te~~oed~ iuma 'aaft'à~la °J:~;n'~~ «oas ou ,claooes que tomaram l>aTte 0'1/.\' Srs. ,Elsteves R,odriguell, JoaqUim

Art, 3.D _ Revogam-se as d:spoo!- gens conced'das aopeasoaÍ, dtl l<~/l;r,. fl~ du~ guerras lnulldla.!s, 11" que R.ondon. J~sé Cândido Ferl'llz. José
çôes em contrârlo. . o ExP,edicionária Brasileira pelo Decrê. ,~" r!fere a, J)OStOS, e petlsóeG, ba..e:eada, Gui<mard, Oemdllo Nell1'ão/Stnl'iing

Sala das Sessões, em 10 de julho de to-lei número 8.159, de 3 de novem. em eis a.ntel'lore6. n~ .enoontl"9. 1'l7- SORr':'s, Wanderley Junior, Luiz Via-
19~6. -Nioancer Slllla. b,ro de 1945 e pela Lei nO 11 de ~ servas ou inoomunlc.1.bll1dade constl- na e Pachoeco Oh,aves.

d d b ' d 1""'6 ' , ,tueional
Justljlcl1t;do e ezem 1'0 e ....., . , " Bala Sa.bino BarroSO, em 2'7' de ju·

Os
oficiais 'e"e'mba~ad;~os,.ds Ma- t Pla.rágrato únd~cof' ABvantagclIll re· t f d· A Leln.' 668, ,de 1(),.1·1949. es· nho de 19&7. - Esteves Rodrigues,... ... er das serll.o es rutadas pelOS 1nte~ CIl euBOs 6ubofic1al15 e sarget'ltos d'Oo Presidente. 'Leônldas Cardoso ,Re-

~'inha Mercal1~ Nacional Q.ue f18U- resaadoa no EmitedlUl pOllSlblUdadea 1,· rr'U'PO da. FAB as vantagens antes Ia.tor. ' •
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';.9r(JION.oiM~~~!~OMlSSAO ~fIJf~nfe~~ei~~~e.d~ ,~~~ ~r.~e.~J!.2~()69~A, de ,19§2 tt~""~ ~& ~~tó~ho~
;. :aIo.. dê.· J·.lliJ~li'O 23 ~. L,~t.:ii1bio do :*:,.teg.. 'flp.,.;;;..~.? ~n,i~....~t"am.f~h·.·àn~qdue:,;~'~~. ..Çit~1a.i1.'ÚfMJ~·ma~".-til·'el..·' ~;~I~, Yl~;.a. en·o~.ing~roa..,ÇdQe~..:;~e i.t..OSIo·a.ÍIif:~.".
:;Ü~'1.·· .' ,' ... ,.. :0""*'<'> I'e\·""""s.. ,,,,,, I e, ac> . Barra lIi"á"'; Ei'dO .ftio.Cl'e ca•. "rnlL... ~""lI ....."...,,~"'Bi 11 • I;' 'clt • . o:.~i·v!éo dítiliaHíilia jl'a '~~Frá é1ê- Janeír ,.' "e'" ·'0 · ··"o;;,.!.u.;';. eantepí'oleto .~. Iil\ p'lI,ra en\iij) 'o
<;..D 9r . r~~,en 'e.. "':im' t oi íiO!~'d~bâverêin á.flilgrd'o i:rÍl f lc19.1â ' ó. .c·....'••,. {'t...'''..••''''.· '.:.Ii.,·:.Io.:lllt.:, rll~.,O."r·.a~.vo;~·I.S címgréssõNÍl.elOhaL cÍlao. Voiil&.~:O

::;.Dell:c6rdo COP:) ore,qU,,1 en;,o ..oT blf ' •• 'r' .... · Í1e'" cr T' d'" ...., ~".... :I''''-'''~'''''''' #'. .. ·1êncla. esteja'llé ~doconi a mech...
: '~\l(à t5els,a MCf1t.elf.liip'~Y.:.el;) ~:li' -Jo~ó..m'rir; to~i~â.~~me~:~ ~~ 'c:~~ .w;. COlnts""" lteLllQI.tllÇão $'0; solicitada.
~:a Com!.:;~l\o. ~m, reU!.llão dI?' ,17 à:; câ.•. refoer[íl.os n ~ t '. ter'~m dJre:to 919l ,~íl~,Séí-1i(ç~,P.u.lllliio p. ~~illi Aproveito a llPQrtunJdade para .re-
l;: .embro de .1957, :ehlj:o a. honra d. !l um" "'M."~ ('" Cr$ 4nr no ""'H".;" \. etl~e7lla.dC C'omi*~4'o ire Fman- nóva.Í' à Vi.óssa ElCCe'êncla Íls.prot.estoa.io'ldt' a Vé-a Exwôncla as Jle- ~ """"~'J v •• ' • ? ..". '" . . • It·
CI~.sárf:i:s pr~vidênc:as no. f;en~ld. .de :!e-'de I1Ue vrr'f cada a e~ndlr.'io deIças. ,. do meu mlLl~pr,oftm.!lo respe .0.
tjúeseja 0:1\1;(10 Õ M,:ilstérlóda Ma. D~O Ilart\clp:trem de nenhum ),eu,,!l-I PROJl;:ro ."N. q J,Q~9"&2.~, QUE SE i~W~~e ~f:~féoe~Jr: J~n~an~~
rlrih,i a re~:>éibdD Proj-ito n.oU1l1, elo, . .'. \. ltl!~FBR~M OS Pl\iiFoCERJJ:,S .. Sénllo· Pffl;l'dente,
~ i956, "9U\?e.s~.'ilâe ilfj) mií~1tjiiió!.. ,2. A Coml'são. d'~ Oonst)tulry;1" e O Cong'l'e~oNaciona.i decreta· ~a 'tilnita do, Re;;\iriertto Jntémo.
ii'ervidól'es da eaihi:\E'adll i:laaile\l':iJústl~a d~{:):"r..cú o pj-(l~éto conotitu- .,.. J,;:., . .: , '. ..,.... ~eqti~li'bj», V.l!ltt sé dliJn.~ determinllr
:Mundial de 1911.& 1918. 1i;s':van;taO~l1á ciébâl e a biíni':;sã de fp'~U1-.:tnç!l Na-.!'-~~: ~:9 .l"I~ "erl~cla" 11:-\1. !?tlnle\,';\ areconatttü1r.!!o doprocer.so rp.1Atlvo
tias LCis. M. 6C9 e 616, reSptl.·c:lva- c10nal Oll'óoU favoràvelm,eri:e. ~~il~l,W.,é1a. ,J~~çl!- go, TI·alJ\lll;o.' UlIl,!1 !i./). ph\·l~.tó.·.· n.~ 2;(159. de 19.~1l·, dite dlg-"-' '. ,,, ... ,..... ".. '1 " oIunW. de (JOUCIUllÇlln e JLliSWllCiltO ..' ..' -.. . d " . t d C
mente de 10-1-49. e d.. eutrss plOV ~ . 3. O.. M..·I I~c' d·· M ' .'i' .IU' , -." .". , __o ."'.. .• .. ' llflésllbrea crlt.çAó e Jun a. 'e on-dt"cL'?,;". .' " . ~". TI " r:1.l ..a ,arn.. ,a;:~· ~~ ~éae e!l1 :~arl'a M8.llfja. EIltado elo clJlác\ô I!J\illÍlíméntô,

APIOV>elit.o ó ensejo p.,r'l. rellerar-~stou~'~Il; ll"elo flf~çlq '1: 2.~1l •.p,t1~ !tlo. de ,J&I1~!1'o. .' ' Sallt, dlis SesÍlf}es, ê11i 13 deag6sto
li' VOssa ExcoalêriclÍl. (S protest<lti do d~aI190 ~ue a J):OJ)931t:~10 v~l R,él:1l .lo.rt, 2.~ ~Iea.nl crIagOll wn ea.rgo de de 1958,'- :eósta Roir.r1l1ues.
meU, rilalspro~\icida ri!!p!ito. ';;'SriJCll !1.i!& f:~vol'~"'. Já c·l1ee.~\~~ ~1:l.~ .I~jll J\IlZ 110 'rra~~ Pre~t1ent~ lia Junta OOMISSAO. P~.. L"!QISLAÇAO'."i/;'" P""l:deÍ1i i:IaCOnü&sl\o de Fi~ .~ q~ "" b3S~Ottõ a.ofl··<e9ld!!sfÔ~. e eluasfunçoes ~e yog";l. ~en"o. un~~ SOCIAL
ZJé.íii)as. em éX·Míclo. .. ~ss 1ll1l1~~~1,~. 0 2rt. ]O da TAlI !'~u. para a. repi'esent'~ de' Clt'lp.~gall~-

, .. ..... , m~r<l 1. ,60' t!P. 5 .rle d.~zell'bl'(l d~ 19'.,2. l'é:; e 11 outra llll.ta o de emp,·egadoa. Ata dá. 13~ lléUntllô" i'éfilli:rU!aIlOl
OFíCIO DO. MllirB'l'tl:RIO DA il'ilflaa rea):za~;:;() di!' ,dus..~V1~"rr,s i 1.9 Ha.vel'l\· uin suplE'mtê pii.ra eiidã 2Bu'fil.llioiSe 1952

,MARINHA na zOnllde ,·u~'arj,,('I' ao p~"S'l Ccl)! V08'1I1. . .
N0 2 811 o Pm.,~to llil" tratn "'''.!ll: .Mn~;'('!\"..J 2,1' QB"enc~en.~lIP.eaJ.'8Q c ·; • ,

.. ,.' . . . '18 de ~.e Por 1)1).1'0 Ipt\n "n,~ ti o''''I' .".t·o
;; a. "y. cIllJi lunçtlc~ c;1e que tl'i&taC,,\e lu'tigo O Sr. óepútndQ Eríiími.8.àtírci e!l!i-

!U(I de Janel.lo i outubl·o.. ·.e1l:1i~. c10s .~~fjcIOG àa. vll1vns. t de- ~i~o oa flXaUQs llÀ s-ei n,~ ...fIJ; l1e ~ t111 i:ia.rocir lavqÍ'ivel aO ~jetq 1)i1::,
1&5'1. .... .. !1'tndl'f1teo. .. àe novembro ele 19ttl (art. ó~l. .. mero. 2.0~!l-52. que "criá .mtl/l. J~l)ta

Do MinlStro da Marinha . f,. Il: c!o.rogu~ Ée .!I J\l'O!-lÓB!Cã.O . Al·t.3.q O Prc.:Iillente 110 1'r!l)!1Jl.à.l de CO!1ClJfaeAo ...eJulll'am~lI~Il.,. com
AiJ Excelentissuno. Sellhér Primeiro vln~a.,.;e, nós têrímos am"l~~ em QueIReil4~~1 do Ti:abalho da l'dlllelra sede. em B~rra Mansa, Estado do lUo

seci'~tái'lo da Càina.ll dos Dépú·,ll.c1e6. es~tI. &~crl~a abrirl:leallllnho an?VllS If~o ,pr~111fV:~i a ulstalação da" de JIUlelro .
, '!'(!lv:fJdlcac/ioM afavordo.c l'Iumer<1S11'31 ~ ~~; 8;. aPod· · Ex ·tl'··U ';, ;.;

M~ullto: p.ojeto de Lei n.O 1.155, '1ll.rt\cillant~.s da s'r.undl.l lrl'erra mune .. .... o .er .. ecu vo li • . . .. . .
C111 1956, da Câniára doo Depute.à'JG. rUal. Tal c~n~I'MlJ'~llcla ri!o preéen. torJzado a a.ilr1r.Oll créciitoll necessllo· .O 8r: Presidente declara. auroVadl)
. 1 Em' "'." ~.;. . fi' d' V'" -leu em dl1Vldà. óeiillnente àút':r rios pa.ra a...execll~ão d~ta leI. . o parecer. dado 80 pro,teto acima. re·
.. ', . a,I.<1ç"" 5870S 0RillOf c8", 0l.ll.'a

S·\.'
do 'Prc'etó .' .. ". Art. 5.~ Esta, 1111 entl·a.em viSor n& ferido, oriundo do poeter ExecUtivo.

&:e~I<'-lc:3 ll." 01. ('2': "'. . . • '. . .... da.a da SI1a. publlcaÇào. .
de 1957l,de3 de .outubro fluel1ta. 11. Naverd"<'p o e~!r!to h1Unan\- . . .'"., , .
&pre.z~me e"'luniç;u~Il:!a quli a oldmi- lá.rlo qUe 21'inia o P:-C.i'2tÓ de\'~ thee . MlNSA~EllI 4f.

9 194-52 (PUblicado no D.e.N; de 3~-7·5:r.
Jústração navaL,em Pl'~t:cij)10. é fs.vJ- r.~~i' a,t~':1r-~o e 90en~{'d.ro d~, :Zf~ Excel~ntls81lriós. ~e~ore$ Meínbrói • p!p;:'1,336i2.• cb1unaL
;rável .ao "ProJeto de tel .n,o 1.561·56, t"p,1'O!a Imc~lIttva"'a!o o M.lnl·'têno .aa: do C'óngi'esSõ NiiCloriàl. ooMiSsÃo DE..sERVIç'Õ P1J-BÜ:OO
~a ,call1al'a. 4!'s. Deputaoos, que as- l!a.rlhba. S1lgoe:rindo que li. lei .çcpr':- . N.~ 194. .. .... .
t.~nc.l~ aos maritl!'1"Il' rerpdcr:as ela tia aos tripulantes der, "'Ilvl,,~ rn~rcan- 'rentlo a honra. c\eencamlnhàr ~ CIVIL
c.ausa cliaoo.l1a CluErra Munjl:JJ d, ';eiS. n~ prlilleiragÍJ'?r!'~ m.1lt1~lal. os lli:lJbei'~D dê v'li8.Si1sEXecêl~ílcr8aÍ& Átll da 41. Reumao Orilbi4rl/llr~all-

.1914-1918; l1S vantagens das LelS 608 15et:l~!~cto:~. cio loei n;o 1.756, de 5 de ahelia expoÍli~ão Cle in,otlvos cio z,(l- iár!ii em 18 de novembro' de 1952
e 616. dezembro de 1952. nisteriodá JúsU@ e Negocias Inj;ji-

2. O projeto em QllE5táo pretende 6. J?aZ!l~vél. a no.~o ver. a n~'lU- riai-e.s,!1C~nlP~i~~~~ l1ê~ntepl'é)Jêt.O "p';ar'"ecer":" f'a'v'o'r'ã"v·e·I·. 'd'o' ·'6':,," B.. I·a·s·.·..:.:.r·:
es~endel' aos tripulantes deis bol.rcas mcntação do Mi.,jGté\r~ dli M~\·::Ih-~. ~e ,~el ql!e CrIa. tll!!a,J\;J1t&de c.llD- ., ... u
naclonalB, qué tl'afegaràll1 dUrllÍÍ.te .a A..<nim er."·'1êel1t!o, prOllOmOG que' se ~\Uaçáll e Ju~a,m~n1;O ~o Munl~Ip'I!1 tesaoprojeto n 9 2.1l59~52.que~erla
suerrade 191'4-191S, em zona de guer- adote o suostltutlvo 03t1'~XO. íil! .B!lrra Mansa. EStado do Ulode @la. JUJ?~ d~. Coii.c1l1al,l~.Q e J'ilgjl-
1'4, os favores já Cl:ccedldos 9,,,i S~lIS Ja.ne.!rp. .. . . .. m~ntp com. sede j!nl ..B.arra. Mansa.
eolegas d~ 1942-1915: ent1·etah1;oi. e . StrBsTITU1'IVo .Allrovelto ~oPl!rt!lJ11~~~ po.ra ~e~ Estado do Rio de Janeiro",
conveniEnte l'2S3altàr qué àp:ll'ágral~ Ar~jl!'ll J.'ii1leo. Os beneficios da T~l n!lV~ li Vo~ EXeclelmç~Wl os. p~~ H>.ublleado no D.e.N .. de 22-11-52
llnieo do artigo 1.0 da' Lei n.' L~?6 1I.0 · U 56. de5 de dezembrórie 19:>2, testlli1.c1B ..mllil1a a!ta estmlB e maia à pág. lU55. 1.' coluna).
mtr!t:lge. ~ ccnces,áo a:cs. 91ar tlllll?GIr:e ó;t~l:lod'2m ~o !>é.~soál iJa MJrJnM cllSt111ta c0l1l!!íieraçllO. COMISSAO DE F'INAN"'AS
qUe pal"t:e,param de duas lllage:ts na Mereante Nar-!onal que ténha Pt'~S_RIO. ele J~.ei1'O, em ~de junho de ...
.ZO!1a ée aC3{JU08S subman,u.:s, o que t.ãd,o, '-la pi:;in~;ra A'l'ande .P.1lér.ra, os 195~. - Getulto Varga.. PARÊCER DO RELATOR

:niio acontece no atual. ~roi~to.Por sér\~~oo menclcnadcl3 na referida lei, Eiaaoiuolo DI: MomOI! Em Mensllgem nq 194. de 1952. Ó
,ieutro lado, o mesmo proJ-eto. no pa- l!lstli o n~s.';o par.2Cer. ' SÍ'. Pr..esld.eu.te d..a,. Rep'u'bllc.a ~ol,le,ltou
. ril.grafo 4." do a·i'tig,o 1.0, e"lende aquê- ., .. . GM/6S·. .
les bel1efici~s.às "viúvas e d3pe<"den- 89.'01 Re~n 'Flo:lr)·I}~. "m ?8deoutu· ]o:xc.eelentissimo 6enllor Doutor Oe- a crlaçll.o db uma Junta ele ConcUla·
tes dos .mórtoo par tm'p~deaITl:hto OU bro r!e 1~58. - lI'e!son Montc1ro, R~· túliÇl parne1!es V~Slls,PrE:sidente!:ta çãoe Julgnínentil. com sCde em BIlI'Í'~
,c\oentes nas lides de gU8-rra", ri que lator. R.epública dos Estados Unidos do Mansa, Estado do Rio de Janeiro.
21ft!.> existe na Léi n.' 1. 756, de 5 'de PAnEcm DA COMIssilo BI·asil. n
de:.embro de 1952,. . A Cor:n'.s.::[i,~ d~ FinanGa.~ em S1!a No .incluso processo n,9MJ-37,50S. O proJeto folágore. reconRtittifdo

!. &sim, fute Min;.;tério é.6~ pa· 26." re1.'111ão ordinárCa, realizada em de 1951. 06indieato dos Trabalhado- atravésf1e l'equerlmeptO dÇlDeputiJ.do
!tecer que, o projeta em qUa-3Láo•. de· 23~l(J-58. pi'e"in1e_'i os 8"nhores: OJ- res nl:lsInd\!Stria.sMetli.l\Íj:~ici..s. Me· Costa RodrIgues, datado tle 13-S.Sa.
"eria, tiio-sàmzcta. estefld~r nOG ~ri- [,;ar Prlét~. Ncl:'on Mon'.:lTo" Ultimo cánicas e de Materilll E1çtrlco· de Das lnfprmaGÕesprestadas. sem
lJ1ul:;.Í1te.s d:c; n'J.viil~ l'Tl'Crc3ntc.s .u'asi- de C·3:rVslh<1. Celso Pecanha, G~ol'~es Barra Mansa, Estado cio Rio eleJa- rnaloresdetalhes. verlflÓlL~se ':jU4! .111
leir<J.s. na. 1.a G11:'rra Mundial. 0.S be- Galvão, Vi!or!n9 corrê.a".'-aC;·COllCel'lG nélro, sollcl~.::I a crlaçli.ode um.' (t Ju.nta Comlss6e~ de r..e..ls19.r-fio Social,· bem
ncfictos cir.ados na. Lei ll.o 1.756, de 5 Costa., J,o.~ué d'e 'SoU1>l, Pew;m ékl de Conciliação e· Julgamento naque- como ade Serviçó Público, ápróváraril
de élezembro de 1952. eitad..:t. E.'II casO Sllva, .1{).~é PO,'dr{J,,{J, (,pina. por una. le M.unicipio. lIlegantio que: o projeto. .

_ eCotrái'io. d~rla rill:}tivo aqu," os da nimidad.€. nela J1WOV~Ç~'D d1.'l ~r()jeto . a) o MlIniclplo tIe B:l.l'ra Mansa é
2." Guerra Mund.i3:1 plelMem, :am- n.'.1.561.56. no<; telmOS do t,ubt>tltlltl- hoje Uni grande centro Inelllstl'la}, on- rà~:'~e:tees~~a.~~~~~ã~g~~~rf:~:~:
Mm, nOV,Js beneficIOS. v() an'~X<l .ofr.'''clrl(l ]:lel~ relator, Se- do somente a Companhia Sidel'urglca celro .

• A .·t no'el' pa'ra n'"'·va.r a. nhOr Nd"'ll1 M'~<ntelro. ~:"clollal.em Volta Rcuondo., conta Tendo em vista que a clta~Ao con-
",pro~01 () o e., o .... . . . .' . . :"';""'a de 10 000 empregados . tld

V;l'sa Excelência.. os p'ro:'2Sto~ de 1!11- EJala Flf,~o SalTOS. em'~ .de outll-I b) novas1ndústdas se cstão esta- . a no § 2~ do art. 29 estâdesa.tua-
:nha esti!?o. e. dlstll1ta cCOsld~l'~,~ao: bro de 1958.• - Cr.sar~rieto, ptesl-

I
belecendo nequele Mu~clplo que o UZlda. umli vez aue s.JelQlle r~g\llà

- 'Anto11ZO A!,~es Câmara. Jlll!!Or, Al_- d'Cnte. - N~lson MontelTo. ~e!ator. tOl'llai'âo, em filtuI'o p·róxilno. o mais Çls venelment,oR .nAo mnls é n de nd~
mirante R Rm Mink.-tl'o da Ma mero 499, d~ 28-11-48, s\lgerlrilos ii.
:rlnha . . - . • . Sup'''lTT.TUTTVO tiO P.R,O.l~O l\"ú. lndustrla.l ele todo o Estaelo do Rio seguinte emenda:

. MER0 1.;;61-56 ADOTADO PELA de Janeiro;
CmA:ISSAO DEFINANÇA6 COMISSÃO . C) atualmente a estlmatlva tota.l EMENIIA

PARECER DO RE:LA-rOR O Con~resso ~'laclcnal decreta: ~ara o MUniclplo é de 27.000 opel'li.- pr~rJ~~~!I.-se o § 29 do art, 29- do

O ProJeto n.O 1.561-56, do i1llstrc Art. 1.° Os heQleficlo.o; da ~ini'- r1fdevido ao grande núm~ro de E' o nosso .parecer.
:Deputa.cW ..Níc..ncr SlIva, temoom.o mero 1. 756. de 5 d~ ne7.'elnbro de 195~. causas clveia, p01s a comarcá. de ·Bar. IUo, 25 de novertibl'o de 1958.
objetivo principal o reajustanll::nto de se EStendem CIO pe",.~a1 da Marinha rá Mansa é uma. dasmals Importantes F_opa Coelho; Relator.
Il.i>osert~adorlas de tripulM~ de na- MeTea.note Nacional Que j,mhn pre:,ta- do Estado, o Ju1i de Dh'alto não pode .
"los mercantes que. na. primeira il"el" ot~ lU'. !pl';.!l'.-elre. p,'!'I!.~d~ g1uarl'll.. Os júlaar. coma' rapidez que séria de I'ARl:Crn DA .comssÃo
11''-:' :nt.:nd:dl, liGZ:Vlll'j,lll e~ iS\:!M'1ço !lU- ,~erv1QOs menclormdQ;3 na referida lei. desejar, ti reclama,ç6es trabaJlustlill A Comlssiío de Finanças em sua
2I:11al' de gl't::rra trat15portando tropas. Art 2 o Revoo-am-..•A " •. dl."""sl~õe8 QU~, .~v~~.es •levam mais de 'doia 36~ I'eunl!io ordln6.rla,. reallzadflem
munições, ímldcs, etc. Propõõe fi ele- ":. .. b "" "" ~..... ",. tinos a ~~rel2J ~p'r.eclada8. . . 11~12~5B, nresentes l1&senhor~s:Ce~l'
ovaçl\o dos p'r:o.vel1t<s, .to~at:1do P!lr em eontlhlo, .. 2. Encamliílai10 por ê8~ Minl,~t.érl~ Prieto, Vltorlno O()rrea, ,Vasto Fllho,
~ Os.venélrilontos atua1B do. ~~, S:l.103. Rep;o BroTOS, em 29. de.outu- 1\9 TtlbupR1 ,ElllJ)\1rlol' do Trab.alhr>, Uil Vasconcelo.~ Costa; Georges Galvll.o.
lni:lldla1llUll~te superior. O beneflélo bf.o de 1958. -:- Cesctr Prieto.. Presl- pedlao me~llceu.~ Integral apoloda-Perelrll. D1n12, JOI.lê .oulo~ar4,J~0
r.eestenderlil. 118 1l'e1lS6ea da8 vlllval dente, -:- NeZson. Monteiro. RelM01', quelt .r~lo 'l':rlbunAl. Abda1la, lauto Málor. Oelso Pf!Ça1ihil•.
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Hennógenea Pl'inclpe, Nelson :MoA- . Parágrafo único. TÓdcs ois roem- r/lU - Humberto Mo",. ...;iaccr44 realizado lloI m!Íltulçllea particulares.
telro, Pereira da Sllva, Gemido Mu- brOI COnstMW5 nes~ aJI(;lll'o BCri.o ele Wernec1c - Paramo Borba - Medei- tala como" Liga de Proteção aos
earenhas, Lapa Coelho, Aloisio Alves, nomeaçlio do Preslàente dá. RepúbI1- rOI Neto - Vtrll/nlo SantA Rosa - Cego; no Brasil, a As5o~laçÍlO Ailança
opina, por unanimidade, pela aprova- ca, sendo' que, para. 011 mEtlCiOl164OS Mene<:es Pimentel _Vieira SobrlnllO dos Cegos, o SodaI1clo da Sacra. Fa
ção do .Projeto n 9 2.059"52 com ado- nas íetras a, b, c. e. f, g, h, i, J. _ A. Pltombo- Eurico. Salles - mílía, a Unllio dos CegOB no BrasU
ção da emenda oferecida pelo relator, k, I, m,n e o preoeclerá Indlcáção dwl Waldemar Bupp...Jorge Jabour - e a Asaoclação União. Geral dos ceyJ8,
Deputado Lopo Coelho. entidades repre6elltadaB. -, Lobo carneiro _ .4.liomar Baleeiro - no Rio ae Ja·neiro, a Assocle.r.1\o .foIO-

Sala, Régo. Barros, em 11-12-1958. Art. 5.' O I.N.R.C, organizará,le LUCio Bittencourt _ WlIllreãoGUI'- motora. ele Instrução e Trabalho par'
- César Prteto, Presidente. Lopo e qUJll:t\dojulgM neoossáll'io, comia- peL _ Pinheiro Chagaa - Clemente Cegos e o Instituto padre .11w~o. em
Coelho, Relator. sõe6,constituldas ou não derec~~ Medrado _ Deodoro Mendonça - Slio Paulo, o Instituto Slo Rafael, em

bros do seu' ccaseme mas de reee- Aral Moreira - LicJo Borralho - Belo Horizonte. e. Assoclnc;lo Plurnt
nneeídoe predícados técnicos, JlIl,ra Tarso Dutra - Artur BeJ'1I4rdss - nense de Amparo aos Cegos. em .Ni...

Projeto n. 2.134-A, de 1952 estudos, projeOO6 8 plenejamentOB .a lWIAlmeid4- Augl108toMeira - ter61, e outras. é necessâríc não es
.serem a.p~ecj,p,dos il'lo pleilóflnte • Rui Santos - Uriel Alvim - Bias quecer que. vivendo na dependênciSl

Cria0 Instituto de Rearlapta- pelos conselhel.rlls. Fontea _ Fernando Ferrar. - LlIcur- exclusiVa de contrlbuiÇÕel! partícula«
ção dos Cegos: tendo pareceres: Art. 6.0 O Departamento Federllol go Leite _ Germano ])okhorn _ reli ede subvenções oficiais; lutam
pela constitucionalidade, da Co- de Compras, os 6rg(,os Que lhe ~o Edilbertoele Castro -Raul pma _ com enorme dificuldades para acen
missão de constituição, Justiça, semelhantes nos Ministérios da José Fleurll _. SlIlvto Echenique - cretíaação de seus cbjetívos, Mala
com emendas, ela Comissão de Guerra, Ma.rlnha, Aeronaut!ca, lo' José Canelido Ferra<: - Hermes Pe-ainda - não havendo um'lrgá,o Q1g
Educação "Cultura,e contrário, autarquíes, os departamentos autô- reira de Souza _ JoaquIm Ramos cipl1n-ador, que neeessàríamente serã.
da Comissão' de Finanças. nomos e similares adquirir~o, prale' _ Dllermando Cruz _ Leão Sampaio o Estado. a dispersão rie. e~for~.os re-

PROJETO N9 .2134-52 A QUE .SE rencialmente e dentro de crítérío re- - Alencar MaTipe - Mun/.l: Falcão duz de muito o rendimento IU.:tala
REFEREM oa PARElCERES gularnentado, os produtos. fabrlcM·)! - Alonso Matos - Joaquim Viegas orgar.lzações prívadaa, "-'...1"

por operários cegos, por intermédio - Ulysses Lins - 1\o1ario Altlno - 4 -Mesmo porque -segregar o ce!!()
O Congresso' Nacional decreta: de suas agremiações devidamente re- JOSé NeiVa - Otavio Corr~a - Mm- pura e simplesmente não resolve o
Art. I.· - -s: criado o Instituto No- conhecldu. " dança Júnior - José Gutonarà - blem S .. I . Ih

R • Art. .7.0 O I.N.R. O.. """SII.onará. Pedro Firman Ne.to .,... tu/.l: V~~ r: pro ema. . egreg..- o, sem que e
cional de ReadaptacãO dOIS CegOfl, di- o c g lo d 21 ...... seja dado oportunidade de selns-
retamentesubordinaoo ao Ministerio e o ma r e anos, portador parcilal Barroso - Dario ele' Ba ros trllir,de se preparar profUisionalmen-
do Trabalho, Indústria 'e ·Comérclo. de diploma de conelusâo de curso - Hélio Cabal - F. F. Flores t é til I

prlmálrio.seellodário, téooico-profls- CunhG Bue7Ul _. Buí Palmeira ._ e, apenas a enuar o ma, 80 UC 0-
Art. 2.· ;.,. Oempetlrá ao Instituto síonal ou supe íor to - 16 r.á-lo pela metade. E' olhar o 'pro-

Nacional aeReada"tação ...05 céecs r ., enquan nao r MOura Re2enele. blema apenas dopon.to de vista. hu-
I "" V<"~ :1-prcveitado, como. preceituam a letre. .

( • N. R. C,). definida, assim, suti "e" e o par~graio 1lnlco do artigo 2.0. JUstlllcaçc!o manltário. E um ponto de vista in-
finalidade: Parágrafo ú.n1co. A. pensão men- 86 '0, Estado "'oele resolver lnt.e- dcoemrn~a.tivel co~. o poosamento' mo-

a) reallzar, através da orientação e I d t ti á I " -
r~abmtação vocn.clonals a recupera c ~r~ ares e ~r 80 ser . gual ao gralmente o problema moral e so- "Ademais, êsae regime de isolamen-
eac profis.siot1al dos cego,s e B1ublia: Sb~t r o m nlmo a região em que ha- elal de cegueira. to,. acarreta para o· Estado a Inversão
Peso ar o cego. . (J. de Albuquerque fi Castro). de vultad ti t

b') I tr Art; 8.0 Para efeitos .desta lei serão O cego de amanha é a pessoa a . as quan as paramanu en-
ta. ão cer arr ou os centl'os de rea~ap- considerados cegos todos os Indivíduos que tem vista hoje. . ção ou suovenclonamento, dai, nlio

~) aUXlleiaajrustt~mcnelnato dos
4icegos,

oticamente incapazes e hlpossuflclen- (Joseph F. Clunk _ (e%-viden- esperando o Estado Qual~uer recom-
• '" c e. nanCCll"lI- tes. te) vlduos sejam, pouco a pôuco, trans-

mente, as lOstltuições de amparo aos Art. 9.. O Conselho terá uma se- i formadc.! em eleme.ntos úteUi da 50-
~legoSJ legalmente, reconhecidas e que cretarla. administrativa e Mcnlca 1 - O que desejamos, ~oma IIpre- ciedade, produzindo. para sua manu-

carao compreendidas entre os cen~ Parâ rafo únlcoPal'a desem e- sentaçáo do pl'esente proJeto, é pro- tenção e con~rlbulndopara o pl'ogres-
tteros, B

i
q~e se refere a letra "b" dês- nho deI! funções na' Secretaria. pod~rá. mover no Brasil um órgão que reali~e. so da vida social" (D.O.de 22 de

art gO, . IN" C· Ilt I racional e cientificamente, a recupe- outubro. de 1943, pAgo 689 - Expesi-!l) dispor de asssll.:ntes !SOCIais do- o . . R, • requ s ar sen dores ração proiissiional do cego. Não se çlio de. Motivos supra citada).
lníclllares e de educadores .especiall- públicos ou autárquicos, além dos qlle . trata.. realmente, de uma oovidade
z:tdos na orientação vocacional dos forem admitidos na forma. da lei. pois' na Europa ena América o. pro- 5 - A experlenoin deoutras nações
c~gos: .' Art. 10. O orçamento da RepubU- blemavem. há muitos anos, mere- e, em menor escala, a nosSa própria,

e) prov_Idencia:r. o. aproveitamento. e ca cOnSlgnarná verba para o funcio-. cendo a atenc.ão de Instituições cl~n- mostra Que .0 cego pode realizar .de-
I namento m nutençlio e o preenchi terminadas tarefas, às vêzes com

R c~ oc~ao de cegos em serviços na to'" . . - tlflcas edo E';tado. Em nossa Pátria grande vantagem sObre i11dlviduos
il1dUst~l(\,. no comérCio, nas reparti- men das finalidades do I. N. R. C, temos tentadoiacldent~l eesporâdl· normais. E' que estamos longe do
(!ÔC6 p.ublicas federaiJ;, e600dllaiae mu- Art. 11. Fica aberto o crédito es- camente, a solução do problema,No tempo em .que se apontava o ceiO
nJclp!i16, bem como !IM autarquias e pecial de Cr$ SOO.OOO,oopara despesas entanto, a falta de uma açiW "istcmá- como um trabalhador. moroso, Jncauaa
emprêsas de .econornlB. mista. de instalaçl\o, serviços. material e tios. da parte do Estado. que delega L.. atender às crescentes exigênCias
toPal'ágrafO unlco - O aproveltamen. pessoal do I. N.R, C. no presente ao partfoulare ao sentlmemto de hu- do industrialismo moderno. Enalte-

. a. que .alude ê.ste artigo. tar-se-á exerclclo. . manidadedo povo eu,: geral _o amparo cendo o. trabalho elo IMivlduoprlva-
em lepartlçlt:.; publicas,servlí'Cs EB- . Art. 12. O Poder Executivo regu. aos cegos, faz que est~s nao en:on- ,do de visão, disse Henry For:!:
tatais, 6.utm·qulas, del'Rrtamentos au~ lamentará a pregCllte lei; 'no prazo trem os meios necessários à sua fe"
tônomos ou. emp:'êt:as de ecoMmia m6.xlmo de cento e vinte dias,' de cuperaçiio. E slio uml,lo desgraçad~ 10:- ·Os cegos são mais ateis em certos
mista na proJ)Ol'çâoO e<'ltabeleclda no modo que entre em vigor dentro de glao de 80.000 brasileIros, cujo \'lume- serviços de fábrica que. osvlderttes,
:regll1a~~nto· a que se refere o 111'- cinco meses de sua publicaçlD. . ro cresce dlàriamente para 11 Infe- POrque éstes' desviam a atenção par~
tIgo I.. . Art. 13. Revogam-se as disposições lIcldade. Objetos ou ~olsas estranhas ao tra-

Art. 3.· - O I.N.R.O. que serã em contrário Outro intuito do projeto é contrl- balho, enquantO Que aquêles p,!i·mane·
presidido pelo MinJstro dO' Trab Ih . • bulr para criar. em nosao país. uma cem atentos, em virtude de sua 'con-
Indústria' eComércJo se compor~~'; Rio de Janeiro, lde julho de 1952 nova mentalidade com relação llO8, centração. apllcaetos ao trabalho: r.lio
vinte membros. sendo: '. - Heitor .Beltráo - Adahil Barreto ~egos,Que não devem ser :nen:li~os. vendo nada. deixam de receber esti-

a) um rc»resentantc ,do MI . tê - Agrippa Faria - Antonio Peixoto 2 - Em 1943, em objetlva expo- mulos que lhes pertur'lam a atlvi-
da Edu:ação e saúde' lUs rio _ Gald/no do .Valle _ Lopo Coelho slçáo de motivos ao residente da dade". i

b) um representante da Prefeitura - Mauricio Joppert da Silva -Li- República, e que originou o Decreto No Br:llllIexperMnclas no mesmo
do Distrito Federal' ma Fillue/reelo - Bilac Pinto -Ron- n.· 5.895 de 20-10-1943, oentio 01- sentldopro\'aram satisfatoriamente

c) um representante do Departa donPaclleco·""" Flores da cunha ... retor. do D,A.S.P. apontava oca- quco cego podc ser empregado em
mento Naclonnl' do Trabalho' - Jos~ Boni/dcio - Wanderley Júnior minho B seguir .. Mostrando Que nlIo 1 d

d). um cego especializadO' . -Coelho de Souza _ ArtlLr Santossetrata\'a do "aproveitamento de in- var li as atividades. Assim é' que no
votamento e pr'átlca dlutur~~ POe!. tde- - MaTino' !>fachado. _ Antônio Fe- dlvlduoa com capacidade para rendi- Arsenal da Ilha. da.s .Cobr:lll, na Bi-

,,~ ... ra I blloteca .~aclonal, na Fábrica de Bon-
halhos de Hasls~ncla aos a'nÚll1opPS; llciano - Negreiros Falcdo - Vas- mentos abaixo do normal de l'end - sucesso.' etn outras repartlçõel! pa-
prll'udos da Vista' : co Filho _João el'Abreu - João mento inferior ou despl'ezlvel", nem bllcas e autarquias. o cego vem de- .

e) um representante da Academl Roma - Dulcidio Monteiro - Bar- "de movímento altrlllstico .sem outros sempenha.'1clo funções para as quais
Nacional de Medicina' . li ros Carvalho -Alberto Bottino - fundame.ntos Que não Jôssem os im- apresenta predisposição e preparG

/) um representante' do SESI' Adol/o Gentil - A. Pereira Lima - pulsos de .humanldade ... " apontava proflslsonal com vantagem paraêls
Pl um representante do SENAI' Alberto Deod4to - RaimlLll.do Padi. o Sr. Simoes Lopes a necessidade de próprio e para a sociedade em gelfll.
III um . representante do SESC: lha - Ferreira Lima -AlCIdes Caro 'ajustar o Indivíduo (cell'CI a. '1'na Crlando~se o Instituto sob a égide do
1) um representante do S"€NAO: neiro - Mendoll<\'l Braga - Artur atividade na qual as suas defldên- Mlnl~tér;o do Trabalho. Indústria e
1) um represenronte da LBA" .4.udrd - Getulio Moura - Manoel ciasnão sejam elem~ntcs perturba· Com.ércio. Que já "osul órgão com"e-
k) um representante de'· Peixoto.... Luiz Garcia - Ernani dores de rendimentos. • Se o Estado tcnt cl I. ~ I'

Noclonn.l do Bem Estar ~cí~':lllss1io Sátl"o- Antonio Maria Corrt!G- cruza os braços e permite que a ini- e ese eQno proflsional, orienta-
)) 11m. represet:\tan+e da C~n!""'e Breno d4 Silveira - Monteiro de dativa pl'!vada lidere. a obra de 1IIl- do nor modernos prlnclplos :lI' palco-

racã.·o Nacional .da Indu·stria'. ou - castro - Ponciano do.s Santos _ slstêncla e proteção ao cego. come~e 10gía.. um instituto nacional de rea-
PIS t D I el C m f It .m i ai da um Ime POIS daptr.ção proflslsonal dOB cegos es-rn) llm retlresen tante .da Confpda au o .arasa e - ante e arv!!· 11 a a a. as n.. cr, lamos ap~n\lS: preenchendo lImR la.

reD~o ~'~oio",ol do Comércio' . - lho - Oswo.lelo Orico - Paulo Ra- que lhe cabe precipuamente. a tarefa cuna de nossa legllslaçlio trabalhista,
n) 11m reoresentante da Fede aç~ mos - Fel/3:. Valoia - Emilio Car- de dlsclpllnar tudo que .se faCa nesse ~ue até .

das Assoe!ações Comerciais do rBr'a~ los - Ostola Roguskl - Mauro An· terre.no. traçando normas, .plane,lan- rlament ~ m~mndelnt!od' não cogitou sê
flU' . drade """ Clovis Pestana - Brocha-. dt e· asalstlndo. técnica e flnanceira- e os v. uos que apreseno) 11m l'P'lresentante da Fed"ra"in do ela Rocha - Mario. Pal71lério - mente, as Instltulci5es já existentes ;a%~eter4nrtd~adeficiências flslcas,
das Inrlúqtrbs do nin rio T· :: .. ,,~': Novelll Junior - A21<: Maron' -Phj- no pais. Mas. repetlmOB, é necessário mâtlca 1':r a at e

t
aSfistência slste

p) doiS ce~Ofi 1'l<Uc9do.~ ~1'19,s res. ladelpho ~tc14 - Antonio Balbino qv.e o Estadoenc:are de frente o pro- 'râvel cond1°lrted;nti f.s~m18 na mise-
~ctlvas norrpmlnc:ões privadas de pro- - Brl(1ido Tinoco - saio Brant! - IJJema para que o ceRO não ccntlnUt .. . ç . IIr"."I),. . 'i
tec5.0 MR ceg<ls; Armando Falcfio - Leopoldo Mactel a ser. apenllll,o Individuo que merece 11 .- .Readaptando e. reajustando /)'

p) tr~s pessoas Mtõrlamente ha.- ~ José Augusto - Mjguel Couto FI. a coml~eracao dos demaIs e viva to. ce!!:o. o Estado. através de seus órglios
"Idas ~nmo cOC'heeedoras ~Mques- lho - Orlando Dantas - Jalles Ma- meroêda esmola. especiais, podertl. encaminh~-lo As
t~es ~~"tif~entes eom as finalidades chado - Daniel, FaracO· - Lauro I -Sem negar - \lola seria \nju,· Indúsf,\·ias. sempre necC8sltadas d.,
'o Instituto. . Crue - VleIra Luta .... Joa~ o-ulma. tlça - o multo de valioso que loGm pessoal especializado. como· Doder\\
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; Ir!'oveiU.-lo em llir\ta escala. como aproximaçAolhes tira a cara!-tcdaU· bon~. a~tlgo8. fabricados por cegDa. E dade. sugerida. há decênios, por Joio
:i;;;lIrvldor púbtlco: -' Desnecess/lrio se-Ica ·de· lnvilldOb, que o 111\0 são, .J' ninguém IA'DOra' como 'lll1ul'como em Brito. Abreu l"1alho e outros, do ex...
"" rtatalvez· enumerar I longa série de 'modo algum. Achllm-se e sentem- se etr tôda parte a perfeição Quase mll~- me da clldelrllde, cllnica de' oftalmo
:'iDrofl3llÕes' que o cego pode exerce~ aptos para o labor pnd1lttvO. ,Não gresasa, doa obJetos produzidos por logla na.s· Faculdades' de Mediclnà;,
I'.em eroneeo.• oofssOllrp o assunto ~:{lS' devem mendígar, São cooperadores' cegos. . , d>, -medidas legais asselJUl'adoru
':i,·te ,Mje, exaustiva llteratura, ll:le é' ao~ videntes. . 12 - Valiosa e:J:pos{çtfo do õr. Her» da bl.glêne básica Individual e faml.'
C<'apena.s um hipossuficiente de fácil I Eis porque em todos Co8 países cíví- mtnto Conde - Como contribuiçào líar" do tra.ba.lhador rural a começa.r

reajusta:nelJto. !,lIZl\llOS. toma, 11l·StlflCaao vulto ,Il cr- IMJ assunto vale aqui reproduzir con- pela edlfica.cão compulsória nos esta.
7 - "Nunca elevemos esquecer que ,almolcl'.la socíal. reduztndo ,~ de cer- slderações, de cunho clent1flco e es- belecírnentoa agrícolas e 1odustrlal8

(l cegO e apenas um desajustade do to modo solvendo perante a~ocledade tatrstíco. com Que, em torno da pro- que contarem famllías agtupadlUl em
Ilsiro, mas com necesídades e asrn- o problema da c~'lJ)clra e de -emi-ce- tlla:Jda do trnooma o Dr , Hcrm!mo eolonías, de banheiros coletivos. pa
r9~ées 19uai.~ aos que gozam da nos- guelra. E a desgraça vai se agrnvaa- C'ondeenrloueceu o estudo da rele- dronísados, pela 'autoridade compe
se ele tod{).~ os sentidos. Facfl.itar sua d". assutadoramente .no era 'ai l'lm te m~térla: tente: ·e) - precária InstQ.IlU)ê.o dos
ada:""ção no meio das videntes. atra- 1920. <ram 29.784 os cegos no '.l:rrl. "Nao M, na complexidade do lm- consultórios oftalmológicos da 'malo
...és de u"'.la ed\1~ad(l"~átlca ~llP rU- tónonaclonal ,r97r.or cem mil habl- perativo econômico que rege o mundo rta dos cenjecs de saúde, séde prefe
mine em grsnC\e·parte as d!flculda- cantes). VitHe anos depois, em 1940, moderno. em o -nosso como em qual- renclal notório por motivo de ordem
des que encontra oara fazer ete ;ua já eram 66.701. tsto é. .47 por cem quer p:lis. "um problema isolado" do leconômlco-arlmtnístrattva, das futurll.ll
VIda uma COISa normal neve ser preo- mil naoítantes. Otlpttcou., portanto, tracoma., Há o desolador problema atividades estaduais de prevenção da.
CU'J~('.20 cle todo pd:lrador esneclalíza- o número de CC!rOS em dai. ,iccenlO:. da cegueira e, sobretudo. o da semi- cegueira; f) - ocupação, Inquallfioã
dé de t.:lda homem que ex.ir~e qual- PrOiJOr~fo superior só exlste na tnd!9. ,-:eYlllt'a. vel, de grande parte do edificlo do
q'l~r t1~rcn!~ cle n~~~t. Pc. i , ,p " ":'1';' e na. RússIa. o c!:IC IlP.Q nos e nada F"Jo com a experiência de espe- Instituto Benjamin Constant por
t.. cue o "tc~o vê com a lma<'(!mlç~(l!!''T'"Jefl'o. No Dl.,tl'lto F'pdernl em cíahst.a, quatro lustros a fio consa- uma repartição estranha de Iinalida-

I"""';'culdernos de críar no Bl'aslt a con- lD,O eram 1.244 os CI'f:os. a maior Igrnõa a êste assunta já em sessao de diversa, há vários anos. Isto 
o'cell~;;n rie ql'~_ n cP'1'r !- "l",n ncrmn!" parte por ,doen~a..o. m'dta po: ac'" permanente nas angústias patríotrcas pergunto eu - tudo isto em um paf3

Ou mrlnor: nao nf.:ravemos o naturat dente c_ so a mtnímn de nas:en~:l. ,do ructdo csptríto do seu grande mes- corroído por tenebrosas tendências de
eomnlexe lncrpnte li sua parcial Ih- B:sscs sao vos anot-p.(\0l'. por, diversas t,." Abreu Flalho a eU.ia mcmória ~el1' oegueira que., jli constituiam, em uns.
c:..pacidndeflslca. ft'rm\\5. Na re31l~ad" sao rl)Ulto m:oüs. deremos toclos, e sempre, o sentido na expressão candente de Abreu FIa-

No ano :15 ado fa~cndn come'1t!l lt di' h lho, "opróbionaclonal, não será vo-
8 ""s'á comp"o"adn com efeito P ,5 . o • •• pre o a nossa rcspe tosa omena- ca...."~ sUI·clda. disgênlco desenvolvi-

. ' - "", ..' v .. _ 'rios, a reslJclto do teninl dcscnvol. "em ,.•~
que o eelio rC2Ii2~. com pe:'tclÇao: nu- ~'iment, dó tracomll o Deputado MI-" . mento de nação jovem, profundamen-
merosas ta.retas quese pensavu 50 po- gucl Couto Fi'hO n~eri~~..t. ~~ nOF- ObserveI. em sucessivas e prolong3- te desorganizada? Estamos crescendo
.de:ia.:n ser exerCidas por .vidcntes. S3 Co.nissiio dc Saúde Pública, mos- das viagens M "hil1tcrland" e ao es- qU!lntitativamente,comtl a China. 1lI
Alem das. que. em nosso [JalS. éle la :.'U que' há atualmente. no Br8~11 tran"eiro, as nossas e as cOllqulstaslndla. e os povos do norte da Afrl-
e::ercita l1e"1 tU2

"
,", Cm e tlá. 'e n:'o- mais de três' milhões r1p"tra~om:Jtosos nrwwaias' arg-entfnas cubnnas e es- ca... '

,f ossor, daet.!.ló;:rafo. massagISta.. ve~- e m"is de 70'.000 ce-,o·s. Isto <, de tadunlensesllo domínio da oftalmo-
d d 1 d ha lavlado' «, o li 1 I . Hoje, "uma famllla s6 é constltut.e o,r, am:J Jat· , e COZ!l;~,. . ;~ :~i.ln~ ,emcJuas hOJ'a5 hÍl um novo cego og a soc a, da pelo mundo dos, cegos e dos' vi-
jarC:lllelr.o,, porteIro,. ,tecc,•.o ,carplJlte no Erasil. ou selam 4. ",78 noVos ce"os Foi, o, '1mperatl'''o da "unidade de

I d stos de ~asollna • " , ·dentes. O Instituto de cegos é bancoíO ~u:-CI~JBde lnd~~'ias aut;mo~iils~ ~a"'a ann. comando nOl'm3.Cívo. já entrevIsto e de córnoon laboratório de 'llreven<'ão
perano. '" ..' E' terrlflcante. preconizado pelo gêni<:l de Fuchs há e 'também de restauração da cegueira.

tlcas, balcol1!stas. e várIOS cu,r"s, ótc. Cabe. portant{),ao ~on'i1;reSSO ar.udlt mais de mcio século, a resultante pre- O desenvolvimento da Campan1la Fe-
9 - Há. ainda.. o aspecto social e lIo êsses aspecto ass!sten~lal. cuja pos- liminar dessa larga ob2crvação; em deral contra o Tracoma veio confir

psíquico da recuperação dos. cegos e ,er:. ~o é vergonhosa, tôrno dos problemas para o estudo mar êste conceito unitáriodaofta.l
arnbllopes, Urge incutir-lhes o seno E'lndlscutlvelo d'relt"l clo.~ eee:Qs dos quais fui convocado ,e que constl- molQA'la SOCial. O vidente de hoje ~ O
tlmellto .de, 6.1.!to-conflança. O'lhoássblut~ ao tra:>,alho. A assistêncIa socia.l mo- gla socIal. l!: êsse "conceit<:l de unida· cego de amanhã, e vlce·versa, Ace
de auxJIlos mutuos entre o.s !l P, derna os incorpora aos I'omens vàll- ~uem Ó eXC~nso setor da "orcalmolo- guell'a, sabe-se, é evitável em 8etentts
flel.entes, o aprumo. de bo,a Il~~a ,na dos e aptos para o trllbnlho. A nossa de, IrrevogáveL imposição doprogres. por cento dos casos ereeuperável em
SOCIedade e na .fanulla. pe.o .1.sCl1vol. CoIUi.•ufção art. 145 preceitua: so maravilhoso alcançado pela Or.ulls- percentual erescente com a evoluç40
vimento doconJunt.:l. de atlvldadesde '. , ' tica de nosso tempo; l1ê!enãose 00- I!a Oculistica. Cegos e .~ml-eegos me-
que são capazes como já se'verlfica MA ordem econônllca deve ser neficiam, presentemente. e por lnép· recem, nos Estados bem orglinizados,
muit<l no e~trattgeirn e corno se' vai orga, :zada co;nforme OS prlllc:l- ela, a.penas. os povos atraza40s ou as Igual cuidado atra.vés do mesmo elen-
observando mala expressivamente em pios da Justiça S<lcflll. cone.l1lan- nações desorganizadas. co de técnIcos. O prejuioo econôml.
São Paulo. Não, lhes signiflca tudo a do aliberdade de iniciativa' eoro. Possulmosbrllhantes oftalmologia co determinado \)ela espantosa 1001-
simples alfabetizaçâ<l que. Isolada. ate a;'alorI7,~ão do tra~ ,,-~ humano. c/i1tíca. através ele todos os seus cul- dêncla, atua.I da cegueira no Brasll,-
lhes agrava o complexo de inferlori· assegurado trabal/!o que ,possibi- tores. Infelizmente não maIs de três 72.000 cegos. pelo menos" sabi!foque
dade. 'O Instituto Benjamim Cons- Pará.flrafo único - A tortos é ou quatro centenas, e entre êles con- no. ,estado de cegueirll o consumidor
tant é apenas um primeiro, pasSG. 6 lftee.'l:istênc14 dil7nll. O trlloalllo sagrados valores Individuais, Insllpe. persiste aPós 11 perda do produtor, e
um' prisma Incompleto. E' IIrecl.;o ". e obr/gaçdo social", rávels, expoentes,' em tudo idênticos e8ttm~0 um cegO em clnooenta mil
lntregração ,dos ceg06 na comunhAo Ora o trabalbo do cego va.le me- dedicação e, saber aos campeões cllUzelros- êsse /telloft permanf.nte
dos, que produzem. ganham e, se bll.!l- " 'i d'dt~ mundiafs da' especialidade A con. da e~onomla nacional ó de tr'lJ bllMe.
tam E' Indllôpellllável que náO se jul- nos e flIS ta ma 8 que 10 o pVI en -- traste com ~.04 I"~'do qUad'~o, no .a. e selscento. mtl1t6es de C1'uzeiro•• 11:. . b t 'rt Mas n"" é menos prec 080, ara que ~""'" ..... .' - d ai
lJUem, obrlgat rlamen e. peso mo o ê'e nâo seja vencido naconcorrên<:la tor da oltalmologia socIal há. esperan: os . anos, , nda melores produzidos
nasodedad~ ~ mero gravame do ora e'não constitua peso improdutivo na ço.s, belas perspectivas de rápido de.PIlh seml·cegueira? O delidt ser',
çamento publIco, um pedlllte. um sociedade ao Estado compete preen- senl'olvlmento desso.s alvorecentes es. pois, de dez bl1h6es de cruze,lrll8. me-
mendicante uns de cuem os outro.s '. . . I' tll.dc da receita a.tual da UnlliD
se apiedam E' urgente libertá-lOS cher a dlfernc~ em sua Palia e 01.- peClil.lzação - ai de nós - desfigu· I to " ...

'. ' " í lo velar 88 situaçoes, de, modo que seu rada por indlces que nos empllre- s ,entretanto, pelo. menos em graD-
dos grllhõesd!l. ~gUell'a e !estltu t1\ s salário resul".e equl,parado. A recu'lle- lham, na conv.iVência Internacional. de parte. é, perfeitamente evitável
• vida vcrdadefr,a para a qual ~ ~ raçãoecoMmlca do cego atinge em com os povos lnvoluidos e retardatil- A partir de 1&38 o trlU:oma paII&OU
IlPt.:l.. afinal. E Inadiável dar s cheio a Intenslficaçã.o da prosperida4e rios. AtendeMo a estrfto direito usa- a constitUir "endemia urbana, em
espiritual ,e m~ral aos cegos. , coletiva. Na Inglaterra. quem· perde do .pelo esclarecido egolsmo dos . In- J\'rande escala no Brasil, devido As se-

lO -Justiflcanüo meu projeto.- umallel'centagern de ,visâoreccbe teresses nacionais, entre todos os po_ gulntes causas:
11 de n. o 549, de 1951. em que conslg· uma contribUição estável como um vos avisados. Indicarei em caráter sl- 11) _ 8Upressllo do serviçO do lnte-
nava UIna subvenção orçamentária" di'" h' 'Id" "lIoso i t d t . d S· P I
Permitnente para a L!ga de Proteção han cary para Il:an ar a \ a Sem" ,11. ra muros es a douta ,Co- rlor e ..o au o, com o consequente

I j t t ' hllml1ha~ao nem menrl\cância Nos missão, os, trar,os gerais do desolador afll1l>O de eloent~s paro. a ,c""'lto1 •
aos oeg~ no ·Brasi. pro e o, que, a o Estados 'Unidos da 'América da Nor- ~ ~ ~.. w',
ho,je, nao teve andame_nto, eu, fazta t-. ocorre o mesmo. panorama da nossa débil e desorganI- CUjo perimetro fol.prMlcamente, U-

be - zada oIt.almologla social, 'mitada l\ luta; .
as seguintes ponderaçoes, que Cll. Existem, efetivamente. s~ na Ca1>l-
re~rdar:_ tal da ~púbtica, 2.500 a 3:000 CegOll Felizmente, a. pUjança eeon6mk:a b)":' migraçllo humana das zona'

Os cegos sao. talvez, os I?felizes que precIsam .ser assistidos e ampa- atingida )!eLo nosso pais e, graço.s a rurais '[JIJraos centros urbanos, real!.
ruals desventurosos, porque sao bem ra.dos para se tornarem I1tels. Entre- Deus, notóriamente crescente, em que z,ada.lntensamente l1Q decurso e de
\)articlpes ele vida. lhe ouvem os ru- tanto, apenllsumaparcela intima re- pesem 08 rumores dos etemos derro- pois da 2.". iuerra mundia.l <1939-~
mores e sons, percebem Oli sln"-!;; da cebe' assistência cc>mplltlvel com as tis tas, permite que eu, assegure no 1949);

:'4,"~1fcldade humana Q~ll> o, ~lrc"lllO[\, necessidades pesso!lls, vivendo a maio- ,seio des~ ltustre Comissão o aVIso c) _ fndlces consecutivos: o grana
,'advlnham, quas~ VISlumbram por ria entregue à própria. sorte,' num ~Ientadfr. o problema ela cegueira e de Inquérito epidemiológico recente,

agudo Instinto, todas 8S. belezas que mlseráel abllJldono". adsem "CegU,eir,a no, Brasil" incluindo promovido no Estado pelo In,stitu~de
encantam os videntes. Sao org'il.nlca· o a profilaxia do tracoma e de ou- Tracoma e Higiene Visual, com 1ocl-
mente capazes quaol1to ao trabalho e 11 - Alguns dados do que se !IU nD t~~nsdl!c1oeIlÇas Infectuosas dos oUlos, ~ dencias urbanas de 8% e 9% ,de tra-
h fruicãO das alegrias ,da ter 'a. rr,as mundo, - Completando o que flcou!-: ment~lmente /te OI'~em_ adml. coma ativo, entre escolares de vários
falta-lhes o esseneial par~ e"uipatar- dfto acima, acrescente-se que na, Ar- 1llstrat

jlva
ISto é. de orga1tlZaçao Para munic(pios do Estado leader da cM.

se aos contemnorâneos, falece-.1hcs [';elltina. segundo o testemunho do tJr. exem~ 1flcar. citem-se as seguintes Ilzação brasileira no qual ainda em
um mfnlmo que é tudo: o sen,Udo da Herm\nio Conde, o Patronato elos Qf,ulcst'les IntlUlamente lIgadas, à pro- função dêsse IIlúdldo lnqUél'ito efe
VIsta.. ~m· llada geração hlt., assim. Ce~os de Buenos Ah'es recebe cêrca. I aXI!\ do· tracoma, no Bl'asll e que to t d 2 i' - . 
tristemente, uma leva que. em pasos i

l

de, Mil Contos, de nossa moeda, Por mingua de um órgrio normativo coor- ua o por ti esvec ,altstns ofiolllois,
indecisos tateia o.; camInhos elo pró- ,Mes. Na Espanha o resultado da lo- deltador não se encon 'ram admfnls passou a ser admlsslel 11 estimativa
J;rio destino, sempre dentro da noite teria ,é, tod,o. para os cegos. Na rn- tra.tiva~ente atendidas: ,li> ' - deoorca de melo ml1hão de tra.co.
perene e fora do munc!c visual. Es- glaterra, além da P'!n.~ll!J do E<ltll.(lo, Ufdacão da.! leis de Úlglêne :.:~ ~a,t~.sos, sómente na terra bandeiran•.
pécle de sonâmbulos aeordad'ls. 'F.f\- h~ & ada.pt&ç!'i.o e encaminhamento o lc!al~enec! Feclamada dêsde 1945: a
xergam com os olh09 1\!t!los.orle:1- para. o trabalho. Na América do NOT- princlplar pela clelinlç/io de cegueira; Faros novos -rerum novartlm •••.
tam-se gulsaciOl:, Mm com os Jedos te, sem se fa\Qr na maravilhosa-orga- b) .... obrlgat..'riedade dotrllltamenro - foram observados: no ,último, sea
g ..ç::ll :l Braíle. alo 11ns quase-mor- [1lzaçãodo Estado h!l. ainda, a assis- do tra<:oma e outras doenças Inf~- mestre, comrefelênclaà epldemlolo.
toa, porque apen3.ll \,tzlnnos ,paredes- têncla /)oficial em dinheiro. São 497 tuosas. d08 olhos.. pelo merios noalo-,sia do tracoma no Brasil: grllnde fn
meias da vida, de Que !<óconhecem dólares anuais ll~r,capita,Eo ll'OVêl'!10 CS,la onde exlstlr,em servIços .grat1J:I~.qUérito.e'(Jidei1lioI6gico no Es~ado.de
O laClo vegetativo,Entretanto, eSfllo adquire. .'stematlcarnent., todOfl OI da especlalldadeic). _ Obrlgatori.- 840 Paulo; no pllWtl.lto Ooidentalda
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403

314

147

175
158
142
219
199
~2

210
209
186
1'11
:M8
211
lO

118
140
119
103
1'19
125
115'
117
76

,.

I Cegos por

I 100.000
habttantes

1940

60.701 I

137
e94

2.291
2.'r04
1.628
4.253
1.615
2.957
'.995

" L829
1.347
8.264

67.9
2.174
2.4068
B.037
7.•407
1.480

639
1.426
1.382
2.M1

Número
de

cegos

Cegos por 100.000
habttantea

97 I

20
M
88

167
150
152
141
150
98

127
132

1~ .(.
'10

107
87 I

l:t I
: I,

t13t

\

Cegos por.\
100.000.

babitântes

1920

27
304

3968
U62

91Cl
2.000

758
1.443
2.122 ,
1.24<1 ,

629
4.316

2(;0
1.090
1.24.4
5.121
2.806

670
~.6
S03
573

1.166

UNIDADE
()lO1' õrdem de

Incidências)

29.784

Número
de

cegos

I
1 : 8er~pe .. .. •.. ••.. 248
2 I' Pará ". 242
3 Ma.ranhão , • 219
4 i Bahin 211
li Rio Gra.nde do Norte •. 210
li pe.ralba '1 209
7 Ceará 202
8 Piaul . '199
9 Pernambuco I 185

i~ ~~;~tó~j~ 'd~'A~~~'::::1 1;~
12 Alagõns ~ I 171
13 A1IIazonas I lli8
14 Dlstrlt.o Fed·eral "1 140
15 Mato Gr0050. .. .. .. .. • • 125
16 Mina.s Gerais I 119
17 Rio de Janeiro........ 118
18 Santa Catarina. 117

19 ) parat'l.â , '. 11520 São Paulo 103
21 Esplrllo santo .....••• 90
22 Rio Grande'do Sul .... 76

Os Estados do Norte ocupam os treze primeiros pOstos.

ESTATISTICA NACIONAL DA CEGUEIRA SEGUNDO
O· RECENSEAME,\'lTO DE ·1910

Número
de

6rdem

Total 1

UNIDADF;S 1---,----
órdem· seográflca)

I

Nota:

ferritórlo do Acre .....
AJnazolnas •••. I••••••••
Pará. •••••••• "" fi fi fi'

Maranhão ..
Piaui .
ceará ..
Rio. Grande do Nor·te ..
Pa.ralba ..
PeJ.11n.mbuco •••••• I ••••

AJa,gõas •••• Ii •••• fi' •. ,

Sergipe .. ; ;,
Bahia ; , : 1
Esplrito Santo , .. i
Rio de Janeiro .: 1 •

Dlstrllo Feder.al "I
Minas Gera.!s •••• ~ •••••
Silo Paulo , I .
GoI6s 1
Mato Gro5So ,
Paraná. ., .' 1'1 '. '.'
Sa.nta ca.taarína ...•• " I

Rio. Grande do SUl ••••

.~ahla; em Bom Jesus 41\ Laopa: ee Aecenseamento que, enquanto 110 ,.. nueva ley CUYalI disposJciones coml:lle· de o serviÇO secíaãse encontra numa.
ar.q.ue de Paulo Afonso e em Tere.- .rlodo 4e 1920 111940 li populaç40 bra- tan e robustecen la assistência aue fase de maior progresso realizado pe-

a, Estado do Piaul. Revelaram WS dleira cresceu de 34%, 11 cegueiraau- el Estado presta &1 no vidente en losórgllos competentes de Sefl'l<;O
pesquisas, desgraçadamente, Incrível mentou de 30%, atingindo &60.000 o nucstro Pais. Social, por técnicos espe<:ial1zados no
extenstl.o atingida pelo flagelo DO número de cegos no Brl\$iL "Art. L" - Los establecímíentos assunto. Com parte íntezrante des":
BrasU. Estáver11icado que lIá, no mínimo, y dependencía del Estndo en Que te programa sureíu durante a seaun-

.13 - Situaç(lo censltárfa - Leia"llC. 80.000 brasileiros sem vista. exístan tareas que puedan ser desem da metade do século. com W1Iliam
&.inda. a seguinte asaerçClo do Pro1. 14 _ Estatlstlca Nacional da CtF penadas por eíecos, admitlran per- Moen na Inglaterra .e algunsanú&
Pro J. 'Barrol!l Barreto, em "O De- gueira, segunaoo recenseamento de sonal en estaacondíeíones en lajiro- mais tarde nos Estados Unidos d·&
partamento Nacional de SaíJde em 19.40 _ Examinemos éste. quadrojm. porcíon de uno por cada clen perso- América do Norte. a carreira de Prb
11144: Aipurou o serviÇo Nacional de presslonante: . nas ocupadas. EJ l':1'ado de capaeídad fessor Domiciliar." tlue neste últlmo

o Incapacidade bara determinado tra- país é privativa dos ceeos.
00.10 será estabelecido en cada caso. A função. do ".professor domiciliar"
a los afectosdcl empleo, por el Mi- é Integrar na sociedade o lndividu~

nlstérlo de Trabajo Y Prevision. desprovido. de visão proporcionando-
Art. 2. ° -EJ Estado Nadonal y lhe um meio de participar dos benc

la Municipalidad de la Ciudad de rícíos Que o Estado dispensa a todos
Buenos Aires. daràn prefe:-encla a los 0& seus eldad~os.
ciefl;Os '!I ambnones para la concesston -Be/:undo a filosoflamalsmodt:rl1:J.
de ouíoscos ou puestos de venta de neste campo, o índívíduo que perde
dinrios. revistas cígarríllos, golosínas. avista deve ser reajustado dentro de
etc. dentro de sus respectlvasjurls· seu próprio ambiente· e na medictl.
dícoíones. cJ(, possível continuar o seu ritlmo de-

Art. 3.• _ Las ínstítucíones banca- vida Quer profissional. Quer social d!;.o,
rias. oficiales rezlamentaràn el otor- mesma maneira que o fazia antes d~ ,

. do . ficar cego.
fl:amiento de credites destina os a la Este é o principio fundamental N!lt"
Instalacion o amvííeíon de los peoue- .,
nos eomércíos a Que se retier..') el ar" norteia os trabalnos do ~'profes~or
ticulo anterior. asl como tamblen a domiciliar" -. cuía função é um míxto
pecuenos talleres índívíduales o cole- de serviço social e educação pois ~~~
. d f I' se de um lado procura ajustar o in-

tlVOS e manu acturesde a especra- dívíduo cego. a sua ranía e vice-versa-
Iidad en Que fueràn diplomados los de outro lado ensina-lhe o slstemá.
cíezos o amblíopes, Braíüe rou a confeccão de certos 01)-

Art. 4.° -ElPoder E.iecutivo aI jetos tais como carteiras cintos .. etc.,
re~Jamentar la nresente ley determt- Que constituem o Que se costuma
nará la extensíon de la jornada leaaí chamar de "Indústria do lar".
de trabafo de los obreros cíeeos e Acredita-se também Que o nrores
amblíopes. lRualmsnte especificara sor domiciliar. sendo cezo. consezue
que atívíãndes industriaes, por sua mats fàeilmente 'a confiança de seu
pel1fl:1'osidade o íneonveníencía QUC· aluno. tendo. em comum com este
dan vedadas a estes recuperados so- problemas e dificuldades.
eíales. Qlleda facultadp el Poder E;je· De maneira suscínta. é esta a fun
cutivo para introduzir mriodlca.men· cão río professor domiciliar cuja ím
te las modírtcacíones Que tueren nc· porttlncla ·por si mesmo se Impõe ao
cessárias en las Ilmitaciones aI traba· esph'ito de todos os que militam no
.ia aue contieneeste lll·ticulo. eampo .de servicosoclal..

Art .. 5.0 - EI Poder E.iecutivo ges- O Brasil figura em 5.· lu~ar nu-
tlonará. de los .ll:obiernos de provincia ma estatística. Internacional . que
la .incol'Poration de los principios·y apresenta o. número de cegos· em ca
normas de esta ley a lalep;ls1.acioll da 100 .COO habitantes:
local. . afÍl1 de. establecer un rcrrimen 1. o - Formosa -em 193'1
uniforme sóbre lamatcria,· en todo cef,(Os.
el territóriO de ·Ia Naclon. 2.O-Turquia ..... em 1935

Art. 6.° - Esta ley es deorden ceROS.
público Y Quedan derrogadas tôdas 3." - Iridla - em 1931 - 172 ce-
las dis!Xls!ciones lC11;ales v relllamen· gos.
tares Que se oponll'an asucumpllmt- 4, la - União SOviética·.;.. em· 19211
ento.· . - 60 ce(!(ls.

Art. 7. 0 ~ Comuniquese aJ Poder 5." - ·BrasU - em 1940 - 14'7 ce.
Ejecutlvp". fl:OS.

18 - O que ocorre em São Paulo -
Eis o projeto de leI. estadual núIllero Contandoo:BraslJ com cercad!
792. de 1950: 72.000 cegos, encontra·se São ·Paulo

U A Assembléia Legislativa do Esta- em 3. o lugar· entre os outros Estaoo5
do de São Paulo decreta: da União: .

Art. 1. 0 . _ Fica crlacla a Divisão Bahia - 8.245 ceg(Js. sendo: 75~
de Assistencla DomiciHar para CCgos. de nMcença - 5.800 de doenças .:..
5ullordlnadoa.oDepartamento .de As" 1:392 de aciil.entes - 29'1 sem esuec1·
sistêncla Social. da secretaria· da il.C:&;~·e naseen"a _ 4.412 ·.de do~.
Justiça.. v ....

Art. 2. 0 _ Os assistentes designa- çAS -.2. O4<lde acidentes - 341 sem
dos J?3ra prestar servlcos nesta Di- ospeclflcado.
visão. s6 poderão atender ceROs ou I'ltio Paitlo - 7.378" cegos, sendo:
pRl'allticos, Que de Qualquer forma
necessitam de estimulo à ado.pt9,Cár;> De na.sCilfl~a . '104
social. assim como s6poderâo exercer De doenças 4.323
o carll:o de Assistente Domlciliarpes- De aCIdentes ·2.033
soas comprovadamente CQl:as. Sem especificação •••••. • . . . •• 388

16 - Os cegos de amanrã - O'nossa capacidade l)revidenclal e as- Art. 3.• _ O Poder Executivo pro- Sã~ Paulo, entre os Estados do
Que dcmonstl'a Quanto é verdade que sistenclal ti posição internacional do vldenciará a criaçãodoscargo5 de Brasil, ,é O que apresenta um progres
D\ll!;U&m pode ter a certeza de aue nosso pais com reJaçll.O ao númerõ A5s1stentes necessários ao perfeito so maior no campo de Msistêrtcia a.OS
nao ce~ara é Que é mlnlmaproporclo- de cegos. Em todo o mundo só. a funcionamento tltsta Divisão cegos no que diz respeito a Instltul
nalmente. à. pOPulacão de. cada re- India a Rússia e Portugal, têm mais, Art. 4. 0 -: O corpo admitÍistrativo ções para os mesmos, seja em carâ·
gião ou Estado. () numero de cCj(os cegos Que o Brasil· PIOpercionalmen- da Divisão. será composto de pes~oal ter de escola ou de ofllcnas áe tra·';
de nascenca. E' relatlva a de ce20S te à popula"ão. . . . . efetivo das secretarias de Estado. balho, às quais se deve o decréscimo'
por acidente e enorme a. de çe~os por Os clUculos cientificamente retlfi- Que exerceram suas funções em cO- de mel~dlcll;ncia por parte de indlvl·
((oença. Quem estlÍ, pOIS. livre des- cados dão para o Brasll 80.000 cegoos missão. nos primeiros dois anos. duos 11ao VIdentes na capita, As ins-
5a desgraça? . Todos sentem p.ortan- e, para.o Distrito Federal na ·reall. Art. 5. D _ A Divisão ora criada titutiçoes sãqpatrlculares nasu.a to-
to que C1.lmI're a sagrada uDlao dos dade, quase. 3.000. . fli:arà li. carp;o de um (1) professor talldaàe e nuo recebem subvençao do
videntes em defesa dêsse lnfortunl0· 17 -O que se Jaz na Argentina ou professora normaJista, t:unbémce- Estado. Não se depreende disto, a
de' que Ninguem está livre. E cada _ Eis ~una nucva ley de ayuda. a go, sendo de livre designaçClo do se- necessidade da. criação de oficinas ou
vez mais certa a frMe de Clunk. Pode los clegos argentinos". conforme pu. cretário da Educação. . escolas especlll:llZadas o que seria ape
estar cego amanhã o vidente de hoje. blicação na imprensa platina: Art. 6. o - O poder Executivo po- nas uma duphcldade de trabalho. QUI'

Também 11 cegueira é moléstia Que "Con. cl votofavora.ble. acordlldo dera se assim o entender regulamen- nada' e a ninguém benefilcarla .. Cabl'
costuma 8Aravar a velhice aue. se- IlOr. Ia Câmara de. Diputadosde la tar a presente lei e propor altera- ao Estado ,pol5, a função de colabo·
gundo o aforismo· latino. é de simes- Naclon en su sesslon deI 30 de l14<osto ções .1ulR'adas necessárias a sua boo rar co mas instltuiçlles e favoreeer
ano uma doença -senectusest ,nor- ,Passado. de 50. Quedo sancionada una execução. .. . os cegOll que não se acham internados
b1'ls. Por IS50 no Brasil. como em leicuyos propooltos fundamentales Art. 7.° - Esta lei entrar~ em vi- nas mesmas,preferlndo viver em seus
toda parte, a cegueira sobrevem. por s6n assemtrar traba.l0 a los cieRos en gor na data de sua PUbllcBÇllO revo- pr6prios lares.
doença prlncipalment.e entre os 50 e las deJ)Cndenclas de la Administra· gadas as disposições em contrârio. Inlciaedo éste etxensísslmo campO
70 anos de Idade Qu'ando mais as clon Nacional. aslcomo en las re- Sala das Sessões ..2 de junho de de trabalbo dentro do Departamento
Cl'laturlUl necessitam de. amparo.particlones·munlclpales dela cludadl950 - a) Mario Eup;enlo'. .. Ide Serviço Social de SAo Paulo, ca-

16 _. Nossa P0819aO· internacional de Bueno8 .Aires. ()()n·1a .atisf~cilln O. pro.jeto está assim justificado: berla ao professor domlc11lar, de modo
_ E" Vénlon1lClsa c· dei feia cÓIlIa de ,contlnuac:iOn el t~ oficial ào la "Em todos os paises do mundo on- Beral;.." . .
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chegou a WalIhlngton, capital . doA gOl - conBlctera"~-~.coll!O "Tt4btll- l.IIstltu1:;~.de .penaões .em favor dos O cego não' ê um miserável. !'fAo
EstadOll Unidos em 1937. Encontrou taçúo" o ~ro'."cr'co1Gea~1tCI ú!tJ4 llet\:lÍl'!;oai'ece<torei':dé asatstetlcf&. ""quer cal~dllde. Qller·'tr~.1):llhil wttes
li: illlllSOas"ce-ga's 'cúldan'do de' bale6eB pessoa cega"em um' tlnprfgO com"g;. 1). EIltâo processo Igualmente ~Ia- '/le" mltls" nÍl.da.·e;' achl'la'··detlldC.
de l~efi'escos :em edí1lclo~' feaerd.1S' :111' tl8jaçdo P/lr~ ~le p.r~f.rlo ~ ~~r~ !eD trlb.\Úif.'o'-àlIQ6!n~~e.s'~ 'Edu~4~ó!l ljuer cOlJ.lpreensão.· "Destrua-8~""b
áTea "de .' Washington:' Baaeando-se empregador. . de·\F~~as:"ilui!·l·oportwWtieí'lte' se e~ôlsm6, "'liêaJle~si!'co:n 'o: 'và1ltàdee
em 'sua' experiência' no canadl1', Olunlt Ent"e' 'os emprêgos em que f~J.:am prori\inciarllo sóbre' ~', 'm~i1to;lêlâ; 1111'- t.ô!!oil"os ser'éll "se "I1')11~':' ':Ehtão
organ\zou"~1r Sociedade dc.·cellos -cr~ colocados ,cellos-'se''i1nclu~'os de'éle~ ciativll.:'emdap~W eSÓ1?re'os"eÍ1ca~~ vetemos' q·tie a .leglll:o·'dos'cegoil'·se
Wasl1lngton,umn"orsanlzaç6,o'" sem rlg~~ -professo:; mIU4\\tls~a, dlCtl!6gtS~ 'riOs quc"de1a"l!-ecorrerâo"pari o lira- lirb'je~~r!Í- .~~ c~po 'ÍlOé1t"rii~~"liíl
~lnalld3lCles de'iucro.·'A,entidade towfo.vcndedor.auY.iHer-decozlnha, por rlDIlf1bllc'~" ,....... ,' ..·.. 4 !"- po.d,~r 1!1l.~I1!l~àe CS'!1:5tr,* ç d.~r.e~-
meu dinheiro emprestado·lie·um ban· telro, IsvndIJr;'·Jardmelro.--tecello,car- . Q nt . à tit I "d d d r f d . d
co.adq~lriu o ôqulpament,(j ,necessP.· plnt~lro,operé.r1o',fe· t~dÚStr1aauto: M'~\ o~or s~Wo r~~o~~i)~";a:' ~ ~~. :e~~::li:;~:' n~~â.:el,u~, ~J!1
rio e- instituIu um programa 'de"trel- mobf~t1ca e auxí .~,r .ecpl)stos'·d. por.lssci,·'tavdrãvel à"aprovl\i;i~'do . '0.'. c.eso t.em. t'.!!sa personal.Idad.e. o..
namento d.estlnado· -a<prep~rll.r· ce!!o,.~ ga~ a,. Projeto' '"'' .... . -,' .. o•. -, '.. ....
para cuidar com eficiência lje tal. Do ponto de vista lja Joseph Cllnk r • , ••• , " cego normal é antes de' mais' .twta;
balcões. de .venda, poje, a soc!edade uma' pessoac:'ega lj.ev.ol'VId~ '8" urna vln\1- Sala Melo Franco. 29 de setembro lun' ser torte.· Que' tem ',·Ida. e poder.
possui 50 caícões, quepr~por~lcna~ UtllPormc10'de umprosrama''de r,ea' de 1952. _ Marreu' JunlorPresldel1- fórçade'vontade.'Nunell. éncon~
boa renda. a'1s, çeg9iS. Como. calcu~a bl1lt";'.·~o"·v,o.ca.·c.l.o.nal '-6,··Iim...·i,n~i1.v.idu.o. ee,'- "::".' 0. .SUl..a.IdO.'" T.,Ii.m.J.el.·.Í'O.·.·'., :t'..era;'''r. lUl minha vlda'um·só·queDto·'U\tes',;,
Clunk, existem hoJe nos Estnaos Um· "salvo"de rrll~ráçâo,da's01l(11O e 1(' _ Dantas' 'Junior -~À'1Itonlól'e~b- se êssFdesejo' decrespeí';de'se'''p''ô:'
dos i.seo ~e!lolS"'culdando de estabe 'desespêro. Sua esperança, é .rl;JlJcar to ';';'.4,Úilusfo 'Meira -"'Roiidon'''l'a~ jetal';'de'1utar,·0 Cé~ é 11m ~oà\~
Iecímentos COmerciais varejlstaij,ao o' 'tJ'abalho 'l1a rellbliltaça<J' e" coloéo.- clieco '~'Alencar' 'J/.I'ltrIDe .,.:!;. "Oti1t:1 semprenotAvel,qúé"'nQo1bt8>a"'\íUé
pàsso q~c em '1~~7 havia apcllas 100, çãc, de ·manelra a';!iuXl11ai'f1Ol1 ~taC!tls Coi'r~a _ ..i?l/onto Hllrà'i:to;";' 'Giítf1~ I.\!.JluéJ;ll ~!1!)a'l?er!l ~e Slll\~J'.g~""'a.
Acreljlta . ~Ie qt;e futura~epte o pro- Unidos. '11'0' futuro, . lO' mUc!'iC! 'POr llh"- vir·. 'a ( . Il . 'lJ"'r,}) I:'ri(s' êle sal:le que a sue. ~~o
grama 'cielnstalaçâo de J)alc6es pro- ano'·enquanto,·~tUa1menti! lilo aWll., a .àdYS~~~ lf ~ar, es - .o~r n~o p' um'd~feito QUP o torne lnlla-
poréionlm\ . ·emptêgo.para ~~tr('s' 1~ lindos 'cerca' deS "mn 'pOr' ano." .' de Anl!r é - Ma'1l.(le? ~!b~.' p~z 4e ~er' iitP: ~e ~er \oI4a' Hocl,..; •
mil cegQs;' aO'meslri,o tempo que mtl!s ' ..c. ,"-- " .. ··de ". . , COMISSAODE EDUCAÇAO E de ltltar, de discutir. lIe t.er·ft!11I",-
vl~te' mil p.l!ljerlam' encóntr!lr ell:lpr~-fllra li .concr.e~\ila~~o Wsse oj)jet,- " '! ""CU:tTtis,1Í'\ .!"; '-' des e ,·tel'· lnbmr-ades. tle tem· ~
go" atrav~ 'Cle' um botn 'sl8tema' de v(), qlun~ acha que. !Du . as . pesll&.iS. '; ...., collllclAnein de--'sua 'vida ·.... ra. "Jnt&'
coloea:"lió' industrial:"" ,. "'. " que são apcn!!,B "rJi~n~n~~cegas PAUCEI " .. -

.1"; .?I. "::""".'. . devem"s~r·educada.sdemcKIoque.cco- . I'\ormente. Tem sÍlas1rflt)uezasc tu
Antes de ter permanecido multo p.ere ~o 111JX11/0 aoa'~flB1Camep~ é.e '~~l~trc depu~o ~~l~r ~eltr~o qU'estilo''de 'ser conhecido com IImll'

te
b

mpoemeceWssasld~d·lDellPOdeQ; uCmlUnltpropgreareme,: lJ~s". PO",rll"qQÚe u.t2a enclonpr..elll
l
nOJv'131apre~e't.~u à'U'Cém.~a 4iJil-pepu~~us. ner~oTlal1dade Queb'l"h,abe" traj~, '!~~

eu· a. n .....', ocupaç ell. ul1n.oa"s prupr o, . o- ell1'. ",e . 'u 10 .w' corrente· ,....a a tIr, dirigir-se. trtl a ar.
apoiado 'p.elo. governo. para trema.-· sephclunk.' nãO.. sente , qualquer au~. presente. prupoll1tura.'crlliiidó Il"'rmi~ li: 4entro dessa oocolollla... novp
J:lientélde, Pessoas cegas deatlnad~ a t!lmlser~~lto, ":'::'~~f1'$J de 'cilntas'~;';' tltuto'de ~àptação"cloâ 'c*s'l)o l16~re 1l"~éP:o.'q'liê o' prliSetc?;"110 'meu
I;ervlr. como espec.!allBt.a~ na COlOCaçã,(.'I dl~ ~!l,' ~e~ sl!~p.r..~ v.~l.o !I1.,I.$a' espO~~. Bh\illl. .. .,..... ". ','-' ." . entePder' 8,#cer.'~ou sú'áe"~"elr:c ~~
de cegos. seutrnbalho no sentldo''ie oomo"elaera ªoS·'.2S· anos..... :MQ.u·, ", . opl'lljeto crln no MinlsUrlo do re'fillrAiá:" ''''d· .'"'' ....~ ....
transformar tal 1déia em realidade. 'e· unio. vez; ouviram-no dizer que' se senõl T' balh 'Industri . C" é'cI" ". I ·,:r· ...
VO~ o CongreS30 40s Estados qnldos te' ~atfÍlfelto'. pór 5er'!'apen~ r.1s!C1\- la ..o, .' .' a e .~m.r ,0'0 re- A selJl'egaç~~ l!xtremBda ~o et'llo
fi ·a.provar,"em Junho de 194~, l!men- ment:e"cego",··s,u~'c!l~~em'JecJete.-! fetldo IIUlUtuto, com o fim tle re:lo- não ri!50lve"'~ problema' 'do ~,
<Ias.. à tiel .Pederal; de' .-BeabillpaçãO.mlnBção" evltarlim' 'qu.e; ~ ll/~p.!a' ce._\I.iZ.ar, a.tr.aVéll .da. orl.e..ntl!oÇãO. .e. r~".1-. /il~regâr ·j)li.rl\ ed\uia1". '.s!!.m''1.~..~.. 'Ms.'.•VO'caclonaL l(os ·têrmos da lei' orl" gueira se tornasse uma srande d/l!l- Iitaçâo voca.clonais, ~ recupelMIo cllhtáCtOs['IÍléial's'lndlsi'ensâvetli; 'em
ginll'},'Q cego'havia' sido Inclu1do en- vant.ll.gem'~;<, "r '" " ...•.. " prOfillBlol1~1 "dos . ceg~ e ..~~~~~S. íía'/I'n. ~Í>rejudtéiit; é:' at!itl!Sefv~I:'d~
tre outras·,peS508:s· com defeitos f!ll' '20 "'0 ' é benemérito ceg dispondo (je àSIlIltelrtes socl.als eprl)- quê"s" 'tentl~;sempre -em"mmte a:'ne~
cos e na maioria dos" EetadClll' .tinha .. - que sse '. ':.°I vilfel)cllindo :ábbre' 'o· "pJjroveltlime'tll'Q, ld- defundamcntal decoloear"'o
'Ido e.squecido:l'rlneiP.almente.porque J~.sep.h Clul*. aJc~nçou. e con~ln~a.".ie'··'coló<lâ~~O. db8 ce.g.OS':·éiil'Serl'ttoo' ce~."a . "[s"ide" re'arâdo'h1êéfuca
faltava ·aos· escrlt6rlos' 'de 'reabUtt&4ill alçal1çar n!l s~a ~ande Pát~a, ~) no.!iridUlitria, no' c6m~rclo;'hl1S·rrejjn.r~ Cegll, dep~, . 1!. POft to qiíe ibe

, . I d d men+a'bemado"'M lIcesAlvcl a êsses estOrçosetAp prod1· t· Õ· "'''''blt .. """'1'" .. '..,;t.". mente. em: '1IIll'uma pr ss, .pessoa a equa a . ". glosa' ein·'l'eê1.ltS<lÍl· é que vêm ten- lç.es Jlu cas, r"",ems; eiitlidhNs els"útll';' .,' ;.' d -- .,

sentido de -!)repar,-!os para'. ocu~r tiuídono Di'asil, ~ Qscegos tamj)ém muri!~i/.'M~; '~e;n 'Cl!ifio !iu."I'l1.titar- seh êé ~s devem ser .litels peJo U'''
emprêgos e convencet emprel!adOr~ a liUere~ de çegos', el1tre~utr08;iJ(lrie qul~ e"e!llP~sas 'de 'ec~j1o!D1a'1!Us- baio e':n sOlliédacje':1';iit'que" ~s~irl1
c0!ltratar seus ser~ çOllo Ufuerda'; no" Rio, 'li "Mamelle Freire, ta.' '" '.' . êles' são útêlSa,"sl melsll1ô'!' ll;. s~

A' leglslaçáo aprovada em ~9~~ de· em15lio ~aulo. lutl1ondo contra tOdas O projeto cria a percentagp.m de famiJIá. '.".
terml'nava provldên:clas 'e~pec!f1ca.s as 4itlculda4eB e'·todos OS ó\)1ces ha- ~ ~ d .. '''b'-"....,. toem
com"relaçâo aos Ce'l!'Óll. "EstabejeCl8:,el'.l bituà'ls 'em nossa terra, ainda . multo um cego a ser cO~,.a ,o s~,.rê c~1P Em regra. até hOje, 4) que lIC. .
que, uma vez -adot:Ulo' pelo Estãdo. u'!, désprovidli. e 'ondeêsses pioneiros videntes, n,o ml~mb, P«ra (I !!-P:f~~~ le~~ p'Jlll),s Cegos, é ~~ll ~:entro dO
programa, ''0 go'Vtmlor~deral'pagar!aal~'U1stllSnl'm" semp're' encontram t~ento .~ ~u~ at*~c'~ ~ej; . c~po ºIl. ec).uc~Çp,o.~.Ql!len~ all,9ra
toclas'as despcsa8'''cie·-:admtIllstraç!liO rreept1Vfdaqe 'proprorclon:lol . a sua Am~.a ~. p~~jl!~o su~yepcl,ona ~ ~ que lIurgc uma nova .orlf!ntaçil.OCom
orlentação'v'ocaci'nn1\;I" co.otaçã.() pertlnácla 'patriótica., , A caridade ~go que ~Iver 4!p~9!t1a, c.om-1o 8.1'1e,- o p~ojE~~;e-itor. B..eltrao. (lu?~a1"a
eustarla"metade das-despesas 'de 'eX'~. p:ú~u1ar os .Val aJudl!.11do· edltiéa- 1'10 m!plnt0' corres~1Jf!~~e'ao'lIa'-re- o problema como senljo. f~ ... en

ê.me· e' treinamento'médIco;' trema.,men, mente';' Citemos' a"dedlcação dé ·Pe. g1ão;' 'a~ê ser' o'plesmo' IIprOVeltl~O tl$l~nte; 'umprobl~~ ~e entpqo
to, pcnsões"para'manutençlo'durante dl'o M!lrques Nunes; 'presldente' da em emprego,' . " . ".. " cm'!o'o~lv~lii'1dcs!lÚC JlOrs~m ~t' cll-er
a ta.se·de reablllt3çto,'~'rornecer\llLiga i1e'P.!'ótec;lIo aosc:eaos, e de A·proposltura. considera c~~us. c14a.s ~Ips cegos. ~ ..a ~lle~taçlo
os Instl'umen\Qs e--outros equipamentos muitos ~utroR':>Mas nâo basta, A ta- todos aquelcsque forem iltlcamenr.e tll'OfissiunaI- do pl'oblemll., c!1"ca.riil4ll
necessaMos. Para os' cellOs-dos Esta, l'Cra' é am-pllsslml1e dispendiosa, 1m- i11CapazelS .e os' l1lpcssiíilcienteíi.' , c<Jmo deve ser e seID' comba.tf! ...s ns~
d05 Onldos, essa' lei foi um'mal'co Slg· põe-se a contribuição ·oflcial.J,Já ." .,..... ..... tllMçpcsQue'vekun e 1~lanl Pela ~~u-
mflcatWo, pois conferia a todo: ze..;) ncuco o' Prefeltél'do .Distrito 'Federal, O p~ojflto visa especla~e~te a re· cação,"
o dIreIto de solicitaT' todo auxiliO lte- nomeou Jorge Lacerda cooi'denadr cupel'lIç~o profisslo~.al ~9~ C!lS~S'IO Com a ol'itmtação Já. e"isten~e. n.~
cessârto!'ara .arranjar' u.m empT')Or). ds'cegos 'na Ca.pltal 'Federal. d~u-Ihe ~r:1lll1. Desloca oprop~~rpa 4o~ 'c.e:;;,os pàrte' l'Clativa à educaÇII(l e na qUe a
ts~e au:rlllop'oderll1 tomar a ·forma 11m assjst~nte. ofJclallzou-lhe os. es- para ~ ca!Ilpo ci~ ·n~c~ssldade.cltl rç,. novâ. prcpcslc;ií(, se a.ssenta. o tema Se·
ae. 'olhos d~. Vld.ro 'l)arll. rnel!l-"rar sua forçoso Pata um'lnlcio de t,rabalho cuperaç~o'''~ocla1'' do' ce!!" pillOtl'.tbIL- completa. se' .integra amplamente.
apClTI'!TlCla e tornaraSS17n maIs'. tácll racional: Mas":iinda .isso nâo bas~a lho, 'desvldldo'o probfernà'pedari6gi- 'C' . " . 'd'v'ci~os'~ki~'à sg,o
a o/lte7lcfio de. !'1·ltltPdrlmo. rjtr

t
ein,ll '." cllro é cla.ro. 'co para0 caltlpo profissional, ~.'lÚO ·d;d~go~ã.Sll()pel.I~.~:s hlmllmas. qUI!

no litstl'1lla Bral e e esc a e no u,,) .. ;," melo' p'ara rêaj'J.Star ii cie~o na'wcll' cle .,..,.0-"... 'ft' j
àe .'bengalas' clI:rso." de ·trabalhos em O problema, não propriamente sé d d .' ."" .... - ~reclsarr.. li, viv~r' dJgno.men~.~~~.u~-
mactetra. 'c'uin!ar 11ara 'criaçao'Je ave., da·. inteleet~all?ac.'lio. 'milll, csobi'etu(jo a,e.· .taaOS·1i'~omunIda(le:Fol'lt n~s .... , em
ctomflsUr:a" e bolsas de estudo para os d.11 adaptRCRo·"e"apr.oveitllme~to· pro-I Afirma-se quellâ na4a menos de verdade. 'u~la .grll'l1de lição, ~uand~,
quatro anos do curso colegIal. fJ~slonal' d(ls cegos. sOmentepodcrà 1 80.1lOO" 'C'CgOS necessitando de reC'lp<.l~ com'a sua' "fJ1oooM.da In. strl~ I

'" ..-- .,. . ter comeco' de soluçftooom'a lel'~ul'! racão Prmil' proJe'to:es\'a I'e'dpc I;<)locn ° homem no Il;g:~I' que'lhe O;t
~osep!l ?lu~k p.ercorreu t~~~ ~ote:~ Clecol'rer' do 'llresente '-pl'ojeto," umiJ' raçAo' só--' ~~ dará'nó' tl'a1J~lho' j~l.o- próprio, llpro~'ei~alldo' 'de cnda qual as

1'ltórlO llOlte·"mellcanc, aUK ...n.. vêz estudado· e retificado à luz de ~ lt . d' 'd d "d'''' 'll.tivi(ladesllu..possam 'p;'oduzlr. .
~tados li organizar seus 'programaseconJle-elni'entos dos li:UUS comPetell; . ~.; ~r.a. as. ~.ece.ssla .es eS!ll,lS l'~s- • Há,'fullÇÕCS deutl'ô das 'fábricas e
1ns~aJar lllstlt~to~ federalll detreln,"l' tl!~ e. portanto melhorado. soas e dentio do. mesmo nível técnl- das' re]X\rtiçães que só 11eVinI:U ser
IDf.tlto para con~elhelrllsde.coloc.l- E êsse é ·tcdo (j' meuansejo. co de ca~a qual.tuqo em face da cxel'cidâS' por'cegos; poIs 'Os vld€ntell
çâo .. pan .orgamzar' um' In"t~tu~~, ._ E!~ a justiflca-;ão que me pare-, edu~ação l'i:lceplda e da altm'a pro- que nelas se ~mprcl':am' cStã.o 'fazenào
Clllnk ou .,um a~s1't,ente s~u . ~lsl~~a ,"eu ~a"jvel PaT:t.a" p..rcposl.ÇãO,. quel flsslona1 .de. caço. não viden~.. . falto. em outros: setorcs'. l!"l!ntllplndo
deCerminaua CIdade e ?tlt,ltlh" a, "?~ iÍl vêm tardp. O OOl1gr,"<so dccldiro De fato, essa· ~ uma das 'manelras luga:r€~ que, pela lcidc dlstrlbuicll.O
pel'~çl'to de ~!~.'e estaUeteClmlil~:~ ;:,0, melhor e peço a. D3us'qlle 'brevemen-' que. tem' o governo' parti reajUsta.i' de --serviçOs. compete o. pessoas' como
melclais- ~a,anderlas! pao Il.'()J,:,~. te .'.... " pelo·trabalho,·o homem' sem'tra/l<,i~ .' .,...,
fà.lJl'lca~ de gcnel'os ~llmenl.i'~los..tls'·1 . '. lho desajul'ltadoou margtnado "'Ai osce~os.
nas·elet.rlCaoS 'e oficinas' especlallZndl\s. Sala das Spssões. 10 de julllo de b tralJalho. tetia o aspecto " edllcatlvo Uma soriedade ~ue comprccnda bem
em traMlhos ~e ,madeIra e 'meta'! ",g~:1 1952.- -' Heitor 'Beltrtio, . e reajusto.dor do homenl no ·.,il'llr.IÓ isso. qu'; compreenda o problen1l3, da
6egulda; uma duzla' .de cet:0s tl:t,ba, PARECES:::lA COV.ISSAO DE social em "que"éle ·'irlli.' se'''nrDjetir dl"isi'io do trabalho. b.á. d... saber qUe
lhrmdo em ~'rllpos de três, passava· um ... NSTI'l'UIÇAO E' JUSTIÇA··t é"d', '1 ' ... ..... todos prcclsnn.ter um hlgarna SO-
nl~s'experjmentândo todo emprêo;-I CO.. .' '!' rav s o tl~bR!lo. O proJ~to V/sa ciedade. E uma s~ciedade Que seàlz
adequado Cada homem reallzRrl~ L O )?rojeto n .~~.134 olljetiva 11 ta~bé~ subs~ltlllressa ~e~~h:i.lIde hunlàna, 'crllltá, . deve compreender
pelo' menos. c;oco servIços por d.;(.. Cl'laçii:o do' Instltu~o NlIclorul1 de e~la.d~ que o .".l-uI?-,do tç~ Cle .suJ?Or bctt!'êsse aspecto da QUestãb e .abrir
Dessa .mancIra.era posslvel fazer um"IReadaptnç!iO do. Cegos,.a· ser adnti- que I) cilgo é semple um ser mesq,u- um oompO dere1l1j:egl'açl'lO; em seu
uma. !?vest\gaçao" cuidadosa .Ios em- illsti'ttélÓ'por um conselho .de viutellP-0, dlfln~ de. pen:1. ~m 1JlenqlB'.o . O seio, parn aquclesnos.,...;s irmãOs que
Ilrégos loca,s adequados 1\ opc.r:í::l:rlll1embl'os 60b a dIreção do Ministé- cegl' .6 antes d<;; 1l1a1s 111l4l1. . ~ EStl«) ma.rl\Úlados na vida,' 'pela per-
cego' e. do. treinnmcnto necp,s~áriopa',""do do Trabalho. "'.' .. ; .. ' 1l0~eJn'- . r,uer ~l'a~á1p.o,·Jl.al'l\ sei' 'd~ 'da visri<> oli Pela su~' cleficiência.
o ~xerclclO para o exerclclo .Ic ta'~I" . útil e"produzir sem merecer a naltc- . 'Nos fundamcntos·'dcsua"nro-posiçll.o.
empr~go5. .' ., . Entre a~ fÍlHl.Ji~1(\de8 dêsse Institu- volêncla elos que alnrl:le!ama cdh- o '!\Obre deputado' Heitor Beltr!lo es-

DUl'linte os doze anos .em que JO-jt o I~c,uem-se~ '.f\ "cria~~o 4e celltl'~s dade' como recurso de parecer bom; clArece multo bdm os,'seus"pOntosde
lephClul1kpel"maneceu em Washil1g'l~c ~'eadaptagHó .e· 1'eajustamepto, a Dal o ceRo ~r .sempre' uma· perro- .v1sta·p' cita'B ptUlsl'.~m· magnlflcR da
ton; os govê,rnos 'cstaduals 'é!JnseIlPh l'ecuperaç/io pro~!sslonl!-l ~os ~e~(ls e lla)\lj!lqe torte. ~~~a~~vel e comlJn.- cnnstltulçllO. quando o art, 145 .pre
ram '13.050' l'cabllltaclles' 'entre oli ne, nmbllones. . O" auldllo financeiro 11 tida,. celtua quo. a todos éasseS'uradoo ro.-
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'··,1ar.lhoque >posslbUlte eldBtênc1a41ll-r ,Ce8OllQue acham,·'fuJan." m.aJs ,:Certo.artlilll. DWluf~.4e- 'rn -o artigo 7 ficará aeaimre-
;:;_~e principalmente qulUldo .aiinilli,bonita. dgque "llicrlm&1'.;·Influêncla vem ser, 1D8pee1onadOllpelo tato. d\g\do: '. " ..
'.,'cl:lltiBrus:;tmamente qUe o. trabalho:' de. voz? .... . DingUémteDl melhor. tato ~, que o Art. 7 O I.N.R,C, pensIonar': o
';'óbr~8'3Çáosoi:lal. . .... ..... Cegos.- emot\vOll,clumer.tos.ro- cego... . . cego ·m&1or· de 21 anos que provar
:';i,',:tail~f:~8S~·clo.constitucional do prO. mAntloos, - sonham acOrdados•..DlB.. Em alguns serviços para ceglll, a lIecess!dade. quandoportal1l)rdp.di
::!1oto,.por lIi lI.esmo, Induza umtl apro~ tl'4em·sc. durante as .autas. GOstam falta de villloé um bem, porque o ploma de .conclusão de. CUrR') primA
····.~"açiQ ·plenti. _de tôdas as comissões, .da soUdiio e do sllênclD da cape.la. , trabalhador· tem u'a melhor compre-rio, . secund'r1o, técDlco-pro!lsslolla!
:",4iesdeque é a própria COnstituiçãO PMfej'em' müsíca« sentimentais; ao ensão dos problemas e suas soluções;. ou sUJ)erlor, enquanto n10. fOr apl'O
;",'que declara, à luz meridiana da ví- ritmo 8.git:l.do· e louco do boogíe- tém maís- lnsplraçAo, perísao rnuítos: 'veltado, como preceituam ao lelTa "e"
~"Ga, qUe o trabalho é uma abriguçii.O woogle.. professórcscegos e traballtlldo:'lllI $0- eo parágrafo Onlco do art. 2.

'eoclal. .... .S:-ntem-se feliZES em poder ajudar cials estão sendo empregndoJs como Rio, 13 de' agôsto.de 1953. ;.. Eu-
Donde se .InfETe que lendo Os cegos os demais. Lavar louça, alcançar uma cegos nesses' sorvlçoo:. rico Sal!e,y,:- Andre AraMo, _ Ma- .

. . JlcllllOas.capaZeS lIob todos os titules e toalha e enxugar M mãos de uma Para cegos; o revestir, o eneanar, noel R1bll.7, _ Fll\IIlo f,o/lo. _. r.allro
\1tels. !tona~o,a êsllCS deflCllmtes dos criança. - constituem um prazer. o cobrir, !azer· reparos C, trabalhos da Cru~, - NeL~on Omel/fla. -- Nes,,:
aentidoa - da.vlsão, o Estado tem para uma .cega. manuatsvaão cousaslucrn.ti"a8, que tor .Tn.'t. -·Carlos Vallldarcs. _ Jof.

cOIIrlgação de lhes proporcionar ense- .' .' _ . . . êles 'fazem õtímamente, fie Lacerda. .
·20.e facUldades para que .possam vi· .' Pela sinceridade com que agimos· Recolocar partes de ol:l.1etns,. fa.Y.pr
Yer wnavida.maia digna e mais útil co.m é.lU, ganhamos a sua connanca: 11n.~talações elétricas" 11~0 requer. vi-
""ale à sua famlliB. não sendo pe~ coisa que ê1es.nõem à prova, mul1,as são. '. . . PARECER DO RELA'%<lR

,Jados !to COmunidade. '.. vêzes .e no ·.ln'cio escondia.mde tudo Nas oficinas de brínqucdou, lHes T.!'ata. o prsente .projeto, número
. ").Os traços pslcológl""'o oI- cego' '''~(j e' de todos. Vivem sempre em dúvida. podem lWlonarLc!rnos e vãríus espé- 2.121-1952. do. ilustre e saudoso Depu-.

...... ...., - até' poderem contar com a nOB~a Ieíes de serras eletrlcase paUd tado Heitor Beltril.o de criar Instl'
adnílrâvels. ··yejlUlluõ. pOr exemplo:" á.mizad.e. Só en.t"o se torne.m. crentes, ..As medi.das . podem ser. tomadaS tut~ Nacto;al de 'Re8dalJta~0 d~'
"·O·'ceso é Interelillll40'pelo' ~u ví.Zi- confiantes em nõs, com ped,aços'de madeira, rortado.:; ou OCgos. 0 ..projeto foi d!strlbul.do às

,(~:,·pclo. SeU anugo e pelllll peSSOM São. êles mais' . fa·ceL~ de le.var .do marcados no. comprimento, ou ·por C I - di' ., 'que'o l·oCleialll. . . [ ó d d f om ssoes e Justca cujo par~er
", .' . . . . '. do que surdos. Mais compreens.vos. n s a OlIem los que nãnestíquem. foi ravoràvel, à. deEdu~at;l\oe Cul"
j~VOZ %uaa o cego .. Identif!car e "011 surdos . são mais vln;;at.ivos. BeprêgOll e parafusos caem M so- turR,'~om parecer ·também favor'vel.

. ar a· ade, apej'sonalldade eO VlolentOB..Voluntariosos. Aliás, p~sa, lo, podem facilmente der apanhados e flnalmente a estaComtssh de PI_

.Ca;áter.·daPessoa. 4 d b di i por um magneto ' 'IV
<,'E' QE:Bm:cessirl0. dizer ."aQvin.he energia· do sur"a, quall o em l' - E' I t < l' d nan~.as.

g1daéo ponto forte pa.t'8. a. sua rein- . ncon est"ve que :1. vi a Itnp5e No"> târm{\~ do ·pro.leto é crl3d~ um
~g~~ sou" - pois o Cfl1I'O teI<l\illa,:-. tegràc~l'o SOCia

111:
.como· s~ vê nOC:l3O ~un~~~lndiNvlodUpOrobre:~eg~'llc~IIJII1()ÇnãOI Instltl'to· Na~lonol. 'de Readaptat;M

de 'Bel enKe er, '.' .' . .... a dos'. OCr,os. direta.mente> subOrdinado
"::~uando um: Ce110 entra n!lma r.6la,O surdo é n\ais ativo ·(flslcatnem.el do homem, deVia haver. sempre a .110 Miní~térjo cio Trabalho.Il!dústrla

"'Ie 'sàbe elas p..esenças das pesSoas da que o celta:· fato Que se c!Cpl\ca prcocupacão de preparar tedas as e Comércio. Para. que Il'ldé.~sem\)l
q:'e lá estilo, Faça-se anunciar aci" pela falta de visão déste último. tendências e capacidades natllrllls emltlr parecer .~6bre ., proletó, neces-

.IClentam.t:nte,e nunca digo.: "Vou en- No Instituto Móntessol'lnno" A'va- pa~:o [l. exerc!clo ·de ~ml\' função, As sár'o se rornavã'conh~~rinos (lS 4in-
iranllQ"ou "Vou me embora'" ro Mala'" as crlauças Irref'(!l\arp~, lá enc....lS h~manassaOPj·orl~dlls e cargos flnanoetros 11l1 P dela decorre-'
..;:01\8 \leZes o ccgocaminba lentamen" Internadas,' SC' a.1usta.m ndmiràvel- devem .sei dirigidas para. o c1\I,npo. l'lio pa:-a o erárIo m\'>l!cll. A~~lm f
~!lrcdeando .uma sala e Oli outro" p~r- mente num . perfeito Ol,ganl~.l!\os.o- das preocup.aqõesfunclonaiS, tltiGJdllS1 flue co.m~tirâ ao .rer.crido. Instituto •... ·
fPUltam:"onde vai"? .0 cego não es-clal· . pela própria Vida.. • '. ...•
ta.lndo para P<1rte nenhuma.. 0 ce~ Cada menlno cede aoeolzlI;a o sen- Todo trahaUlo deve rodar em tôr. a) realizar a r{JcupcrMão prof1&--
Roes~ ~'vendo", explorando O w- tI.do que lhéfalta: o CCgo ouve p.9\'a, no de um Interésse blopsicllló~ieo. O j sional d.:.s.ce~o.~ e arnbllopcs;
~ente~,.. .. o surdo e êl'ioo gula o flue n~o vô. Ao trabalho é como uma necasicl~.de fun- III cria.r outros c~ntro.s .de rea- .
~A.palavra. "ver" não deve ser abO- toque do sino para as j'efeir.5ea..osl damenta\.dohomem. A êle ninguém daptaclo e rea,illstamentodos ce~os;

.lida do vocabulário do cCGo.· cev.os.prevlnem os surdos e êstescon- tem o dlreltode se esquivar, Pl'jncl. C) auxiliar" técnica e . flnancelra-
.'Procure-se {J'ases descritivas quan~ du1.em os cegaR para o l~erllltQrlo .. J)P.lmente, a sociedade~ que 11::[0 pode mente as Instttl1lt;ões de amparo aOl

do você observar' alg"""~ ~'·a·· qUA Vão ao cinema e cada .cetrO pl'/)- ne'Jaraos seus Irm.'ios de comunidll,1e cego.s; dl.spor de aS:~ls~nte.s ,rodá»
aé1a novidaclp para o ceg;;; w'"'., ~ cura ficar junto de alga~m Que .V0i9. 1 como os cegos. o direito !lO trabr.1ho domlclllllresede educa.c1ores es~l9.~

Diga Sempre: "posso atravessar a .por éle. paraissCl; os paralíticos são honest.o P. produtivo, 9. altura de suas llzados naorient.<icl0. v:caclon111 d>'lt
rui\. com você? -Em vez de: "Eu admiráveis. pela paciência,. . canacldades. . cegos. Haverá alnda.pensões ao.s 00'
»Ossoconcluzlr você ou ajudá-lo a .0 pl'ojeto .em' estudo ~em p!t'cn. NegaI", de princIpio essas capael· !lOS maiores de 21. anos. portadore.l
atr~vcssara rua? .. ober um vácuo. nllnossa clrlslllÇall. dades. pelo simples fato d~ MI" ce!Jo, do diploma de conclusão. do CU!'SI

Tudo· se a1ustll.rámll.::nlflcll.mente, é ne~ar .umdlreltrl e\enlentll.l' do ho- prlmário. s~cundário. técnic:> prof13
. ~ão transpareça afliçiio. diantc do clesde Que ha.la crlmpre~nslo, . mem~ o direito de viver. . slonal ou superlor.:·enCluantonllo .fOi

-etilO, p.-incipaimente tratando-se de Quando a cegueira Mr reconhecida Quantos, na sociedade em Cllle vl- aproveitado' em emprêgo pÚblico 0'
c:huva ou morte, . como umbcm, o empr'~!;'1dl)r provl- vemos.. exercem fun~ões aue, A.parell- I:M. A referida pensão será Igual ~

O cegO' ni\osuplirta .crltica, senão denclarãpara que o trnha,lllo sela dte,m
l

ente, parece que estão.{J. altura salário mlnlmo da· rep;iAo em qui
4luanclo feita como SUgeStão. um pouco vagaroso em nl-.tms deta· e es. mas Que se d:isnusessl!nl de re- habitar o cego. O Oonselho ter'.

:NlioSe cleve Iludir o 'ccgo CQln pro- lhes. como nas conferências em c u r s o Se;;peclllis. demllnstro;rlamos uma secretariaadminlstrativa e ~c'
posta sóbre o. reCuperação da. vista. bra11le. ou o locomovel'-se em largas flue êsses ,homens .p.stão fora do aua- nlca. O Orqament-:>da Repúbllca
alelando-se que' em pouCQs anos um áreas, dro das POssibilidades de suas. fun- consignará verba' para o tunclonp,.
21ovo tratarr.ento 'pode ser dcscoberto. Um cego podo realizar uma ligação cõe~ blo-pslqlllc'as. Fntretaul;o. a 50- menta. manutenC)ão e preenehlmente
Se O médico está certo de que a vi, telefônica. O fato elo empre!;~dor cieu(lde p!1!'8 ~5ses, dá t'lclo, das f1nallclades do Instituto
.sãO não voltará, êle deve dizer pron· usar a vlsm. não si'tniflca c:ue outra. O cego, pelo simples fa.tCl de. não . Diante do queflCaexbosto e conotam.ent e ao paciente. pesso~ não possa fa:l:ê-Io t!elo t..<tto, poder ver fJslcamen~e. l1~.O está P.;'- siderando que o Poder Éxecutlvo ae
··~Nwna reunião social quando alguém, Os numeros num dlal telefon!co po· gb~~e:uda ordemsoclal drt Vida e naIvia .ser.'· ouvido. principalmente Bf
florrlr para o cego não diga depai" dem Ir em ordem consecutl,,11 de I dade. . considerarmos avulto da despesa re
que o Cego t1eiXO~de corresponde~a O. Haverâ um tama.nho (qu!" C~!. ,. ~les nedem ~rabalho. E onele hllll-.dundante da. aprovação. do' projeto
ê.."Se cumpriinentO. E' p.referlvel di~ ba um decio) aberto pnra cad!1l1u- r:itdt~tlça socml, nln~.,t1ém tem o dI-,somos de parecer' quefôssem O\lV.idU!
2€·r: Fulano quer a~rtar sua mão. mero. Pelo tato, tocando IVIS nuel'tu, F e ser Indiferente. _. sôbre a matéria os Exmos, Sra. Ml-
:Fulano estâ sOrrlnd par voel: . raso sublndo de um em dlantç, po· . <elitas essas longas pon'l(!ra~oes tle nlstro da Educação e Cultura bem

. . . o a .' der-se-á achar fàcllmente, o nUt'lero !l.n"fsc ali projeto em estnr!o e depNs com:>. o do Trabalho Indúst I '
N{} Instituto MOntessoriano "Alvaro desejado. Se o número for 7, 8. 9'ou de d~batidos ospontos essenclnlsda mercio, . . ., r a e Co-

:Ma.la" o ~go' é. multo. senslve!: Co' zero, pode·se contar para tI'az. Isso quest,ao,o deputado Lauro Cruz ofe- n
move-Se com a tonalidade da VOz cios é Importante 'dado o valor do telefô- receu três. emendas flUI), por funda- .
(Iue o rodeiam. ·fone na vida social do ccr,o. menta.dllS, as aceltamos I)lenament.e, Com as Informac5es qUê s/)llclta-
. GOstam e sentem a múslca. . Se a cego reccbe uma crlnta. pode E SOlO as seg'u!ntes essas emendas: "20'$, chega. novamente a esta Comls-
1 T?'a menim do Instituto MOl1tes~ verlficlIl' o valor, com o auxíllo de EMENDAS AO PRO TETO-N9 2 '34 suo o referido proJl!to.
$arIano ouvia a d~sCl'icão do luar e alguém que esteja PCl'to,oueolega DE 1950 '" Com o AI·1.<)o 471. de 29-5-57 o Sr.
:não entendia bem. })epoJ8, falou~se do mesmo trabalho. . - Ministro da Educaçã-:> declara que
que o luar lnsnlrou grandes POesias, O uso de sinais. ou r.sSllllLturn.s fel-I -, Do artigo 3 lIS letr'lS a.ballto submeteu II projeto ao Instituto Ben
músicas etc. Em sep;Uicla ouvirr.os tas em arame, madeira, matêrla plã,"- fical'ão com a segulnte redo.cão: Jamim COl1stant. estabelecimento de
versos de Um trecllo da "SOnata ao tica. pode' ser usado acIma Ou'· abaixol a) um rept:escntllnte do Mln!stério ensino oficial dl!stinad~ à educrrcão

_ Luar", ao qUe a menina diss'c: "Nun_ de uma linha quo servirá de gula, Ida Educação e Cultura: . . de cegos.
t;a imaginei qUe o luar fÔsse tão lin· Carimbos para duplicata, 'lei:-mnào I. b) I.\m I'epre~entanteclo Mlntstêl'lo .Fol organizada uma Comlssl0 ell-
do, tão triSte! I ! . vago o lugal' onde se coloca a Dsni'l da Saude: '. . pecJ&l para o estud·:! da materla que

ce.. g.as..que, para BSse.. melhare m.· suas natura.. dO re.s.ponsável.' ta.mb~m são I' C)..d.ots cegos indlca.dospol' el.lt.'ida- se. pl'onunciou.de. form.a cúutrar;a l\Qvidas às das colegas .(mudas vlden- ótlmo.~ materiais parafacllltar o tra- des privadas de assistência a.ccgO$, que se pretende.
teS). se penteiam ao espclho, tem pre- balho do cego, sem fins lucrativos; • Em slntese o Instltuto Benjamim
t1l1ecã<:> por córes e não gostam de Se se coloca \l'a marca, em tez de q) três pessoas não pertencentes Constant deClara que: o projcto (·stá.
"ver" peSSOas de luto . uma assinatura. a confcrê1l(:ta pode ao quadro dos funcionários pÚl:lllcos desatualizado, visando apenJ.s a r~a-
( . ' Ser feita por um cego. federais, notôriamcnte havlchs como daptaçiio dos cegos,qual1ÜO .devia.
!I~1s/~gOS tocavam trealejo. Um Para servl~os de secrctal'ia e ou1.l'0~ conhecedoras de questões co!ldi:l:entes abranger a readaptaç1io de .todos os
~_ s e o~. cair o ins ,rumento no congêneres êles precisam ..do Drai1. com as flnaUclades do rnsUlllo. deficitários flbicos, daqt:al a ci(J& ce-

c ao e cus va aencontlâ·lo qual1do le. . II -A letra c) do 'lrtl"o 2 ficará Igos é apenas uln caso. pal"leu'-r' o
o outro disse: !?hl Fulano, tu pare- Também éles podem destllCarp, oro assim redl!llda: . . ... projeto pretende criar um ':.Ir.;~itllto
ces que. é3 cego .. : . ,ganlzar etiquetas, bem CDI:,O damo- e) lI\l~ll!llr, técnlca e fin:mcc:ra- cle Readaplação", . tr!lr.::.ndo apcn!\ll
~ cegos: do If,stltuLo MOntcSSGrla- !!,reflll' amt 11 maIor l'el'Mção C.C01'. mente, as Instituições de ampa·l':l DOS normas para a constlt;,tlc:io de uni

1Io. Alvaro Mala tem !!,ost", em l'hU- recão. cegos, legalment~ .reconheclch\s, PIC- conselho, sem determinar conlo si- hl\.
IlJerar a.s 4ua~ posslbllldadea e falar O cego é também 1>el'tto em. arg;u~ porclonalmente à asslst5ncia pr~sta- de prOCesar a 'relldapta~ãCl: que I)

~as dificuldades cios videntes. . mentar, dIscorrer Dois éle, p(lde ser. tia, ficando tais entidades .compreen- projeto "pl'ecClnlza, para os cegos UOl
Vê .<sente) . quando usamos Ull'i sa- nerfelto demonstrador. de \1'1\. mlÍqlll" .dfdlls entre os cen~'os, a que se re- privilégio de forneclmento, l!Ur,111)

jl&tQ novo, l1l\ elétrica de lavaI" ou P'18SlU'l'oupa, ·fere a le.tra "b" dest~ :utlsa. . contrário aos esti\~utos básicos vigcn-
'. .' /.' , • ",I , , .' .,.',", ., " •

, '0:,
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de'forma a que o re"pe~tivo pagamen
to· posea serefetul\do·no mês aegulnte
ao da preataçê.o do serviço.

Art. 6.° Após d~ ,la) anos con
secutivos de efetivo serviço nos cargos
previstos nos perágrafos' 1..° .002'." .do
art. 2.°, a gratificação ficará Incor
IIOI·ada. definitivamente ao salãrlo do
lIervldor.

Ar.t. 7,· Esta .Ieientro.l·á em vigor
na data de sua publleaçâo, revo~adall

118 dlsposl"ôes em contrMlo.
, Saladss SeSllôes,em 2. de fevereiro
de lS57. - Georges GlIlvão, .

Justl/icattva

A re~ulam~ntação do art. 145 da.
Lei n." 1.711, é uma medida QUe se

.Projeto n. 2. 232-A, de 1957 Impõe, numa cidade super-populosa li
complexa como esta, onde IIS agitações

,Concede aos servidores .do Mi- comuns sempre crescentes, :011 .perígo
nistério .ela Justiça e Ne!lÓcioS m- sos entre-choques poJJt!cos~soclals e a.
tenores, lotado.~. no D.F.S.P. e declarada Indisclplln(\ dos marglnliu•.
7IosPresldi.o., federais, 11 graU/i- constltuem motivo bllStente parllaii1s~"
eaqâo preVIsta no art. 145; .ttem. utulção da gratificação' prevl.Sta·em
VI, do Estatuto dos Fu?!cionário8 lei para os servldor€s elo DePllrtamen
Plibllcos. Civis da. U1!lllo; tendo to Fed~ral de- seguran~-a públlca•.pela
parecer.pelaint:tl1tst!tllcionalldaãe execuçae de trabalhos pollclais de .ná
eZa .Comis{lso de .Constitldçdoe tureze.. especial, com risco de. ·vlda. ou
Justiça. ,', de saude. "

PROJETO Nq 2.232-57: A QUE SE 11: sabido que ,uma dasprlnclpa!l'Í
REFERE O P.\RECEáfullÇõP...s da PoliCIa é aellecuçl\o per-

. ' manentes de servieos perigOS<ls. à.ili-
O Congre&lO NaCional, decreta: te;lrlctude f18lca de seus servidores
Ah. 1.0 Aos servldol'es do Minis- como o de restabelecer 11 ordem Quan:

térin da Justlça e Negócios Interiores, do subvertida ~Ios lnlmlgos do Es
lotados no Departamento F'ederal de tado ou da sociedade: petrulhamen
Segurança Pública e nos presidlos (e- tos cUbatJdall em fIl.velas em bUllea
derals, em efetivll des~mpenho de. ati- e contacto com crlmit",oOOs de várlaa
vidaeles com rlsoo d~ vida ou d.e Saú- espéciea;, com loucos' f1\~oS mendl~
de, será concedida a f!:ratjflcacãopre- gc.s; com extremistas sempre decidi-
1st t 145 des àS moalS nefll8tas rea~ôese final-

v q no ar. . , item VI, do F-sta- mente, com tôda a ·orte de. bW'l'adores
tuto dos FuncIonários .Públlcos C'lvlS àa leI. W

da Unido eLei n." 1,711. de 28 de ou-
tubro de 1952>. dentro dos limites. de A vida. funcionaI dos servidores 811
30 % e 40 % sObre os vencimentos ou jeitosa esta l1'lturez:I eSpecial de tra
nlvel . desalál-io do servlelor bcnefl- balho, .. além de resel'VIIT' Ilara' IIIIU
cla.do.. lamillllB !2reocupeção e aflição .cona-

I 1.° Aosser"ldôres de qUe tratatllntes, c<.'f!corre. al,.da, para uma sé-
o O<l't. l.0,}ica jgualmentel\S8e~urada rie de !'JnseqU~nol~8 taxatvament~
a. promoçao "post-mortem". sempre prejudiciais a sua integridade moral
lIpe esta ocorrer no exerciclc da fun- mercâ de. âeturpado ,das ocorl'êncle8
çao ou em decol'1'énCla da mesma. pollclalspelos mais diversos .velculOl

Art. 2.' A gl'atlflcação sera con- de divulgaçAo. a par da antipatln gra•
~edldl1 por lIO,rtarlll do senhor Chefe tuita de um plÍbUooem' geral .mal In· .
de .Policia ou Diretor do PreBldlo. ob- formado, que ·r.ecrlml1la e condenll 06
servadas IIB condlgôes se~lntes: D·OOS ·policlals de modo llTefletldosem

I 1.° A gratlflca~fio de311 % sObre. 110 menos conhecerem os vereadelrol
o padrão de vencimentos ou nível .deIdetalhes dôs fatos. ele modo esta claa
82lárlo é devida: - . . I se de sel'vldores se· vê .eontlnuamentl)

aI ao servidor umTormtsado; em Ina oontlgência de esclarecimentos re
efetivo servlço de pa~"lllhamento a, t1fleadores na luta de preserv~ão do
pé ou em viatura motorlzlida; '.' Iseu clrculode relaçi'iea sacinla.

bl aoaervldor em efetivo sel'vl~o' ..' .' .' ' .
de vlgll~nclll externa pa.a répressão ' ,Afora. a permo,nente oondlçê.o de
ao porte de arma' trMlcode entorpe_l·r.sco devida e a.balo moraldêstea ab
centes, vO.diagem.' fa18::1 mendicância,. neg!'d0l!, .servidores. Q seu trabalhCl. 'é
le.noclnlo, jO~os. prolbld08 e outr08 se.r-

1
:ordlDà.l'lam.ente.. feIto fora. da sede 'do

vlÇua an~logos. __ suasrepartlções, pejo queall.o, emge-
. ral, expostos àS intempérIes e a um

I 2.· A grll.Llflcaçil.o de 40 % s6bre : malor desgaste flslco e de saúde. ~ O
o .padrào de vencimentos ou nlvel de seu empenho torna-se, portanto bem
salário é devida: mais' árduo e cercado IIOr uma' série

a) ao servidor em serviço quallfl- ve.sta de. perlg08, na suaetlplnhosa.
cado ,como risco excepcional de vida mISSão policial. o que, o diferencia
ou saude, como seJa: captura de lou- bastante d08 funcionários de exclu
cos ou de crimmosos, conflltea ou mo- s!vas funçOes burocráticas. A ·propo
tIna. .patrulhamento em localidade. SIto, cumpre assinala,r que os fundo.
perlgosiUl à sua vida ousalide, SOOOI'- náI'ios bUI'OCI'atllB não se acham8u
l'OS dura.nte Incêndios, InUndações

l
re· jeitos ao desconforto, a horário no·

mo~ão de presos à pé ou emve cUlo turno e ao risco de vida ou de sllude.
oflcial, particular ou coletivo, desmo- A bUl'ocracla tem a seu inteh'O favor
ronamentose outros servIços com um horárioespoeclal, estipul:i.do em
acentuado risco de vida ou de saúde; 33 horM sema.nais e 132 mensais o

b) .....toservldol' que, em virtude da que lhe faculta umd.escanso metódico
6ua funçáo, tenha contato oom cadá.- e reconfortador, especialmente aoa
"eres, ou CUjo trabalho efetivo pD<si- I sâbados e domingos, o que n~o ocorrI)
billt.e·contáglo. Icom. os doD.F,S·,P, que se acham

Art. 3,° A gratificação sel'ácal~u- sujeItos aO.8 trabalhos supro menelo
Inda de forma' 11 abranger os dllls'de nad~s.. pOIS êstes, trabalham aInda.
eletivo serviço com risco de vida 'Oll em I eglme de 200 horas mensais e su
de s.aÚde. poden.do ser calcul",da sóbl'e I. Je:tos. a, horário notul'n.o, SO.bI..e-avIsO.S.
todo o vencimento ou salário mensa,1 PJ~ndtldoes. o que inclui também os
no caIO do § 2.0, do art. 2.0. • s a os e domlngoli. .

A1't. 4.0 O servidor que-tiver pr~~1 O regime do serviço' poliCiaI oons
ta.do.. em um nno,' ma~ de 180 dlalll tanto de betldas, patrulhamentos,con
de efetivo serviço com risco de vida It~fto com desordeiros, contrllventores.
ou de saude, receberá dUI'ante o 'pc. c .:In08OS, rvilOUC08, doentes, mendigos
l'lodo rle férlllS regulamentareI!, 1'0-' e emals se. Ç06 ImpUcam o rlac:o .de
ventos calculados com II acruclmg vida e de saude, .acaba f\\talmente por
. Art. S.. A prestaçê.o doaerviço provocar o desAlllmo. o enfraqueeJ;'
coII1 1'1800 de vldll ou de.sQ.1\de; deverà ~~~~dm~rlll e. lloroonseql1êncla,.
8eJ' .•registrada.ecomunlcada peJoss!11S <tem' ud

Q o, quando seUII .orço.
cllefea lmedlatoa no 6rllll.o do Del80al t am e ser conhecldQII e ~\IItamen·... e reoompensadOl. '. . J_
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I
I FunqõesGratl/lc(ldas

1 ! Secretário da Presidência .... '.' . , ....
1 I,Secretario· do Procurador R(glonal' •
1 I Srcretllrlo do Corregedor. . ,',.
2 I Chefe de Secção ..

.1. ".I

I Cargo em Comiss40
Diretor de Secretaria. .. , ••••••••• , ••

I Cargos Isolados de .Prov'mento
II Eletivof I ~ortelir~t , .
i rqu V 5 a , ..

cargOs de CarreIra
1 OficiaI Judlclárlo .. ; .
2 Gf1clal Judiciário ,
2 Oflcllll Judiciário .., .
2 Oneial JudiCiário .
2 OfiCiai Judiciário .
:3 Ot"lcia] Judiciário ,
:3 DatIlógrafo .
4 D:),t,\16grafo .. , , ..
1 Continuo .
1 C.ontlnuo , ,
1. I Servente , .
1 Servente ..

Número I'
de

cargo I

,.' ,..

Sala'Afl'Anlode .:Melo, em 27 denovembio. do 1958.' -. Olt,,·,,· aruo
Belator.·.· ' . . . "".....•

tea", que a readapto.çAC) uno eleve Cocl,ha, .Rereira. DlnW. oplnll.',por,únà-
estar precipuamente a cargo 110 00- nimídade .•pela rejeição do. Projeto EMENDA DO SENADO
vêrno, cuja má.quina,actmin1stratlvlo n" 2.134, de 1952, de. acerda com'o A9 PROJETO N9 2.1B9~B-B8
não tem posslbllldade.re recrlotamlln- pareeerdo Relatol', Sr.Lapo Coelho. AOIl1·t. 29
to 'nem de manutenção. em rOlldlU.ell- Sala; RêgO Barr08; em 2 de dezem-
pleno de pessoal altamente c~1Jccillli- bro de 1958. -Cesar Prieto, Presl- Acrescente~lIé a êste artJgo o ,e-
zado neeessánc ao fim emcausa: que de te L C Ih gUlnte parágrafo: .
o .ídeal seria funcionasse o organill- n. - ~ oe o, Relator. .,P ar á g r li f o üníco. Os' atuais
mo fiscal deapUcaç1io das 3UUVl:n- • . . ..' ocupantes das clnsses H, I e J, da
ções já concedtdas: que qUlIlluomul- ProJeto n. 2.159-C de 1963 carreira de Oficial Judiciál'lo serão
to, o l\ovêrno deverá mll1l\.er umser- ,. classificados nas. classes KL e M
viço pllôto, que funcione como padrão Emenda do Senado ao Projeto' respectívamente': . '.'
para IIS iniciatlvas p"'rtlçulan:~;. e que n Q 2.1S0-B-56, que. altera o qua-\ .
o projeto -cnerana por demais os co- dro da secretariado Tribunal Senado Federal. em 18 de dezem-
fres públlcosern beneficio. apem<s de Regional Eleitoral do pará .e dá bro de 19l;8, - Apolónio Sales.-
uma minoria .de detlcitárlOll". outras provldéncias " Freitas Cavalcanti. - Domingos }'e-

Essas fOram as raz~eÍl que a Co- • lasco. . .
míssão especial levou. a&Mln1stro da (As ComJsslles de constltulçll.o
EduclIÇ~~..concl'llindoque o Sr. MI- e Justiça e",de 'Finanças)
nístro do Trabl\lhodeve .constltulr PROJE'IO. NQ2.150-B-56,

uma eomíssão destlna.da& ehborar .
um novo .projeto deleij!'eral de re- EMENDADO,J?ELO SENADO
cuperacãc de todos os. deficltárl08fl- O CongresaoNá.clonai decreta:
slcos com alHliêncla dos erganíamos '. ' .
ínteressados. especIalmente a LegiãO Art. l..~O quadro da SCcretaria do
2rll,slJelra .de .Assistência Tribunal Regional Eleitoral· do Parâ,
. Finalmente. cabe IIqui' . rCjlrou'mll" .crladopelaLei . n.0488. de 14 de

em. síntese as íntosmações que são novembro- de 1948 e .modlflcllcn pela
dadas· neio Sr..Mlnl~tro do Trabnlho Lei 867, deIS de outubro ,de 1949,
em Avlson' 145.!l23~57.G;M. 2;086 pllssa a rar o consfo.onte da Tabela
de 3-10-57; . . . anexlI à.. presente leI. .
, O Departa.mento Nacional do Tl'3._Parigrafo único. CaberA ao Pre
'alho, o Consultor Médico do Mlllls- sidente·· do ,Tribunal determinar a
'tllr[<) .do.. Trebalho, a ComlsslioPer- apostila do!Í tltutos de nomeaçAo dos
manente de Dlrelro Soc!al, a comís- atUais funcionarias, em face da nova
são de D1Nllto . Boclal. e Divisão M sltuaçAo d<e<'orrenloe.,desta leI. .

. HIRiene e. Segurança' do Trabalho .Art.. 2." Na nom~açll.o, promoçAo,
tedos manlfestam.seoom restrlcões à licença. exoneraçAo, eml&são,read
erlaelo ~06rgão. citado, sendo que rolaM, readaptaçllo .e· aposentadoria
alj!Uns deles foram radicalmente con. d08 funclonl\rlos dll ~cretat'l~ do
11:ários ao projeto. .' . , Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Pelns rnzões expostas. e tendo em ser40.apUcadas as normas do Ssta
"L~ta o vulto .dadespe.sa .somos con- tuto .dos F1inclCmárlosPúblJc08 Civis
trários à aprovação do projeto em dá União (Lei n.O 1.711 doe .28 de
eausa. emborn reconheCllmos o nlto outUbro de. 1952). .

,esplrltoijue moveu o l1us.LI·c humem Art. 3.' Para 'atender Aos despe.!l\s
Jlúhl'co olle foI '}leitor BeltrãO. ' decorrentoes, da execuçl\ó desta lei.

Sslnl'1illl'o Earros, em:l de dezem- no. conente exerclclo, fica o poder
bro de 1953. _ l.opo Coelho Relator ExecutIvo autorlza·do a abrir ao 1'0-

. . ' . der Judiciário, Justiça Eleltora.I.-
PARECER DA C3MISSXO' Tribunal. Regional Eleltorlll dO .Pará,

A ,Comissâo de Finança.~ em,~ua o crédito C3~cial .de cr'250 OOo,co
34- relmião ordlnárla,. realizada em :~~z.entos e· cinquenta' mil . cru~l~
2-12-58.' presentes os senh:lre.~ d",.n,r Art. '.'ERta lei· entrarl\ em vigor
Prieto. Vlt.orlno Corda. JOsé FrageUi, na, ~ata de sua pUbUcaçfi.o reVO<ln
Georges Galvll.o. Nlcanor. Sllva.. Llno das. as disposições em contrAriO;"

, Braun.J~~. Gulomllrd, BnrrosC~.r- 'Càlnara.· dos Deputado~, em '/' de
Valho, Percl!a da Silva. Vasc.:lnCel0E agÓ,to de 1~57. :- UI/lssesGuilllftreies.
C08ta, VItimo de CnrvaJho.. LrpCl - Wilson. Fadul. ~' Nlcanor Silva.

TABELA A .QUI<, SE I{.EFERE O ART. 1.° DESTA LEI
TRIJUlfAL fI.!LIONAl ELErrol1AJ, »o PuA

CGrupoS-l)
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;,;~:,Al' Fórçaa, A!'madaa com,Q,.eu cb- I d: IllâD4ê"o .núinet(l..de iervldo,; ',i , ,Pü&aralO. Ilrtíéó.o dlaPõ8t.onó '1~1s )illÓ él~tfO .dêilteá limiteà ~têDl
'.!_,-.41:,; vilnó!n1m~:ii vantagem, ',Jà ! quei,iler.ece~a.m ,Il~ 1i,:1.Il\RQ ,J1~, lU.,~.ltpIO" ,.Item. .x"~.tu,rtíi'!l ,~pu.ca.r~:á q.U:in-fôrç,~._ol:i#~~.t6'r:tIl" ~oii a.t,cillli!í'l.'!lllàt,'ivDI'.1. ,uma', grati!ica.;.âo,e!jileclal por i IWlonal. em plenõ cump~llueritio do Id~.O serv~o. f6r. eXe4utado ,fora do pq- a qUl! ..se a~lIeall1'::'" .. ',.,
'ilJlco",.de; vida.,.1!: torna-ae rorço:l(j re- dever. deixando suas ramíJIp~ ent. e,. Ioo.wnOrmai. ou, extlaord1,nárloa que ,.pqul! ° ~rojeto' pr.etend~, ~OJ:!lO,4é
i."epJ1hecer qUe ..o eranatho civlJ, é .tão.!gUE:a .~O, D?aUl,a~ol;1lto,~í1~l\SPl!',;o,e ~~, eat1ve-r...;l;UJelto, Q fUlIClonal'!o., no. de- clA,rl1 'seu~:autcír,. é a regulament!'Ç~o
Il,imerlt6rlo 'lUQ,OI-o 0, milltd.l',"pols !tIn- [e!cado de eartlnc1a.fljtulQ" (J(!,s. ;~~o 'selllpnnbo,de ~ou.c!lrso. ., .' t!o'.~t., i46, da,.1ei nQ.1.7l1 dI! ~;,de
"\:Iloa'.,(,'OncoYI'em eficientemente [lara a.exilitem i:l2n~r;ClOS Inora\$,0'1 ~'iUnla~ oriOrôhA: ooMiSàÁODE smVI_b.U~l,lbro..de !9&2 ,ÇEstntutq dOlJ- FIm-
':"lIWlutellça~ ela, ordem; segur:mça, 'C Jlú' do ,Estaà().que po.:-.s~rn ;~Jn1i~;J~ Q() P(rBLICO clon~.rio'"olvj.. ,~p,p~l\O).. , 'I'"

bem.. est.nr do P<J.vo.e .pr.ogrCSll.0.' da .nn-.I's~r. llll.!!!r.smente a per..,d.a de.um C.il.ere ".""" 'I "''': -. ' .• .o , ,. "r.'J~!'. r.egUl..~~ent.aç.i.P.,;".~n..ten.. de~!!s,: tAD, . de f~omnla, Rio de, Janeiro. 8 ele maio de 195'1 escapn' de nOllla c,ompet~ncia Pára
'Independentemente do rISco nà:tu.- Mti;ooll são os que t<ltilbarani quan- ?f!c,~o n:., ~~~7:. Í1ltlÍ~r-l!e-'l:t(!1o~óde.r, l'.:Xecútivo,.fa-
L r~ de, v:da, pplos' ,motIVO!_ já expost,'!, lq~i!O .lies~lllp"nllO" cia;m~â(J,.g~ li Senhor presldente: ce .ao d,lspo,'Ito. no ..i~II~ I do art. 3'7

hA; funclon,r"os que .ex~.cemfUtlr;~es 'I Cll:?,hdade pohCH1.! ou guarda ,peilÍten ' ,., ,.",,,,,,,,: ',". ,',', ,daCOll!lti~ulç,~1) Felfera,I. .. ,'''''' "
para.~4 . cjUMl não toram nomeados. c,:ar:(I. Ji)C6 .. impoe; ,e,.é lUlltemMlcll-. " jt..th.n" d~. ,Me~eI ~o ~eQu.ent():pI)~_,l!!ItOt"ra3~ll,. ell'l.bo,ra reconhe(;o\\
como seja :,moto,ciC.list~s. moto.7~~'as e Imenta certo q'u'~ nlUltos outros. .v.ÚO, Idõ ,.oepu.tauo"Fj:O'l1.,Ag.~ar.:,ap"ovadpmos se,1,lS.'. p.l:P<1ll.1t~ IlI!lVilodo.5, elite.Me
,.utras, contrariando, assim, Q al':.i~o 'a tombar. em d~lesJ dos mais sa:§ra~ em l'~U;1~ão de7-!i-5:r. tenho a, ~onra ~on. se~~~cOOl\tltuclonnl o proje~o,

".0, § ,3.0 da [,Jein.°t,711. que veda ido.s postulaclos.Cia,.famiila brasiellá, Idll.liouC1tar a ..Vaasa .ExcelénC1a as sal!,p,~lJ:l9~ J1.lhm." ., ..,. '.
-'~. funclon(\rioenc:ll'go ou.. ,!lervI~ns, PO,loS, 1;\ tu;nçã..:> )l,árdua e permanenta- ,,1leCe&là.1'1113 provldéllCÁIl8 .para qne, Safll Afl'â,,:!io .~.M'Elc. F'rtlnco, 12"ele
·.'.au.,.e..,ni.o s.~.lam 0. 5 in.eren.~eS..à Sl!'~ ver- Iqle~te.· eap;nbc~ü,.ll<l, ~en.~.ncí da ,~rl~ IsejaJ,oU;'llia,~. C01U/SS.ao .õe, "CoDSti.-, dezemt:!ro, de lSsa. - Clcero Alvea

.aa.rt..e!r.a ftinção.ou .cal.'rei.r.a., E. F~." ImlnahdP.Cle.. e..dl\.c.ontrav.e.n...çãQ. S:1benr.. t.ui.ç.a.o.. e. JU8.tlr;a, 5.".bre.o.p.roJe.to nú- - Relator.'~umeros os f.U~ci?lUlrlosqUe, n(l ele- dO-4e•. adernal!,. que, êSt~8 fndices têm mero, 2.2:12-1>7· ,que ~.cllncede aos. sel'o PARECCR D~ COAÍl!II~O
~.•~nenho de m!&O<'s ey.t-as, a, si atrl- ~umentado V~l'tig:lnoBílmen~. ne.t:s vid9~'es, do, MIUist.érlo,da: Ju,stlÇl e
"-.,u~a!l per, fdrça da nec~..s'dade, ar- ultlmc.s te!ppo.s. E digll-Se de p~a- '"egócIOS Interio_'s, 10tad05 110 D.F".\ d~mi~~~éle Constitu1C5.0 ',l ,jj,\s.

r.1IIC,am cnntinua. e abnegaólmente igem que não ,é porneg'l1géncla Jloli~ S r .P.. ~ nos Pl1e~iàl()1l ~~rais, a grilo,- t.!\i\lo. em r~wuãc! Õe s!%a, Turma. "S".
",~ .VJdas. . ICial ou por Incapacic!oldedo oe;>:u·ta- tificMÍ'O, ,pi'j)ylsta ..no ..art. ,l;~~•. .item realizada enl" 12.-1~~5H., ,oPInou., ,I\np,
'. ,iü". algt.íin, tempÓ, ver.lflé:<Ju-~ .lIa :rento

• e.....&ln.,I. pelas.'. f9J~aa' ~a .te.'.1. Mala Y'l.,do; ES.."'lLtUto. 403. r.,unc.iOnlÍrlos.. f'Ú-. njmemellte, ,pela Jnconstlcuçloualldll
'ift,rreu-a de Vigário Geral, O.B!blU'Sj- o .qUe.JWl~ ~Ottantó. " a,!Upal:o Pll': bllcW! ..c.iVil\da ,t1qjiloO"ol,.•. ,." " de d9, P,roJetll.n~.,2,2~2'57•. I1a...fc!nna
.11I9 OI! el:JilI ser\'idores. da. GUllJ'd!l CI- CUlliàrJo,ora.. p.elteado ao Eiltaqo para (lprove!tQ.a opo;t\l1.'~d"lIe,PlU'a;.rç~ do p!ll,'e<:e,rdQ. R,el,ator. presel;lteii o..
ViL lotad'os numa guirnicão:.daRádlo' U;~v:~unl1adO- de, l>ravo.s e abnegados nO~ll,r /lo,.V~sa .ijl;qeléncia, 1WlU$ pro- /3rs, Ileputados .. Qllvelra BrM,,,.-
,J!MrUl~l~ aro' ést~, cometido ~or .dois Iao!, I ores qUe. ao se despedirem d04 testos de alta estil1ll\; e,<jIJBtl,ntj1.. con~ Presidente - Cl'cero Alves ...... ·Re~tOr.

" ".ltanteS. conheclclos aliáS. c<Jmo ~,- l.~..ente8 qpC~idos. Cluando .em de- Illdel'.a,çi\o. .. Bçnja!ltlm .,'FllraJL - -;, S!~ ..For,tes, _ ,JQa.q,1,IIll) ;Dliv~l _
MIoroeuos ficlü,dos .. Ante\'iormenie I~~art~ fiOitr~baJbo, fazem-no "COIJlO pr.p.a!(Iente da Conllssãode serviço PrlllllJ Kell)/,,.,. )fiItQn ".pe.mpÓÂ -:;-
.Ii. KlInrdas·. r-nitenclárlo! f{mm I Me pe a .!lltima vez... .' Públlco. Croncy-lIe QIi"elra e...Bllae.Plnto.
;'li&íld03 a' tiros em p;-enaAVen!1ti. ~Jlf.0mo,Çoe,s lt "ga;:antllUl :"toat, .. , ... '. ,.. .... . .. ,' Sl!:1n.Af~uillq lie.. Melo, Franeo;.J2
~i\aetite 'Vlll'73&. port,im det,mto Itll{lJ.~em em ve~'da,de Jl'.!l\\l1.$ po,d,Eiáq OOML&."\AO DEbONl?T.tro:rQAO E dii('-ez~br6 de ,1953. :-Oliv~rlt .Br'-

.' era removidO do Tribunal do Júri ,s~ar ou com~n~ar a,i~remedl:"y!l~ JUSTIÇA to _ ...Presldente. _ Clcera Alve'- '.=:_. .. .. i d' I t .~ F !pelda· de um chefe' de fam.llla al'rimo" .. , .' .. - •
" .• a Penitenclé.r a :0 Ds n . :,0: !illcomparâvt!1 e leme. s~;uro 'de li ·.íPAIlECEll, DO RELArOR Relntor. ,

1. A Guard? Civil, est:l n<JJr~, "cr? -o "t - , -', "d lU, . ""', , "." ". ... " '
'pj01'aC;ã<J .do b,F.$ P, Due. tão .re-'M oÇB 'A"~! a re~!ljjp;c,er aJn a, ..qull L O llpbre ..deputado oeol'i;Il~.paly,,:lJ
. I*ri,ntl'6 ser,'l~os tem prestad(l a So- ,.,'. asslSt.ncla ~ecumiLlla. ora BoIlel, I'pI'jJ.endll, p&::lo llJ;t. ,19 g~ proJeto,,,coJ>- ',' '. . ",
tlldadeconta em se.:.! qUadro ele hOnra, : cada, .não MVella ele repl'esentar ~-, CCd~l'jl grahf1cac.iío p,rev(sta:, no al'~ PI'ojefo n. 3.169.8, de 19.57
';;in quarenta eum bi:avos toll1~a"05 Imentoe um fator~~~'~,mlo P:,lo. e~E'::uç~ It1g~ ~4G, item VI, do llJStatuto_d.u:l ' .,
'. cumprimento do Dever, são. êles; I' abneoadatle Sil, v.•ço.5 leco.n..C'ldll-. FuncIona.l'los. PÚbllc,os CIVI.S da JJ,nlão." Reck:ção' para :i,~·cllscussaO.do
Domingos Gusmão de Azevado Arau· mente noelV<ls à .seguranç: vlt?,; d~s- Identro dos limites de .3G% .e 40'% 84- Proieto l!.o3,16:J~A-57. que coil-
,Â morto em 13·1t-191l4; Augusto,pe-I Bes.ser~:dores. como, também, pela /~- Ill:'~ 08 v,cnc,lmentos .ou"n1Yel de sa~. . ~ed,e.,a. prms(io de,Or$. 5.00D;00
...rJn<J A1\'es Mnchado, ~~~2- ...g05; pellor ta~..o pslcofóg!c.a do,lncen~l~o I~riq" çl.o servic:tor. beneficia!!o,.. aos 1Il.cn~aill"à .,viúva do compositor
~t.eodoro dil C<Jst~, 13-4, lS0g: J.U.·ie- .~ do cres.w.e~~. e~~rajamen.•r~ .da C'QS-sel'Yid..ore.s .do. Ml,nls.,.te.rto lia ,J.lIs~lça. ..t! FrelreJÚn:Or. '
,_.,Carel~1lO da SIlVa, 2-.4-,1999: ,Ma· se para ,o p.o.se,u.mento .I/tl.en e.~!- Ne.!ló.clos ,Inte1.10I'es.,. JQ~à.elos.no .oe- O ' " ....,' ... '
,.lie .Alyes Lima, 1-10-1912: Edu).~d,o cenclon,al de uma obra de ~an.am~nto plU'~amcnto F'~deral de ' Se~uriUlçlL OóngresSo .Nacional decreta:
agerldlão da C'ostilo, 30-6-1912: Ma· Isoct1l1.queabsóiut,amente n~o podt' pa- Púbitca e qos tircSidioll federam Âii:. 1.° t cOnc.;;d;daa.pe~~ã~ men-
~""" . Pinto .Telxeira· Lon~s, ··12-9-1316; Irar e que represe~ta ~m ultima anl!.- N .._'. i .' . 1 "'d'" sol de O" 5 OOD 00 ( . il "ViCente, CasimIra de OUveira, lS-!!> , Use, Ulna dns alavancas propu!lmas ;. ~. ~~~ art ~o~reg)ll\,o. mo O" . r" ' , cmco.m cruze..
..... ,..1918. J"" "al'tlns '11~2-1~~(),' 'Ida se.surança, de progreSSo,e. dó b.em ,.te.. "7''''h,bu!ça.p..d.:3, ",rati!ICaçao,' . 1'05) a. Dona 0lga l\olunlz. F~·el1'e. cor-
- • Vo>C WJ., - est d 'd d i 1 rendq l\. despe,sa..1le1a v~rbapr6tu:iaJ'ranc1aco de. Souza' Vieira, 2-11-1921; I ar a. comum a e soc a., Ape;!'r Ouvido o Departamenro Adtnln1s~ de "e I ! t d M' l.t"· d
.,A,vellno Cllm?'C<J. dos s:\ntos, 23-7-.1922:.1 CO ex.I,stén.ela d.<J Decreto n.". 37. D.23,.05.. Crativo... ,dO..S!irV.iCO Público.; opinou -i' ns ou 8 as .. o.. lU....mo, a. Fa.
·K~oel Borja Navarro. 27-4-1r.~: ,\ue regu1~menta '! art.. 14.5. Item VI, cO!ltràriamente 110 projeto por vária.ll ~~~~a~rl~vogadas as disPosições em
.• ,Mar:a _~lve.s, 1+1924: Anto.nl'O. d~ Leio, 1.711. ê~Ul. deixou de entrar razõell... ' ". .. ., Sala !Mgo Barros, 2 dI! dezembl'o de
.,$Ilvr;. ~ar8vana. 21:4-1926: .~bIet IJtilgae;l~ael?n~~s6t1f~~~ajPOiustt,rm~~t .A pl'1mcil.'a deias é que ~m. facie'dtl 1958, - César Prieto PreSidente. _
__times, 7-,-1926: Wala.e?1ar Cone li I OI'. - ". lp~. " ,"".' dISPOSto .no artigo_ 87, ltem.I, da Nél8071 Monteiro, l:l.el;tor
.. AIl€lJeào, 20-3·1927: VirlaU> de Enl'- j) ~ na\! ser o;,a a ,<dn- ~oExe,utivo a Constitui,ção, .compete, .prJvativamell- '" \ .
&'OI 1"lgu-aira, 5-12-.11)27; Francisco .JlJse ; reoulal1lentaçao do refclido a:1:lgo, ?e- te. ao PI·I3SU!en.te. da.3,epÚblicl;l. sano PARECER DA COIIl!SSÃo
l"i!:rnandes 5-1:>'-1027' Francisco Cas- p~ndenClo, pOr eon~gujnte, da voa- '. 'I' f' bll '1" '. > . : " ........
àíuío' 10.'1~-1."03' Àntonio Bo.rcosa.lçao de. Ullla.lei ordmárla "q.ue re!;Uln.- rl?nar, p.!or;;..ug~r e ~zel pu lcar 115 .' A.. Com!s~ao. d.e Finanças em sua
MonteJ.t<J ';8-10:\930' Francisco Men- menta a matéria e que abra o nec'llS- eIS e expe 11' eere., e,,~esu amen- M.· reunião ordlnúl'ia, rC!alizada. em 2
de&.. 1~:t-i934; fiUgo aUdei! seloel, i~l ~ário crédito pnra ?~ despesas decor- tos para a _SUIL .fiel execuç~o" de :dezemb~o .de 1958. presente.s os se-
clA193!i: Adellno Rodrigues, 31·1-g35: Itentes do beneilclo em causa", ,.PU.tl·OS. incon\'cnlelltes .s~Q aponta" I n}lores:.pes?>.,, Priero, ..yitorino"Go).'-
Alexandre Michzloto, 28-8-1838: Oal1-SaJa das Sessões, em 2 de fev"rdIo do~ no projeto pOis agl'lltificação, nOl r€.a, Jose .FragelJl, Georges Galvão,
leu Andrade de souza, 26-9-1938: LU!2 Iti€' 19n ..., Georges Ga!vão. caso em tela •.flcaria na d.eP.endênclal NlcaPOI'. Silva, L!no Braup, José GUIO-.
Ribeiro,. 2i-3-1940: Manoel BOl'geS'! . ' 'da expedi~fJ.ode portal'la.doChefe man\. ~~rros . Carvalh9, Perclra Di-
17-1-194:: DomJcio ,de AlbU9uerQue . LEGISLAÇAO CITADA de Policia ou "do OlrcJror do presídio, i IIlZ, .t6mo~ clencla da redação})llrllo
Sllva, 10-3-1941; Jeao. Carnmo, 8-9 Lei ri,o 1.711, de 28 de outU1>l'() quando a e:<perl~ncll1. RconselhlL QUt 12.• dm.Cu.ssM cio Projeton,- 3,169-57
'.de 194~; sove.n.no pel'e.n'a Llns,21-;;O I' de i952, G.Ué· no. capitulo; o ato deve ser do ?!'esidente ü" '".:- OfereCld.a \lelo.. Relator Deputado Nél-
dê 1940: FranCISCo Cav~lcante Lam•.-. . . . públicll. Acresce, ainda,colltlnua u IsDn Monteu'o.
nha Lins. FIlho, 22-6-1947: Aderna.r SEÇA.O VIII DASP que o projeto n'io e'tnbelo ,;,,1 ,." ,'. . :... '
-Carneiro d'3 Silvn, 7-10-1947:' Nestm DAS GRATIFICAÇÕES pr6vlamnnte q'uais os ~n~g;s e i,f~~. 19~81lla Récg~ 13atprosi'·t·2dpede~delll~;0 de.
..... l' de Med~I,·ns F'llll~ 18-' -1948' . - .-" . ~, iJ, - esar l' e o r~SI en"". -
.......un z •. ~ .v: v'. ~" 'I. Art, 145, Conceder-se-á gratifica- çoes do .0. F. S. P'. cujos ocupantes I. Nélson Monteiro Rela'tol'
Augusto Cesar AlauJa de 0111 eIra, 'ção: s~iallt beneficiados pela concessão ,.,
'22-2-1951: Aluls:o Enncs Caval~ante" . . f, b' d -,',' I --
'3-10-1951' Manoel LoP~ dos s~ntos,1 1- de funcão' c.ll1;.•am em o e ter P.€V:,;to, C'~- p . . . .
1'7..-10~IS52:. OS\.'a1d<l José da Cunhp, I II _ .p.elo ex,erelclo do mag.istério: I~:js~wamente, o.S m~tl\'os cetcrml-

l
rojeto n; 3.974-A, de 1958

3-11-1954', Antonio Maria Abel, 19-4 I lU _ p,ela prestação de servi'o cz- 1 untes da grutlilcaçao,
I' Auloriza (l Po~;r Executivo /I

'de 195B; Matias Antonio dos Santos, ' traord!nárlo; . . I' 11 abrir, pelo Ministério da Educação
19-4-1956; Flol'êncioL<Jzer, 28-a-1956:, .. IV - pela reprcsentaçã<J de gabl- d' . ',. C lt ·d·t i d
e Admo.l' Ccrreia .da Silva, 24-\1-1956. I nete; ... . I E u:ll'do Esplllola _ comentllndo o e lt ma; o. cre 1 o cspecai e
Também a Policia Especia.l, esca COl'- ' . V ..,. pelo exerclclo em determina- art. 87 da OOllstltUlçao escreve: "1"0 Cr$ 10.O'DO. 000,00. destinado à
p<>ração que tão. r-eleva,ntes serviços da.s zonas, ou 1aocais: Idireito model'110 existem ,l\tos que, constru~iio do edt/ício da. Facul-
tem prestado 11 caUS2. pública, apo- VI. _ pela execução doe trabalho. de não sendo propriamente iels, .produ- dade Cr.:tr>lica de Medicina de
pulaçãa eao Govérno,. conta também no.tureza. especlal, com risco de. vida zem todavia. os lllesmos efeitos., São, Pôrto Alegre; tendo 11areceres· fa-
cominúme'os bl'avcs t<Jmttldas no üU.de saúde; prIncipalmente, os regulamentos. e voráveis das Comissões de Educa-
cumprimento do Dever, .entre êles: VII _ pela execucão de trabalh<J os decretos. Os escritores .alemae.s ção e CuU~ra e. de Finançc:s.
SUvlno. Coorrcia, m<Jrto a t~ros num.i técnico ou científico; re!,el'etn-se também à auto<1oÍl:Jjq. que PRàJETO N,0 3,974-58 A QUE SE
,conflito na Central d!lBr.sll: .Pedro \ V,III '-. P<Jr &el'\'lço ou estudo n.o nãooê ato einanado dos, órgãos do REFEREM OS PAREOERES
Luz' José Tcl'l'es' Galvao, ~5SassJnado; es~range\ro; . Estado lUas de corporações, outras
ceLi<J Merne.s, morto em meio as Pl'<J- IX- pela partlcip?çáo em órgão como 'as cointlnas e. as assQcil\oóes <? Congress(J ,Nacional decrel.:
vas de educação f\.~lca. p. ]l?iduR,1do Ide deliberação. coletiva; , Os l'egulamentos constituem uma: Art. 1.0 li: concedido o auxilio espe-
Brasl1ew.: N!liliJO,desastre de nmo- ·.1 X - Irelo exercIclo; . . fonte JlIl'ldica multo próxima àlel, clal de Cr$ 10.000,000,00 (dez milhões
d.~lC.ta. eo.I18.ao.co~ UlnQ1t~rvo~~tl'~~I' (l). do encargo de ,auxiliar ou,mem, !nas 4e ol'dero seculldál'ia como diZ. de cruzeiros); à Faculdade Católica
.praia do Flamenoo, Mu S bro de banca e conl\$.Sões de concur- Cogllolo, c.'omo, a iel. encerram pfe~ de Medicina.. ele PôrtoAlegre, para.
têm tombado. em conseqüência de. le- !50;. .•.... . celtos geral~, nlas sunnattl1'eza espe- construção :0 edifício em que fun
rÜl1entos recebidos emserv.lço e serill i b) de encargo doe auxlllo,r oup:o- elal é que não procedem. do Poder cion:l.rã.o suas disclplillll.'l básicas, ,
Pc.r.'..d..em.ft..J..s longo. rel..aCIOn.ai assim co-'I te.s.s.or .enl. CUI.ao I.egalme.n.u,. illstl.tlt\1.. 1- Legislativo, e .slm do Poder Executl.- Art, 2.° É o Poder Executivo .auto-. . ' ,.elo;_ _: ' ',vo, Além disso, e por isso mesmo, ri&ado a abrir. pelo Ministério da
mo oS':lotados,llas delegacll\a distrital.! . XI _ adicional por tempo àe etr- não .estnbelccelll ,nOVIlll regrtlll,:.maa EduClloCão, e .Cultura,.Q,.ctédlto.eape-

.eeBpeciallw.daa. '\i.:cl, deol'tlnam4l'e a ta,Jlltar a execupão \lM cial de Cr~ 10,000. 000.0'0 (dez. milhOel
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PARECER DO RELATOR

A /presente propos\Jç.1\.o do nobre
Deputado Cláudio Leite. visa a aber
tura. de crédito especinlpara a cons
trução do sistema de captaç!io e dls
tribuiçãode água potável no Mu
niclpio de Sel'l'al'ia, Estado da Pa~
l'aiba. .

Trata-se, sem dúvida•.de· providên
cia de alto alcance no' sentido de
proporcionar à população de Serra
ria o inestimá"el beneficio de um
sistema de captação e distribulçao
de água.

Do ponto ele vista. especifico desta.
Comissão, nad:J. há a opor a não ser
dar· um tratamento especial n de
terminada localidade do' território.;
nacional, quando milhares de outrall .
estão privadas de tais beneficios.

Por outro lado, quer nos parecer
que mala equitativo seda que o nus·
tre autor da proposição se socon"es~

se do l'ecu1'~o de emenda ao ol'ça~
mento, drntl'o das verbas globais atri
buidas ao Estado que, digllEUnente,
repl'esenta' nesta. Casa do Congresso•

Nestas condições, opino pela re
jeição dopl'esente projeto.

Sala "Paulo de Frontln". em 11
de novembro de 1958. - AugustoDs
Gregório, i"<~dente. - Ernesto So.
l:olIa, RelatQl', /

PARECER DA COMISS!O ._.....,

A Comissão de Tl'llonsportes, Co..
munlcaçOes e Obras Públicas em sua
rel.ll1lão de 11-11-58, aprovou o pare.

Projeto n. 4.000-A,de 1958
Autoriza o Poeler Executivo a

abrir, pelo Ministério da Viação
eOb·tas Públicas, o créàtto espe·
eial de Cr$ 5,000.000,00, c:!estina·
do à construção elo sistem.a. d€l
captação' e .distribuição à'água
potável .11.0 Municlpio Ile Serraria,
Estallo da Paralba,' tendo pare
oeres contrários das Comissões de
Transportes, ComuniclLçõu • O·
bras PúI,ltc/U fi àe FlnlLnç/lB.

PROJETO *.000-58 A QUE SE RE
PIJR,D,( OS PAREClElli:8

O Oonsresao Nacional decret&l
Art. -1.9 Fio. O Poder Executivo au

torizado a abrir o crédito especial

COMcrSSAO DE EDUCAÇAO E
CULTURA

liQ!Da responsablllda.de da &u1ta Ci. ' A&8im, somos favori_ • IIP1'l)oo de clRco .mllhões .deoruzelra. ......
11 ele MlUricórdia. de PórtoAllil'8 .e vll.lll0 do pl'oJeto. . (Or3 5.000.000,00>, pelo Ministério
IOb a dlreçAode alguns dos mais MS- Sala Carlos. Peixoto Filho, em ·5 da. Viação' • ObrllB Públlcll8, desu-
taoadOl profeaaôres do PaJs.: . li. noflembro de 1958. - Nestor Jost nado a construção do sistema de

Na apresentação de seus' plano. de - &elator. . captaÇÍlo e distribuição de água pil.
trabalho em longa. e judlclosaMPI... PARECER DA COMISSÃO tável da sede do Mtinlciplo de Se,'·
nação a. Comissão Incumbida de íns- A Comissão de Eduoação e Cultu- rarta, no Estado da Paraiba.
tllJAr .. Escola, dentre .outras aflPma- ta, em reunião de 5 de novembro Art. 2,9 O crédito de que trata o
ç6es que denotem seu zêlo pelo ell- de 11158, presentes os senhores Depu- artigo anteríor, será automàtíeareen
oepelonalponderou: . tados Coelho de Souza: Presidente: te registrado pelo Tribunal de. 90b-

":Duplo. ~ o objetivo dlLll. atuais Lauro Cruz, Portugal Tavares, .Ba- tas e distribUldo .a Delegacia Flsca!
P'&culdaa.. de Medicina: o de pr.- c\aró Junior, Nestor Jost, Georges do Tesouro Nacional. .
parar médlcos para o exerciolo di GalvAo, Menottidel Picchla, Fonse-' Ar.t. 3.9 Seo crédito de q~e. tra
proflsaAo, aperfeiçoando-os. em to- ca e Silva, . DeÇldoro Mendonça e ta o artigo 1.9 desta Lei,n!'lo fOr
ciosos tempos'. .através (le oursos Cardoso de MeI1ezes, . . aberto, o seu quantitativo será in
complementares de po.t-gl'adu9JÇáo apreciando o parecer favorâvel do cluíde, no primeiro. orçamento .. te-
e o de Instituir e rellllzar a. pesqtúsá Relator, SI'.' Deputado Nestor Jost. deralque seetaborar. - ..
original com o fim de propiciar. l'e.olveu unil.nimemente aprovar o Art. 4,9 Revogam-soas disposições
PIll' de rel&tivaemanclpação clentl. Projeta n9 3.974-58, que "autoriza. o em contrário.
fica, o desenvolvimento e o progre.- Podel' Executivo a abril', pelo Minis- Sala das Sessões, em 25 de- abrU
80 dos conhecimentos médicos do tério da Educação e cultura, o crê- de 1008 _ Claudio Leite.
pais. dito especial de ors 10,000.000,00,

Não padece contestação alguma de destinado. à construção doodificio Justlflcattva
que o ensino nas Faculdades médl- daFlI:culdade 9,atóllca de Medicina O projeto que oferecemos à eonsi-
ca~' para que transcenda dos limites de POrto"Alegre. . ., deraçâo da digna Câmara tem por
estreitos da simples educação pro. Sala Carlos Peixoto Filho. em objetivo oferecer meios à Prefeitura
flssional para a finalidade do exer- 10. denove~bro de 1958. =Coelho Municipal de Ser1'u.rla, no .Estado. da
cicio comum da clínica, .deve se ~~6/~2~latoreSidente. Nestor Paraibil, para construir. o sistema de
desdobl'ar II abranger o campo .' captação e dístríbuíção de água po-
.imemo e ínexaurível da' investiga- COMISSAO DE FINANÇAS tável na sede daquele. próspero mu-
ção experimental. PAllEOER DO IlEtATOB n1clpio.

li: jARXioma pcdagógico de que O nobre Deputado Tarso TA1tra O serviço de abastecimento.de
sem O, allxlllo .da pesqUisa não hé. apresentou projeto de lei que. de- água, não é necessário destacar,
base séria para o progresso e o termina em seu Art. 1.9: conetttuí vobra de importância bâslcllo
aperfeiçoamento cientUiços e nem "Art, 1.9 11: concedido o auxilio para o desenvolvimento da popuía
se. crlamconclições propicias para a especial de Cl'$ 10,000,000,00 (dez ção, Serraria é uma cidade 'locall
emancipação cintura; de ·uman9JÇilo, mílhões de cruzeiros), à Faculdade zada na Zona do Brejo, possuí-po-

Em nosso paiB, principalmente em
São paulo, se afirma o conceito de Católica de Medicina de POrto Ale- pulação densa em sua sede.' dispôe
que. a pesquisa' original deve ser sre, para construção do edifício em de vários núcleos de atividades ar
inscritB imperativamente como lei que funcionarão suas disciplinas tesanal, bem como .de põsto médico
básica das uníverstdades brasileiras. básicas". . e escritório da ANCA, Enfim. é cí-

E b t j I' quvida a douta oomlssít'? de Edu- dade de vida. tradicional, que há,
mora· es e amos. p enamente caçao «:. Cultura, esta opinou pela multo reclama, por vêstes e outros

~~:~~,do~o~a frrii1M'a~es d~sp~~~a~ aprovaeac do projeto. motivos que é desnecessário relatar
tlvas ou puras, promove maior 'p'1'0. Dlstrlbuida a proposição a. mim o serviço de aoastecimento d'água:

d I. pelo .eminente Presidente César
gresso o-pa... através dllo ciência, Prieto, passo li oferecer~lhe o se- Achamos que o dinheiro. público
somos de parecer,. porém. que na guinto empregado nu nl empreendimento
planificação de um:. escola médica I I dessa espécie está da melhor forma
se deva. atental' ·para.. a necessidade A Faculdade Católica de POrto aplicado, pois vem beneficiando a
de estudlll'a sua aplica.ção imediata Alegre· está sob a responsabilidade população de tôda a cidade, através
c direta ao ensino que visa à pre~ da sant.a Casa de MIseric6rdia. da.- de um serviço elementar para o de-paração do profissiollal para um In
fim social e à.exigência mediata, ou quela capital. ll:, portanto, uma. s- senvolvimel1to da vida humana e pa·
paralela, de sua adp,ptação para um tituição pertinente a um sistema de 1'a o progresso de uma cldal1e.
fim SOCial e a el'Jgênciacomo melo alta finalidade filantrópica. Embora Esperamos, pois; que nosso projeto
mais;- excelso de fomentar, com ob. a situação aflitiva por que passam mereça a aprovação por parte desta
j tiv 1 1 f d os cofl'es públicos, somos de parecer Câmarll Federal.
e os .mas ampos e ecun OS,:o seja aprovado o Projeto n.9 3,974, !':ala 'das a-essOes,. 2,0 ·de abril Aepl'ogressCl médico e cientifico, - iJ"

Assim- entendendo,' ao se proJ'etar de 1958•. ' . , . .' 19508 - Cláudio Leite.Sala Rego Bal'l'os, em 11 de. de-
uma nova escola médica, é. curial zembl'o de 1958. _ Ultimo Ile Car- COMISSAO DE TRANSPORTES, i

PARECER DO RELATOR que se encare, como o fazem sensa· 11 R I t COMUNICACOES B OBRAS
tamente J. C. Garcia tero, A. H. va tO, ~A~Ea:Ên DA COMIssÃo PúBLICAS

Com uma . justificação singela e Schroeder, E, M, Claveaux, emi· A Comissão de Finanças em sua
conVincente o nobre Senhor Depu- ~entes professôres u:UgUais em seu '36.9 reunião ordinária, realizada em
t:J.do TarsoDutra propõe pelo projeto, Plan de estudl~, para la" emsena.nza 11-12-58, presentes. os Senhores' Ce
em causa., que se autorize ao. Poder de la Medicina, que só alguns sal' Prieto Vitol'ino Corrêa Vasco
Executivo a abertura de um cl'édito alunos, evidentemente em ,!Uenor Filho. Vasconcelos Costa. 'Oeorges
especial de Cr$ 10,000.000,00 para númer:o, têm. vocação e condiçoes de S:alvão Pereira Diniz,JoSé Guio
auxiliar a Faculdade Católica de Me- investigadores, estando. a. imensa mard 'João Abdalla Souto . Maior
dicina de POrto Alegre, a construir o maioria dos estudantes destinada celso'Peçanha Hermógenes 1'rincl~
ediflcio indispensável ao seu normal e pura e exclu~ivamente a l'ealizaro. pe, Nelson Monteiro, Pereira da SI1
bom funcionamento. exerclcio profissional. É, pois, o en- ...a Geraldo Mascarenhas Lopo Coe-

O vulto do empreend' nenio, c1e que sino profissional wn f~ prlmordlllJ Ihó, .Aloisio Alves, oplnà. por una
se trata,1r 51 s6 justifica' sobeja- da F~culdllde d~ ~Iedicma e para llimidade. pela aprova.ção do Projeto
mente a aplicação de parcela tão mo- cumplir êste obJellvo deve tender n 9 3 97':58 de acõrdo c.om o par.e-
d t d . il' 'bll M!.'; d . em seu plano geral básico". .. , ~, '.

es li e aux 10 pu co, a o e c. Visandoaconciliar pontos de .vista, cer do Relator. Sr. Ultimo de Car-
m!1hões, .\)Gr certo, terá de gastar a valho
Instituição, para construir a notável diferentes ~óbre, a aplicabilidade Sal~ Rego. Barros, em 11 de de-
casa de emlno médico, cujas obm' me~iata o.u lme(ilata da pesqtúsa ao zemhro de 1958, _ César Prieto,
estão em adia.n~.:J.do andamento na ensmo medico, julgamos que a Fa- Presidente _ Ultlmo àe Carvalho
C:J.plta.! do Rio Grande .do Sul. culdade deva considerar, encarando Relator • ,

Não hil li menor dúvida, por outro os aspecto:s variados do prob)ima '
lado, que aquêle .Estado e o Pais ne- pedagógico, três objetivos de' BUli
,oessitam, com urgêncill, de maior educação superior:
número de profissionais da. Medicln:J., a) . Ensino para a formaçlio de
O aumento constante da população e profissionais médicos;
li incapacidade financeira. !los Gover- cll~tca: Investigação experimental e
nos de suprirem as neciE,ssldades do c) Ensino. para a formaçâQ de
povo, nes~ partlcul~r, sno eVidente~:n professôl'es de .medicina".
• A reduz,da .formaçao de médicos e Não temos .qualquer dúvidll' quan
•I'C nós, nunca atendeu às exigências to' ao êXito do· empreendimento po.
llorma.ls e na Escolas existentes. es- demos mesmo com conhecimento do
peciMnente. as do GovêrnoFederal, meio e dos homens predizer o 8U.
21ão terão l~CUI'SOS para a formação cesso da1nlciativa Com reflexos fa.
de profissionai.'; que cubram 11 deman- voráveis sôllre o énslno em todo o
da de a.ssidência médica, especial. Brasll, Por. isso que para. uma po.
mente, no Intel'ior. onde as condições pulaçãode60 milhões de almas que
de prop,'ress!) matcril1.l rleterminamno- cresce de mais de 1 milhllo por ano,
VIl.'!. exigêl.~:1l8 sanitárias às popula· temos .apenas ~ Escolas formando
ções. . pouco mais de 1.000 médlOOl a

Trata-se no eMO dn U' Instituição acrescer aos 27,000, aproxima.damen.
que merece todo o crédito porcstar te, que servem ti nossngente,

de cruzeiros). para atender ao p~
mento do .auxilio de. que trw o Ar
tigo 1.0.

Art. 3.0 A cooperaçito financeira 11
que se refere esta. lei poderá ser ín
clulda no .Orçamento aeral ela UnlllO,
em duas cotas iguais e 8Uoes.slVas,

Art. 4.· Revoga.das u cU&posJ.çlle.s
em cOl1tr'rio. a presente lei entrará
.em vigor à. data da sua publieaçAo.

Sala eIRa sessões, 18 de abril clt
1958. ,.. Tarso Dutra.

II 'JusU/lcac40 ""~'n".

Está sendo construido, presentemen
te, em Pôrto Alegre, o edificlopara
ministração das Ciências propedêu
tlcas da Faculdade Católlca.de l\ledl
eína, pertencente à Santa Casilo de
:Misericórdia e administrada pela
Compa.nhia de Jesus.

11: compreensível o. grande esfôrco
que serác!esenvolvido n€&sa obra mo
:numenta.l orçada em cêrca de cem
mühões de cruzeiros, ptU'a o serviço
cultural e profísslenal da Juventude
brasileira.

Segundo. eIltlmativas. feitas,. é ainda
eonsícerâvel a insuficiência dos mé
clicas no :3rRSU, onde existem em fun·
eíonamentc 2'1. Faculdades de Medi
cina. No :- , Orande do Sul, aVIlUa
ae a exilltência de um médico para
cada 5.000 l1aoltantes, sendo denotar
que.essa mr .u~. significa um dado im
pressionante J'l:lra as populações in
terioranas, dada: a grande concentra
ção de facultativos na Capital do Es
tado.-

() atendímento dessas deficiêllclas
<le ·assist.ência médica, se tivesse de
ser coberta diretamente pelo Oo\'êrno
Federal, através das. Faculdades ofl
elais, eXigiri.. W..L dispêndio inestimá
vel de recurros final,ceirOll.

Presta, portal~to, nellsa admirável
iniciativa pal'ticular, 11 Santa Casa de
:Miseric6rdla de POrto Alegre, um re
leva.nte serviço ao povo e ao Brasil.
propondwe li suprir as necessidades
educacionais de medicina, com a aju
da quase ~lmbjlica do erârio federal.

O proJ,eto em causa teráaprovaç~

obrigatória. ante os.seus pressupostos
de procedêneia e justiça.

Sala das Sessões, em ... de abrU
de 1958. - Tarso Dutra.
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a claSSe remediada pelo seu preçÓ
elevad1sslmo. .

Sabemcis' das' dl!lculdades que' tem
enfrentado eeSR3 M!IjSIOnárlll.ll .para
lev~avante o .programa a que tI8
traçl\l'am e por íssn mesmo, l! que.
apresentamos. o presente projeto 11
contiideração dos' Ilustres membros
do Congresso, . certo do apoiamento
que darão ao mesmo.

Saladaa Sessõe~, em 18 de junhO
de 1959. - Georges GaIVllO.

COMISSAO DE EDUCAÇAO Íl:
CULTURA

COMISS/iO DE SAUDE

JiJ.stificac40 4.1182-51. ,d. ac/)rdo com o parecer elo
RI. quase. um..sécuío à Conferência Relator,. Sr. Cltlmo de carvalho,

'de São Vicente .de Paulo. vem jiees- ,Sala Régo Barros, em 11· de de
Laudo I;'fallde.s servíços li população zembro de 1958. . - Ce84r prieto,
pobre de Arassuaí. Quando ai! au- Presldcnte. - rtltlmo cl/1 Carvalho,
tOl'llludes ainda não se preocupavam Relator.
com os p~(lI>I<!mllll dllSt"J.<rellL.~· il\ a'
Asscciação construía as "Cas~ dos
Pol>res" da cidade. CliSa5 1110de.staa

convém dizer. Porém bem memo
res Que Os parrüeíros Que se vem
ainda pelos morros do' Rio de Janei
ro.. E possuíndo 00 reql\ilsit.os de ht
gl-ene possíveis numa' cld:ld,e sem re
cursO?, E 05.0 é preciso r<)peclr que
os. vieentínos sabem empregar' da
"!dhcl' maneira possiv,H as subven
coes recebídas.

Rio tleJ~\lIeit'O, Sala das ~s5e5,
cml0 de junho de 1058, - Celso
Murta.

PMrGCElI DO lIEIA:rOl!
,Há u:l!a lei ,dL~poncio quanto à
ccncessuo de auxüto a illsi;itulções
assi,stenciais. A nosso ver, a orga.ni
zaçao que se pretende contemplar no
proJeto.~ daquelas fi serem atendidas,
c n~ereC!c<,:llnente, no Orçamento da
U:m~o. Assím, o nosso perecer é con
tl~no,:;:alvo melhor Juizo.
~ala .Bueno BrandiLo, .em 12' de no.

vembro de 19;;8. - Plácido Rocha.
- Ruy. Santos,/ II

.:{ Em vlsta. di). manttestação contrá
riac da comíssâo especiJíca,. o nosso

·pll.recer é Cllntrário Il .aprovação do
'.prajeto n,~ 4.CÜ'J-58.

8ala RêgoBalTOs, em 1l~12-1958,
_ '({ltimo de Carvalho, Relator.

~ PARECER DA COMISSÃO
A C(/rn!.,<;s§.o de Finllnêas, elO sua

36,. reunião ordinária, realizada em
11'-12-53. present,es os Senhores: Ce·
sal' Prieto, Vitol'inoCorrêa, Vasco
Filho. Vasconcelos Costa, Georges
Oalvão, Pel'eira Din1z.. José Gulo
mard. João Abdala, Souto Maior.
Cels\) Peçanha, Hermõgenes Principe.
Nelson Monteiro. Pereira da. Silva,
Oeraldo Mascat·enhe.s, Lopo Coelho,
AloISIo Alves, opiIlà. por unãnimlda
de, peja l'ejelçfio do projeto n.9 ".
4,000-58 de acôl'do com o pal'ecer do
~elator, Sr. Último d::: Carvalho.
, Sala Rêqo Barros, em 11-12-1953.
... Cesar ['rieto, !:'residente. - !l!tI.
filO ae Carvalho, Relator.

{i~-)i";':·~' ', '

1.':[dorel&tor contrário ao ProJeto
~k4:.ooo-511.· \>otandoOll Senhorea
',l:::Al1iJlSto Doe ':Gregório - Presidente.
l~eatQ; Saboya - Relator, carva.JhD
.~eto,:::Antónlo Baby; Clemente .Me
~~"do" saeurnmc Braga. Vasco ~iiho
~';Vice.Pl'esidente, Euclides Wicar e
.~l!l:inlo Lemos. .
;'-;:"SaJa. "Paulo de .Frontln" , em 19 de
r,:'2I.ovembl'o de. 1958. .,... Au(}ustoJ)e
'.Gregorlo, Pl'eslclence.- Ernesto Sa
~"bova, Relator.
" COMISSAO DE FINANÇAS
,.... pMIECF.1t DO nELNl'UR

':" '0 nobre Deputado Cláudio. Leite
,:aprescntll.pl'ojetocJe lei que deter
,;'mina em seu artigo lS;

"'''Art. 1.9 Fica0 Poder ExecutIvo
:'.e.utol'Ízaclo a' anrír, o crédito e::pe

" ':"41' de cinco mílnões de. cruzeirés::J..;rS 5,000.()QG,{lOlpelo Min;~t0rlo d~,
Viação e Obras PulJJiC!1.s.. destinado a

. eonstrucãuuo sistema de captanão e
; distribuJGÍlo de água potavel da se
·.·de do Município de se1'l'aria,. no Es
': tllo<io da Paraíba",

.': Ouvidr. a Oomlssão de Tre.nspor-
tes, Comunicações e Obras Púl>licas,

,esta opínou pela rejeíção do mesmo,
·,aprovanc:o o voto do relator Depu
·ta.<lo·Erne~to SalJoia.

Projeto n. 4.335-A, de 1958
Autoriza o PorZer Executivo lt

abrir, pelo .A1/nistério da Educlt
finO e cultura. o crédito especial
de Cr$ 3,000,000,00, para auxl!iar
a ASlIOciação das FranciscantUi
Missionárias de Maria nas ob"as
do Externato Angelorum" tenâo PAtU:CER DO, n~LATOIt

'pareceres: com sUbstitutivo, da o Projebo de n9 4.335, de 1958, cfl
Comissão de Educaçéio e Cultura autorta do nobre Dcputado Geor~e~
e da Comissão de Finanças, la- Gnlvão, tem como objetlvoconcedur
vot~ve1 ao citado substitutivo. um aux!lio de Cr$ 3.000.000,00 Ao

Assoclaçáo' das Franciscanas Missio
PROJETO U.9 4,335c58 A QUE SE nãrías de MarIa. para a construcae

REFEREM OS PARECERES do GInásio AngelO1'Um, no D15Cmo
O Congresso Nacional, decreta: Federal. .

. Trata-se de entidade educativa.
Art. 19 Fica autorizado o Poder sem finalidades de lucro. com cursos

Executivo a abrir, pelo Ministério da de alfabetização, primário e !lina,slat.
Educa(~ão e CUltUl'U, o crédito especial mantendo regular. número de aluna.
de cr$ .3.:Jo90,()G(),OO (três mílnões de gratuitas e recebendo contnbutçoeu
cruzeiros), para auxiliar a Associação módicas das alunas pagantes, de
das F'ranciscanas Mlsslonárlll.5 de Ma. aeôrdo C8m. a seguinte tahetado
rla •. nas .obras do EXtel'nllto Angelo- anuidade: Ja.rdim· da .Inf:1nclo.. Cr,
rum, no Distrito Federal. 4,250.00: . Curso Primário, Cr$ ,'

Art. 29 O emprêgo do referídocré- 4,500.00 e Curso Ginasial. Cr$ .
d.itoesllecial deverá ser demonstrado 7.200.00. . '
no prazo de dois (21 anos. a partlrEmbora a proposlç!io estivesse Jus.

PARECER DA COMISSÃO da .data de seu recebimento, tiflcsda, sollcitamos plantas. 4 orça.·
,Em reuOl.'ão desta nata a Comls- Art. 39 Esta lei entrará. em vigor mentes-da construção à entidade lJe·

S O d S d
na' da'- de sua publlca~"o revogadas neficlárla, Por ésses documentos, ve-

" e au e aprDVOU "arecer d.o Sr W> , Ifl d'f" . I
Ru S t

." • "O dlsposiço'ea em c'ontr."rlo. r ca-se. que. o e L IC10 a. ser evan·
y an ·05 contrario ao 'pro'eto n9 - ~ " t d fi' ·C· 9 000 00000

A ?"2 58 'Saladas sessões, 18 de junho de a o cal'... em r" ' . "
...~, - • que autOriza o Poder Exe- I . Sendo dever do. Podel' Público au·
clltlvo .a abrir, . pelo Ministério.' da 1958. -Georges Gavao. xiUar as entidades que colaboram nlt
Jlt~tlr.a· e Negôclcs lnterlores. o cr~- .Justi/icativa . campo educallvo sem fins comerciaUl
dito especial de Cr$ 1.000_000,00, des- Pretende-se at-der 'com a propo- opinamosfavor1l.velmente à propo.l.
tJnado a obras de be1lllfl~lIcia da ~" Ção
Confel'êncla de São Vlcenté' de Pau~ sleão e1l1. tela; as dificuldades fman- .
lo, de A-rassua!, Estado de 'Mlms ae- celras por que vem passando ~ As- Desejamos, todavia, oferecer ll.G
rals., Votaram os Srs. Ruy Sal1tos, sociação das Franciscanas Mlssioná- Pro,joto uma emenda tendo em vista
PláCido . Ro~ha. Cunha Bastos, João' rlasde Maria, para levar avante 'a auxlliar outra instituição educatlva,
MII.C"ado, Lauro Cruz. M!gueIL~wlzi, construr,ão do acréscimo do. Externa- sem objetivos, de lucro, situada na
Jaedcr Albergária, Luthero Vargas e l;QAngelorum, para B Instalação doCapltal de Sao Paulo, isto é, a 80.
JOSé Maria. ginásio que foI autorizado pelo Ml1lis-.' c~edade de EduCl~São e Cultura, dJrt.

ter!o da Edueacão e CUltul·a.auto- 1Itlda.!' pe!as Irmas Dominicanas da
SlllaBueno :t:lrand.~.o, 11m 12 de no- rizar,[o estilo que data de novembro pnlao Sao DomIngos,

vemoro ele 1958.. - Plácic!o Rocha, de 1957. Essa. entidade, está construindo o·
Presidente em exercício. - Ruy sem- , I .~ d . ; Colégio Raiuha da Pa~, cujQ.lS edifi-
tos,Re~·lsor. A AssoC aç"o ,~ Franc_scanas caçÕes abrangem as seguintes catego-

COMISsAo DE PINAN"'Ag Mi:<;,~lonárlas de MILIIQ•. f1;ll1dacla.. em rla.~ e graus de ensino: Jardim da
." 19~5, . e legg.lmente constttuída, ad- Infàntla; e Pré·Primário imistosl

PARECER DO RELATOR qUlr.iu pel'sonal!dade jtlridica em 41 Primário e Admlsslio (1l1;S: )5) ,GI':
de Julho de 1935. ,násio, ColégIo e Normal (!e.·ltMntnO) •.

O nobre Deputado Celso. Murta
apresentou projeto de. lei Cjue dec19,- Para se avaliar ela obl'a dêsse !l1'1l- De. ncôrdo com· (} 'memorlal descri.

Prcjeto n. 4-. 282-A, de 1958 1'30 em seu al't. 1~: po de .rellgIOsaS, basta. conhecer de Uvo. e orcamentos anexos. os edl!i".
suas atividades em 1957 e que espe- elos do Bloco Escolar' ficarão em

Autoriza o Poder Execunuoa, "Art. 1~ Fica o Podel·Executivo clCicamos: Cr$ 22.9~5,537,50. Trata-se, pois, de
abrir, pelo lI'linistério da Ju"ttça i :lutDl'lzac1o a abrll·.peto Ministério I - Extel'nato Angelorum - com grande estabeleclmentoeducatlva
e Negócios Interiores,. ocrérllto do. Justiça e Ne'1:6eioslnteriores, o Jardim' de Infânela e Curso PrimárIo. com capacidade para muitas cente:
es'O~cial de Cr$ 1. eoa.000,00, àes- crécUto espeCial de Cr$ l.oDOO.C/JO,C'l O Externato recebe crIanças dB nas de al11nÓs . .'3eráministrado en··
ti7Í1ldo a oàras de'beneficência da em favor da conferência de S[o VI- c'lasse l'emediada e pobre. sino gratuIto para 400 crranças.
Conferência ele SeIo Vicente cle cente de Pa,ulo, de. Arassua;.no Es-
Paulo, dé Arassuai, Esfrldo de ta do de Mi!las 'Oer~I~, pll.ra at~nder 2 -'Curso Noturno de Alfabeti~Cl- A entidade em suas atuaIs instala

0

N!wIs. Gerais; tendo llarecerng aos trabalhos em benef::ioda velhi- ção - Para a classe pobre. 11: fre- ções mantem curso de alfabetização
contrários d~s Comissúcs de SClí- ce. desamparada e menores atando- quentado por moças de 15 fi 30 anos gratUito para ao .alunos, com fre··
de e. cle Finan~c!s, nados",' na sua maioria empregadas dom6s~ quência l'egular, e se propõe colabo-

y tícas .. 1l: inteiramente gratuito. 1'111' de forma mais expressiva em
~RO.TETO N.• 4.282-58, A QUE SE Ouvida a douta Comissão de Sa;ú- Total de alunas matriculadas: 139. fl'.vol' da populaçíio escolar desproV1-
. REl?EREM OS PARECERES de esta opinou cantrál'iamente ao 3...~ Lar Feminino An~el:Jr\lm - da de recursos. Vimos, propor lhe

O C(lnn l~M~ Nacl'onal de'cr'c;ta'. mesmo, p.:ira estUdantes. u.nl';erS!tãriR5 que Iseja concedido um auxilio de Cr$ ,.,,~v _ II recebem pensão completa por preçOs 3.0CO.OOO.OO, "

< Art. l' Pica. o Poder E~ecutivo Em face do Dronunclamento da módicos. d n
(:~utorizado Il. abrir, pelo Ministkrlo, da ComissLo especlfica, o nssso parecer Número' e estudantes: 59.

Justiça e Negócios· InteriO':'es, () cl'é- é pela rejeição do Proleto lIúmero 4 _ Assistência Social Angelol'um A fi,!, de evitar volte o PrOjeto to
;:rfhi:llCJ~9.1 e~~zc~:~s )1,'o~~ OO~~~~r (u~ 4.282, ele 1958. ~wf~sin~~~,~~eg;eE:iern;t~~~~ m~?~ ~~~IS~~~igf: oap;?e~~e~~o, a p;i;o~~:s
IConferênclllr:1e São Vicente de Paulo, Sala Rê~O Barros,. mn 11 de de- de visitas elomicillares distribuindo aprove este órgão tecnteo o substl-
"ide Arassuai, \lO Es~ado de Minas Gec zClllbl'o de 1958. - V1Umo de Car- refeições, forneeendo roupas, unlfor- tutlvo ar~')~o. ,

1l'aLs, para atender aos trabal!l<lS em valho, Relator. mes e material escolar etc. Por Sala Cmlos PentOto, 28 de outubro
'beneficio da ~lhlcc de~amparada e meio ainda do Ambulatório da Cruz de 1958. - Lauro cruz, Relator.
'l11enOr(d aoondonados, PAlIECER DA COr.nSShO Vermelha. ql1e func[ona no prédio PARECER DA COMISSÃO
: Art. 2' O aUxUlo de que trata a A Comissão de Finanç8sem sua em salas cedidas pela Associação e A comissão de Educação e Cultuo
2)reoonLe Lei oori entregue à diTeçii.<l 3ô~ reunião ordinária, realizada em que atende dillrlamente numerosos ra, em reunllío de 219 de outubro de
da Ccnferêncla de São Vicente de ~lde ,dezembro de 1958,tll'eSentes os doentes. lf}58, presentes' os .Senhores, DePU~
Ps.ulo, que ficará Obrigada a prestar dS. Cesp.l' Prieto. VitorJno COl-ren, tste Senhores Deputados é l1D\ tados Coelho de Souza, PreSidente.
eontas documentadas de seu emprê- Vasco Filho, vasconcelos costa, Gear· pequeno resumo da atlvldàde das Cardoso de Menezes, Menottl del PIa-
'10' e~s ')alvão. Pereira Diniz, José aulo- Franciscanas MIssionárias de Maria. chia, Portugal Tavares, FonseCa e

, . mlll'f!. ,l'C)!\O Abdalla, Souto Maior, Acredito que esta Casa nlio negará a Silva, Latlro Cruz. PIO Guerra, Cam-
: .Art '. 3' Eita LeI.Cln.t,rc.r.& em \Yt.~.1'1 celso. peçanha:. He.l'mógenes .Pl'ln.cl- estas .'ri!.1l.r,rIOSa.. que ta.n.to vêm fa-. PO! Vergal, OCeano Carleial e Adauc.
IDa <teta de s\la ;mbftcacão. revogadas pe, Nelson Monteiro, Pereira da S11- zendo pela educAçll.o de nossa gente Ito Cardo,90,
.... dls~ICIle8 em contrário.' Vil., Oeraldo Ml\8Carenhlúl, LOpo Côe- o auxilio para a cOl1struçlio do prê~ II.Ilreclando o parecer com sub~tl~.

,Saio. daa Se&86e8, em 10 de JunhO lho, Alolslo Alves,. opina por uns.ni- dlo onde mlnllitrarllo o curso glns.- tutivo do Relll.tor,8r. oeputadoLau· .
... 1958. _ Celso Murta... midade, pela rejelC;&o do Projet\) n~ stal, tio dUio" para. o JIObrt e para' 1'0 crUz., ... ' ,
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Projeto n.4.640-A, de 1958
·lnt.titul . O"Dio, do Dal'b"il'o",

qHe será celeotado. an.uG.!liI~ll!e.
no' nrinieiro domlnfJof:!..o aqO.\i:,1;
tenâ» parecer ctmsràrto, da aouua
são de C"nslitu;cúO e susnr«.

tRO,1ETO, N.9 4.540-A ...;. 1958 A
QUE SE REFERE O PARECER

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.9 O prlrneiro domimmde

aeõsto serâ consldel·ado.·'a pati.r da
nromulgacãn desta lei, o "Dlact'J Bsr
beiro". em homena.rem aos O'4.L2 mnt·
t.~.mnessa proüasão, em todo o 131 n
slI.

midade, pela rejeição do Projeto nll
mero 4.481~58, .de acõrdo com o 11\1,

recer do Relator,· Sr. .tl'ltimo de C~r
valho.

Sala Régo Barros, em 11 de de.
zembro de 1958. - Cesa.r Prieto'
Pl'esidC'nte. - Vitimo de CarV(llhO'
- Relator,

~, resolvell lItllininl,emente aprovar o da COMtruolo, dos respectlvOII pré- lato? Porque .se re&llzou lIIl.uela aílr
Subjltltutlvo ao Projeto. n.9 4.3a5-68, dias e ampllaçlio. daa ifllltalaç6el. 'matíva de Slio João. Bosco, tl'atau
(Iue "autoriza OPOdCl' Executivo !lo Somos, pois, pela aprovação ao do-se desde logo de sanear o arnblen
aJ,brlr pelo 'Mlnlatérlo da Educaçáo I Substitutivo da douta Comlasão de te, trazendo para apopulaçii.o esque-
,CUUI~l'I\. o crédito, especial do Cr$.. Educaçáo e cultura. clda de Povo Novo 11 certeza de que
'·Il.COl>. ()()O,U-i), para aUX1llar a Asso~ J!: o parecer. /llJUS filhos teriam 'a edllcaçãoe, o
~llIçiJ.o das .Franclscanas MJssloná- Sala Rego Barros, em 2 de deaem- ensínocnecessáríos, aliados a uma· ~ã
.:rlllll de Maria; nas obrall do Externato bro de 1008. _ Nicanor Silva,""" Re- díversão para o espíríto e .,para o

l
~elorum'" anexo 11 êste ~~recer. lator. corpo,... .

sala' "Carlos peixoto 1:i'l1ho , em 3 Para completar a grande obra que
'de novemhro de 1008. - Coelho de PAllEC!ll DA cOMISSio é fruto. daaçáo esclarecida do hene-
i~ou2a, Presidente, - Lauro Cruz, A Comissão de Finanças' em sua mérito .padre Honorlno J, MUl'fli'O,
JR,elllotor. 34~. reunião ordinária, realizada em incansável batalhador•. e da socieda-
I 6UBS'IIITU'l'IVO ADOTADO PELA 2-12-58. presentes os Senhores: cesar de bageense que lhe tem dispensado
\ COMISSAO DE EDUOAÇAO E Prieto, Vltorino corrêa, José Fragel· inteiro apoio. cumpre proporclonar
I, , CULTURA AO E'ROJE.'TO 11. Georges Oalvão, Nicanor Silva. recursos financeiros para concluir a
i' NQ .4.335/53 Llno Braun, José ouíomard, Barros construção dos cdífícíos do Crupo

Id t Carvalho, Pel'elra da Silva. Vascon- Escolar_Clsuas depenrlênclas.
O congresso Naciona ecre a: cetos C'c>sta, último de Carvalho, Lo· O Instituto não possue fontes .de
Art. 19 São conc~didos ~s se~~- po ooetno. Pereira Dlnlz, opina. por renda senão as oriundas de contrí

tes auxilias: ors 3.l)QO.O"O,OQ ltI~S unanimidade, de acõrdo' com o pare- butções i espontãncas do povo. Sua
munões de cruzeiros) . à Assoclaç~ cer do relator, Deputado Nlcanor obra deve ser auxiliada pelos Poue
das Franciscanas Mismonárms d~ Silva, pela aprovação do Projetonú- res Públ!cos jâ que é paralela 1t.d;lS
Maria com sede nesta Capital, para tuttvo adotado pela Comissão de Edu- Govêrnos.
a COl~~tI'UÇã.o do ExtClrnato Angelo- tutivo apotado nela Comissão de Edu- Sala elas Sessõe.s, em 7 de agôsto
rum; Cr$ 3,.000.0'00,0;) (três m.llhõe~ cação ecultul·a. de. 1958.' _ Joaq/tim Duval.
de cruzeiros) à. SOCiedade de Educ:t Sala :fl,êgo Bal'l'Os,em 2 de dezem-
ção e Cllltura,dirig!~a p~las Irm"~ bro de 1!l58. - Cesar Prieto - Pre- COMISS.ií.O DE SAÚDE Art. 2.~ A presente lei entrará em
IDOmlnlcanas•. daUmao .~ao. Domi!1 sidente. - Nicanor Silva - Relator. PARECER DO RELATOR vigor na idata de sua publtca-ão, re-
gos, com sede na C'apl~al de ~ao vorradas as dtsposicões em contrárto
Paulo, para a. eonstruçao do cotesio Projeto n. 4.481-A, de 1958 Há. uma lei dlspondo quanto à SFlla dasees~ões. 7 de outubro de
!Ralnha-.da paz. concessão de auxilio a Institulçõo;;; 1958. - BrasilioMacnado.

to Autoriza o Poder Executivo a al,rlr., I ti" A n . . ver ê ontanl.••_. "9' """ra. atender ao dlspos ass s .ene a..s. osso., ~ »" - Justificação
.... - "..... fi P der EXe pelo .Minislél'io da Educação e Cul- zação que se pretende contemplar 110

no' artigo anterdlor, cab~l1' °pelo MI: fura, o crédttoespecial de...... projeto é daquelas a seremc.atendí- Insplra-ze esta prc)'oslção no rec,.-
cutívo autoriza o !'!: a , " Cr$ 2JaOO.QOU,(I~, tiestnuuio as uora..s O t nheclmento àqueles oue. muuesta. e
nlstlêrio da X;;dUIcadçaocre~ C6u~~o:: do Instituto São Pedro ele Ed~,,'('- ~~s, U~lIro~re~i~~~,enote~~~o ;~;~~;l'~ anÔnln1amente. se dedicam à pl'OnS-
4:rédlto especm e ," . .• ção e Assistência (I. S. P. E.' A.) . ..ão de barlleiro .. Nln"u~m d~s'onh(!-

milhõ de cruzeiros) , contrá.rio.. Salvo. melhor .juIzo. - ,
,(seis es' . da. Clidade de Bagé. Estado elo RIO Sala Bueno Brandão. em 12 de no- cc, na vida rti1rla" os sCl'vicCl" pres-

Art. 3~ AS entidades beneficiárias Grande do Sul; tenelo parecc"es vembro de 19~8.- Ruy Santos, Re- tados à co1etivlda,rle 1'0r pll"tc ·d.'stll
dev.erão requerel' o ,respectivo paga- contrários elas Comissões ae Sallcte 1ator,. laboriosa classe, roue n~,o m~de es!·~r-
mento, apresentando plantas e orça.- e de Finanças. PARECER DA .OOMISSÃO ços .' no sentido de proporr,lc\,iar a"'~
mentos dos edlflclos a serem COM- roue dela se . Serlrem, I) melhm' r,'·n~.<\-
trUíclos, e prestar. contas. dentl'O de PROJErO 4.481-58 A QUE SE Em reunião desta data a Comissão menLo, desdobmnc1.o-se. em sClUcit.udcs
dois anos após o recebimento doa jl,U- REFEltEM 08 E'ARECERES de Sliúde aprovou parecer do Senhor ea.tet1Gôes multas vêzes não corrcs-
~llos. Ruy Santos ,contrário ao projeto pondldns.

, Art 4q Esta lei ,entrará em Vigor O CongreSSlJ Nacional decreta: n. Q 4.481-58. que autoriza o' Poder Testeiullnhando o desaprêco llue
:na data de sua publicação, revogadaS AIt. 1,9 l!: o' Poder .EKecutivo·au- Executivo a abrir, pelo Ministério da e'lmumente ôlspen.~am o,s que Ull! sfio
i1S disposições em,. contrário. todado a abrir pelo Ministério da Educação e CultUl'a, o crédito espe- ohsen.ulos~ment.e atendidos, é CjUO J)!().

Sala Carlos Peixoto Filho, em 29 Edllcac,lio e Cultura ocrMlto espe- clal de Cr$ 2.~OO.OOO,OO, destlna.do curamos etrav~s.êsse Projeto. J),e~t1
(Ia outubro de 1955. - Coelho ele clal de dois 'milhões de cl"Jzell'os àS obras do Instituto São Pedro de '-Ilar a c1as,,~ e seus di\'MS .lllt~~rR!l
.souza - Presidente. - Lauro Cruz (Cr$ 2.000.000,00), destinado às obrRS Educação e Ass!st,sllcia lI,S,P.E AJ, tes, realcando SI'8f,<1uallcJadeAa fim

, "'"I tar d tlt to S- P d da cidade de Bagé, Estado do Rio de crla~. um ambIente propiCio em
\- """ a . o Ins u ao . e 1'0 de Edllca~ão Grand,;: do sul.Votal'am os Senho- 'que melhl1r possam desctullcnlmr oa
,,; COMISSAO DE FINANÇAS e AsslstônClla (I.S,P.E.A.), da cida- res Ruy Santos. Plácido Rocha; misterosde slla t:Il'Onr;s~o
rI pARECER DO RIi:LAtoR de, de Bagé, Rio Grande do Sul. cunha Bastos, João Machado,' Lauro A IdéIa de se Instituir umn data tio
IDa autoria do nobre Deputado AIt. 2.QRevogam-se asdlsposlçi)cs cruz, Miguel Leuzzi, Jaeder Alberga.- ano "MSl. o\le..nela se reconhecam Ás·

Oeorges Galvão, e devidamente jus- em contrário. ria LuthcI'o Val'gas e José Mal'ia. .e~ atr!b'lto;", a que fa-:elnos menção,
tlflcado foi apresentado à conslde- Sala do.s Sessões, em 7 de agôsto' . . nn<f.a m,~.fs JIIsto e ollorl;utlo.
ração da Casa o Projeto n9 4.335/58. de 1958, _ Joaqui7lt Duval. Sala Bueno Bl'andão, em 12 de no- Por outro J0.(1), a declicacáo :to ti'nu

que autoriza0 Poder. Executlv~ a vembro de 1058. - Plácielo R.och(/" balho. flue s~ oh~orva d~n!.I·(} da. cl,,~-
abrir pelo Ministério da Educaçao e Ju.sti/ieaçi1o 'Pl'esldente em exercício. .RuY se, tp.ndo em vista. RG t1:J,rl;lcu!arld[l-
Cultura um crédito especial da quan- O Instituto São Pedro de Educaç:io Santos, Relator. rles rJ" servlcl'l. IlOr si só. br,sLa para
tit10 de três milhões' de .cruzeiros .(Cr$ e Cultura (ISPEA) é' uma socieclade COMISSAO DE FIN.II.NÇAS'llstlflcar plenamente, a presClntc in;·
3.0" i).OOO,O'Ol. rjara auxiliar a A.ssocla- ' . elatlve.v. civil, com personalidade jUl'idlca•. de r: i os p~trt ri t b
~~ri~a,sn;~'a~g:~a~~ :1;;;,~~~~ia~g~: caráter beneficente. e educativo. PARECER DO RELATOR nei~~~s' n~o' ~~:clj:r <1~e l~l~u ~~: rH~:

C lt 1 Seus serViços são Inteiramente gra- O nobre deputado Joaquim, Duval geriria. pelo menos' cor.corl'~l·â· oa!:1\
Jorum, desta ap'a, tultos. apmsentouprojeto de lei que deter~ 11ma 1'lle1hnr CO~'"r('",n;;;n d'l cl:~z<.~.

Ouvida o. douta comlszão .de Edu- Visa a formação integral da .1u- mina em seu al'tigo1.9: trazendo aouela; I''''COl'll'l?IlSa mO:'al de·
'càçào e Cultura, exige o nobre rela· ventude sobretudo da mais abando- "Art. 1.9 É o Poder Executivo au- oue tanto nece~~ít.rt para prosseguir
tar; D.eputado Lauro Cruz. ,a a~re- nada. Mantém um Grupo EscoLar torizado a abrir pelo Ministério da na su~' faina c.'I!"ri~~, "'~l.a rl'lS 111il.~S
sentação de plantas, especlficaçoes, que, atualmente. conta com 437 lllu- Educacão e Cultura o crédito cspe- e:m~ativ3~ e sem com;:lensaç;)cs cn:'~
memorial descritivo. etc .• tudo refe- nos matriculados. Anexo ao Grup() clal de dois mllhões de cruzeiros l'~S')o\'"'1ellt,,s.
l'ente à constl'\lção que. se pretende funcionam um curso supletivo no. (Cl'$ 2.000.113{),O()) destinado 2S obms Instltuinrlo!)Or lei o "DJa ·{}1)1'l1l".
executar, com ~ aUldl~o pleitea~o tm'no pnra adultos. com 52 ma.,rI-

1

elo Instituto s~o pedro de EduCllÇflO beiro", rora enmcmm'ooáCl (;~, '"Xl::l'
atraves do referido prD.l,et.o .. Satls- cuias e um Jardim da Inffmcla com e Assistel1cia<I.S,P.E.A.l. da.cída- ~entes l1eRsa at,ividade, nratlc8.r:\ o
:reitals, cPle~a~en.Ttelcnasl'caeXlcgoe2'fClal'n~edaso-.[38C;lanças . Iele. de :aagé, Rio Grllllde do. Sul. .. Congre.~~n Nacional. um af.n de ..h:õr,l~
que fi. oml~sao ". , .• ,. . "ro., ~t'l'V;l1d'l cnm" "stimulo ti. todos
verlflca dos documentos juné,o~ ao O Instituto mantém .ainda um Ouvldn. a doutn Comissão de que J.lda'll n!\. l)\'ofissiíl) ,
processo, houve por bem o m€,llciona- curso de. c6rte e costura, bordados Saúde, esta opinou contràriamente !'laia dr •. Ses.<'ies. 1 dA outubro da
cio relator ~ferecer um ~t\bstitutlvo, a máquina e a mão, tricô e arte ao projeto. 1~5q. - J3rasi!io .~!ar1la(1o,

com o. ohjetlvo de se ab!·ll'. também, culinária com ll. matricula de 125 Em fa,cc do pronunciamento da 00MIS3AO D~ C('\~STITUIÇAO
'11m ,crécl1to ~speclal de. 19.ual lmp?r- alunas adultas. Além destas atlvida- Comissão especifica. o nosso parecer :E JUSTIÇA
tllncla, ou selam três mllhoes de, ClU- des o Instituto. proporciona .or!ltlea é contrário li aprovação do Projeto
zelros rCrS 3.(JoOO.C''Xl,(J~·) à SOCledfl- de esportes, de [eatro etc .• tornando- 4.481-58. Projeto. n. 9 4.64(}-58
de de Educação e Cultura, com sede se um ponto de atração social para Sala R.êgoBal'l'os, em 11-12·1958, PARECER DO RELA'fOn
:na Capital de São Paulo. o populoso bairro "l'ovo Novo", da _ Vitimo ele. Carvallu), Relator.

Com o Substitutivo, foram apre- cidade de Ba!té.O jornal "Correio _ O emInente deputaal> Sl', :SI'asiU/)
sentadas. igualmente, plantas e me- do Sul" em ampla I'eportailem sObre I'AnECER DA OOMISSAO Machado !-Teto é autor .doproleto I'nJ
morlal descritivo, referente ao esta- a. ação do Instituto escreveu: A Comissão de Finanças em suo. tela, o.través do C1ual procura Instituir
belecimento que está sendo construl- "São ,roúo. Bosco dissera certa vez: 3.6. ~ reunião ordinária, reallzada em oUDla do BarbeIro",
do na c,\pltal Paulista. Quereis recrlatlanlzar uma cidade 31-12-58, presentes os senhores: ee- A iniciativa p da uR.ture~a (tos vii-

De um modoseral. t.odos os esta- abandonada e anllrqulzo.da? . sar.Pl'leto, Vitorlno Corrêa, Vasco rios que esta Comissão tem reclI~ad()
beleclmentos de eMlno particulares, Fundai nela um Oratório FestIvn, Filho. . Vasconcelos Costa, .Georges p~lo motivo de não constltuircm es~
notadamente os que são dlrlp;ldos por li: o, !l1stituto é Isto: um Grande Galvão. Pereira Diniz, JOSe Guio- sas th'tlltOBJções mElterial legisil>tivo da
:religiosas mal'ítêm grande número de Oratório Festivo. em.. 101maçliot mard, João AbdaUa, SoutCl MlIior. competência do Congresso. ,
Iillunas, ;;:ratulto.mente. . Se· alguém voltasse agora. 0.0 "PClVO Celso Peça.nha, Hermóllenes. 'Prlncl- ll'asas ~l'oPOSições repl'esentnm atos

J!: justo e Indlspens6vel mesmo, quo No~o". principalmente a08dom\ng08, pe, Ne1Ion Monteiro, Pereira da SII- de cortezla ou homenagem e podem
\')S Poderes Públicos Iluxillem tals~ es- ficaria. surp~ 10 verillcfo1' o JII.'O- va, Geraldo Masc&renhu, Lapa COe- ser adotadas pelos próprios tn'UpOli 011
tllbeleclmentoll, notadamente na tue 81'_0 1111 existente. ;z porque tt1l!o lho, A!o\Ik) Altel, opina, por unanl·catcKorlll8 &OciRl.s Cl de trabll1hu., ' . . ' ~ ..
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,1:JJ2"44 ;Sábado 10 D'AR'O.DOCONOR!aoNACIONA~ (Seçlo 1 ,
I~r/~.l~~~,,_ 'e. ,'. ri = .'.

:fid~;ir~prioÓovêrno,~elo ~C~'eto nu- MO reflresenta alheamente; 4 1W caram noti<àa a1nguJar, relativa. a 1a.to 8.· 1 fichas D.o14, que comPnl":
~·~::.42.984, de 3 de 'Melro ue 1958, protesto mudo, mas signIficativo. Que se.deu na Cidnde de Ollmpla, no "em haver comPI.et.ado o CU1'8O m60i..
,\1DItJtu1u o "Dia da A:breu3rafm",tm !>.cidade foi surpreenddida com EstAodobandeirant-e:llMJ% de reprova, dio, COO1 flrmaa rcconhecldu. "
:'i,'llil!meimll'em ao ProfessOr MM'.lcl O:as enorme aparato de fôrças,dando a çõe8 na Escola Normal Livre de Olim· •... I
5:.:"Abréu'. independentemcnte: de uma Impressão de um movimento revolu- pia. Todos OI! alunos que prestaram ..9." ··Certlfieado .4. ooncIU8Il<1.del
~~~rizaÇãO do Congresso. clonãrío: mas simplesimpressáo.por- esames foram reprovados. ClUl'80,
~~f;ti\NiiO se discute ou põe em dl1vida 05 que aíndaestava; ",ivo na consciência O que nos causa últlma.m.ente - Além de trazerem ateatad08 de quo'
:,;;:láobres prop:ísil;oa do. autorem llt::"eJar da nopnlação o nconteeímento Intel'- digo-o· como professor que fui e 80U completaram ~ cursoo médio e glna.-)
ilf!ajam hOl!lenageados os modestos no- naeíonal que empolgou o povo cubano do glná.slo, emtJl'll. no momento ncen- síal, alnl1a devem apresents.ratest&o I

';"~mens 'da tesoura. tles merecem essas Não desc'lo, Sr .Presid~nte, que o clado ..., é que o numero de.reprovll· do de conclusão de cursca, I.sao, emJ.
;,·,:.·.i.:bom.enasens. Isso será. pos.ível fa·!.er. Pa!~ se.ladomlnado POr certos movi- ções eontínue tão elevado, especím- pcrtUl/;\.'As, chama'H p~eon8Bmo. -.;

. ." men..tos revoluctonãríos ou de "'rotesto -ente com retacâo • "uas dlscIplln" ,f;:atr.avés e dentro dos propríos orgoos ... .u ....,. .~ li . - O Sr. Frota A.uutar..... Fellzmente,!
",de· classe a que estejll.ll1 Illlll.u03 os l""p'erlrlaOllc o Govêrno tomasse pro" - Matemática e POl'tugUês. Nào creio nAo exigem estampílhas,
'."_bob·os. A classe pode escolha o vldênelas \lrf~ent:e~ e en~rS'lcf\s para quc os. aíunos vestejam errados. 1'i(lW O SR.. CAMPOS ..···."...AL _ Ma..
,.-1 ..' oue 1!1tos como aquêles de Cubanlio tlio OS '.lun~· 'têm raaao porque .,~-,i;..aeudla característico. que piJ...era ser eszao, u ~ <.... """ w exi~em reconhecimento de fIrma, mrll
'·'!o'mesl'!1o índícsdo na propo:;ic;ão, o empolgassem o povo brasileiro, vivem numa. epaca nova, & época do nobre colega. I.
.;tl."domingo de agôsto. Sr. Presidente, 116 ccnseqüênclas dn avião a jato, dos satélites artif1clal.S,
., .. ertseeconômíca noa preocupam multo. das srandedconqul.5tas da. ciênctae, 10,8.requerlmento de lnscrJçllO: :

O projeto não encerra conteúdo jU- Oe5e.favamos que o Sr. Presidente da logo, do oensamento humano, da ruo· 11.° recibo, taxa de inscriçAo: I
·.r1d1co oue reclame um pronuuetamen- RePlÍbllca desarmasse os eôllll'ltCls e soüa hwnana" Quem estã rmuto atr&- 1~,8 recibo de pagamento da ta-
·;,to. do Congresso. Não envolve.•naté- nos tirasse essa apreensão. ParR Isto ,'S8do ê o l~gime educacional do nosso && L1ecnlouro:
:.rJadacompetência legislativa ·dêst~. bastaria que S. '!!:lt~, com a sua.auto- pais. Muitos protessõrea e especial- 13." titulo .de eleitor:
:::Eín casos semelhantes, esta Comig- !'idade - Se ~ que a tem _ imp'dlsse mente o };j;r.1.'3térlo da Educaçao jul- 14.o ateatado d. Yae1n~1o anti•.

:.do· já firmou critério l)ueainda azo- a manobre. dos intermediários, a in- ga.!l1 que I&Jnda estamos em 1920, e, Y&rlóllca: •
," .ta.deve ser adotado, conslderll.l1uo 11,- terf~réncianos nell'écios oue vem. cada 1'01' isto querem forçar êsses alunos. 111." aobreugre!ia....

juridJco ou sem objetivo. vez maIs, nf<ra.van<1o 1\ aflição de nos- jovens, vivos, inteligentes, ue uma . .
, :!. o }:Il.recar. ~a I:!ente. Os crimes impunes, prove. época inteiramente nova, a ll~ sub- Deve ser a biografia do Abreu, se-

..' saIa Afrllnio de Melo Franco, em niente~ do,s 1nhulosll.s n~~ocint.f\s de- meterenl a uma antiguiGade, a um nhor Presidente - n40 entendo bem
··;4 de 'dezembro de 1958,· TeixeIra n1mcln.das a. todo momento, '\5 pró- sistema arcaico, obsoleto.. Eis a razão disto. Estilo, corno se vê exigindo dOll
,Gu~ro8, Relator. nr1nas na admlnl.tra~ão })ÍlblicR, tudo por que alunos e professtlres não lle moçoS o atestatlo de que nllo sofrem

Isto re13resente. alguma coisa que deve estão entendendo, na. hora que passa. dOI! pu1m6es. !l' um absurdo. Ama0
pAROCEll DA COMISBÃO im!lreSs!onar. Não são os alunos que devem r~í\re' nhA pedirll.o a josuégrafla para provar

··A Comiss'o de Constitui ão e Jus· dír ao pl1.Ssado, estudar prograltl:lS que o homem nAosofre do e.sUlmago,
I. iAça. em re~niã.o de sua T~rmi\ ":B'~ :84. dias o nustre Presidente da inlitels, vazios, .cheios de bobagens, em matéria de· fome, a luterogratla
~'rea1lza.da. em. 4-12-58. opinou, uns.n~- 7e~:~~h?1~~~~~1 Win~1roo, f~~lo~l:l~ pobres de conhecimentos moderllos, para mostrar que o c1dadll.o estA.tra
;,.D,:Iemente. pela rejeição do PrúJeto da dm i - , Ao contrário, é o ensino que tem que tando cio rejuvenescimento do couro
·,.~lmer04.640-58, na. forma do pr.!'Lcer . fi in stracao. denuncia 1")b.Jca- evoluir, proiJ'redir, acomplln!lal' a cabeludo. Talvez venham a pedir.
: do. Relator,presentcs os 51'S. n"pu- mente o regime de proolnas 1'\0 Ló1de marcha natural das coisas.ASBlm novalsgra1ia. para medir a extensâo
·.,.tados Oliveira Bl'ito, Preslcll::1'te _ Brasllelro e Da. Costelra. Pergunto: como não se pode mais .vir de São das perna de cada cldadl'1o e a pele
~Tei"elra Guelros, Relator _ Bilae quaIs.. as prov}dênclas tomadas pelas Paulo ao Rio nas antigas. Cl!1;gêllCiaE< gra.1ia- ~omo beomdlzll.llul um cole:
-~to T Dut •• autorllla.des 1mbllcl1s, pelo SI'. Mil"Js- ou em carros de bois, também "lão i t h b11ld d d.r... ,... arso Ta - ClceL'O m "?. tro ela Vinr.ão e Ohra.~ PúbllcA.8, ou se podem usar mais os velhos pro- ll'; - PIIrll.. aqu la .~r a a a e ~

:. ~:~~~doK~~ilo.- Milton Cl1Jllf..OS ~ !1t(?lho!', pelo Sr. Preside11te da Repú- gramas arcaicos de ens;l1o, que não 'PilS, em matéria fu.ebOlfstlca.\
. Sala Afrânio de Melo Franco, 4 de bllca? A denúncia continua de pé, mais despertaminterêssem algum dn Isto no Rio de 3anelro. Isto no Bra-'
dezembro de 1958. _ OliveIra Brito ln:,tllreesionando a todos. e' as p.rovl- parte dos estudantes. sU;· Temos que 8lllr em defesa d~
Presidente. - Teixeira Gueiros, Re~ dencias ~Ao foram tomadas. . Sr. Presidente, quem tem o cuidado juventude.. Vamos crlll.r facl1idll4es.
lator. ti uma entrevista do futuro Go\'er- de anllllsar Várias das disciplinas ado. para 08 moços entra.rem ))IU'lt as 1a.-

O SR "n"'STD"'NTE· nador d.o Rio 0rande do Sul, o Se- tatlilS atualmente em nossos colégios, cU](lades.I numpo.!s de .nalfa~tos 00-
. 'co To L "': nhor Leonel Bnzzolla. que, 'e!l\bora entl'i: elas a ~[ate!1lática,.a História 1:". o IIOSSO. Durante o curso sim,

&tá finda a leitura do exp~dle.'lte confirmando a denúncia de Droplnas lia Civll!zaçã<>, a Geografia Geral, no- a.pertem·se Os D.lunos, Durante o cunl-
IV na adminlstrn.cão "Í1bl1c~., exclui dt's- t~ que estz.s matérias nl\o e.stâo en- culo, pode-se saber quem dá para os

. sas l\~usaçl5es o LóldeBrasileiro e n quadrados· no ritmo moderno .. A lU- e"tudos e quem nflo dã, quem gostll.
. Tema palavra o 5r,Frota AllUiar ('JOS~lra.. justn·m~J1t.e as cO!l1T)lI.l1hias \"1)1.tude de hoje é muito diferente. da 4eestudar e quem não gosta, qUeJI\
. para uma comunicação. .' f(\Có,"h?'ad~s· Ill'lo Cel. ;'\Aindello. Na 1l~ trinta, quarenta ou cinquentl!. anos quer continUllJ' e quem nl'1o quer, quem·

.0 SIl. FROTA AGUlAB.' ~r p!'ill. II.dmlnlstrae§o pl1bllca, M d1- llo/rés ...E' praclso um sOpro renovador tem fOrça de vontade e qUe:t!l nAo tem
"!l'l~enClll llUllnto a es.~as imputaçõps, 1·1&'3(> 'tudo... NAo se deve fll.Zer, porém, o que CIltão

(Para uma comunicação ..,Sem ~9J a ve
lsrdt91e

P oue a\!;mma eol$a de ::!r. Presidente estive conversando fazendo: criartóda sorte de emba-
t:evisão, do oradOr) _ Sr. Presidente, o re ex· e neste Governo. . .h~ poucos.,dlas,' CDm um jovem·qu~ raço num paf!d. analfabetos para. "
o llue m~is preocupa o povo braSileh'o, . Assim, não teriho outro caminho VIIi fazer exameâe admissão numa fil,. Juventude pOder estudar.
prmeipamJente a Ilop:llaçáo carioca, "endo o de alertar o govêrno ~ pro_cuklad;; de nlvel superior, aqui, l10 Rio Sr. Presidente. sei que a minha vO.i/l
é o alto custo de Vida. Ninguém su- t?-Rtnr. Acredito mesmo C!ue o Sr. Pre. ele Janeiro. Este jovem é como qua~ é como a de João Batista, Clama11lts
porta mais asconseqüéncias dos erros S1de~te da R.epúblka. a esta hora não !t todos. os outres, vivo, intelIgente, in desertis, sei também que a nossa.
dêste Govêrno, este.1amllls ouviMo coisa alguma,. já moderno, respirando o ar das últimas reclamação n.ão vai além da Praça 15,

Continuam as elevl1Ções dos preços ~ue S. Ex~ vi~e sempre préSRlonado CI r.quistas do pensamento humano. E' P01'CjUe .0 Dlã.ri" do congresso - sabe
das u~1lldades, como por exemplo, o nr fáreas OCUltas: Quando não pela 11efamma modesta,Luta.com duas V. Ex." -ninguém lê; é difleU el,l
do açucaro F!. o mais grave é que, en- fõ~ca das a!'ll1as pelas fôrças econõ- dIficuldades: primeira, a sua manu- con!rar qualquer coisa nesse Diáno
quanto o~ Interessados l'esistem no m.nas. (MUlto bem) . tenç!io em nivel condigno de estudan- porem, cumprO o meu .dever, pedindo
aum~nto Já proclamado pelo Governo. O SR, ARl PITOMBO: t~ pois que, financeiramente. é pobre: ao llustre e t:minente Sr. Minlstro 4a
o açucar falta no mercado Há difi- (Prtr u segunda, OI! gastos para. a simples ins- Educação que proteja um pouco a mo-
culdade em obtê-lo, e as :Lutor1dades vis - ::o ma comunicaçào - Sem re- Cl'1çlío no exame, OI! quais são enor- cidade que quel' estudar, num pais da.
competentes cruzam os braços Impo. d ao ta Orador) - Sr. Presiclente 1ll~, Por exemr,lo, são ne~ârioB os analtabetos. (Muito b.em)•
tentes. para resolver situação tlio cU!i- p~r:cr.s I reunlda presentemente, 11~ seguintes documentos, para0 aluno O SR, C' RVALHO SOBRI"'HO',
en. . dente ~a ~~:~~~ com ois~ Plcul- Inscrever-se no vestibular de wma fa- ... l,

Li hoje num matutino que o Ins\i- ne1ros do Norc1estê aG:mve~l1 pi~1~; culdade: L". - certidão de nasclmen- (Para uma CalltU/licaçilo - 8etn
tuto do Açúcar e do Alcoal resolveu elo alto manclatá!1o do Pais melhoria to. (não aceit~"m fotocópias nem pú- revl.sã.o do orador) - Sr. Presidt!11te,
dispensar as usinas do débito de 150 pa.ra a situação da produção açuea. bll-ca.s formas;) 2."- Quatro retJ:atos fl{)nfcsso·me verdadeiramente lmpre
milhões de cruzeiros de taxas que de- ~lra qUe neste momento é m·ulto 3 x 4;3.° - carteira de identidade; s10nado com o que acaba de dizer o
veriam ser recolhidas àquela autar- gl'ave. ..0.., Pl·OV:J. de quitação como ser- Deputado Campos Vergal.· O assUnto
gula. v1ço 171Uitar: de qu.e venho tratar é outro. Não

Ora. Sr. Presidente, diante de l:m- Ninguém Ignora que o Nordeste tem li.· At.estado médico, em papel de sei,p<>l'ém. como posso. furtar·medO
1a benevolência, penso eu, não se jus- .no ~ucar li sua 'principal produçlio receltuá:rio, com firma reconhecida; seguir. a deixa do DepUtado'campo.
tlfica neste momento de crise a resis- e n(1O é possivel qUe se deixe de fa~er 6." Atestado. de1done1dade moral flr- Verga!. ,
téncia por parte dos interessados· em no monlento a revisão do seu preço, mado por duas pessoa.s e com firma Falou S. Ex." do rosâ!'io de aael'!.
não aba.stecer o mercado. );(,1.', caso contrário, teriamos a de. reconhecida", ficios, de penitênCiaa que os candio

Cluemsofre é o consumidor. DerIe, . datas ao ingresse nOllesláglos supe.
rJltimamente•. outro aumento veio Noo sel bem o Que vem (l ser isto - rlores do ensino nO Brasil têm de fa,.

desfalcar !lo economia do povo cies- Estou ,certo de que o Sr. PresIdente todavia eltlget1l atestado de Idoneidade zer, tRlvez liem obter de anlemà() Ilqae.
ta cidade: o das tarifas de bondes. di'\ ,Ret'tlbllca, que vem olhando com mO.1'al - porque o conceito de moral las indUlgênolRS pl~nár18B Que o surdO
As autoridades. para justificarem me- CIll'.llho os problemas que afllgemA é muito elástico:' cada pessoa, cnda blmbalhar dos ~inoll, da Cateural de
d1da tão antipática, afirmaram - o NncAc, darâ gan.ho de causa aos USI. grupo, cada povo tem o seu. Salomão Slío Paulo terlh dado ao Govêl'no do
que é um absurdo - que tal elevação, nelros do Nordeste, Que visam unlca- - dizem - tinha 300 concublnllll,. e Sr, Juscellno Kubitschek. .
em vez de prejudicar a bOlsa do povo, mente salvar a Pl'oduçilo. açucareira IEJlO ~l'a mOl·al. Na vell1a Turquia., um
.. beneficiava. daquela vllllta regl40.. Esta, .a nossll homem poderoso possuia tantas mu- Mas coisas piores OCOlTem nO Brasil,

. eS1'lt'rança a fim ele q N d t lhere.s Q.I;nntas pudes.se manter, e l.sso Sr. Presidente. E ,-correm precl8a-
8r Presidente jA anunciam outros 11' . ue o or as ê era Dloral. Entre nóS, jovens de 18 menlO no. Banco do BrasJ1. 11<> eetOl'

aumêntos:o do' preço das paSsagens 11 .1' /li. venha a di&solver. (Mufto anos são. obrigados a apresentar ates- do financiamento., Porq~e, RlJSlm como
cl!l6n1b\1i 9 4. 10tacãQ. AB autorlda. tllll'/JI. tadG de que nAo slío pernlc1osoll, pe- se ~xlgem n~estndos mIl aos que 1111
eles municipais estlío cstudLlndG •.. O SR. CAMPOS VEIlGALl"lgosos às 1nst1t(ll~OeS ao· rê"'ime k querem matl!cular nOS cursos Q'lna-
Isto quer dizer. que brevemente serão ' d .. • siais naQu~le Ba lCO se ell\De paro.
C·oneedidos. (Para uma comun'''''''lio _ "em ri. Rep12bl1ca pro pu or como I1zam os' . '. o'.

"'~y .. la.tinos" 08 que pleiteiam um penhor agrlcola'
A popu1acão carioca l"ecebeU o 61tl- VioI/iO l!oOraliOl') -Sr. Pnsi<lente,hl'l • . . . ou pecuário, Ul'llasérie atClrdoal1~ de

mo aumento do preço das passngenscollsas eunosas no ensino brasIl6\l'O. ,/.0 Fichas n.' 18, que ~tem d·~cUmetlt08, qUe ecm~ça .pela certidlio
". bonde com lndJterença, Mas isto J{)l'Dai~ de São Paulo e do RIo ]Jubll- ter cursado o wlriasial. de Idade e hoje va~ até .o alC8tndQ
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de áilteéedente.s .pollclllJs. Ora, 1.\to bremodo.. êBSe, .p~ocedei:nentogov.er-I pl;Oblemas•. da.AD&úllt.la;.Que ,1ICmpre. ~ado tim dUtcU.,situa;ll.o .,."lem lUZ.
ltioBti'1l. bem, o retrato· pequeno . do namental exatamente pO~l}ue em. dJ}ilI viveu.e continUa Y1vendo. ;.lL;. despeito senLAgull.e. Bem outros ..serviçOl pú
:Brasll. .pequeno nas SUM, inferLatl.- recentesvaínda desta leglilla.t).lr~. .nõs, de ..todos OII,"esfOrços I'1l1.rlotlcus do bUcos...pergunto ..a V. Ex .•,:~. _. De
dade.i, pequenO ras, suas mesquínne- Deputados .aeata ,Casa, do CongrC;'50, i Oovêrno, preoisa,,, da. cocperação.. da pois de. quatro anos. de 'gov~rno, .cio
ElUl,·pequeno ncaBeUs deslizes, E, ,M tivemos oportunidade de travar- CoI1~' unidade de ·pontos de. vista, do maior Sr. PlInlo.Ramos .Coelho, .nue .obte
Vllzzs,. chega a repercujír nesta ('asá, tac~o, ,relte1'lI.daS vêzes,.l1aB dlVe!Ml~Ienten<umento\ detados .os hcmens llU· ve verbas de centenas-de .IlÍilhOes de
tluando . nóB ..aqui, .ccmprimid,;s . peloá sa.las das nossas co.m!J;s.'.'.6es ,té,~nwl'ls, bllcos, de todos, os. lIue,na uupl'eltsa; .cruzeiros, PIl.da S. Ex'~. coloca.r. á!1;UD.
~ai'Iid'õs ou .levad~8por outros ca- com.;o,GenGl'l/ol T;j\UJ;lno E.lItêvão de ou na. admlnlstraçAo" no Ler~!.~)A.tlvo e l.ul!ina Cidade de ManáU5? A 0&
mirihOlS 4~ dl,strRçâo húnian3, 1100S va- Rezende, que, peBsOalrollnte, e ~m Iou' em outros setores da vida publlc~, pitalamazonense comínueu ou n!J-D.
mcs aCOStumando, 11.. permitir. que; a nome. "do. Mil)ls,tI'O' "da; , GUQ1.'l·a, .nClul

1

possam, servír àquela' terra, que tat:- nos auatro .unos de ~"vêrno ,do ..Sr.
COnst1tUlçl\o sofra também os seus SI! deteve demoradamente, artlcu)an- to precísa, .:que ,tàl)to ..<.'eclama o apoio Plínio Coelho, que dJ:;môs, de:,..'alto.
coiãpsce. .' d"Cllm.& C~ma.ra Ilosqeput,ador. a I de todos os prasllelrOll. '. . recursos da tôcbs, as f".cntdRdes'.40

E aqui, Sr, Pre.~ldente,quero. e,llrRr aprovllÇlio,da, .l\!1 ~e Interêsse do I O. Governador Pllnl0 Ramos coe- GOVI!I'110 Federal. Para Isso,•sem ,,;IUII,..!
naquele tema. que vemc:nSti~u!ndo, Exércl~. n8.lioiona.l que proplclava.a! lho, ago~a. tfio,'lslldo pela Imprensa, e.sem água? "V,I n'X.l\ n"onegarã
desde a J.Eg~slalurá PlUlsáda..i! m1nhaad,oçã!l do ,Ser'o?Qode. Fomr::nto A~I"·: que. dêle . se lembrll.lI.11~I'3:s· .para Cll1eManáti., continua .As escliras;:;o
cruciante peregrI119<;ão; v!sand~ a im- ~ola Militar, (jra, .nãa se-com.p~e;tl~e! agredi-lo a propósito de ;nn mc~deI1~ ..abastecímento dáguf\ éprec{trlo; 8
pedir a acumUlação dros mandatos, que .o sr. .Mi~lstro Itenrl'1ue Te:XE.!': te.pe!felt!\ment~ .expllc:l.ll'!. .Per.eJt~· llãQgo!)zao~ov,oM r.t:,...!'~lclo;;,(le, .liú•
. De vez em·qu~l1do, chega Umi.aura r&.' LClt.t._ Ple..ltel~\ .dlr..e.t.3..m.~nte. 1\1.1. P.• 01' i. m.ente. 1ustifJcâ\c!, no ..,.entlUlt.~ nao'l tros serviçliB PÚ.b,I1COS Ind.l.S1Jm.s~v.e ..iI.Bentlmental. de. bandade oU de. espe- ínterpoata pessoa, .1unto ao ,COMtes-1 mereceu. em. tempo abmm, dess•• nn- ' ...." ..."__' ''',

rança como esra que. hoje . acaba de Ílo d,1I Repúbl1ca. .meícs. lel;l\ls eMall ;prensa.doBra.l1.doRio.de·~.·.lls...OSR... JPsm:!:.ESC.U..~A ........ge_
v:Ir de São, Paulo, allUnClal1,h que o instalÍlc50 e li. adoçlio do' Servlço de I' o aplauso e o apolo a. que t~.Z .lUS, nhor Presidehte, a m:l~nf!lca: ~dml
P~eslde,ite da A.ssembléia Leglsla1lva, l1'Oil1ejltn A!l'í:!í::ola,.atrll'l~s. dos que- pois,' tendo enorlDtrl1doo Amfl.,,')!1':s I ....!stre,ção"..qU(l" o ~I·. P.línli:lRalrio,s
eleito DWUto.do estadual pal'~ .'n. PI'Ó- dros mllltarcil, e, PQuaos' dlllS depois, I com o funclona.lIsmo .1111i1.tI'IIS0· cleI·ooelho reallzou n~o .pode. ser ,Gon
~linit.1eg\Slatura e 11ome?d,)Mitll~tl'= S. Exa.,. A.través de me·,1~Dll'p.m d') I sete meses de pagamento, .tendo ~n. tçstcda ainda p:?los scusmâls ~h'e
do TribUnal. de COntM. ..a,' r~I;U\lc'ar, sr.. · Presidente, d.l\ ReJl1ib.llca, ..rea.'uzir cont.rado o Amll,i!:DnnS se.m águ,e, ,sem i nhClS l1dversirlQs pollttc::ls;. .~~Qu
se Já háo r,enunclc.U. ao fUturo. n.u,,- OI! q1la.dros dll.quela corporac1\n. el<fl.- luz. sem tr~porte, sem cr"rI)'o e. certo de Que o SI'. DeputlldoPerel-
dato para:"a~sum\r,a,~u3..tUI1Ç1io dz Mi- tll.m.ent.e os Cl.Ui\.d.ros . r..o.nStlt.'ltrt"'~' el.e I' som '.l1:dmimst.".I:a,)áo., Cl..ua'.se ledll.~.H.i .0. lJ,. "!Lda. S1\V8,. .cU.iO: .. v1o.:.or e, COm!;.. Jatlvlnlstro_ daquele 'fl:lbUnal. .... elementos técnicos cIIPa~es' ele ~rlen·umporto de, lenha, em tr"~' al1f)~ de clade., sempre aprecie!. e :!lJ:'l19.ucU..que

Mas, Be eSSa norlciaauspicbsa che. tal', presidir· e. dlrlezlro SerVlQo da .govêrnoreablUtou o' l:"s~,~(\o;cdeh:o!l .hmbém_.se. jnt.er~.ESa .,.P~lll,s,lurJl.(t
gá, sr.,Pr"sMente..tb'gl! .também çutra Fomp.nf:IlA!(rlcola.. Mllitn.r..... ,; .. ' , ,seu funcionalismo em ,c!la, .reguturi. dos P!oblemas do A!1'U\zcnas..Jlão.,ne-
plo~. que,}'Cvelailma ,siluaçâ" e:cdrti- "AW,.lti-se nessa Itlensarrem r,,,,!.I i!:on.o seJ:Vl~.o de .... transy01:te e, psf;~ ~ar:l. que ..os,.I)sl!:ros .fl.~. ~!;l,n6.11S. onde
;ltuhe Rl1guStlªnt~ naqU?le 1l~311de ór· de ,,:c.'irdo . com ".n.orma.,.técnlcR8;,;<inI1nst. (l'fl.",dofrir,orlflcos, J?!?l'(\ resolver I\1.,,.e.·Il. OOPU1.o.tâO...ob.relra.; ,o.'.n.• 4e .es
g!io. de cQlltrôle d?S_COiltllS q:> 00' nrlltlca militar, as nossas. corpo,'~'OPS o p~oblema da allmenta',ao·tão ,8l'1llêles ,rl'J?",:1).ois n~pessltll-C11 (ta
vl!rrio d(l Estado.OMlnl~tr,o qUe ,s€J~â devem estar. ,c,?nst.lt,utdlUl· dI>. 1<'>roasl . o Sr. Ne(va. ~f'OTélra. -.Oupro. a~$lst~!1cla do;F,.st'ldó; têm hoh! ..e~
em1Jii~ac101r.1p "~i ter .OSl'lt :r~cebê-k motorIzada.. e nao de ,f,')rclls de CAve-I·' al::!'adecer IIS refer~nclas .de V. Exa., I~elp~te_. , tl,'.1J:'\",trmc",D, ' .cpmo, .muit,,!'
apenas um Ministro do. Tr'bu"sl (te l~,rl!l.. Mlls bp'm..conhece'UI>s. Senhor que s.abe j>erfeitamentesel' rec~m'Of'a. (lrandes clda~e3. do ~r'ls!1 ,nfl! "os
Contlis, porl'!u-e. ~s OUtross-els .que r\ll Presidente, da delJrec''l..)~,n do o-ca-l a estlÍll(} que n08 une ·desde Il bal1!'a' ~llem,." Ilul)11i1a!'9,o . moét',l'.'no., reo,:ular,
estlio fa,;tasiac1!'s d,e,.Ministros sno mento do Mlnlstérl? da GlIl'lrrltnes-1 de .iornal no' Fio de JanAÍl'o e estar Ip:rl11an~nte;, Inlntcrrll1"tá, . (I"c1a, . é
P1'ocurad'8r·?s ,do Estad,:), n:s·. quais ta. Casa do Cong~e~.n N"!'lol'a.I, ,!llll'. I semnre nre,~ente· a Rlmpat\a c"m. ql'e C~tto,. m.eqbnt~, o .coMurso. rte .ver
não "ep;o mérito, 1esiF!f19c1Os p~'o l)l'~: 'embora S. lllXa. o SI', 1\n"lst~o d" Ilcomnanhoa toJtorln~l.'. c~rl'clri oro. l'bns"fe4erals, qlie todo. prnr.llfitmoÍl
prlo09y.l!rW' de.são:> Paulo. pelo pró. Ouerra. ,'enha 1Jro.nor a/~du"!lo .do fJs~io~'.l e notmca'dn ,.,r'brecole~~.. 1 Can!!1!2nr. plÍrn "o, Fdado.. ·. m'<l.s sob
p~l~ Poder l';l\-ec'ltNeo, se01 na~sar pelo QU9d..ro de Of!CI.a!Svet.crln:ir!f)S e. ~"11. O SR. ' ,rOSUE' DE SOUZA ..... MUi-I a 11o..nr.adti ~. 1.1.rove..c~ap~... mjnistrR.·lfii.i>
ctivo. da Asse1l1b1éla Leglslallva d'o seqtler;temente, a rcdtle~l:l, dag Vc)"bf1.'1 to obrigado... do Oovernador :r-"lnÍo R~moR Coe-
Esllldo, ,sem traze~' um r.e!.cri"l)'1um para esse fIm lá aSlllMdas. o mc~m'l .' . .. Ih", campeão de dinamismo e de tra-
nial"r, sem, tr9l!i~r. um ,St1Cra!1'entO ocorreu cm relae§l:l. àS vr.rb~$ c1e,(l- . O .~r. Newa.; Mnreir.a, "...... .9l.te:o , ba1h,0.
cOnsHtUc'oi,al·. que pcssa nRl:~lhM os nadM ~. allmentaci\o ' .rios A,nl,mals :lC~ntuar que nuo fl~ ,lul13mellto M., - O Sr .Ppre'ra (ÚZ S'Iva Cam:
foros legítimos de uma vcrdadeira jus- que compõe",·a cavFl.lllrlaml'lltal'.: 'lovêmo do Sr. PUnlo C108!ho. até Ipeão de d~-m~"c(Yjq "dA iJ.,an f 
tlça:. Outro esclareclment" a'le me. J)!'r-. por~ue nlio. conheco emrlet;'l.1he SI1::"I' O SrGurl1";,(' ci~ ~A .' ~o:..ct':

mlto,nesta onortmud!lne,,-tr'lzet: ao adll'Jn!stracao. nem· era. Rqu'"le o ob· h" bA - . 1M/ra·. • o
.' O ~ue Se passa 'il~ TribUna!. de conhecimento de. v.'. Ele.'!.:. e desta .Ietivo do; men.' dl,cUI'SO.' Ref~l'!.rne I"' eco _m o c."we!n:ldC'~ .d~: ;,Ama
CClntas é· de -estat'l'ec-er, sobretUdo, a~o· Ilustre e dout3. CaAA do COl1!!iI'l.'-<:..n;é !I.l1enlUl aolncidentCl ~.lI.verificado., zonas e o COl1Slder? r~a.Ament". do
ra· ,em' que lã s? pretendem nprCVA! nU(l o qúadro de ofIciais; veterln"I'IOS mais pn,l'l'I. :1C'.ment!\-lo do Iwe psra' t2.do .de' ce;bsqualld ,.d.,s. Estou.
COntralOS c!cl6plc'õs de i::brns e. t1e do F.lcp.rclto não se dAstiMm é"c!!',~!- proflifl'~-Io, emhol'lt niio_ ,~~\:l possível IoUV!.l1do apltl te de um .1('1:10 repre.
comprMl, apenas com a1Ustlflcq~ã.., 'vamente !I da.r -asslstên~lf.l à.cavala- lIceji<tr aquela,. orle'ltac3o porque,. sen,ant:; Il,mll~0n.;nse au!' c1tz n?oter
de aUe _êSlleS. COl1trnlCS ~llldarnri Il rIa mllltar, 'mn,g sobretudo .IlRUl:ler- Sendo o Governador. hommn !Ylt!'l~·I~· .Ex' ~ dadt'l â~~.nem 11I~: a c~
c'!tndidatura do Sr. Carvalho'i Pi,;+o .. vlsiono.r, o. inspeclnnaro .stlurl-:nen- ~ente.,.. e V, .E!x:a.a.ralll\de 1~lnssif" Pit,,\ n~m ter !r..z.do m~~hO,l1!t n~la
-Não ,poss" admitir I'!n<e o-sr. Cal'vAlho to de gênero, .. A.Hment'c1os .'lPI'!t as c~-l'1 como bom admllll<tradm''''''1 o ES.!tdo, . Posoo, no. en".n,o.. di/.er
Plnloace!ten TrIbUnal 11p. ~<:nfa.s diversas COl'POrni'ÓeR do, Ex~rcl.,".. de"e l1Rturalmentr. m·eocIiNtr-~e. c~..",oue, pelo, menns, o.s~..~nve~'nB~or
(lemo vai ,rec~bcl'., Ils,slm eoIno re.c?· Assim entpntl~ndo, Sr. "'~eSI~"'\lf.e, () p1'0hl~J11a ,fm.'ldamnnt.e.ld(l·rp,;;pe,r,f) Ido P.,mazonas deve ~_r C~l,.,do mai,o!
berá. um Est!lct} em b,,,c~l'rOt~, com llermlto-rne ~ndereoar '10 1';1·.··.Mints. à opinião livre; e Indc.oendel1t.a d::t 'I reo~~P.:is~ospara. o~~tn.,o . _. ,:";ja
,1eficit de outlse 18 bilhões doe C"U' t.!0, da Guerra, Gel1er"l1 Tle"r!Cll'~ iml'Jr~n~a c. as boas nnrmas nas saas,[ ~" Ex. '., por exen,?)~, one·~ .~.o~o
zeir~s. enC1tla~to por sí. dora cOlneen Telxeh:a LoU, e ao Sr. presltlcn.te ria.. r.e!~.':loescom o .10rnsJl,mo. .,0']019-1 daquela unid...(l_ ch F~d."açDa
eSs!\ turunculo,«? ...1c ,1ânio Quadr:s, Renúbllca. por Intermédio dI' V E':'-I O RR; JOS~' .Dl]) SOUZA _ ,llubl:.ca um:). nm':). palavra: feclepu
honkm que .... B!'~sl1 llã~ c~l)hece 0.1,,- celêncla. ll.p~lo no sentA10 de f'me se i All'radeço !I. V.Exa. oltilv.rt~. Como iI~as. Não Sei bem o (Jue vem a
da; ma.~ que pr~cl.sa COnhecer para reexamlne essa nronoslt1\l'It. a fim de! dl,se, nlnil;uém lamentll n incldoll~S s.r ISso.
nlio'calr numa I,i!ellcldadein~i,)t' ilo rellor cm sel~~ devidos ~lmc'!I'<l~ a si- i mais. do qu~ cu . .1orn'l,Ust~ e Mtijj!,~ Q Sr_. f,,'estor iiíw.rte. _. };;ssc ilcma
l!1ueaqlleJa ~m '1l1e ora estamos vi- tllacão. funcional Aos veterlnãl'!as do: no _Amazonas. '.nl!~ poderll'l l1rp.~end",r li imoral I
vendo. (Mldln h,lm) , Exército, nosslbl!ltando n~o somente! SenM a COl1c1h~ao das homon"> P"-

() SR. uaiEi .ALvirir: li continuidade .dos quadt'os. mns i hUcos,em bent'r,c1t'l . do . ""t!l~o. em .0 Sr· Gurgel,do Amaral ..... En.
também seu robUsteclmellto p:-raou. "! I favor d. li. sollloão dos· :,l'?n 'I.~s e co.. m.. tao., nao deve con.star dOS. Anitls. E

(Para uma crÍmunicai:áo, - Sem oPÍlfs po,sa contar eom Ilin Servico lllexos pl'oblet'lM (lue ,a.fli'{CJ11 no,sll o, curios~, é que, 1'8plto. ve;~\~~a.a o
revisão do ol~atiOl·). - Sr. presiden· de Fomento Af/;ricola Milititr à altu-. terra. sua admJnistraç1io e .seus le· ólgáo cf,'caJ do E,t~da. ALlP~" .0
te, servindo-me da. Ilberalidndecle ra de Stlas necessidades e no:ril aue! gisladores. :Sr, Plínio Oeelho.quando DEpU~

V. Elea.. elt1 conceder-me a pa\a1'ra, o Slltlrl.mento. de gêMr?S ~1lmenticiosl Desejo apenas dizer que a .impren- t:ldo n~~t!i; Casa.. t~ve ojJo;'~~:lll1~[le:
desejo n~sta cPol'tunld",eje tecer ai- se fM!\ com li sllpervi3'lO dc um qu!\- i sit agora se lembra dcmasiadamenle ou. me!l.~r, .ell).sflncI.a d0 entlClll..·.cel
Senado da' República es~enl1cn(!o o~ dro técnico capaz. Ido Amazonas, mas esquece .de aludir ~o:.~o;, vocabu ál'io . com, .~]1"1'1S ne?-
bre uma recent~ menSa\~em p;O\·ema-·. . Ias.. 111 . 'd .0...01..0s.... A~ola. S.11"C. no al,l-
mentl'.t proP(lndo a redw!i.o d(l 0'111.- E' êst~, S~, ·Presldent.e, .~. ~,tlclo que. c! etl. pro. emas, a. ~\"';,"';,~ necess, 11- didoõrgáo ofjcial~ maL~ .eôse ...
dro de veterhl:.1t·ios do F.xQl'clto N'a- ao Sr. PreSld.ente da RelJubllc!\ ~ !1'J I ~s e ,o,nguStias, de ~I.,.~r .I!ue .Ma-O SR.. J-DSUÉ DF. SOUZA .,... O
clona!' . Sr. Ministro .da Guerra. (]t.udo In 115 f.ca, meses, intelIos S_m~lallS- .G.o"le~·n:ldor do .Am::lzonas está rio

, . bem) . porte. e sua popl1la~õ.o sem alimen-, RJo de Janoiro há 15 di":;' J'i:'se jor
:Antes.. co:üudo, deseJo reg-istrar .11 O S JO.SUE DE SOUZA' tos, porque .o. L6ide. E~.asllell'o não In:ll é d~ 30 de d.~z~m);':o.· Qll;ndo.. S-

nunha alegl'l!l e .a minha .~a.tlsfaçao . R. • nos proporciona os ,:aV1o~ reclam~'-i E.':.') se -encontra\;;" aq~i: '
ao tomar conhecune~to, atlav~s. dos, (Para umacomunicaçllo,.- Se71L' dos, a Imprensa .lambem nao'd\z q~ol_, O Sr.. GU1'l1eldo Amatal _ Mâs
jornais.desta Ina~~, de que o, S~. I revisão elo orador), _. Senhor, Pre-! as. verbas l'ecebldas pela ,ValorI~l'lç,O'no. c:o.;'o, trat~-se do Govêrno e n"~
nhor LIdeI' da M~lol1a. de c~nfonUJ-1 sldente, o .nobre Deputado Neiva Mo~ I da. Amazônifl, e d~stma~a.s .àquela da pessoo. de S. Ex.~. Em falta
dade com. ~n.str~çoes que. ent,\o. 1. ,ece-Ireira, a qUem l'endo com 11luitasln- t~Illdad~ da Fedel'lliÇao J;1aosao p.D.- de . outratoisa, o. seu Co,'êrl1o dá
.bera ,do SI. PleSI.~ente da Republl- ceridade a homenagem lia minha i gas cOlretamente, em dm, como se- neologismos no. povo:l!1laZO'lense
ca,dlcicllra prestigIar nesta Oasa. dOI'simpatia e do meu apl'êço,a (luem iria mister" o q\le constitui sacrifício O SR JOSUE .DE SÓUzr.· _ .;;.
Congresso '.ase~endas .. egTeSSM do. conheço de longa data,compnnh.eiros! para a eXlstênCJa de um. povo que, i l?resldente. a verdade é que ncio "'hã
Senado dll. ReP.ubllca c.,tendendo os de Imprensa que fomos.e.. ami"os. quejPor fôrça da nattlI'Cza.con,a.. com um!r.;aix5o capa" .d.e encobu·.r. que o.sr
benefícios da lei ~~.~bono aos pro;. continuamos sendo, teve.oportunld~- mi~imo de possi~!Ildades.p:ll'a l'e-,pÍi~i'o Ra~os, Coelhod:).l'mnCOIl 'ô
~~&~~ores •..ao JlIdlClaIio, 1.\OS tesoul de .dealllcUl', ontem, aO.Já.._conheCIClo.jSlstlr a tantos sO.l'lmento,. '.' IAm..' azonas. de .stttlação de miséria.

O S G I di' O· I' InCidente registrado no Amazonns O SI'. Pereira' da Silva - Senhor' ., . .
, r. urge o Amara '. - uv entre diretores ele jornais de Mnnáus De t d t li" • I o SI'. Pereira ela SlllX! - Contl-

cUzer .que também aos ·lno.oI705.. . e o Oovcrnad~r do Estado Sr,Plinlo I?u,a ~, elsdou
d··

acompar:. ::nQ~ 'CO
d
lll , nua ell;1 situâção. de miserla.

O SR, ,URIEL, ALVIM - RegIstro R'" C Ih ' mmta s.ren a e a c.omUl}lcaçao o!'Q SR. JOSUE DESo-UZA _ Sr.
com prazer o esclarecim(lnto prestado a~os. oe o:. .' V, Ex,~, mesmo porque, nao obstal~-I Presidente não quero scir interrom-

. por ,V.. Exa. . . Nlnguém.mals do que eu, SI', Prc-. te ocasionalmente adversãl'ios. POli-'1 pldo, porque disponho de poucos ml•
. ,Conforme, dizia, em. I'CCel1te men- sitlente, lamenta, que .hOmel1S de im- tlcos. sempre pudemos entender-nosInu tos.. ./
sagem endereçada ao Conql'esso Na- prema. ·.e..,,o, Oovern/!-dor se·tivessem multo bem, no, que diZ l'espeltq aos .. ;. . i . '.

donal, propõe o Poder·,Execu1.lvo ,11 de~entendJdo justamente qU:llld~ ,ollnterêsses dc, nOJ)sa .terr!J" .. ~as -,v. . . O Sr. ',P1ínto Ramos Oo.:lho enco.p~
J,'ep,uçll.o.do i quadl'O de..yeterlnál'los do Ama.~nasporfÓ1·~a ,da 511>,\ af1ill"a' Ex,~ eleclal'ou,que o Gove:m:l~or :E!II- tr.ou. o. Amazonas conl. ,~funcionalls~
Ex~rcito' nacional,Dltranhou-rne80-' Ilitüação,' da complexidacle do~ aeWl nio Ramos çoe!ho enoontrou l) Eõ- I mo IItr!l8atlo. àe 7 mese~. ° 'Estaao:
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Janeiro ,de 1959-
'~··erédito;'o8topnecec1orel. nào.Teo cousa - pelo. meacs 'que 8e 'verJ- ça c em' tiCUS' cofrea gua«dlUJl IIS 61UloS ,Solicita o Sr. JUSCelino, Kub.ltschek
'-6>"',: O rag-inl.el)ra ·doca.ole. tIque &'rcsponsabilldad-e que eabe ao. parcas eeonomías, iJ.!IICalhadllll li6be ao COngres80Naclonll.l na. relerida.
;~~..,l)em. S. Ex.:' restabeleceu O Sr. Evandm Corrêa c1e Menezes,ao Deus com qUe .BaCrUIC10ll. mensagem que. ecneedaum abono de
:;.riftdito·, do. EJta.do de manelm. pOsi- Sr. Mnnoel Franco de. Ollveira' e ao li SR. PRE·:. .... t.NT!:: 30% ~os da atividade e 11011 penslo-
~",legale correta, numa d:mlonso . sr: Duque da Mesquita. enfim a06 níatas, Cheguei.. assim r. ll. ,00nclusll.0
~~~Ç40 mar;nifica clescu' patri~t!smo, dirl[:entl!!'! lla Call':4 Econômica que P3.f:lJa.';se a'prlmelrapo.rte dogra.n· de qup' um doa dois. ~tllVa erradO:. 011
C.ide" seu a'?vot!tmcnto. àeaus_ publica., se RC.l1sam mutuamente d"" t.~~cm d" ellopetil,mi.c. a Mensllgem ou oprojet.o; ; .'
"C8 .seu denodo em favor do pov"lp~rtlc!/llldo de tran~al!l}es lrregulores, '4'.1'1), a. palavra. o Sr. 'Ultimo de. Fara .esclarccer o. aasunte, .eonvo
\~azonense. . , .algnll"~8 nas nIla

'
,s !Y.ll1erhm",' c":;- C:oW\'alho .' .' (Juel emtnentea-cotegas desta CMa.in-

· ".Tenho ouvido o nobrecoleza Sr. mar d41 n-e'rccll\t?·~."lI S114 expressao 01>1\.. ÚLTIMO DE CARVALHO: clusive o Ilustre llder da Oposlçllo Sr,'-- ..~ "] '" Q.. '0 d; ""rf~ltll e legl';-a .;" u. - ,.~ e ~eputado M6.rloOu1marã.es,e fomos
i~."Jra u" S' va. .OUnl.rll" v..~• •~- mais ."' " ••,.. " ,lpul'aUrrul cumu1l1c, f;CU) -/'~1Il r - levar o. resultado chegadl) na ,reunião

>,.r crltlClla a S. Ex.~enG,o o eenne O· "Correio ÕO Manhã" r.cal>:\ de /)zo'!o ~ otu(lOT) ""',Sr. ,l:"re.:llen~~ o, ao nobreLlderBr. ,Deputado Al'll\an,,!
",~jnterrolnJljd,.0' porque. compreend~ .lanQAr tllll ... téetco a respeito do M- l'''''e1' l!:xeclltl,vo. envrou QO (.:tlfgr,,~ do .Falcão, e faça·se justiça. a's .Ex.~,
;o,4tl.e a.Ex, e,<;.~. a. eervteo de se si.lntOI1t1~, p·!l(\~uael~vnc-'íll. D?I~ HaCJonal ol:'roJeto n, .4.7.!I-A-5v que tem procedido nesta elllla com
i"partldo ou. em d_ft-:ll de pontos. !lO, forma PO"l'1uese' ae'ia r~di~jd<l,_J'I!- ClI~cccl~ncio abo!lO.,pl'vv:sÓr,o aos Be~; uml\r~tidiio' de 'Propósitos e um til•
..,'.lIItll. seus l'e~,pcltnve~s., Mas. o.. Sr reée 'E~r IldoPat'fI cenhectmento ti:ns ~'C.'Cl:SCàJS c L:I,utar"s que,. dep.ol: plrJto,públlco que afazem ca.davez
'ci>eputado p':,rc11'lJ. da .~!IVa na~ Ped~ SM.Deput~dOll. e pora que conste ,"o t,amltar por c••a Casa, foi aq se mais credor de nosso aprêço e . mais
.. ,lmpedir c ):1,0 me im••dirá. <I. mo ión. nossos Anais. EI.lo: ll<lC.O (;onde I'>:ccbcu 14 emendas. vol- de denos AI. . d '
·do algum. de cli~~r Que o Sr. Pllnlo ~ ..... tandl> à CIUnaro.,a ,respeltáv~l .Mesa, °lt~~e e nesse 'apr~o,· e nOMO ,res-
""RaInosCoelho .~ homem de bem, l1ro~ "INQU~RI'!'O NA CAIXA lia IJ.:ssoallo seu eminente Presltl~n- pc !I'
.\tIO, ,. Intcli!':cnte•• um a~n;illistrador ':N"a Callrll Econômica F.cd?l.::t1 te, 110bre lJel~Utncto. ltanlcrlMu;,;zijJl v ~a;.t Pereira llaSilvlI -J!: um,a.
· .;Ques\lfoCl>u c::>:nseu~. pleutl~lo ~ do Paraná, '~e,~tlt pr!,ezd'~nc1" S~, l/igO(;u' nomem'·me re.latcr da ma- er e. . . . .
:,:pessedlsm~, c4c1uc~. d. ,mor:;I12llodo _ aum "lnquél'J.to sJpiJo.<o e f.'!cre- tél'ia panl, .em nome da Comissão ele O SR, 'ULTIMo DE CAR,VALliO";'
"eompromeildo no ~elo da, cpinião pu til" partl apurar irre~ubrll\~M~ Ji'j0tUiças, da)' parecer sôl:liea propo. O Dcputa,do Armando Falcão nun-
.b.JIca. .'. denu"ch\(h~'llo t')Oill'clllo .. Bup:l" sleito, já que nque:a comlSEão não ti- Cl\ trouxe para a 'dellberação dacasil.
'>0 Sr. Perell'ad~ Sílva- Nunsll., rlor dasCailcas .EconÔmIcaS r:l11- w;ra.t.emP<lpara 8e pronunciar areS' .6ua decist.o ou a do sr, Presidente
~êmtempo n'J'iWll: no Amazonas, \1111 tra d"il5dllN!tores' dA(IU~la Caixa, peitO. da República. O Sr, .Armando ,Fal-

. ta to .. I d 1 d 'Ii t d Cf}. G" Gal -' 'V Elra cão é ,um lIder n~ mais forte, na
';'Oovêrno delllllomlií:ou-se n o, com ..o e.smll! OON!IJ' en:e a ~ m.?" ,8'OTlj·",odeem.~nels al=rVtea.~'- • .' mais, cristalina, express.fi.o dotêrl!lo
·::e··'atual. mis.sfio incumbida dl!s~... InCllW1Jto 0:. "'" w -' , t b )
,.". ". ~jI1'U(\.o.e secreto" o. Sr, DII"fu<! O SR. úL'.'.MU DE CARVALHO ml(. o em, porque é um, lIder..que
;.~"() SR. J.OSm: 1:0$ SOUZA - NRO d!'! M:f~qllíta, m~mbro. do Con. _ D{SCj cxpor mcu ponto de viata, convoca. é, um llder. que ouv.e, é um
)tlUerla.. S'·. Prcsidente, trazer aqui selho' 1S\.1J)~rlorda~ ea,L':ns I1:C.1. ml1Jl con~ci:lerl'.i o aparte aV.Exa., lldel' Cjue lISlllmUa,é um Mer. r.ue
,~ussões dessa· natureza, mas.jâ que nOmicel';. O Sr. .Duqu-e d~ Me"" se bem que' tenho· dÚVidas s()il~e. o bateia, é um llde~ que peneira e que
,.o,sr. Deputado Pereira da, Silva qucr IJUita é relator. de t()d05Q,~ llro- V Ex ai IIplJ.ri;ei1,1' pe;rque eu cOllSUlta; é um bder que 'age menClll
;COlldulll-la. eom sua n,~resslvidade, a c-e.'l.'lCI5 deemnréStlmo~ do E"t!l® que.. a. v . d' pela. vontade (lo presidente ,da Be-
··~terrcno, eu Q aceito_ . do Parl'.n~, Da t,ribun~ d~ Cã.. amdo. niío. dJsse na a. pública· ou pela sua próprla vontadec' J:ra. o que tinha a, d1zer, ,como c."· mara. dos' DeP1Jt~tlos. o. Elr,C".r- O Sr. Georges Galvií.o - V.·.Exa .. do r,ue' ·pelo senUmento que ,S. Dt.•
Jll1caçãQ (lue me deVia ti num o se- ,rel dó .Am<\r~l denunc\ouan-r- 'não \ltld~ ter dúvida tic quescrá. pa- des.l'erta na maJorlQ, dos pares que
.JIhlir Deputado NelVl~ Moreira, p~l() . tlcinaefl.O .(lo Sr. Dmme de foles-, ra r~slabele~~r a VGrdnlle, ~u"" I1If,,- lidera.
',lIlulto que o considero e pelo aprtç0(lUil~ em um enlOréstimo rnlnoso llzmcnt€, é esta: a. Mesa ~;~~~ tonJl>U '0 Sr. MárloGuimariies _ Citado
.4ue de mim continua a merecer. - 1l. eMa de Sal\derte Ro!nnd'a. con.hecJmento, ..qua11d~ lr~~:,bd~ ::- nominalmente como'tendo Ido com
JMulto bem).. PI'.ranA.. &~ empréstimo h~\,ja ~!iCIO ~nq:U~I~O~~r:Oc~~SFl11ànças \T• .EX.'~ ao LfderArmaÍ1do Palcão
"0 SR GURGtL DO' AMA1tAL: sido. rectlr,pdo, JIO" tslta .~~ p:n. ~m,!, J ~ ir Exa .Jo. J)arn. mOstrar o Que V. Ell.l/oacaba

• .'. 1~lltlllll pelo prcsld~nte daqu<:l3. exammou o pro eto qU
d

d' l''''~ '1:\ • o Lledcclo.ro.r da: triblma a respeito da
· P , ') Sr Pre.. C . ooliza LA.' na hora a e l""r ç.,. , M~n .. ~ .,(ara uma C(.mIUlIlCUcao -. . alXa. li Inoplno' l~mos a~i.6ados tle que Il . ~ sagcm, em que , via cAlculas
ilid~nte. quando d::,ul1clel àll ~~~O "Correio UEllI:tauM." qU'!T Jcsascllcitava umparec~r imedIato ~a~a. erel~o do aUln~ntl> dos lnativOl.
,trall8Mão .que Clll1lllóero : ~caixa Que'S!J apure ·0 alie. ext~te de um' d s membros daquele ór(fJ.o e~eJo nao. 8Ó confIrmar êssell !atOll
eatll 'Pr~vado rumosapar es• verde.m: nas. IrreguJarida<les a1.l<l ~éCnicl> 3EU u1iIvo·o fJue niio c<linci- como t:lombcm corrobal'aras retcrl!n-
cE\:On6mlca do Paraná. ainda na hajam Mmetido OS diretores d' . 00111 o de V .Êxa . relator t11dl~ Clas el0B.losas que laz ao SI'. Arman-
.JII!I'ançGo de que" esteja por fllltJt ~ar, deÍ1"ncl~ciosda Caixa EconOml. ~alado- lo' prc~lll~nte '4a, cem:'Jsão. do. Fall!:lo, Asalm que se informou
nAo esp~rava Vle&em ·os a os - . " ~ pc • .< i o da realldade da /lua lIÇão o Senhor

· eom'prová-l" de. forma tão \ltl51tIV.a ca do Param!.... 'l'~llhQ estranllc.do a"" aqu que n 1> t dA' d '.'
~ avulso C(lns'c .parecer da· Comissão de epu 11. o rman o Palcao Imediata-

.e,ainda .m:J.iS, nã.o, esperava que Veja"se, bem, Sr. PN!sidante. 0F'lnnnças que nlioé daqutlle .ól·gâo, Jl?ente. /le declarou di,sposto a corri-
auavéll dMaculSaçõCs' reciprocas ~ue brilhante matutIno carioca. ,,?to nllrc mas doreJator nonlcndo pelo prl!lli- Glr qualquer eguivoco e a acertar' as
entre. si· fazem djJ'Jgen~ da. C!lIxa nenhuma exceçã.o quanto à Caixa dO dente daC:l.8a. A C'il1l'lissoode Fman- coJIJaB de forma a que nlnguém tOl.
Econômica Pederal· .. viesse esta eMa Paralll\. p~sn"- se pronunCiOU. . Sllllrejudlcado.
e a NQCOO ter conheclmenUl de ne- ..,~ .... CARVALHO
116ci06 sumamentepre;.udiciai! "1*- ,~as I) Sllelto. segue. oC?locandoad- O SR. ÚLTIMO DE .() .SR, ULTIMO DEOARVALHO
,urança. dos diversos órgãOS que com- mllAvetnlente a ..questâ . -.Grato a V. Exa. - O aparte de v. Ex.~ vem llustrllJ'
JÍÕEm essa magnifica rêde de esta- li .... Mas que ~ seja feito Relator designado pela Mesa, otc- o modesto discurso que estou pronun-
beleciment06 llecréditopopular Ell- através de inquérito a del!coberto, ~Iparecercontrárlo. a várias emen- clando e traz ulI1a colaboração no
palhada· llOl" todo o Pais, êIl claras, por processo admt.n!6- das, seguindo· critério que a COmis- sentido de fazermos .justlça ao emi.

Surge. a esta altura do debate em tratlvo regular, em que OI! IICU<3I'1.- são' de Finanças havl3. estabelectdo ne~te ~làer Armando Falcão, q!le
tOrno de tã.o momentoso e oportuno cles possam defender-se em igual- quando ela dJscU/lsão da ~atérla, por- nes.a Casa, reprellel~tl1udo oOovêr-
8Il81Into, a n~tJ€ssldade dtal'urar-:;e lIade de condições. Inquérito. ~O~ que achava eu nlio devia um ór!!:ãO no, comnnda a .Maloi'Ja,represent.a.
a responsabilidade de quantos têm bN!tudo,:presLdido por T1~.~6or. téc~ico ser incOerentc em declsõU mais o illtel'êsse do povo .brasllelro•.
JlÕSto em perigo o patrJm6nlo de um isenta .de Interêsses na CaiXa t<lmadas dentro de tão pOUCOIl diM. O 'Sr. Armando Falclio - Querà
sem número de brasileiros - perten- EconômLca .do Paranê.... agradecer a V. Ex.~ as referências'
eentes. princlpo,lmente,. M' CIaES€6 . Entre ,as emendns a que del parc- multo .~maJB generosas do .que
mais modCGtns _ que, confiando na- S:r. Presidente, pode haver nes.te ccrcontrê.rio, flllul'aa de.n.15, que justas ...
quelcs estabelecimentos, lá têm de- tÓplco.um ou outro detalhe que MO manda elevar' de 20 para :JJ% o allo- . O S~. t:lLTIMO DECARVA.LHO
nMJtado seu "pé-lle-mela." seja r),gorOl:;amente exato, ma6 nGS !lo aos inativos e pr,llslontsttloS do - V. Ex.~ as merece
,-- SUM linhas gerais o que deseja. é li Tesouro. Repito: êsse parecer foi ba- O. Sr. Armando Falcdo _ . . no

8elque esso. reapl>usabilidade não apuração, doa a quem doer, custe o sClldo em unânimes decisões anterio' toctlllte à millha pessoa este~élêndo
"6 flle11 de .ser apurnda, porque, tendo Que custar, dessas. irregularidades. I'es da Comissão de Finanças, que de. o meu. Rgraáe<:""ento no eminente
eu partido de uma (lCU5a~ão ll.O 8r. Desta tribul16. não tenho defendido cJdJra, llIl !,rlmeira discussão, manter Deputado M{u'io Guh1.1arfles que se
Evandro Corrêa de M1?nezes, DJrc!órnlnguém, Apenas tenho sido velcuto o seguinte Inciso: solJdal'lzoucom V.·Ex.~. Apesar da
daCn.ixa.· Econtlm\ca do Paran~,já, de acusações que pouco I!. POUCO !Se "Arto 6.' '!'el'ãodlrelto. ao abono generosidado excessiva dellllas alusôel,
hoje essa acusação se estende AO vãO poeiUva11do e diversas j~ estão .provls6rio de 20% os sc'rvldores pam 111lm constitui um CO/l5ôlo e um
Sr. Duque de Mesquita, Dl~tor do comprovadas. Es~r() que as minhas inn.Uvos civis e mllJtnroS, bem estJnullo Ver recl>llhecido meu esfOrço
Comelho' SUperJ01' d2.'J Caixas Eco- palavras, que encontraram eco neste como o~pension\stas,civls c nÜ~ nesta casa" com o exclusivo obJétlvo
2lM:1lcas e relator para .Uldos os a,.\- tópico, se;am tambéml\colhic1As no Iltares, pagils }T.!lo Tesouro Na-, de cumprir o nleu dever.
Iluntos ref"lN!nt"l~ a financiamentos Comelho 8uperior das Caixas Eco- clonal. ou pelo Instituto de Pre. . O SR·ú'L'l'!MO. D ECARVALHO
da Caixa Econômica. do Pllran~. nômicas e que 08r. João Henrique, vldêncin e AssIstêncln dos Servi' - V. EX.~ mereCe esse nosso ato de

T bé Mi I t d ,"" ,. d o seu pl"csitlente. determine. deime- dorA d Estado" Justiça' '
· am Dl. um . n s ro "e ""~,,.'1 0, o diato que se abra inquérito e seen- ~s () '. .
~a Fazenda, por acusaçao clireta d oorre o soi-dlsnnt Inquérito siq:iloGo, Passado, c'lltretanto, 'aQuclc temPo I!r. presidente. constata·se n fôll1as
Sr. Duque de Mesquita, c.ont'lrmc que não tem fmma de ]'lroccsso e em. Qllp eu devia ser leal às dccls~s 3. do . avulso do Projeto . 'Númel'o
dOCumento Cl,ue li desro trlb\lI>r\ e não .se saOOllqUeseja. ,da COmLssão de Finanças, fui exa- 4.?59-A. o primeiro avulso, que O. Sr.
cuja·fotocópla. deVIdamente allten- minar detidamente ti mensagem C1ue Presillente Juscelino Kubitschek teve
tlOlida e conferida, .exlbl a mellS E' preciso,poiS. apurar as respon- S. Exa. o Sr. Presidente da Repú. o propósito .de conceder nos inativos
Pares, e.stê. sendo inculpado de tet sabilidad€6, permitindo.se umpla de· bllca enviou ao COngresso Nacional, do Tesouro o abono de 30%,
favoJlecldo essa tranSAção. qU€ é re- fes~ a todos os acusadOll, para que, Oll}:leandoo TlrojetoemquestM. Que Como pode, POis, esta Casa valer
1erente a um· empréstimo a. ser eon· afinal,. se ponha. exemplarmente, O encontreJall? Na Mensagem 4D3-511, se de nma redação não. multo certa
eedldoa uma casa. de sedde que re8JlOnsàvel ou oa rC5lJQllsltveis, o declara o Sr.PrcllldentA:! que o Con. ou eqlllvoca dopro.1eto de lei para
lJe dIz ex16t1r no Munlclplo 11e. Ro- culpallo ou. os culpados por tantos ~res~o Nacional d~ver~l\tuall:'!ar os restringir direito ..que os Inativos
1&ndia; no Paral1â. _ . dellm~d05 qUe põem em perLgo uma venr.1mentos dos servldores civis e obtiveram lItrav~s da palavra o .ar.

:1\18&•. Sr. ' Presidente, enquanW nft.U entidllde que tem 1'Calmente llrt!llto.ào mllltar~s. inclusive inativos, na baSe PresIdente .daRepublica. esterlotlpllo
lfla)1ure. a N!SJlOn,cl\~!!j:lade do.t!tu-, M melhoTCflservlçOS 11 esta N1\91\o- aproximada i!e 30')1,.0 llroJeto, por. da. na Mensagem. envlada.aoeon"'·
lar da 1'8~A, por estar tê.o aUe.· 11 Caixa Econ6mlca. i'ederal.- e que, tanto,"destooud08 proDÓllitosdo Sr .. grellSo Nacional?.. ,'. ."
lDllDfe colocado··e;· no BruU"dlflcll. Jl(1' oUtJ'()lado, deixam Inseguroa to- Prceldenteda Il.epdblll:ll..(Mutto' MaII, Sr. '. J:'restdente, lI~efl. 'ba.'o
mente·sllO late" I:UIP'dOS de alsuml\ dOI quantoB 1be depoaitam conflm o .>.. ' , ,.. ter" 'Illoacredlto que JIfoJa, a1JWIl
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=,
Rio Grande do :Norte:· ,(,-,

Dlx-hÍ1it 'Rc::sl1.do 7 PRo 
Galvão de -M:edeil'Os· -',-~.. ,
José 'Arllll.!Jd -I'Sa,

ParlÚba:

Drault Ernani - 1'80.
Ernani Sátiro ... UDN.
GiacomoPôrto - UDN..
JlUldulCarneiro - 1"80., •
Joli.o Agripino - UDN.'
Praxedes 'Pita11Ga - l1~N~

Pernambueot
JUnaury Pedrosa ~PSD.
Arruda Co'àmara -' POO. '
Dias Lins:- UDN:<, :'.,
Jo~1! I.opes' - PTB... "
Lima Cavalcanti ~ UDR'; ,
Moury 11'arna'nclcll -PSO'. ': ,
Osvaldo Lima' Filho '.-'-' '..PrJf';
Paulo Germano-PSD. ' '~
.Plo GUerra· ~ .UDN. " ..
U!lf'Aes Lins ~:PSD.
, Alagoaa:

José Maria ....: PTN;
Occano Carl,elal. ",::,_UON.,

sergipe: 'I

Airton Telés - -psn, '
Francisco' 'Macedo .....:PTB•.
Seixas .'Il6rla .7"'- UDN.

Bahia.:

Aliomar, Baieeiro'-' UOtf•.
August.O"PúlllJo'= PTB., , .'
Eduardo'Catall\O - PTB;
l-Iermógcnos'Prlncipe_ PSD.
Laurindo l'lér,ls - PSO.
ManoclNovaes' ~ PRo
Nestor DIJarte ~ PL.
Oliveira Brito ;,;;. PSD•.
Rafael Clnlluiá':"'UON..
Raimundo Brito '~. PR. '
RuI Santos '-,-,UON.

Esplrito' Santo:' '

Cicero Alves -' PSD.
JeffersOn de Aguiar- PSD.
Nelson Monteiro- PSD.
Rub,ms· ,Rangel ,-: PTB•

Rio de .JáneJro:

Aarão Steln!lrueh.-:- PTB.
Arino de Mattos.... PSD.
Carlcs Pint<l,- PSD.. .
Eclilberto de' Ca:tro - umr•.
José .Alves. ...: PTB, . ,
JcSé Pedroso ~ PSO.
Prado I<:el1y -UDN.
R9ymUndo Braga -, UrJN.
Raymundo Padi'ha -, UON'..

i Sa~urnlno Braga - Psn. I

Distrito F'ederàl:
Belljamim Far~ - PSP.
BruzzlMendOnca - PRT.
Cardo!:O à,e Menezes - UDH
Cai'los Lacerda - UDN. •
C'ha:::as Freitas - PSP.
Gecl'gesGalvão -PTB.
Gurgel do Amaral ....: PRo
LoPo Co~ho - PSD
Mârlo~artlns - UDN.
R!lOOnS Berardo - PTB..
Ser~lo Mll~alhães - PTB
XavIer d'Araújo - PL. •

Minas Gerais:
Afon&o AI'lllos - UDN.
Bento Gonçalves - PR
Biiac Pinto - urm. .
Cal'los Luz - PSD.
Calso Murta - paD
Clcm<:'nte ldedi'ado ....: PSD.
DlIel'mando Cl'U2 - PRo

,Gebricl Passos -,.. UDN
GUUhCl'me Machado": UDN.
Gullhel'mino de Oliveira - PSD.
Gustavo Capancnla -. P50, "
llaeir Lima - PTB, . .
Jaeder Albergaria - PSD.
JOSé Alkmint -,.. PSD.
lJçurgU Leite -,.. UDN.
Mll,urielo de Andrade - P~
NogUeira. da GlUlla - PT~.·
NQillelra de Rezende - PR...
Olavo . Costa - P8D
Oscar Cor~a- UDN. .
O~ Negdl.o ~~SD..

interessado' 'no preMIO' dos'lnatlvos Emenda n9 13, nas cóndiç6cli'em que'o '0 Sr.' Atm!Zio 'VianM'" 0-" ',Nobre t

qu, díssesse que- lato nAo pll.lJ8OU de, foi. e de ter sido denunciado o que ~eputa.doOltlmo de Carvalho, ,estou
um êrro tipográfico, que o projeto ~ se' teria passado nos bastidores dos. seguindo' com grande' Interêsse e' lIa
que está certo qUll.lldo declara 20%; partídca da Maioria' é.que tivesse V,_ tlsfação a linha do seu discurso. es-
e nâo a ~Jensagem quando declara Ex. a oportunidade de deixar bemex- clarecendoa todos nós. GostariA que
30%. ' • li pressa Isso que é realmente um dos V •. Ex~ completasse oseutraba.lho

O se. Presidente da Repub ea, reclamos da consciência. de todos nós. com' a aceita~o' também da. emenda
acompanhando a Mensagem e o pro- EstâV; Ex~de parabéns; apenas la~ n~ 7do senado da. República .. Esta
jeto, enviou à Qasa através'odo Plano mento que não o pudesse ter feito lpl-emenda tem a seguinte redação: ~Te
Lucas Lopes a. demonstração das teso a fim de poupar os inativos e rão direito aos benefIcios de que tra
despesas,dos quantitativos, d:J.S -. cí- pensíonístas de tão angustiosos .' mo- ta a lll'esente lei os servidores públt
fras 'necessárias ,ao pagal!lento das mentes de espera; eos.atIngidOs .pela Ler n~ 3.205, 1e 15
várias rubricas em que se desenvolve O SR. ULTIMO DE CARVALHO - de ,Iulho de 1957:'. Vem .enti'to o pn.~
o .abono. Nessa.' especificações, en- Agradeço o aparte de V. EX~.Nosso ráRrafo único. 8eto>los os fl1n~loroR
centramos li. página 45 do Plano estudo foI. baaeado em projeto otere- rios do •Executivo, foram evll.o. ser
Lucas LOpes, o seguínte: ~. eido, 11 Câmara e minha preccupar;lio at,endidos, por' que,raz~o ficariam és-

"Inativos Vencera.m em era no sentido de procurar uma so- tes A. parte,' quando estliesel~recldo
1957. em números redondos. 3 lução, . . '. - e sinto que.,v.'EicI'estâ estudando
bilhões de 'cruzeiros: em 19;;8, V. Ex~ há de r.ompreenderque se 8 qúestão,."'" que o, que aconteceu com
2.359. milhões; em 1959, apl'o- houve falha da minha parte 325' Se. êles foi a cober,tura de uma In1ustl-
posta consigna Cr$ ',00 nhores DaputP.dos falharam cOlll.lgO. ea.. l!:les passaram li. receber all,,~i1o a
3.029.261.300,00", ' poraue o-documento. a que me mtlr.:> que tInham direito. muito depol.,, n1í~ .

. SI', Presidente, sôbreessa impor- é publico e foi enviado a esta Casll. nerceberam na época.própria. De mo
tâncla estabelece. o Poder Executivo do Conl':re~o. Se não o u, nInguém dt:!.a::n:~~o~o;t:'~::a·~::;:Se~t~~~
a taxa de 30%, correspondendo aum o leu também. se censuras mereço'~' . 11 '. f ,
aumento. de 900 milhões de erueetros, por tre,er o problema ao conheciinen-. pro~ntos' flM or iam ~ar. t"" w.~.
Pois, bem, se o Poder Executlvocon- to da Casa. nesta altura davotacão, m~nte nas .despesas. da NIJ,~Iio. M.e
sígnou a dotação deSOO mIlhões de,penso a~ pod~ríl.~ reeeber edas'cri- ,dltomoomo.,~Ja• .1lnha do, seu dl~
cruzeiros para atender ao abono dos tlcll.llcomlgo os ilustres pares. ' cur!lO. que JI'. Ex' .vaí che".ar ou iria
servidores' na Inatividade. como po- Portanto não há,'1l mtnor :lúvid ch~ar a p.s~a. !J1csma ,concllls!i,o.
deriao Congresso diminuir essa adn- como 8sse~rei. sObre o' abono dgg .o.sa: úr..TIMO DECARVM"HO -;
ta~ã.o, se já aprovou os recursos 1'.... servidores públicos e autárquicos. No MUito p:rato ao aparte de .V. EX"
necessários através dll ma.joração dos: quadro apresentado pelo Poder' Exe- DI'"ut,l!.d~ Aurélio Vi~nna.
impostos de renda. consn:no. e sêlo .e cutiVll. estil.o consignadas tódas as v, rox tem razla. l:!e estamo.qey.
da encempaeão da. einlssao de. 63 pcreentall'ens. para todos os servido- nurgando o pro,leto de exceeõe~. não
mIlhOes .de cruzeirOs?res, inclusive os ferroViários eos das ~ .Iust() oue se ,mantenha esta.. Fica..

Sr. Presidente c Srs. Deputados. Il emprêsas para-estatais. As .verbas rl,nm etltAo,êst~ ,oetvldGl'es ~~,o OI!
mesma. coisa. o quadro abaiXo espe- respectivas est~o consignadas no pIa- nlhoo do capet.ll.. ,Taa'lb{m ,m d\r'~? o
ciflCll: no .. Há pois, emendas. redundantes, ~~11 llarecer qU<lnto /t. emp.nd.a n .7,

, cO!nO 11 (lue foi' aprovada sob o nÍlme- Quero assim, SI', Presidente., fazer
~Pensionistas: . .' . . i ro 13. '. - 11m. anê~o ao eminente LfderArman-

. 1957 -1.600' mIlhóes de.cruzeiros; I .'... _ . do 1"a1c:lo.. Líder allt~ntico da Ma\O~~a
1958- 1.051 milhões decruzei1'os; Trata-se. porém, de declsao da Ca- e, mal'> al.l1da. LideI autêntle.o de!"a
a proposta para 1959 os pensionis- sll..Quero apenas dizer que os dados Casa, Como S, .Ex~ tem a tarr.!1l. de

tas vencer~o 1.370 milhões de cru- que trago ao conhecimento do planá- rmrdEflar o.~ anseJo sd<ls rellS Ilr!era
ze1ros. Com malsde 30% do ·aboM, rio foram,oferecidos a rodos os D~pu. dos, solicitaria que. diante doSar!';t1
_ o) abonodú8 pensionlstas- se, tado~ e Senadores. Desde o· início mentos expedidos. d'ttrlbuna ou pes
elevará' a 280 milhões de cruzeiros". buscavRmo3 uma solur;ãojusta,pCor~ soalmente. e das páUd9,s p".lavrM que

se está consignado no mapa espe- que compreendlo.mos os.' anseios de '!ll'Onunclei nesta tribuna,S, Ex'" se
clficador das despesllS. por ,quecon~ tôda a Câmara. ' di!!ll9.sse. tendo em vista o It'lterêsse
ceder-se aos pensionistas o abono de O Sr. Arruda Câmara - Acredito ll1íbllco e· também '..os ob.letlvos· da
20%...· . , na boa intenção de V.Ex~e :lo pró- Mensagem do eminenteSr, Presiden~,

• __. O Sr. Frota Aguiar - Seria Incom- prio Govêrno. mas quero pondel':\!' ',~ .Tuseel:~() Kubltschek;'fa71:!'r'.-entl1' ,
preenslvel. . .. . quc o que, vai vigorar como lei é o à. Malorlaa. suaposlcáofavorâvel A.

O SR. Ultimo de Carvalho - ..• texto do projeto; tabelas, anexos. não p,tlrova~fio das emendas el"\ lIpreç(l.
restringindo-lhes um direito que Sua têm tõrgade leI. Uma vez que 10i (Muito bem; 'muito bem. Palmas),
Excelência o SI', Presidente Juscelino votada 'a emenda '13, estendendo o d' ' dà S' tn
Kublstehekoutorgou-Ihes atl'avés da abono aos ferroviárlo,~ e Rutdrq'.JlC(ls, t. Dur;n.ti: r:.val~~u7,°S7" Jo:é 130:
Mensagem .el,lviada à Câmara? . maritlm<J.3 ~. portUáriOS em têrmos . WI.':n e1 ~asecret6.rfotÍeira a'ca-

O Sr. Mano Gomes - O que está obrigatórios, para se' u~r de. mesma 11 . a o,. Id"" , ê·· o
claro, caro colega. é que houve um linguagem, dos. mesmos:.têrmos n,lel dl?ir~ da l""'e; . e;'~~erf'íli-a"!lli
engano datilográfico no projeto com absoluta coerência., devemo; clma.

d
a "te o r.. : ,~' ,

enViado à. Cámal'a. porque não po- aprovar a emenda 4. Presl en e. '
derla exls~r essa contradição entre OBa: ':JL'rrMO DE CA..~VALHO.- o SR. PRESIDENTE:
a Mensagem e. o projeto, Muito obrigado pelo aparte.

O BR. ÚL'l'I1\10 DE CARVALHO - 'Nestas condições, desejo, conto rela-' Estâfindo o tempO destinado
J?erfelto. i:or desig-n~.do pela Mesa para darpa- e'l<nedlente. '

O Sr. Frt;!laAguiar - Bascl1do n'l. l'ecer em. nome da Comissão de FI. Vai,Se ll~ssar A. 'Ordem do Dia.
argumentaçao .de V. Ex~ e no ~sttldo nanças, modiflcarlueu parecer sôbre COMP.4RECEM MAIS OS" SE-
<la Mensal4em. foi que a c~missao. de1t emellda 5. para tornâ·la faWlrâvel NHOP.ES: . .
Serviço Público votou a favor dc tô- a. fim d~ que a Casa a aprove.' .' . .
das a6 em;~nds,~ do SZ<lIOOO, , Modifico. também. meu parecera R,anier! Mazzt1l1.

O SR. uLTIMO DE CAnVALHO -I' respeito da emenda 4. Alertado pelo nr"'oy llha.
ABradeç.o mUi.t~ o aparte, mas V, Ex~ .emi~ente. LideI' SI'. Mário GUimarã.es,. Pedr.~ Brail:a.
há ~epermltll' que. r~eonhe(Jcndo. a face à aprovação da emenda 13. llue Dix-hult Rosado.
r~tldao do Pl'o~e111nen,0. das Comls- estende~ o abono aos si!rvidores de Amazonas:
soes. façajustlç,J, tambÉm a mim autarqUiaS industrIais penso deve ser
mesmo po~' tra?cr, pela primeira 'I'e~. extensivo a tôdas ~ autarquIas fe- .AU1'e.O, Mello. - P1~.
ao conheCimento dos' eminentes pa- derals e entidades paraestlltl1is, o .Tasllá, d;. Souza - ?TB,
res essas. cifr~,s, nlcsmo abono de 30% e nll.& mesmas Rica Junior - PTB.

O Sr. F.rota Aguiar - V. E.~~ está condil)ões. Não é possÍ\'el conceder o Pará'
prestando. grande serviço à Câmull, beneficio aos servidores das llutnr- . .
c, portanto. ao funcion<:\lIs:no, /lulas e Industriais, enesã-Io aos das Deodol'o de MendonC'<3, - pSP.

O SR.úLTrM:O DE CARVAT"H('l - llrcvldenci:irins. Ne~so!1l'arij~s- PSD.
Multo obrigado. Faço um ato de jus-. _. Tf.lXClra Guelros- P8D. "
tIça aos inativos e aos pensionistas do ,O Sr. Rorye Ferreira - E tanto as- Virginlo Santa Rosa- PSP,
Estado snno plenário o entendeu que votou M hli ~',(
'. favoràvelmentc à emenda, não evl- aran o:

O S,r. Gurge! do Al1laral - Aeom-Iderrtcmente .contra o parecer de V. Oid Carvalho .... 1'SO.
panhel a atuaçao de V. Ex~ desde os Ex~. mesmo porque V. Ex', neste mo- Costa ROdrigues ....; PSD.,
primeiros momentos, neste caso" e mento - e· acho que isto é que éo Ped'r·o Braga - UON. .
acho que V. Ex~ realmente se Si\lII acertr,do, persistir no êrl'O seriaes~. (
com grande elevação s~mpre que teve tulticc - reforma o seu parecer. l\.!as Plaui:
de. pronunciar·sesôbre o assunto. porc:J,usa disso é que O' plenlÍl'io deu Carvalho Neto .... ·UDN.
Ainda agora, esta C::sa; ,os. servidt)rcs maiJl'iaesmagadora a favor da elllen· Milton. Bra.ndíio - PSP,.
públicos e os pensionistas, principal- da do Senado. Eu me congratulo com Sigefreclo Pacheco .:.:. P81>,
mente os Jnati'los. olljeto do assuntu V; Ex~. Vitorino COl'reia -- .PTU.,
queV. Ex' estã ventilando lhe ficc,. O SS; ULTIMO' DE CARVALHO-' :
rão<levendo e5!3a .ma:rnlfica defe-Ja de Justamente diante dessa manifesta. . Ceará, I, ,. "
sua causa. Só é 'lamentável que' llpe- ção do pletl&rlo .6 que traIO a. modi-Ant4n1o :a:\>~Ac.lo - ..1'80.:
nas depois ele ter IlidD aprovada a fic~ll.o do nosso parecer. . Euclides Wléar -- P8D•.' j

.,.. :'



Mato Oro8llO:
•...~: CJorrêa d~ CoSta - 'QDN.

PhlladelPho.Oarcla ..:.;, P8f#,
'8aldanhaDerzl;;" t1D!{.
. WlIson. Fr~dul'- P.l'B~'

\,. . -
Paraná:

CId Campelo - PSD,
,Dlvonsir COrtes";:' PTD.

. RugQ Cabral'~ UDN;
Newton carnelro' ':"·UDN.

:Ollveim Franco·...:. páO;"
:Rn~hll Loures - Pl'k'"

Santa Catarina:
Antônio' Carlos ...:.,; tmN,
Carneiro J,o:\-o(Jl1a -,. UDN.
Joaquim Ramos - PSD:'
&<!raflm Bertaso - PSD,
Wanderley Júnior ~ t1D~

Rio Grande do Sul': . "
cesar prieto" ......PTli
C!c'Jis Pcstana -' PSD.
Danle'l O\pp - PT9.'
Fe~nanc1o Ferrarl - PTB,
(lodoy Ilha :-c' 'PSD. " .
Hermes 'de' Souza d~ PSD,
Humhr>rto'Gobhl'-~;.
JoAo Fico' - I Pl'B, ".
Llno Braun - PTB, ,/
Lui~ Coml'O/?!loríl'';'' P~P"
Nesto~ ,Jc~t·""PSD.. '
Raul Pl!lo - PL.:
Vlctrx' tssler - '''~'

Acre:

Jo~é GlliOmard _. PSD
Oscar Passos -- PT~:

Amapá:

Amilcar pereir~ - PSL.
~onà611ia:

Joaquim Rondon - l'SP,

Rlo Branco:

Ildix ValoJs - ~N -151

V
ORDEM 00 DIA

O SR. PRE~p:l~NTE:

A lista de presen~a acusa o. eom
Ilat:ectlhento de19lSrs. Qeputados.
, Val-seproceder À v~tac~ tia ~s.
64,.ia eonst.R.nted/l Orl1em do Dia;

l.'onttnUação da. votaç40, em
tiscussüo 7lltica, das .emen4ar 40
~enaao ao. Projeto"lllímero" :. ,';,
1.75D.E, de 'l911B;que"concede a~
bono provlsoi'fo aos servidores ci
lIis e militares I!ll'Poder"E:tecuti·
110 ., dos 2~errltl?r!~:~'~ qú {l11Ira.!

prOvlU1lc/8: .tncrO. P.4t:eeet:e,.:. O 'l. O:J,J,JI8.a IIU"Q; ... nea~qasa. impressionoll"ivalJ1ente •
Cllmill'ÚÓ.4J 'i07l.ltitliWcio. IN- . . ., .... , " todCll nós e ~.l!aclareceu crlllWJiiâiiiím:'
'içil'JaiiorGv.l: i84e ·M. lá· ..; :11 (Para e1lCllmlll]uli. 'lIotaç40 - te'o pe!i,>amenj;o 'do' "onràl1(j·..·S8nliiir.
e 12ji!filil'comtífllé(onlilldG4e da&' S~ !~I.!ío··40 '~4401") ;:;:"5r:' 'Pre- Presi9-el1t~ da' gepúbiica,"ii(n r~ràç;:ó
de:'118:'3:-"'-:,! 7:~.'·8·':':':. h ...·14; 8i~ent~;"~~~ VOjapl080' projeto n eoncessao daquele b.·ene.ffclo es""ciãl;
cOll~rárjo àI! 4e 'm. i"': ~ e 8; qt~!l'·btll. !'~t~a" à 'ap,teclà.9àO da 'Cfi~ a todos os íunéloriãrlos civIS é' iiiÍlrta
1M«' inêo71$~jtfICional{a4àe da"4e me,.r~"~IlJP 'pJ!1endll8 'dO'''SenMlo, 'de. res, ativos e tnatívos da naç/io.,·"'·
n',9)j e, i;Q!lstl%crrllh~'pre1114icadrz fendI ~)l'p élISposl~o"que"exclui dos 2 - '1:10. porpanto. S, Ex.~. oP,<1r
a den~913; tlCl"Cbmissdó Ife Ser· bt'rlef~ei~ dO"'abono os 'magistrados, '~unamente. dW$!par as ~ltllna.t ·9~.
7)(9,1> Pll!Jl{co JllvqfdOVl!1 'ci-/ó'ttas à.s méinbrus do Minlstério Pút:iUéo' eou- vidl\5 que r' .idapcdíam restar; quan-'
~(1te1!çla$;'l%a Com!s~o de rtnan- tra~'cln~!lc!l /JÍle'.l'Ór '1ôr~a ~e lei, são to à generalidade do benefício. ,
ças, 'irlvordvel as em'enltc8fz.s:. 3 equlpal'lIdas a esses 'altos servidores 3'-"Por .ísso mesmo; é. que copsl~
;;.:. 9 -":10""':: 11 e'''12;''ecl1ntrá~ da licpúllllca, ....: ..:, . del'O. haver s~guidoa bO;lodouprlna"
rio 'às de '118, 1-'2'-- íI ";';'5'.;.. "Està' :iígorll 11 mlltérlanovamente quando me Insurgi contra cer~al! ~.
6"~' ~ ;':':8",.... 13 e 14; ªelatores: sob"iJ' exame desta tás/l. em ''I'!l'tucle pt:1siçóe"l:liscriminlltól'ias Joprojeto.
Srs. Joaqulml1uvaZ; Xavler'D' de emendas do' Senado. Devel'lireu aprovadas nesta"Cilmlil'a e que,t~l!z
~f!!Jfi,? e'~~tmp"~ C~n,l~!h~.'· ecercntecom apoilição quetomci IilL~ mente, o l3enado. houve por bem cor-

O "-R," P"'JIIDI""',B', f11JCle'momento, rell.t1rma'l'·'o meup'on- rlgir ,atra'.::~· 'li' emenda' 'I; su apro·.. "".4 to .de vista e o faria baseado 'nu vaã,.. e que o'plenário desta Casa,
~~.~l(~S~'a.npéri~'tlp'ol1.!&djadapoi melllqres normas, '.... ," lIc~ba. de aCO!I1·er' UiJ~nlmeni~J1te'.'

fll.lta de ~Ql'U1Ili' a' votaç4o' daemm. "'~Ii;l'iÍltrados' e membros do. Mlnls- '1.J... Contliluocoel'onte .com 'a mI-
da."n.,"4.' !""''',;, ,,"".": "i t~rtb'~bljco jBlllals ~Ivel'amaumen. nhavtese,' ~eque aoouonão l\venci-
I, "',' to· ~e' 'V~)1clmentOll ou' abono senão mento, portanto c/mmdoo Góvfmo

EIn "otaçlo a emenda n,9 ., por .iei ~p~cfal.e essa !~I especial entende de JUStiça dá -Io acs S~Wl ser.
, :Ao &11:;&,9, "., ," rói voplldn' .C· sa~cionadll ha menos de vldores tem 'a'lntenção dea todosbe-
1».. a'flte arttao ascllllnte 6ll'lcses,' .'.'.. 'neficiar.

r~e,çIo:.. .• '. . 'o: ,'o 'Qí!~í';i1ll!0 dizer que os objetivos do 1'l'o 'decorrer, dõs debatI!.! aqui tra-
'" j(rt: 8;9 O .Obono· ele. ue trata prqjet() que 'viSa a' cOllcederínelho_ vades em. tõmo do assunto, a'.convlc

está' lei' ~,. .~edl40~liío· "_ da .,~~ servidores da f!epú!Jl1cajá çlíoque"me ficou,' calcada nos lat-os.
IlÔll.l a~vo\: é matf"o"11as·'.;aJ::~ elltfio aten~I~,08 quanto aOsmembrOB foi li 'de' Que' o honrado Br; P,eai~
q~,às. <'f~ra~ !e"'êiiIo1!laíte' \b'a. do Mlnl~tl!l'io Plibllco e aos magistl'a- dente da República' vem sendo. mal
eilta:f~:·1medlante,'deeretO dS:; Po. dos:' 'Mfi.o" r-of sómente aUJ.U,ellto de informado, no que respeita à' sl~u~iO
der. fExec\lttVó":,,, 'h" ,,':"'., ,"1' 1/ellclm~ntcis qu~' ~I~~ra.m essesaltoB de 'certas clallStJ.S·de· servldores··'da

", '" : servldbrC!' .. 1111 .' Repúbllca;tivernm Nação." " "
O Sa,. PllE:8IQEMTE: tall\tié~' ~atiste!tllll Stlas 'prétensÕesno

N, S···· ' .. , ".,",'. . llI1eeoncerne'il'eoncessão'de'gl'atlli_ 5'- No Clueeoncerne, por exemplo,
"'" 1'5, queaRrcvjWl 11 emenda cl1ç6e,s"ndilllo.\lals, qju~" hoje "Ao. 'su- aoS TesOUreIros. é evidente o fato de

COlrt· aret1fiCil~o ilo"J!~ecerda' Co_o i rã' "nfio haver S. Ex.n sldQ esclarecido sb.mi···.'o.' ·-'c. O\""'='an'.'ç'àu :q'U"élr', ... "'fte'ar 1' ores S '. outorgadas nos· demaIB b d d' . I- 11 ..~.~ t
b~ ~. t::t' .. -, Ui tunllldnárlos púbncos."·· '. re .aver a Clra s,nar; o;uv·"""an. Cl

c mo' ea....o. IrIJ1U'41. ' "., ',.. Nv!ll1l!18 condiçõeS, deveria eu como aos vencimentos Que. percebem,:'/ls!et1
! ' Âproy~.:' ," d\sse;"inanter meu pi>n'tÍl lie v~taan. funcionários. Mais de 200 Te::ouri;:.!.

terlor .... ,'. ," . ros da U!,lão, por fõrçil de TI1:andad08
O 9H. PRE8IrEMTB: O 's" d de Segurança,' julgados c...·Col.ltlrmad08...,., - ."." ,., "~'o ". ~na o. porém, lIberallsslmo. d
~ votaç40 a 8I!lenda. n,Q 5. com. I eoncellc..fl o aoono' a· rodos os 'servl- pelo' Supremo .·Trlbunal· Fe eral;"':re

.s. 'retlflcQ.Çil.o do parecer da. Coní1l. dqres,' mesmo àquele.8 que, . embora cebemo vencimento máXlmo..d& Cr$
1Sâ,!l d~ ,Finanças. .. tl'ilbl141àndo no serviço PÚbJjco,e.~t/io 23.000,00.
· a'mparad 1 I 1 'Ra' casos excepcionais, como. por
· 'Ao lu't,' ",~ ' •... ,os. pe a egjsl1~tiQ' -tl·abailii&. exemplo,'o da' Tesoureira-Auxiliar 'do

""o 'c-o' "d'ste' . artigo., t~·,' vllte 'dlzer, l\quelee ljU~ .·não :sâo MI . té' d "1 'A E té .•,. v... ç fllnclomí.rl ' 'bU'n!s rIo a~.i.eRçvoS· '. li flores,
Onde"'E', düi:'·..· .".,., ..... , os pueos, tambemse ~ra. 'Maria' A,parecida de' Carvalho

"20'% (v1nte"POf .cento) "~ R9~m"a11lparados haje pelo abono, e l:ilr, cc\Jo .ltulo 'foi aposllladono :pa-
:Digll~se~"': :., ~"', esta 'ClISa,"votando n emenda' do Se- drã.o CC-S'. ,. ." ... ,.'..,. :',

"30-ó,íj " (trintll. por cento).. na!1o. f!-inda ontem cOnfil'niou a de- ,
. , .. ',,'1' ' ....., .... ,. e1sR!l da'Câ.mftraAlta. ' ,Háümi.bém o CllSO de.haver slelo

O~R, P~EªI~~1f'.J'E: "elra..Sr. Presidente, embora um ciussificado em .CC-20 padrão.de Ve!1-
. , ",' érro' I;\.ão justlflqueoutró _ e não cimentos do Te.soul'cJro"Chefe·' do

~~rs,-quê Ilf.rovam. queiram fi. q\l~ro .que amanhã eu .. sejà apDn~a. I.A.P.Ç). Mas, Ilagenernliqad~. os
fB.l: fPmp e~tI\o··.r~~~~ ." ,. : d~' 'comq Incoerellte _ RCho(Jue,a Tesoureiros pel'cebem de Cr$, 14.090;0'~
· ADrovacia. : ..' E-stn. anUl'a, excluir uma . classe de aCrS 23.000,00. ,Ora,"se.ô aborio 'é

~r,,,'. '" serVIdores; embora já beneflcladosre. uma medidà genérica, alcançando a
Em vo~!W"o a emenda n.~ 6, com a cent/!mente. 'mas são. servidores da todo funcionalismo da.UnJãg;" é de

~e.e~~~~~~opar~er' da Comll,são R!!p'~b~~n, sel'la.iniquo, Dé maneira .ser consiclerada: clamorosa 'Injustiça
,""'OY-V que a' Câ.mara;. sendo tambemllbc. estender-se êsse beneficio excepclo.
· . Aó'art. U ra~. como"o' foi em relação'aos Ou.naJ, 1101' exemplo, aos Agentes F,iséáiB

tros, no flue diz respeito aós serVido; do Illlpósto de Con~umo' e' aos'fun·
Na letra "b" ~~~te artigo. res amparados pela emenda. ora ..em clonários dQ ImpÔllLo de Renda e ex·
Onde se diZ: .... ' vota~áo; 'ser~''';' penso' .;:. coerente cluiNe do abono Da ·Tesoureiros.··
", ... serV14"resinatJvos civis e COllBll<O prvpl·la.· _ .' 6 - Não sustente!, nem '~\lstento,

militares· .. ;'·'..··, , ·ll.s~in,' sustentando as restriçõés que as !ttlJCI'lnLÍrios' a. tlue aludi nâo
Diga-Sé: que' fIz, qnando combati o favol' qUe dCVl3l11 t2r dil'€ito ao abono; APeria~

ora se' v!\i 'conceder, "mantendo . Igual. adianto uma: compamçíio, de,~~c que
~',., servidores cIvis inativos e IMnte os argumentos f!lCpend!dos 'na- se arr,umentou aqui h~'ler enormeau

nulltares de reserva de 'l.i>' elas. quela oportunidade, entendo ,. que a mento de despesa' da Unltí'lse tlve/'-
se ou l-eformaqos... " Câmara será coerente se;. nesta :opor_ mos (le' pagaI' o alXlno ao.s Tesourel·

O SR.PRESUJENTE: tunidade, 1ór liberal com os' magis- res,' .
, '. trados.. com os membros do' Minlsté_ Ora, tive ocasião de examinar, na

OS 51'S. que aprovam queiram fi. 1'10 PiíbHco, com os Ministros do 'I'rl- "G I f/llh CI
c~r como estão. (Pausa). 1lu~a,l c1~ Contas. com oS M.Illlstros repartiç"o .. pr pr a, .uma' a" e pa

do Conselho de Eeolll'mla e até com gamento mensal'de um 'cObjul1to''de
Ap,o'Jada, os '!1arcch,'als, ):lolsêstes está·o equl. três classes de' Agentes·Piscals"do Im·

ri po~tn de COL'lllmo~' fOlha' correspon·
Em .votação a emenda n.9 '1. com "Trar'ba l~lS 'MS Ministros db 'Supremo lIent.eao mês de dezembro do", 'ano

a_ l'etificação do P~ecel' d C i' unl\1 Pederal. ' '., f . ....M' a om u~ sr'P id't . findo e el1tão ver! iqUCl CJue ,,~ses rer-
s':!o de F1nançllll, ~ " .res en e, votarei pela emen- V'idores, Ilel'cebenc\o' no mlnlmo"C~$

nue fiz t'1uando aqui se disc1lt!1I o pro~ 82 02130 <. C ~ 200 ~93 10
Ao alt, 6,9 da, embora mantendo' ltSrestrlçães . . o no m"Xlmo r... "~, •
Dê-se a éste artigo a sesuln. jeto.: IM'lito bem; mIlito bem.)~ euEtamm à Na.çf:o, llaClU~le !r.és. ven-

te redaç~o:" ." , . . . c\ment,y lioui.do. a soma "de Cr$ ., ..
.. . . . O SR. PRESIDENTE: 2~, 513,925,4(). Ess'l im)Jcl·tânCla, tO-
.AI't. 6.~ Terâo direito aos be. . " ..' .•. . talJzfll1cjO \1m mªs de prtgamentQ dos

nellCiosde que trata a presente Os SI'.s'l'lllO aprovam a emenda n .• Agentes FiscnL~ do. ImpOsto de Con-
leI os sel'vidores públicos "atingi- ,7, nos têl'mos_do "'Parecer, queiram 'fi.ollmo. COl'l'e~'1onde mais ou menos à
dos pelaLlJin,9 3.205; de "15 'de I ear comI) estav·(Pausa).·' ,., r>espes[1' dn União com óPa:ganiel1l0
julho de 1~'57. . '. ... . ,,',1 Aprovada." dos Tesoül'c;ros Federat~ de' todo o

Parágrafo' único, Terão Igual. t enviada' li Mesa a seguinte: Pitfs .llur:1!1te um lUlO!' ...
merJ!el'.!J'citca esses beneficios· os I DECLARAÇAO DEVÔTO 7'-' Vê-~c que somente informações
sel'vldorer, de que tra,taa. Leln.9 ': . ,. ...• ..' .' , menos vCl'dac1cii'a, :iloderillll1 'ter' ):lel'-
3.~,'4, de :lO' de' ja.nelro de' 1&5U"; ,Tust1!lca11l10 o meu '\Toto favorável mltlclo e~éenr~':l'-se o bCl1~f;cio d~ abo·

..< . .... " ,. à emenda n.' '1 do Senado, ao Pt'O- nD·ftessa. classe' de Sel'v'i~ol·e.~' e ex-
O SR. OLIYJ:IR~ B"-'TO: jeto n.o 4..759-0-1958, desejoeselare- cll1il'-se os Tesoureil'os. m"sa ciiscri-
Sr; Presidente peço a páJavra. ,cer o segUl1'lte:. ' . mlnaçl\opodcl'in I:star no ·e.,pll'i.to no-

, '1 -' Aelt~osl'l4o feita pelo nobre hre e ]usto 'do emincnte 'Chefe .da
O SR. PRESIDINTE: colega Sr. t;rltlmtl de Carvalho. só- NMão," .
T 'C"" , ~. . bre, 9 projeto do abono, que' ainda '8-- A excl\tsÃ.o. dos TesourelrOll se-

1'111 a Pala~~ ~ p'.ob~e Pel)lI~~C)'. MOra p-lltá tnma.ndoo nouo tempo ria.. pol'tanto;'medidll inoíJlilli!\'elll?en.
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Em votacãe a emenda' n.o 9. -'
Ao art. 8.°;
Dê-w, a êste lU'tIgo a seguinte

redação:
"Art. 8.9 Fica o Poder Executivo

autorizado a abrir. pelo Mlnisté·
rio da. Fazenda, o crédito especial
de cr$ 16.000.0&0.000,00 (dezes-

, leis bilhões' de cruzeiros) para atender
As del3pesasdecorrentes desta lei" o:

O SR. PR:ESIJ'IENTE:
as' 61's. que aprovam queiram ficar

eomo estão (Pausa) •
_ Aprovada.

O SR. PRESIDENTE:
Em votecão a emenda n." 11., 'lit.·

Ao art. 13.
Suprlnla-se êste artigo.;

05.R. PRESIDENTE:
OS 81'S, que aprovam queiram ficar

CXJmo estão (Pausa).
Rejeitada.

O SR. PRESIDENTE:
Em votação a emenda n,o 12. 'w,;'

Ao art. 14.
Suprimam-se êste artigo e seus

pat'ágrafoS,
O SR.. PRESIDENTE:
as SI'S, que aprovam queiram ficar

tomo estão (Pausa).
. Rejeitada.
\, O SR. PRESIDENTE:

:Em votacão a emenda n,o 14.:
Ao projeto,
Acrescente-se, onde convier. e

seguinte artigo:
"Art. Fica elevado para Cr$

400 00 (quak..ceneos cruzeiros)
mebsals. por dependente, osalá·
rlo.famUla .devido aos servidores
públicos civis e mUltares da Unlio
e dos Territórios Federais"O)

O SR. BENJAMIN FARAR: ~
Sr. Presidente. peça a palavre:"
O SR. PRESIDENTE:
Tem l!. palavra o nobre 'DepuWo.

DIARIO DO CONORESSO NACiONAl; (Seçl:o I) ==- __ A. Z!S& • 4. ,'"
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Getúllo Moura - J?IBD,
Jonas· Bahie!lll' -- PTB.
José Pedr05o- P8I). -

- Tenório Cavalcanti ~ UD~

Distrito Federal:
Adauto Cardoso - UlDN.
Danton Coelho - PT.B:
Joào Machado _ PI'B.
Lutllero VarBI.1.'l· - PTB"

Minas Gerais:
Estevcs Rodrigues - PR.
França Campos -' PSD.
GerAldo Mascarenhas -PTE
Magalhães Pinto ...,. OON.
Mário Palmério -PTB.
Milton Cumpos - UJ)N,
Rondon Pacheco - ,OON,
'I'rlstão da Cunha' -- P&-

São Paulo:
Artur Audrá - PSP.
BrllSilio Machado - P8L.
Carrnelo D'Agostino- PSP
Carlos PujOI...,.· PTN.
Cory Fel'llllndes - 'PSB.
Dagoberto. Sales, - pSDo "\,
Emillo Carlos __ PTN,'
Ferreira Martins - PSiP •
Herbert. Levy - UDN,
Horácio I,afer - PSD.
João Abdlllla ....; pSD.
Leonardo Bllrblerl - PT8.
Loureiro Júnior _PR.P.
Luiz Frsncisco r: PSB.
Maia Lello - PSp.
Mario Eugenio - PSD.
Menotti deI Plcchla - PTB.
Monteiro de Bnrros - pSP
Pacheco Chaves' - PSD.
QlIelro:>: Fllbo. -. PDC.
Querlno Ferreira. - UD'N.
Roxo Loureiro - PRo. -

Goiás:
Fonseca e SUva - PSD.
Nlcanol' SIlVB - pap,

ç
Mato GrOsso:

Júlio de ClIStro PInto - UD"
Mendes .Gonçalves __ pro :

Paranâ:

'Firmlln Neto. -- PSI>.
Heitor Filho _ PTB.
Luiz Tourinho - PSP.
Rafael Rezende -.PSD

Santo. Co.tarlna:
AderbalSilva. __ PSD.
Atlllo Fontana - PSD.
Celso Branco- UDN.
Wa.!demar Rupp _. UDN.

Rio' Grande do Sul:
Adllio Viana. -.PT.B.
Coelho de. SOU?B __ P.L.
Croacy de Oliveira -PTB.
Daniel Faraeo - PSII..' ,
HenriQue Paguoncel1l - PT.B.
JOlllluim Duval- PSO.
Lucldlo Ramos - P.L.
Nestor Pel·elrll-. PRP. .
Tarso Dutra - P8D. -. 13b

VI

O SR. PRESIDENTE:
Lev(l.nto a seRSão designandn ·nara

ê.s 14 horas a seguinte:
ORDEM DO DIA

vn
1 _ Prlmeirll. discussão. da Emendá

à Constituição n9 22-A, de 1958, que
outorga0 titulo de Conselheiro lia
República aos ex·Presldentes da
Repúblicn. ~segurando-lhes prerro:
gativas e vantagens dos. senadl;lrc!!,
tendo parecer favorável da ComlsSilO
Especial. Relatol': Sr. GUstn.vo Ca-
panema.. d

\I - DiscussllÔ. única da emen a
do Senado 3OPI'ojeto n9 1.699-D, de
11l56,que llSBegura 60% dllS VBgII8
anualmente eXistentes nos Cursos de
Formação de Oficiais da. Escola de
Saúde aos OfIciais doQ.A.O., afl
eials auxllíll.res, Bubtenentes, subofl
eiMa e.' sarp;en1.o8 das Fôrças ArDIa-

, dM, díplomadoa emJ4edlelna,' 0C10A'

UON'.

o :8R. PRESIDENTE:
Nada. mais havendo a tratar, vou

levantara sessãc,
DEIXAM DE COMPAB.EcER. OS

SENHOIW$;

Flores da Cunha.
~roca Filho.

Amnzonas:
Antunes de Oliveira. - PTB
:Manuclllllrbuda. PTa

Pa.rá:

Armando Corrêa - PSD
Gabriel Hermes - UDN•
João Menezes - PSD,
Lobl'.o óa SiJveira- PSD.

MIIl'D.nl1fi.o:

Antonio Dlno - PSD.
Cloclomir MiIl[lt - PSP
Lister Caldas ,.;.. PSD.
Newton Bcl1o.-. P3D.
Renato Archer - PSD

lliatl1:
Chagas Rodrigues_ PT&
Hugo Napolcâo _ PSD.
JOSé Cânclido_ tlDN.

Ceará:

Adill Barreto "'"': UD:N.
AdoJi.o Gentil .. ....; PSD.
AIl'~eC1o Bane/ra - VD:r.,
Cal'll)s. Jerelssatl ~PTB.
Colombo de Sousa -PSP.
Ernesto Sabóia - UDN.
Ebmel'il1u Arruda - PSP.
Franeisco Monte - PTE
Gentli .l3:lI'l'CÜ'j), - VD.N.
Lins Cavutcanti - PSP.
Moreil'ada Hocha - PRo
Perilo Teixeira - UDN.
Virgilio '1':'1VOI'a - D'DN

Rio Ol'ande do Norte:
Aluisio Al\>es - UDN.
Dijalma Marinho - UDrt..
Eider Vat'[lla - PSD.
Theodofico Bezerra - PSD.

Paraiba:
João Ursulo - UDN
JoSé JofJily _ PSD.
Plinio Lemos - PI..

Pernambuco:
Adelmar Carvalho .. PSD.
AlJtonio Pereira. - DDN.
Barros Carvalho. - PTB.
Heráelio do Régo - PSQ
JOSé Maclel-PSD.
Josué .de Ca.stro - PT.B.
NeyMaI'anhào- Pl.o,
Nilo CoelhO - PSD.
Pontes Vieira - PSD.
Souto Maior -. PT.B.

AIIl.Boas:
Ann,ando Lages - ~
José Monso - tlDN.
SCgismundo Andrade

Sergipe:

Leite Neto - PSD.
Luiz Garcia - tlDN

Bahia:
Alaún Mello - PTJ!.
Aluisio de Castro - PSP
Augusto Viana -.PR.
AZíz Mal'on _ PTB.
Dantas JÚniOl' - VDN.
Eunapio Queiroz - PSD.
Lafayette Coutinhll ... UDlI.
Luiz Viana- PL.
NUa Costa - PTB.
Otávio Mangabeira - PL.
Vieira de Melo - PSD.

Etplrito Santo:

Floriano Rubln - PI'B.
Napolei\o Fontenelle - PS'1)

. -PonciaM dos Santos. - PRP
Rio de Janeiro:

Alberto TlllTes - UDN.
AUBusto de Gretlórlo - :f>t'4
BarcelOl .Feio - PT&

DlI'1m1 DO COMiIHESSO N"ÇlONAL: '(Seçlo I)
,..'~~·e

r:'-'~'·~~·~'5::::0WS:á:ba:d:o..:1:0_~ ...:=;,:;.;.;;.==_;;.;.;;,;,;~;.;.;....:.~;,;;.;~ .... _
'.-','\'

,:<" _excessiva, . abWliv&, 1i8ca1lzaçio damenta-Be DOI cIlapos1tlVQI relatlyea
':'",Crtde cleflsclUs) . que cria tremendo à redação final.
,'[',;eblltli.culo 11 livre circulação de mer- Acabamos de votÍl.r !UI emendas a
:,',':oadorlll.3 li (los produl.olJ da terra, Li- êsse projeto, num ambiente de grM
~:'i"berdade, liberdade. pa.ra plantar, ven- de confraternização, de alegria geral.
+t~eri comprar, transaortar, ímportar I Vimos que,nestas mumes horas, o
::"Sem essa Líberdade não saíremcs Govêrno reconheceu seu gl'llJlde equí
,;;dessa rídícula crise que "flfUdou em vcco, quando afirma.va,peremptória
1,,'I\ÓS, como ostra no rochedo". mente, n~o dispor de. recursos para
" . ,.~) aplique-seenel'gia contra. .cs fazer face a tõdas essas despesas. De-

. gatunos, que são muitos no Brasil] vemos congratular-nos porque no de
OS -Iadrõcs de veasacc' como áv. II correr desta úHima noite, os técnicos
~11lg0, Sf;.O múmeros; os que. se en- do GOV~1'nO devem ter revisto as ar.
.riquecem mtsteríosamente e. em mUI- cas daNação e descoberto aquêles
to por-eo tempo, abusando de_.suas recursos que nós, que não purttcípa
funções. :;50 incontáveis! E D30 há IDOS das bostes governistas, arírmáva-

. lei /J1W. (\5 pOl)h:l na cadeia IA ríe- IDOS existirem e exístírem fartamente.
soncstidn()Eass!m continua Iavran- Portanto, Sr. ·Presidente, já que esta
do ímpnnernente. ostentando fi "rló- descoberta auspiciosa foi feita nos
ria de ser esp?rto, li gl<lria de saber últimos instantes, desejamos, não apo
dar goJ"cs ... sr nas nos congratular, mas procurar,

11.~1 Reduzem-:oe .as c1cSl'~S:lS 1/11- através de medída regimental corri
Iítares: nadn de. C(lmllmr. armas Je gil· grande injustiça praticada por

esta Casa e que certamente não há
guerra: nada de muní-ões belicosas; de persistir, .dada a boa vontade ge.
(IS porta-aviões, os cruzadores, os nern.lizada pam com o fllncJol1alL~mo
aviões fi jato, os pesados tnnClu~s, público, a confraterniz:t<;ão encanta.
IlS - modernas metraínadoras, 5?O dorá que vemos hoje reinar neste re
f1Íl:llbolos duma era em decadêneín, cinto .. ConsultA) a V. Ex.~, SI'. Pre
,.~o estigmas da fel'o~/dade, da bru- sidente, nesta questão de ordem se
ta,ldade, íncompatíveís com a era, esta providência pode ser' consubstan
daS.g~,~,.ndes desc.obert~s,. nesta a.I1'

I
[ cíada atrave.·s ele uma slln.ples, de. uma

te-véspera do 3. 9 ml1emo! SU~tl· pequenína emenda ele redaeão, muito
ma-se a convoco.cã~ ~e elasses mili- menor d,o que n encontrada- pelcemí
tnres: é pouco ll1Lehg-ente e nada I nente Llder Ferrari, quando pretendia
1l1'0Ô1ltfvo, retirar os. jovens ele s~u~ I tor~á.la eficiente através. da. intro
estudos, ce seus oííclos, de seus t!.a dução daquela expressão ou vetorma
Lall1os.· pera jo~i·los nos quartéis: dos, que era realmente o ql,e havia
restaoclc~am-se os "tiros de guerra", de importr.nte na medida. Mas; SI'.
p!l.ra atender a exigência constrtu- Presidente,. como salientei, .(, muito
eicnal, me-or .. é Inslg11~t!canle; CUllntstar'i\ tao

E11 sei nue estas verdades desa:;ra~ sõm~nte (J~," su~~essão da: e:']1r~ssão
ti "L 'r;e imnortante Sei do POrler Exeell.zt'o. nb lUt. ,9. Por-

am a ~U! a r;~" d dé .' tas que, ant~s de se imolnntnr li. confra.
dl~lt:,lmel1 .~ c~~e ave: ~0/'':iC::°m~ítd5 ternízar-Jo neral clue'verifiC!Il110S hoje,

l<oS e r..} ,co. (\- . nlu~ive aquI. Quancl0. 3ind~, não havia recur-
veze~,. cus,~ram.-me. "caro, tn. cida- sos para o Poder ExecutIvo fazer face
a lm,..nu IMO. I~el~lç"o, p01S, "d a essas de~pesas tôdas. foi comba
dão pobre,.JIIl fnc!lmente esma,:1 o ttdll a extpns~o do abone MS servi
pelo pod~r eCOllÔlnlCO, ,pElos P~d~~O- dores do Peder JUdicllÍ.~io, l1:stes po
8('\S, que .1 og:l.l'ilm ml1hoes e ~lJ. oes br~s servidores que' tiveram a infe-

- J~.'1 Última campanl1a, que. cu:mmou licj~ade de ver 11 medida que os be-
fn1 3 de outubr? de 58. de nefIclava ser votada em primeiro lu-

'Sala das Se:o:ooes, 9 de janeiro gar, antes da pesquisa !las arcasgo~
1959. - campos Verga.!.· v~rnamentals, ant~s ds.vlrada, como

OqR. MARIO GUIMARAES: diZ o Depntndo.ROll'ê Ferreirn, fica.
.. ram lesados. fIcaram exclLJldos de

- Sr. Presiente, peço a palavra uma providência de caráter geral.

pela o~·dem. . C! Sr.G.ltrgel do Amara/ - São as
_ Sr .. Pl'esicc",c-; p:ço a palavra uDlcasvitlm~ do cambalacho.

:.- Tem a palavra o nobl'e Depu- O SR. CHAGft.,S l''REITAS _ Dado
tado. a ma/l'llifica disposiç~o dellUe se'

acham imbuldos todos os Lideres des
'O SR.•"ARID GUIMARÃES: I,a Cll.!la .e que' presidiu a. elllboração
IPi/ra uma Questão. de ordem - desta leI, e que· é sem dÚVida.' neste

Selll ;'evlsáo do orador) -' 51'. Pr!l- moment!) coneeder o abono 11 todós
~idel1te, encel'l'i'lda que estA a votaçao os ~ervidores públicos, pergunto 11 V,
00' Pl'Ojetoque concede abono aos Ex.· se :lo Casa teria hesitllA;ão· em
Bervlc10res do Poder .ExecutiVO e ~o aeeit3r esta emenda reparadora. esta'
poder Judiciário, de~ejava tazel.' apelo emenda que se €:oaduna com o espi
a V. Ex." no .sentido de que niío .re- rito que ~stá impemndo agora, para
tardasse em submeter à Casa projeto a, satlslacao de todo o funcionalismo
de resolução estendendo êsse abol?oP~bli~o. na votW;5.o desta. medida le
110B funcionários da Setretanil da Ca- fãslat,lVltl Essa emenda cstabeleeel'la,
JIl;ra dos Deputados. o-somente: "~uprimam-se. no art.
.• . .• a 1?" "as expressoes . do Poder Execu.
E' o apelo qUe i\1I'IJo .a V. Ex, , 110. two . É a eOllS111ta que faco, Sr. Pre

certeza de que. atento as justas rei· Slde~te, nesta. questão de ordem.
vindicações dos serVIdores desta Ca~o., (lo'1wto bem).
não '.protelará a provid~ncia. (Mwto O SR P"'''SIDE .

. Ilcm) . . "'''' NTE.
O SR. PRESIDENTE: (RanJcrl ,Mazzilli) - A questão de

, ol'dem SUSCItada pelo nobre Deputado
tR~,nieri Mr.zzílli) -: Devo I~for~al' Cl1~2'aSFreltas encontro., de logo, so

a0 nobre Deputado 1lI.Arlo G:llmaraes luçao no § 6,9 do art. 153 In verbis'
que ainda nftoveio à Mesa q"3,)quer . '.'
proP.oSi.('i'.Cosôbre o.. abono. aos. serVi-.] .oS.erá,' ad.m.i.tida emenda à. re-dores d~sta Casa do Legislativo. . daç~o tIna! asSinada por LI\ier

, de Partldo ou por Deputa.do!, em
O SR CU&CAS FREITAS: número de 5, exclusivamente para

_ SI''; Presidente, peço lL palavraI evitllJ:' ll1m1'l'etfto de linguagem,"
pela ordem. ' . . A SUGestão para a proposi~âo, pre-

OSR PRESIDENTE: . ten~ida pelo nOb!eTh!puta(1() Chagas
,'., I FreJtas, eq\llv~lerlll. na verdade. 11 reE-
- Tem a palavra o nobre Depu- taurlll' os efeitos da emenda n.9 1, que,

tado.· como B. Ex.A mesmo declara, já foi
, objeto de deliberaçllo da Câmara no

O,SR. CHU'ASFREITA8. sentido da rejeição. Assim; não Cll.

(Para uma questão de ordem - berla,na. Intel'pret~ão dlt texto re
lJem 'revi6üo do orador)- Sr. Presi- gimental, a Jlrovlà~!lcia 811BerJ4A pOI'
dente, minha 'Questão de ordem 1Wl- S, Dc.~i



oportunidade em. que 1 matéria tl)rll tentativI. de nacionalização do se!:u
objeto de deliberação da casa. . 1'0, que por ocasião da revolução. de

Faço. es.ta ressalva para que ela 1930. ainda se encon.trava, entre nós.
conste dos nossos anais. inteiramente .. mercê lIe· etementoa

Sala das Sessões. 9 de janeiro de estrangeiros; ,
1968. - Godol Ilha. Considerando Que antes de 19:10 o

mUDO E VAlI A~ problema havia s!do/postoem relê-
O SEO~. ' vo, sem que,' todavia. surgisse .qual-

quer solução; . , , .
Projeto de Resolução n. 180, ,considerando .que aos cónsnwtn-

de 1959 tes de lB34 coube dar o primeiro. ím-
, , pulso em' favor da nacionalização tio

D.IS1lÕe. .sôbr.e i.n.'leStigaçã.es 11,0 Iseguro, '.tornando-o Imperativo.' ~RS1lIl.'
mercado de seguros. como a dos Bancos de depósíto.

(Da Comls-ão de Inquérito pa .Cl1l'sidcmn(io l"1!C o dispositivo ~a
efetuar investigaçóe..q 110. mercadol'l\de I de 3; ~oi repetido pela CODstléuLÇGCl

seguros) de 1,37, .

A Citmara dos Deputados r" 1" . Conside:an~() que só .em .19~O, sur-
, Art. lQ São apr~vadas as "sgo~~iu. gru LI: prrmeu'a le~ ?rdmana. vísan
sõcs consubstanciadas nas provídên- do. por ,em~~XeCLI(ia:r ~ que ?·l1:r.unha.
elas constantes do art. 2" desta roso- 1.1 ccn~~~Ul .:ao" r~ecrc:oo.lel ~.iJ"3, de:
lução a que chegou a Comissão de .rn- 7 de I.:~lI:O ~~ L4!l),,"" ._
quéríto .criada pela Resc!uciio n0 64 Co.nsIdm.an?o que a reaçao de ele
de 25 de maio de 195G p{ 'a. f l" ,: mcntos aüenígenas. que dominaram e
amplas ínvestígações nÓ mI

re~de ,u~~ estão voltando a don:lnar o marca
seguros. indica~do ascausasee '65ores: 1I do de seguros brasíleiro foi grande;
ponsáveís pelo movimento contra li considerando que. em consequên
sua naclonf'li.zação e pela ImPI.antar,'fl,.O c.ia ele. dlvcrgêncla sôbre o ~ic;mfwa
dos monop6ho de seguros no princl·do da palavra "naci':ma)j:laç~o·'. que
pai estabelecimento de crédito do' alguns entendiam como. "estatiza
país. o . . . ç'o", a "onstltulçã() de 1n43,.:leixou
Art.~..A Mesa da Camara tomará de. repetir a dtsposícão constamc das

as prcvidêncías seguíntes: cartas' anteriores. substituindo-a. pela.
a) oftcíar ao Sr. Ministro do Tra- atual que diz: "Alei disporá sôbre

balho. devolvendo o processo núme- o regime de seguros e de Bancos de
1'0 157.328,. arquivado em 1>:1-1-1955, depósito"; . '
por despacho do. DIretor do Denarta- Constdcrnndo Que a mudanra foi
men~o d~s Segll.ros Prívadose de os- 10Jl:o expl~rada pelos numeroso.>
pltaliz~çao. a fim de ser reaberto o adversários do seguro nacional que,
Inquérlto para apurar melhor as res- tlmbraram por achar que haviam,
ponsabilld~des d~ ~ompanhlns "J;'ellrl sido integralmente revogadas as dis-
~t3.nce e Pludential Assuran- posições do Decreto-lei n.v 2.Q63;

bl remeter. cópia ao Mirilstl'Odo Conslder~,ndoque,de golpe em
Trabalho. dos jíepoímentos dos senno- golpe. foram· .os elementos eontra a
res CéHo Monteiro e . '~~l'ence Malcoltn naclnnalízaçâo, forçando as bllreiras
Spitteler, Antônio· Carlos de Melo Cos- Incipientes da nacionalização. con
ta e João ,Marrot, nos quais se.positl- tando para isso. principalmente. rom
va a responsabtlldade das citadas os ,dirigentes dllS SeólUl'a.doras "soit
Companhias. quer lesando o' fisco. disant" naclonaiae por elememos
quer procurando menosprezar a auto. oficiais:
rldade do Inspetor <lue•.em função de Considerando que o Instituto de
seu cllrgo. teve .necessldade de .visitá- Resseguros do Brasil é prêsa dese.ia
las;.' da do grupo que combate anacioJ'1a~

cl remeter cópia ao Sr. Ministro cllzaçiio; ,
da JUr"Jça do depoimeÍlto de fis. 138 Considerando, ainda, que o mono-,
a 27B, dos quaIs consta a tentativa de pólio de seguros no Banco do 'Brasil
suborno do advOJlado da Mar. e da tem pr.ovocado protestos .gerais doa
Rez. Dr. Carl08 Fredel'lco MOtil, pra- segurados. deseguradores. COl'l'etores
tlcada, em beneficio da manutenção e dos representantes das classes pro •
dos negócios. dessas Oompanhias com dutoras do .pais, com repercussão da
o Banco do Brasil: imprensa e no Parlamento·

ti) remeter cópias Idênticas ao Se- '. .•
nhor Presidente do Banco· do Brasi! Considerando que a Constituição
para que 8 . Ex~ possa examinar a sl~ da ~ellúbllca condena qualquer mo
tuação do ponto de vista da morll\l- nopollo privado:
dade ~ministra~iva; .. ~ Requeremos. com base na Oonstl.

e) lemeter copias dos. depOlmen- tulção da República e no Regllnp'lto
tos dos Srs. Cello Montell'o, Antonio Interno.. e conforme a lei orplnt\rla
Carlos de Melo Costa e Terence Mal- em vigor, a instltuic;ão de uma CO-'
coim Spltteler, ao Sr.. Ministro da missão Pai'lamentar de Inqu,lrito
Fazenda. a fim de que $. Ex.' tome composta de sete membros, pari, nó
conhecimento dos abusos ou das .irre- prnl;)de 90 dias. efetuar 9 mnlas In
gulartdades existentes no meIcado vestigações no mercado .de .. e' ,
livre de câmbio. praticados pelss indicando as caUSM e os re:~~'~
companhias estrangelra~. veis pelo. movimento contra a :ua

Art. 3. ~ Esta resoluçao entrar§. em n(\Cionalizac;~o e pela implantação do
vigor na data de sua. publlcaçlio. re- monopólio de seguros no princtpl1!
vogadas as disposições em contrário. estabelecimento de' crédito do '.,als.

Sala Sablno Barroso. 8 de, j~- Di.."P~rá a ComIssão a. OUnnli!l. de
neiro de 1%9. - per~lra da 8Ih•• CrS 1(10.000,00 para despesllS. pela,
;residente. - Octaolllo Negrao de Vel'bll.pr6p~la.
~lma. Relator. Sala dllS Sessões, em !1. l1e maio
COMISsAO PARLAMENTAR DE de 195-6. <Seguem-se as assinaturas).

INQUll:1UTO PARA EFETUAR • • •
AMPLAS INVESTIGAÇOES NO
MERCADO DE SEGUROS, INDI- DellcÓrdo.com esta Resolução a
CANDO AS CAUSAS E OS RES- Comissão ficou constitufda .dos se.
PONSAVEISPELO MOVIMENTO gulntes membros: Pereira da Silva.,
CONTRA SUA NACIONAL~ZA- Armando. Falcão, Joaquim Ramos.
ÇAO E 'PEtA IMPLANTAO!\.O Frota Aguiar•.José Bonifácio. Allr:uar
DO MONOPóLIO DmSEGUROS B8oII9:It!l. e Arnaldo Cerdelt·a. ?oste
NO ,PRINCIPAL ESTABELECI- riol'mente os Deputados Joa~uln\
MENTODE CMDITO Do PaíS. Ramos e José Bonifácio foram ~.,!'ls-

RELÀrolIO tituidos. l'esp~ctlvamente. pelos
. Deputados Octaclllo Negrão. e Cunha

. Conslderantio que obra de lI1'ande BlIStos. Foi designado secretá.rio ~
valor patriótico tol, sem dúvida, la func~lIIlirlo Ernesto Aa8t8,

Sàliado '10 .'
r
tologia; Farmil.cia· e Vetcrlná.rla. e dai.
outras providênclllS; tendo pareceres:
pel& constitucionalidade.' da Comia
são de Constituição e Justiça: e,
contrário. da. OomlSllflO .do 8crvl~.()
Público: Relatores: 51'S. Milton Cam
pos e BenjamIm Farah.

3 - Discussão única do Projeto
n~ 4.112. de 1958. que autoriza o Po·
dei' Executivo a abril', .através o. Po
der Legíslatívo - Câmara dos Depu
tados - o crédito especial, de Cr$ .•
3. 80!). 000.00 para pagamento de exer
cicios findos devido aos funcionários
aposentados. da Secretaria da Cáml1
1':1. dos Deputados. <Da Comissão de
Finanças). 'Relator: Sr. Lopo Coelho

4 - Discussão única do Projeto
n~ 4.803, .de '1959,. que abre ao Poder
Legislativo .;.... Câmara dos Deputados
_ o crédíto especial de Cr$ .
14.000.000,00 para paaamento de
ajuda de custo aos 'Senhores Depu
tados. (Da Comissão ele Flnançasi.
Relato.': Sr. Georges Galvão.
5- Discussão única elo Projeto

n~ 3.148-A. de 1957, que equipara os
proüssíonaís de AgrimnnsUl'a díplo
mados no regime do Decreto número
20.178, de 12,de dezembro de 1945,
aos que se vierem a diplomar na for
ma da Lei n9 3.144, de 20 de maio
de 1957: tendo pareceres: pela cons
titucionalidade, da Com.t··e.o <te
Constitul\:he ". lllstiç~~· .....vorâvet,
da Comissão de Elducacão e Cultura.
Relatores: 51'S. Bias Fortes e Cam
pos Verga!.

6 - Dlscusslio única. do Prolel;o' n~
:I.872-B. de lD58, Que autortza o Po
der Exeeutivo a abrir, pelo Minlste
rio da Fazenda. o crédito especial de
Cr$ 736.000.000.00 para atender 1\0
pagamento de despesas, no vigente
exercícln, da .Comlssão· de Energ[a
Nuclear; tendo parecer com subsh
tutlvo da .Comissão. de Flnançe.s, e
favoráVel da Comissão de ECOI\Omlll..
Relator: Sr .. Chalbaud Biscaia.
. .,' -Segunda discussão do Projeto
n9 3. 861-A-68; que dá noVll redação
808 H 2" e 3~ do art. 89 da Lei nn
mero 2.642,. de. 9 de novembro de
1955 sôbre concurso para Procura
dor 'da Fazend~ Naci"nal. Relator:
Sr. Joaquim. Duva!.

8 - Primeira rUsCUSSM do Pro,leto
n9 926-A.' de 1956, que rep:ula .. pro
f1MlI.o de corretores de seloluros;ten
do pareceres: com substitutivo. da
Comissl!.o de FlnançU; e. com. etn(!n-

• da ao art . .lO do dltosubstltutivo.
da Comissão de Sequranen Nacional
Relatores: 81'S. Ravmundo Brito.
Ch&lbaud Blscal'" e ROl';ê Ferreira.

9 - Primeira dlscussliCl do Projeta
Il' 2.469. de 195'1, que proíbe a pllrtl
etp al!1io em lucros de autarqulM:
tendo parllceres: com. emenda. da
Comissáo de LeglRlaç[o 8o~Il\I, .e fa
vorável à mesma, da Comissão de FI·
DançlUl. Relatores: 81'6. Ivan Bicha
ra e Georges Galvão.

10 - primelr~ disCllFoSão do Pro
Jeto n~ 4. 14G-A. de 1958. Que concede
pens~ especial de Cr$ 8,000,00 men
lll!.\s à Sra. Marta do Amparo Medei
ros Parente; viúva do Deputn,do Mar
cos Parente: tendo pa,~c€'r favoráve!
da Comlfislio de Finanças. Relator:
Sr. Georges Galváo.

. 10- 6.~ SESSÁOEM 9
DE JANEIRO DE 1959

:(Convocação Extrao.'rlil1ària)
iE"R,ES'liOElNlOrA DOS. SR.S. OODO'I

ILHA 2~ VIOE-PRFlSiroENI'ItE:: E
llM.N!IEmI MAZZILU'I. PR;ESIDEN
TE.
11' .... As 14 horas comparecemos 

Senhores:
\ Ranlerl Ma.zzi1l1 - Gotiol Ilha

_ Armando Rolleniberft - Pe
dro :Braga - Mando1\ça Braitl
_ Pereira de Bllva.

Ama.zone.sr, ".
IAurllO MellQ - ff11I..,

DtARIODO CONORESSO' NACIONAL:

Piauí:

Vltortno ,Correia - PT.B,
Oeará:

Colombo de Souza - PSP.
Paralba:

Ernant Satlro..... UDNl,
Glácomo Pórto - tl'bN.
Ivan Blchara .... PL.

Pernambuco:
Amaurypedrosa -,. PSD.
Dias Lins ;... UDN.

Alago08:
Ary pitomb() - PTIB.
Arélio Viana - PSB
"i> ,'~a'(lS Neto - P8D.

Esplrito Santo:

Jefferson de Aguiar .... PSD. .....
Rio de Janeiro:

José Alves .;... PTB.
Mario Gulmaráes' - UDbT.
S.aéurnlt10 Br:tga - PSiD.

Distrito Federll.l:
Frota Aguiar .... UDN.
Maria Martins - UDN':
Sergio Magalhães .... PTB.

Minas Gerais:
Badaró Junior - PSiD.
Clemente Medrado - PSO.
Guilherme Machado -,.. ~.
Nogueira de Rezende - PR..
Ovidlo de Abreu - PSD.
~ltlmo de Carvalho _. Pso.

São Paulo:
Abgual' .Bastos .;... PTB.
Oarvalha Sobrinho - PaP
Dagoberl;o. Sales - PSD.
Pereira Lima - UDN (4-.2,59-).
,Placldo Rocha-PSP.

Goiás:
Emlval Caiado .;... UDN.

Mato 01'0880:

Corrêa dI. Coata - tJlDH,
Paraná:

Newton Carneiro -unN'.
RoehQ Lourell- PRo

Santa Catarina.:

Oarnelro Lovols. - UDN.
ElIM Adalme - PI1B;

Rio Grande do Sul:
Dantel Dlpp _ PTB.
1,1:10 Braun -PTB.
Unlrlo Machado - PTB, - (44).

O SR. PRESIDENTE:
A Lista de presença acusa o com

parecimento de 440 Senhores Depu
,tados.

&tã aberta a sessão.

.tI - O SR.N'EIVA MOREIRA 
(SerVindo. como 2~ secretário), pro
cede â leitura da Atada sessão an
tecedente, a qual é. sem obae~vaçíleB.

assinada.

O SR. PRESIDENTE:
Pa~sa-se 1 leitura do expediente.

O SR. MENDONÇA BRAGA:
. (Suplente de Secretário. servindo

de 19) . procede iJ. leitura do sel;'wnte

111 - Expediente
o Sr. Godoi Ilha, nos seguintes

têrmos:
81'. Presidente:

Pom mettivos de sl1úde. não metol
dado comparecer à sessão matutina
ele hoje. na. Qual foi \"otada aemen
da n9'1 do Senado, que estendia o
abono à magistratura.

&! presente. contra ela teria dado
o meu voto, como Já, " t1lera na

(Seção f t, Janeiro de 1959 151
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!\'PCf~~o; 8r; P:es1dente Dclp'.ltndo premo, Tribunal Federal,iUlgoU,in- 15. Se asCias. dé seguros tor·brJr todOl OI ranlosde ~f.bcm.I
fj~,~,.'"",~,'~",e,',1ra,,'da 5U,'a:' romtttuCÍonaZ O art.'.' l!o Decreto maram, com a nomeação do se. e máus, podendo coblir "100M ll8
" , Le! n,9 2,Otl3. nhor ,JGo,vicr'de LlnIa, a maioria no responsabilidades". Com isso, 'o de-
~;;;{)CWllPJ:O o dever de apresentara 39, ApUI'Rl' quais são os detento- Conselho de Admln'istração do Instl- poente quis esclarecer ser desneees-
;~"l;;"Y,.,ElL~ o relatól'io dos tl'abalhos ela res da maioria das ações das com- tuto . de Resoleg'uros do Bl'asll ese 61Írla a presença dl\scompanhlas
,t#;tiomjss~o POI'lamentar de, Inquérito panhías de Seguro Rio Branco, In- Isto, dado C fato de estrangeiros es- estrangeiras plU'a receber retroces..
fil*'Iiobre os neg~closde Seguro, COIno dependência, Contlnental, Colonial, tarem .adquírlndo o contrOle de Se- sões, , '
;;K'lIàbe V, Ex.~, 'por motivos pO:lderá- Borboremn, Sul América ,T~'rcstrcs, guradcras naclonaís, além dos votos d) que a continuação das compa"
:;;,';:,,"e~s, o noore Deputado sr. !\l)l;\uar Marítimos e Acidentes, sul América que já possuem as elas, Estrangel- nhías estrangeiras no Brasll ,foi
~" -:Bastos 1110 poude se Incumbir dosL:\ securos de 'Vida, Sul América Capl- ras,'não' constitui grave perigo para protegida, ,em parte, pelo Instituto
:",,tal'efa, tendo v., Ex, ',I e a .dcuta ,?o- tal1l:açáo e quaís as 'ligações destas a economís bra.sile.t.l'a, pois é o 1fl,B de Ressep:ul'os do Brn..~U, porCjue, em

. I b'n companhias com grupos seguradores ,o encarregado de realizar noexte- 1939 e, 1940 o Instituto enrrentou
;"miss~.o passado a umm a OCilI'U. - i,ngle,ses" americanos", franceses, eS-11 ri,O:' os" con,cratos, com as condições problemas "S,uperiol'es" às .suea "for
, . ela em data de :M de outubro do panhóls e de outras nacionalidades, elos nossos excedentes no mercado ças, não tendo cobertura para 08
,c, 1958, 49, Aplll'ar quantas companhias segurador interno. seusp~'óprlos excedentes"; Valend!l-

.' Além do, RElatório,' apresento no t' B i1 15 Ap ra h t' se entao ela' cobertura que lhe da.
:,:,',,'e"""l~, e JU"'o'a~-'ento dcsta ll:Jtitre ~i' rangerras operam no ras e a I . li l' ...01' que con muam a • "h ',' .., ~. - '" data de. autoríaneão das mesmas. ser. dadas concessões a Cio.s, cstran- varo as compan las cltada.s,
"~c' • Comiss",o, o. Projeto de Lei - quo para operarem no País, geiras de Operarem no Brasil en- el Que, no entender do depoente.

e estudo 60 assunto o exame poude- 59, Verificar B veracidade nas quanto o atualDJretor do Departa- o Instituto potlerla. ter alcançado' o
rado das atividades de seguro ~o declarações de renda das compa': mento de Seguros, Dr, Amilcar San- mesmo obíettvo, sem ferir a Cons.
Brllsil e os altos ínterêsses na~jC'n:.1s. nhías estrangeiras, e por que a mala- tos, impediu, em círcular de 26 de títuíção, mandando emíssáríos ao

,110 meu modo de ver, ueol1se.lw,m. ríe delas l'.llresentam resultados, ne- janeiro ele 19~ a fOI'mação de no- exteríer. para obter os coberturas,
Nest,a or.:lrtu:l1dnde, apre,sen,'o "a Ig, ativos e, mesmo assim. insistem em vaa-companhías necíonaís, "Foi uma atitude lrrenetlda',do

V ~na segurança do meu aue operar no Brasil. Apurar ainda qual 17. Apurar se a F1remens. Que qI~ti~~Og'ê~:~~ar~u~adâ~oe~~tIJg~;
ap'"cOa''~ o patrimônio real, do Grupo Sul entrou l!e~a! n t P f f

: ';a1a' das Se"siícs em novembl'D de Amérlca e por Clun,nto figura o mos- U ~ ,I ,en e no 11 5, ormou maiores do mundo', ",'

lll
:'o ' • , mo nos balancos e bem assim da tlll,la SUbsldlárlll. .com os, cal'acterls-. I) que, no Instituto há excessi"G

," JoJ Cia Internacional de "'egul'os tícos de n~ci,onal" , ' preocupaçâo com a remessa de, di.
" ErÜ sl~a ?rimeir~ :cunEí.O a ~Olllis- 69..4pural' se a sul 'América, re- 18: Apurar se a entlada. e per-I' 'lisas para, o ,exterior e, que "ésst
.ão reso.veu :l.pro.e..o seguin centemente autorizada a operar no ;;a;nencJa de C1as, estraIlgelras, no medo ~ derivado de que rosaesu-

,ROTEIRO Brasil, pertence no grupo Sul Amé- • ais nao tíra completamente a ra- lar no estrangeiro é exportar ,lU-
rica. ,,' ;:~o~ de ser dos l1!'0tivos porque foi visas", ,',' '

, 1,Q Anteriormente a I~O estUv;l o c!i_do o U1J3, pOIS a: evasão de di- g) que o montante{ie resseguros
e m "rclo segurador do pais "CO.l1p!C- 79, Verifkar qual o capital que visas 9ue se quis eVltar continua a nas,' compallhias estrangelrllll' é, 6~ln

< ~tO -., .. ~ntregue às sociedades es· as Clas, estrangell':ls enVlal'am para ser fe.ta .com as operações de tais precisão matemática, l1e42%. "Ora,
::une 1:C 'o Brasil equal1to IIs mesmas já de- Companhias no Brasil? "' conclue, isso é a mesma cousa qtie

'"~c &rangeu'as?,' didas to-Jl"das p~l() volvf!ram aos países ol'igln·.l'j(Js ,- 19. Apurar se a Inclepel1dencla ressegurar no exterJor" sem I\S vim-
'. ,,2.9 QuaIs das role ,. a '<~u""o do jmedida Idêntica em relação ao Gru- Cla, de Seguros foi adquirida por ,.' , d' I Idad
:.C3ovêr110. Feera PaI:'"" - d 'íg30? po Sul América, , uma. Cla, pertencente ao próprio tagens, neste caso, ", rec proc , e
assunto, após a revod,u.,ao.us ef• éle,,;;. 8:9, VerüÍl'ar se o atu.::>1 Preslden- Govemo Francês embora contmue ele contratos. '

3,9 Quais as provI =~Cl _ ...~ ":~.: te do Instituto de Resse;;urus fei tlté a ter como Presidente o Dr, VJcen- h) ql:le o Instituto de RcssegurQS
.. tom resoeito, à nadonalJ~ae,i1~ dc o;': l'ecente;>r,ente Diretor ,~o Grupo Sul i te Gallle~, antigo Presidente eloSin- eSl;it, 11oJe,ca:stame %ol'tillecidQ e qui:,

'guros, após a promulgaçiio ca • ,,- América e, ~e ~seu substituto do' dicato dos Segul'adores, do Brasil. nuo OliStliJlte, ainda opera em grllo1lde
titui~ão de 1924? _ d 1.3~? Consêlhoo, Tccnzeo do IRB pertence. :10, Apurar se na remessa. de nu- esclUa com as, COIllPl1l1l11as, estran-

49' E ap5s a eons'"itul:;~:O~, • '" também. ao mesmo gnlpo, merâ=Jo :Dara o exterior as elas I'S- ói"lróloll lp:i.g. 25).5: 9 Gue pensa s6brc a naClOl'1l'.ll- ,99• Apurar, se, o atual Dlret~r .da ,tra,ngei~as ,tem obedecido a Ílos~a iJ que, \l ln6tituto assim procede
za -o do s~~uro? Cia, lnternRcJOnal de Se!!uros e ad- ,eglslaçao cambial e como uma. C~a porque a lei 2.06~, que o CI'ÍOUi lhe

~a9 ~ Imp;,o.l1ta,áo da nacio:UI:í:~lt-I"o:~a?ode,Chs, est!'angelrase se a estrangeÍl'a. com capital de .... ,: pemm:e pl'oclU'ar cobertUl'as onde 'pu
- 'nõ B"asU é de in~e.rêsse para o elel",",ao., do m~smo para.o conselholcrs 2,000,000,,CO enviou para Lon" <ler ellClJlltrá-las em 'melhol'es eon"

tao~.; .,' , Técni~o do lR,B, direto!' do Slndica- dre,s, Só em dezembro último, .". d
paL~ p' 't' u o "'ov-'I'no. atrans do to de S~Ill'adores e membro da Cr:> 21.000,000,00, conforme d.onu'n- diçõeti, ll:í"s, que ltISslm agino, O 1ns-

7 > laICO v ~ C nf d r. d S d f I j , muto l1:io olJte!I1 reciprocidade." D 'tamen·o eSllecial\~'tdo, ~ e er'l.~ao os cgl1ra ores, o c a ~() discurso do Deputado OLacOlo .) que ,ná, .malor nume,ro de cO,m,-
~eu epa, ••~~ 'lo aos dl,Pl'lslU- fel to com ,o voto das Clas. :E:stran- Negr~,o, ,
'J,ualquer ato c~n",,,. o o "~3de 1940? gelras, " , 2LApul'a1' se nos contratos de panhias naeionais que estrangeiras.
,"os.do Decreto-.ei"~-' ~d" soc;erlade~ 10,Peqir!lO Banco do Bl'asJl o importação l'ea1i~ados pelo rtamara- j,) que ressegurando, nas compa"

8,Q Qual a, rea,ao ds.s Doc~'''to-\ei leSU!!-ado dos estndos. da C'otep (00- ty ,os, seguros, de transportes devem nmas cscrangeiras, (I Instituto per-
estrangell'!\s frel.te ao • - mlssao de SeguroSl 'pecllndo 'amda ser feItos no Brasil; (.litiu a evasao de lucros, porque as
11 9 O,()~3, de 19~? ao mesmo Banco Informar, em que 22, Apurar se foi durante a l?l'e- companlllas estrangeil'astêm matr~-

'9 9" Como o Gov~rno Fec!e!'al,1~on. data e por CllleCias, eSLran[;,~ll'lISI~idênciado Dl'. Vicente GallÍl~z ~eo, mas procedem como se não ti-
8id~rou li questão da "~:lajarl(\·~·\I;JasSaram a participar de seus se- ,hoje Presidente de uma Companhlá vesse; que o Instituto. transfere QB

ão" ,de seguros cm .•r~laçao :J. li '.1:1 I' :::,uros, , . "SUb~id!~l'ia do Govêroo Francês,· Que excedentes ,de várias formas,. sendo
tonstituJdto da Repuohca,e em que 11~ iApllrar POI' que o 13nnco do o Smawato dos Seguradores elUllre- comum li seguinte - 54% para âs

baseoú nara Col15iderlll' rcvC'~a'l"s, Erasll delX:l li cal'go das segurado-/ endeu forte campanha. conu'a ns companhias nacionais e 46%parll.';1I8
se elisposkões do Decl'eto-lei nume-' ms .lideyes (cláusula dos, c,o;ttr,atos operações. d~ Seguros por pal'te do estl'angeiras, percentageas esta ú1..
as 206"' - D,lltO!nát!co~) o direito de mcllCar os IPAGE, orgao autárquico do Govêr- tima que, no ano pasado, atingiu a
to .. , " . admmlstl'aaores dos s':,guros, que de- '10 brasHeio er quais as Iigaçõcs com "4,300 milhões de eruzeJrQll", .Isso

10, Qual o montante' ~e premios vem defender ~s jntzre,~ses do Banco grupos estmngeiros das Cias.que para o 1. 9 excedente, havendo ronda
mandado para. o estrangeiro? (' dos mutuárIOS se estes admlms,- Gperaram tal campanha' o segundo.

11. ,Em que cooslste o contmto do tradores (,Ajax e Rex) tem CO,HO ;11- 23, l?o!'que certos grupOS Segura- '
Banco elo Brasil com as Comj1~'1hlaS retores rlJri'~cnt,eS de Clas, de Se- C!ol'es, ,(Atlântica, Minas-Brasil e Z) que as companhias csU'al1~elras
d ' "el!uros? F:!U1'OS (Celso da Rocha Miranda - outros) recebem a maiorja dos· pré- re.>s2gUl'a nas SU:l8 sedas asrespon'"
e10~ °Não 'seria preferivel o Banco rlretor ~1Io A,jax - corretores e eia, mios. dos seguros do Banco do sallilláades que IheB contém, escrl
a;[:'ar êsse contrato com o !FASE? .nternllelOnal tie Seguros e· João Brnsll. turando aqUI como sendo da sua res-

re13 ~ Q ai o mo~lvo que insolr011 o Martins da Cost,a Vldl!(al 7'" Diretor 24, , Apurar, quem foi o autor do ponsalljlidade.
: u 'o Instituto do Re"- da Rex de Seguros e da Cla, Ultra- recurso que derrubou no S T ll', o 111), que vel'lfica.do o slnistl'O,1\S

Governo a ~l'la~ . ~ o. near de Se:r\lros, est1/, última )Jerten- art, 9,9 do Decreto-Iéi n 9 2063 (s6 companhias estl'anselras pagam o pré
seguros do Bras:l?'d "I as finol'da cente ao Grupo Segurador Atlântica Ibre ,pessoas. estrangeiras) " - mio aqui senl mencionar Ilcobertura

H, Tera cumpn o e e, ,'" - - cujo chefe é o Dr,Xavier da 25, Apurar porque s~ a C' i que teve de OfU. .
des para, as Quais foi orgamz~~o? t Silveira "'- Diretor do Banco do são de Estudos do Banca do ~:~s~l'" 11) quc em cOnseqüência o seu ba-

15. Pretende o at~al ~es er. e BrasiL opinou pelos' contratos automáticos' Janço se onera da cUsto. do si11istro
~g~f~fJa. ~el~~'le~~~str~çõesenail~ 12. Apurar se na última renova-I ~áe~~~se~treg~~ ~I a~lndlstra~ão dos e junto à. mCLtl'i~ li companhia. fica
t -. re ? , 'ção dos contratos do Banco do Bra-, r os n ca s e Co:reto- creditada pela indenização l'ccebida.
el'lo s, f i n o IRJJ? 911 foi cri,ado um novo contrato para les, fon.otme pedido dos Sindicatos o) assim, a companhia aqui dará

16, C~l~i~ ;:C1?: ões do' atual santa. Catarina e Pal'aná, se a lide~ ~e Sao Paulo e Ria Gallde do Sul. pl'ejulzo e terá junto à matriz bom
pr~~ideâe com as

g
20mpanhias de rança de tai. contrato foi atrlbuido ~Eril.S:"D~ 26j ~E JULHo, DE 195B saldo, ficandO () fisco naciOnal evi-

/S" s diad s no pais? à Cia, Atalaia de Seguros e se esta p l?d.~u, e u o de 1956. Boba dentemente fraudado. '
eturas u'a~ n ndtlerença fundamen- inàicoua Ajax para administradora ,resl enCla do SI', Deputado Perei· p) que as companhiasestrangel

taiS 'cn9:re nacionalização e estati· do mesmo e quem sugeriu a c1'lação ~~et~~1 Silvas f~CIOIl~d~ como' Se- rM Chegal'am aqlli, com diminUt'G ca.
zacão?' , _ desse novo, contrato, _ :oou-seo U

O r, 'r~es o ssis, re~li~ pital e Cjue já mandaram às matrizes
Dent"o dêsse roteiro· a conmsao 13, Ap1.uar as declaraçoes de Foi o Idma reumao da Comissoo, impmàllclas" vária~vêz~B superior

!le 'propôs realizar as seO'ulnt.es Renda da Ajax e da Rex e qU:l.is nhor 'D1V °t·. da r;,~uerimen~o do Se- ao cllpital' inicial.
o l\S pessoas que, a qualquer titulo , epll ~ o '"lota AgUIar, o Se- d d d t

INVESTIGAÇOES rec,eberam importância das mesmas nhor, Antômo Carles de Melo, ,cujo q) que no enten ero epoell e o
o ,fJ.nnas e, ainda, se tôdas as despc- oeprlllnento totallzou ,114 páginas lnstlt,uto deve, colocar Bem exceden-

1,. Apurar no Depal Lamento sas que figuram no "Débito" está o datl!ografadas. De suas declarações, tes no exterior sem intermediários,
N~cion!ll de Se;:uros Privados, no devidllmentecom rovadas, ~onc1UI-se, em resumo: ,. p::ll'n criar aposll,Jllldadede obter re-
Minlsterlo do Trabalho cDNSPCl P '. a) que o dispositivo COI1"t1tuclonal cillrocidade.
eomo a ",rremens Insurance,. C~, . 14., Se o nova .Presldente do Ins- que detelmina a. nacfonazi;ação d;s r) que o depoente julga o Instituto
of Newll1k, conseguiu anll)"""'Ç,M tltuto ,de Resseguros do Brasil, Se- ~ompal'lhJ.,ll de ,seguro "nunca foi de Resseguros em condições de assu-
para operar !lI! Bra:>Il, com, o ::lecreto nhor Xavier de, Lima, notàriamente cumprido". mil' a responsabilidade dos seguro~
LeI ::,X~ t'I1:l pleno v1gôr, , , ligado a.o Grupo Sul América e 01- b) marítimos o' que nos tral'!a desafollO

29. APurar, no mesmo Ministé- retor da cla. Excelsior de Segl.1rOS, "que ao companhiasestmngei. ao balanc;' de pagamentos
rio, quantas· ações e de quais Com- o,clquiriu o, Banco Ecooomieo Na- ~ll$, n~m S~ ,retlrllram e nem se' ) que 'Quando oPl'eslde~te dolllS.
panhias de Seguros, foram transfe- Diona! q~e pertencia à Equitativo. aC10l1!llZaram'., tlt~to de Resseguros o Dr, João Car.
i'fdas para pessoas jur1d1cas ou flsl: Cla. Mutua. de Seguros e por C) que o "Illstituto de Resseguros I'~s Vltlll teve !lO bôls/) !l dccretO fe~
eM estrangeiras, depois que o Su quanto, do :BrlõSlI está AParelhado Dara eo- chanllo as' companhias estrangeirB8,



r) que n~' l1:1dústrlas 1111e. trabRlhom
em panel no RIo e em. Silo P~JJ1(l t@m
taxas l~l(lis. não obstante o rlsr,o 'em
São PS,IlJoser menor:con~id~ra essa
taxa llma' anomalia que precisa ser
cOl'rigidn, .

S) aue a AjaX não fa~ segnro. mas
taxa o risco para ser feita T>l'oposta.

f) (me em ~2 casos de ser:'lroc·co
nhec.ldos A, c9rgo da. Ajax, em todos.
sem excedio, houve ratlJ/o. o oue de
nlost\'a ser Ajax or~anizada. interna
mente. mas desorganizado. extcr-.
nanrente ..

11) oue a comissão .devlda. nor lef,
é de J50/", mas que sAo CObrados ou~'

tros 15"/0 para lnspeeâo de riscos. e
ouc muitas comp9.nhla.~ copiam ser
viços. untf:l'iores, se!ll. fazer lnspe~ão.
e eôhl'am' os 15%, contra ale!.

Além dAS c.onCius5es ..11\ en\lme~ •.dA.S"
no 1Qvoll'~e do InQuértforea1i7.e.do
por esta Coml~sAo. colhp-setnnis .o
seguinte do depoimento ,do Dr. Josê.
Francisco F9.rla.· Júnior: ,

1) que M. Int.e!'~8se llaclon~! nn. 50.
plalizo.cão do sep'l1ro de ac1rJpu ·l.e5 do
trabalho, a, fim de ret,lr:>.!' desse ramo
do scgnro o mercantilismo: Olle R lei
d~ sC)cl~ll!'.acâ() ê de 1~3ge devia a
~(}clallzaeito iniciar-se em 1941 dando
assim prazo ê. prepáraçgão prévia.

2) que "Ianoada a lei d~ soc!~.1i~a
çllb do sef:11I·o. com a sua tran~f~l'ên-,:
cla pará os institutos. as coml'R.nhill.l!I
se .orl<ànlllaram e se cotlzal'am,. Pllra.
por todos. os meios. Inchlsive lornals
e I,'ê.'dio; obter a revop;aqllo' rle. te!. ,
, ..3) D,ue; então, se travou "umA. luta
t.r~men,dn entre «)s Institutos· o ...
Companhias de serlU'O:'. .. J

~nr~e:rrra· comblnaç&!l qUI irT~~U.~l~=; ~,~lt e Alu ~~:J~.~..~.,.t.~J1ia"ÔOi'.•.'i;;,1···..'~Ii:•.iA~ n':.'.Iii~~OIrlilc.lXC.10.:1ta~U:
'.. ll ',Ile "ií taXálde 'uro no s' .- Nioll&be o iIePllenteilãetarecet.• ~ o de:.~ Í19 I:õi: ... "" ~Ó.rifetrWi ÍI ~àll \ilidó ás nàC1~
sUaIo multo elevàd~o' 'u Gi - d 11 t&dG &til à . 111 'ir:" rOrlsdOdécomlói' de Jíills; f' iíltlltlvameli&. ê ãa estrlll
~~:êlli=..~l1f:as· ~~:~ ~~Iie''s~ :'~~~é 8s...:~. cftn,tu ~It .J:ra:: ~~JQ~:f~ ieri'Li~ê1ttàd& i· g~li'as'~tolitátiCâ.ll1elít~. ja tertdl1.lIIdo
:':.a·rtíeZl~":': ·.de........,,"" -e' pe·;;;H~e"l.eil""r· "'0" tua; daa..segurBC1Dru .com aompanblu f1!callzai1a .~o nePll.rtamento Na-· eXtllito o sistema i:te três· fâ1lciill.· PC10.

ii~ll";"" Y";. ....-" ~ :o~.::i;.~~::emlrOa~r=o~ =~e:r05Pr1;:ó~:::~~e~te do RB:D~',E'a~o,Cl:
, REUNL\O DE ,~ QJi:. AGOSTO I)E 1966 . F,) que a elimin,açio lia 3~. fã.1ü .

DE 1856 4JIi.x e ~e1' iiAq íi~:ç~,S.SIt~iJlde c~~ '... ..', .. "." . , ., §ll #z Pcl'éiue ~ .CóinIli4i!üâs e4.ti·i\i1~
PreSl'dêJicila . 1I~ biipqtl:do Pereira. pl~lIi. ,porq.ue nIO respon.i1eln pe1liil NuloWia. d,·r,el.lllJ.1 D,!nd°d1eP.ll.Z "o. ~~ " JOBé gcirltll estavampel'dendo. o que. se

lIã Silva sIWatrqa... '< . . . LÓg. ec ara oem resumo: déit Cltii'iinte 3 anos: . "
,.'Qomp!lofllCeU .0. c1êpós .oDr. Fran_.AB~m., :pellQs~ofu~.Aorre~el0\11) qü( ~~~il. 1ª39 as cbmpa·G).. que~reserrasnão utlli~!ii:1jjA
cI Lo etor d !~~rmm..!~lr.f'·lDan·~\'''·~~I''.D'.;'~'em~" 'rc~~~ ~8,!l 11ll.C1I?1)&.\lI ~aba~avl1m .pouco, qe, um ,~no sio ll1CI'OS .do alio se,.,

5CO pea, corr. e5lllW:OS.. .... ..... ._• ..- --- ..., portlde o malorvolumo de prêmlOll S'Ulptc,.. . o'. . <I'

"In1clalment!i.. (eio »ale.vr811 do 1llll~OpÓ~O, que,so~Ae ,~5.~,,1 3%.6. ~+a.. entregue ~. ~omp~nhlBll estran- lIlque o IRB. q.~inglu. cem por
Dr. Fr1lnI:t8co LQpesl devo di•• com No erltanto, lcomldl.o .preY1ltapor Sllli'as; mais orgarilZlidas e mais po- cento•. osscuaob~etlvos;", .0',.

:J,'~~"ao ..l\ss\W... f? ClUl! p.re~),Ip~U'a lei e,. ~jíehas. de.,15%."J:sti\. na Ill~ der"olllls. '.1.)'1'ifeo.. fator .de r.. e~ençao. dâaOful.ils! Xllite 1Jl11. ,.0 \I ....1D·iO.... exclama,' '0".""""~.te. ' ..,' ", ..' . . ..lÇ!lJIl .0., que .,.e...,. ...D1onop, o ~.......... 2'l·. ,,~ue.' a'p'i...1"ao" ,.o·i.:·c.rl"Ao·.' O ;...~•... ca"Ot·iLltv.OPíirihiliqu.asid·o·.es~á em funçãô do seu
,~rla.~~.pel!, , B~1W.or' ,do Bras1l, para Um dOI maio. !lUellcp'rreln, nO eam- .. 'li' P & ..... ."&D
proteger detcl'mlno.ttogrlljl.o ,.ele ~o- lia de segur<ii;. Inro~ p, lleilciente, tituto .ele JI,eljBesuros .. W1 ~á.1lU,que, .... . . .
trle",s'.'. prlv1légj.<1 ..qu~ 1?eneficl\\ ali\l- éll).l~ a 'PJ.;9fi~o 4p .cotreWr 4e se- de certo. ~oijP. ~lli~rp~ a IIltuaçioJ) g~e 110' entencl~r do delJoente,
riuIs IlerllOn\llldaC1es .1Iueço1llltitulralU guras. é Uvre. "Qu&lquerpeasoll, po~ das comp&,ph\a/!. pr~~l·@-S., .." '. c~liio técnico. !lá nece$.sidade de ins~
umll orglmlzâ'çao de coft'etorêà 4e de. c~eJarao ba.lcAo ~ ç,ompanhla 3l que 11 naclonallzã.çllo encontra tlttllr-se a apólice pré-avaUada. em,
~~ÍlJ1l'oii eoi pr~ji.l1zo lI.e uma l~gll\ode e dizer: meu .amigo quer um sellUrOj sé)'IIIo. conWlltação por pii.rte dAs com- far.e ctn. Inflaçil.o eXistente.
.oilti'os que vivem nCSIIe campo", teiel a oomlli8lio?" Pil,ilh1il.8 eàtrarigelré8. como poãe ser lO 'Que às seguradoras n~o fazem
'. JUatiflcàêsse monopimo com. o ESse' mal' seria sanado se h9uvllll-.. ilvídenciiído Cio àrtigo escrUo'pelQ Se· ávalláção; que OI coi1tratos de selma
"contrato,automlÍtico". Mas"lsso.se~ se;res!1l!\D1llptação .da profl6aAo; nhor O. m. HarUey, em reV1llta espe- 1'0 são baseados na boa fé e 11110 .
'@~do o depOente•.é apenas UÍlia. dilil- De Dlcido g~ral,n!íO si\Q ar. colIlpa- él.llzaila. . . . ", as l\vallnçOeit sõmente sepl'ocedem
culpa. nJ\ljIa BSresponsé,vels pelo altelltnen- 4) o Sr. G. E. Hartleyé repre· após o sinistro. .

... t Isso é v i:l deue as cai tPdo seguro em.razão da exorbitan- seníiulte ele cQmPimhl.a inglêsa;.. Llque o se"uro a.utómil.tlco do
'.~ ~~~nll~as fe~el~jS ~o conce:' te t~ 4e 35 a 36%,quenormnlmen... 61 .que ,no ,seio da..famllia de ~g\1~ Bànco do. Brllslisbmente, resguarda
d I il""1 b . <In Sll te.deverla lIer d" 15%. "Quando o radore~ ..~corretoreS .0, .peIlIIlmelJj;O os seus Interêsse.8,·de1lcalldo.o se"u~
't~ :~t~1!l1t~~.SQHáaal:=~s•. ~correto~ .6 Importante,asexig6ncl88 d9R1~~nteé!> de"na!lIOnal~zaçáq,~~ 1'l1;doa :'vel' návlos:· .•.B cita o c~so
CàIX& EcOnOmloa Feder~ do Rio de que faz eAtlo em fUnç4.o ,le sua mo- C\et)1l\!to~lltUPO estrangello. e,.q~, ,a dá .edltol'a lndependêncla. cujll.s.{(Iá~'
Janeiro, lnfoima, o depoen~e.: teve I·al. ~ vi~lmas, as companh1lll, têm ~~c~n:. çlo é uma das flnallde,des qUil"r.s em parte, .forlm Inutllisadas
é~ modalidade de segill'o.que abllol1- que se submeter", extlllca o depoente. O') iiüe sltuD~1I0 etn llerll dàIJ e até !lllje .est~ tudo. abandqnado na
danou diIIntedolÍ "aspcctos Imorâ,ia Do longo depoimento do Dr.Fra.n-., ., a .... espli!lll.Cl.líià Prllf'a da Republlca, no Rio,de que se reveste o seguro automá··· cisco Lopes, p04em ser tiradas as companhias de aegurQ é M) . que•. como se .veriflca·· pelo
tlco.). . . .' seguintes conclusões: e que o negOCio é ótimo. el;emplo citaclo•. o Ba.nco, do. BrRIII1

; . O pr6prlo. Bancll do Brasil. aql1l, rio 1) lluenl\o se justifica. a I11terven- . 7l que. câ~iJ, ,comp~!iliia de segUro defenp.c-se e delxlI ao alíandono a
Rio ae. Jllneiro. não adota0 seguro çlíO de. Ajax • Rex nos segurbll.do tem um:L. l'4ltel1~o. ,quePl! técnicos ecr,?omi".~acl~ne,l. .... .
aulmiiatlco. P;U·II. eis s.euslitútuos. ]3anco do Br9.llil. no Norte e na zona chamam "liinlte de aceitação de cada ",li) ,.~nle por, ai' s.e c1~z - vox ~o!lull,

Considera o depoente privado que centro.llul doPais,' . compáitlila ele segurC)·;., ,. ~ox. deI -,-ql1ell!dSte_l:er~o numero
tillll contratos auwmp,t1çOl ~o PBS- 2) que OSegUl'O au~mâtlco 'I! .ape. 8) que a companhia. de Seguros ide,. pompanhlllos nacionais sob o con·
sam de s1mIlI!lS p~'etexto para. con- 1WI pre~ para concedér o prlvi. InÇlêpcndência ,foi saté!1te ,da. Com· tr()le.e~tl'~n~e1.ro., ,.... .
ceiJs~o do. "llrivllégiQ a eertQIIgru- léglo a.,AjaX e Rex. panhlil. Textll de Sellur08 de Aclden- o) que.o atual diretor do ma é 0_
pos, algWis dehomena ilmlnenteli. no 3) que .tanto isso I!. exato que mo tils de Trabàlho" com .sede em. São I;ll' ,f\ugusto .ç!t~yp.s de Me10 , que, foi
Pa.Is.tnclusivl!. ~reto~'es jlp ."Banco eXIste o seguro automático' no Biu1co p~uro: qüe hê. algum. temp,o o con· dh'etor c!~~:E.xcelsior·" tetldo lt ColD
do Brll.íl1l, udbuliW' dePremdentes e cio Brasil na pl'açàdo Rlô de Jã:. trCl.lé dl1 comIla.nhla foi Vllndido ,a pan.,hla.". e.xped.ldQ em. c.lrcular .a comu.•.
cllietoÍ'es de compíirihlas de ségUÍ'ii~' 'nelro e também nê:oilxlst'e ha 'calxa "Li). pátr1IÍ1'onler", organização esta nicaçã'q dil súa, Í'enúnc!a, .

soUcltado a .lndicL\1' nomes, depu. EConótrilcaFederal. vincula.da QoGovêrno 'Francês. . 1)) que a existência de com!l'1nhlaa
taílii p~.r~·..0. í:i~ ~n"a, çtll!U" .o.s d9s. .' 9) de' . t .'d!n'I'te'. '. pos"si estràno;elrns no BraSlI detimninaa.. RI' v I da '"liveira'" 4) que há comp'anhlll.s de seguro que o poen e a a -'v'" d' 'd'i'v!" 'd '-d' . ,.IIrs. caro .....aver .' ~. . . • .... bllldade de' companhl~ estÍ'anllelra ~JISl\O e " sa~,. e~e qUI) mo au-
thur sâíitos e Renato Archer.. vinculadas a cIIversos personagens dominar compaiihláS íiabionals.· mentem o s~u, pll,t.i:lm~.nlo ,~~t,I... .
'Respon~eF.do,.a"P'!!rgll]:1ta.do.depú- que gosam' do monopólio de seguros 10)' 'Í't 99 do decretO nd• . q) ..quc(j depoente c(jnslél.el'R.:lS .ta-

'tâdô Abguar Bo.sws,. dp.çlarou o -de· no Banco do Brasil: inero q~~ ata,caÍlvamente óbstíiVR 'r~s c1~ ;;e~uro no Brasil "um pouco
pôente que o "Í\tll!ll .Pr~sidente do 5l que o atual Presidente do IRB 'R'o's'e's'tr'a'n'g'e'lros adquirirem açllesde elevad:ls . ,
'Instituto de Resseguros db Brasil é é pessoa .llgada a gruposecollÓmicos
"hmoem ligado a grupo econômico que que dominam. a cidade do Rio de cClIripaithlâs riáclonais.
·domina. acido.de do Rio de Janell'O". Jane1ro. 11) . que oses~rê.ngelrOS IntCr~a.
• " ,. à. d' 6) que 111\0 pode precisar se o atual dos, porém. achãvamqllea. exlgên-
. .Declarou o depoentll' respon en. o Presidente do· IRB . tenha sido' diretor cia. do .E1rt. .9Q citádo não. ",11'10. adi:0.4. deputa.do Fl'ota ~g!1I:;~, qUe lIliltO da "Excelsior", companhia de' segu- ante". o que. de. f..ato. ácontec.eú.
poclia afirmar 5~ o. atual Preslden. e ros;
cio .~.B fo.1 pre.slden~ed~ Companhia I' ~) que as co'mp'a'nhl'all lideres. no 129 Cjue ° pensamento do dl:p.oer.te, - i b ' súbre •o seguro automático é o cons-
Excelslor. " ~~ ~ue ns.o ser a a .-[ Sui. e no Norte sáo vlnculada.s a di- to.l1te de documento entregue à, E're.
s~do, afirma. ~uesso fOsse v~rdadla. retores do Banso do Brasil. sidêncla desta. Oorillssão de Inqué-
porque. seu contrato na sociedade se I '8) que nos seguros do Ba.nco do t
dárigoro!,~ente. do la.lio, do~ segll· J3l'as\l. em l'azão do monopólio, s. taxa ntoVO~t1nc:~e d~\r~~~~~;·ada.an::t~ri~~
dores e âê~sc grupo ec~~ômlco que sobe a 35%' e 36% quando a conols· comissão.
trata de açoes de seguro . são devia ser apenas de 15% como

Perugunt040 pclodeputado Abgl\l\1' constada leglslaçlo em vigor. R:lL'UNI!AO EM: 12 DE 'SETEM;a~
Bastos declm'ou o Sr. 1"rancisco LO- . DE 11158
pes que no Nordeste Ol'llm escolhi· , 9) que, não pode afirmar se Ajax
dOoscomo líderes as companhias do e Rexsao ligadas às companhias es- Presidê!1,cia do S/'. Deputado PereIra
Sr Ricardo ~ávier da SlIvei!'ae no trangeiras•.mRII sabe que Ajax tem da SIlva.
Estado do parahá~ a. "Atalaia.... vtn- escrit6l'ió "fora do pais". _ Compi'll'eCeu. depôs o Dr. 01no
culado. ao SI'. Arthul' Santos.. ..10) ,que, AjlUC. Reli: e todos os cor GaIlo técnico de seguros, residente

Na esllolhil. das companhias lId7res, rctores nao necessitam de capital, pois em São Paulo' :Do seu .depolmento,
aUrmao d~poente. o critério .adota. flue o tmbalho de corretagem depeno de 46 paglnÍlS,' pode ser feito o se-
do • o afetIVo. al'bitl'àrio_ e pesso!"l. de quase que exclusivament.e da ca· guirite resumo: .

Relatlvamert!'! à atua9110 ,~e AJl\x pacldade de produzir do cOlretor. _ A) qtie o fato de ser o Presidente
e~ex. o_depoeJ,lt!1 .declara: suas li· .' 11). que, o poder ~conômlco nao do IM' um segurador não acarreta
sa..ç.oes . sno tr.a.diC.lo..n.a.lIne.!1.te co.nh.e- t.em escruP.UlOS e.. P.OI .. IS.so, Ajax eIniaiores '. maleS. a.ot.unclo.namento . doc:idais. Dividira~n o BraSil e111 dois ;tex ~odem cobrar a taxa. fantástica. Instituto (pág, 12l.
'setol'es. As pessoas interessadas. em :Ie .. 35 í& e 36%. . Bl que a naclonallzaçlio dos se.
empl'éi;timo no Banco do Brasil •. ~o . 12) que na vigência da constitui· guros foi iÍllciáC111 e troUlte melhoria
Norte e no NOl'qeste, têm por :'01- çào. vedando a entrada de compa- dc sltuaçM às cqmp.ârihlàs nacionais.
retores os ~ll. Rex e os industll!lls ,nhlas estrangeiras. algumas ~el am notadamente àS menores,
ou comerciantes 110 resto do pais se- !J. se Instalaram aqUI. comI! Fil'e- .
rão segurados. pela Ajl\x·..· men's ·lnsurance 00. e Motor Unlonc) que os pl'êmlosde segurOjno

O SI', deputa,!\o .F}·ota ~gui.ar de, l.nsurance Co.. mercado nacional, somam importlln.
s~j(l s!lber se a,s lnodlflca,ções lllti~ 13) que há companhias nacIonaIs cla superior a 2 bllhlles de. cruzei·
mamente adotadas no Banco do Br~· ''''In'' di" t' I r,os. . .'. ..' .
511. aci'otandó compaQ.hlas l~deres oro liom li as pe o' capital es range r~ . Dl Que. a fa1la entre Q .1h\!1l1pr ~o
vez de contal'tos' dli'étDs com . Aj~X 1I'f'0 por exemplo a, companlUll Era pior risco é mUlto distante. prejudi·
e Rex. conseguli'am il.filStaro mono~ '.. ......., .... o" c~ndo as c.ompanhlas. porquees~clo.
P6Uo. . '" .., . '. . .. . 1~) que~ nl;~es~ál:1e. a, ~BÇio~211- nam no melhár e p.rogrldem.no pior,
J~espo~de. Q~,eJlQente C1\l.~ nll.o....A Q!o das companhías de seguro, transa ~oFçand.o 1!l-~ei1lZaçll~ em mai01' nú-

~âtl!rIa dfi se,w'OIlno Banco do Sra- formando as companhilUl eat1'atlilet.· mero.·· •
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" .:'t);,'que')'a luta Se' m&nteee durallte) trlllleiraíí;' flue • '-dado: •. Sul de' lIIIi oampo de leiuro,. pqam ao. 11I0, o 'departamentO de '~UÍ"Qi. nlo
:,;~:e ,que, na época de entrar. em América fO" ~ncedldo, e. De ?ruprlo 40 e até .5% 'de comlasAo: QIII como permitia a entrad'a. de novlI8 compa.
\,~ll~ a lei da 5Oclal1zllçlio do 11- RJ'Upo da S\Il América estrallieU'OIl e alo 'ecoll6mlcamente poderll8u; reais- llhI&a estraJIllelru., ;;.,. 'o>,
,',\~ ,de, acidentes, do trabalbo, esta flrmaa es~ang~aa receberam, como tem a estas comillSaes altas; que &8 1/) que lI.8llompr.nhias cstrangelIaa,
:~a a modificou, torn~~do opta- verdadeiros dOIlOll, as.luaa açOes até companhlllB nllClollalB acompanham em concorrêJ1cla, .com aanaclollall,
! j1&Yo, o seguro. Isto - é. 1': '1~lecendo entãO em nomes de outraa pessoas. as estraJIgelraa, mas acab:un sueum- levam, sempre . a]gutna. vanta!rp,DI, . o
~I'" ejlli;Orr~ eAtr. _0;1 ....~1,l.. 21> que as companhias principal- blndo: aue ,por Isso bt 30 companhias que tem retardado o cresclJnento
:r:~ tjOl~!:l!\n!1l1'l! oe seguro', que a 1;0- mente estrangeiras, escondem lucros nPlllon~.ls Insolven~es. des~s. . . . . .
:.';~lzeç~O .devla ter se dado em 1945: por falta de fiscalização adequada. , 3Pl.ou~ o processo nl1~l~o de.sell'u- ,h) que em llH80u ~949, contra-
"que houTe uma prorrogação para " " .,.. anhl ro n.rlotl\(\o pelo Ban~o do llrlU!l1 Ilando dispositivos legaIS, nasseu a

:'1114.9 c a lei de opção fot votada em ,:12) queglupos ou com~ as es: usnn~o'a Rex e a Ajax, defenclJa o~ funcionar .noBrasill\"Fjremen!~8
i.196~. .' .' o. tungelras, est....o compran o compa h.,t~r~sp.~s do Banco li os d;>.s compl\- Assurance Co"~.compÍJ,nhlo, ameríea-

....\~). l!ue ;\ sorte dos. Institutos nessa Inhlas naclonais, certas de que ,com ~ nhl~s fie sel!uro. mas deilt'lV;l o do na muito poder08a;
'eoncor~êncla está marcada, porque se- nhcorrer. dos tempos :a'f'~~ e c~m~a p.''':l11rlU!0·entregue a sua prõpI'la sor- t) . Que·o diretor, na época, C%'a o
('<do .certamente· liqUidados pelas com- las de seguro ser o. a men e 1 a- te .' . ".'. .' Dr. Amilcar Santos.'
",JIfo!lhIM de seguro. .., ciona.1lzadaa." , . , "L'1- 4[1\ ;oue o processo atulIt..em: eue 1) que o movimento Mctonalistn. d~
"i.8> que, de ,IndiCio, ~s .compa~as te~:ine~~c~:a".Fi~~~d~lS a c~~p~t~ es;' Ijd~res escolh3mo n.llmluiStro,d:lr. seguro é d~ Interêsse elo BrasiL .. ,
"oferece1'llm 10~, e CO\llISSo.O ao corre- t <' I d Cr$ 4 1192 00000 e as semen ,(1 reszuar 1\ os Inter~!~p~ de. ;k) que, as .conlpanhias estrangeiras
,tor para. trazer-lhes os seguros; que range ro,' .e.., b' 11 'I d I~~crllfndnra, deixando ~'llal os do B\U1- vêi71 com capital mlniril:l e Que' no

.
'.o.s Institutos acompanharam a oterta ~~7s8~~~t~~?e:~:saacr[~': ~oso :wi~ co.~~ Brns!l e em Slt'lll~lio ,rectlrla l.q ano, II1lbl-.,U9.lmente, elas amortl-
'das Companhi'ls e que, neste monien- r , . 'd' hl" 'eos~~Js~urMo. ' samêsse capital
.'to,;!nstihltos e Com!J~nhias estão pa- clonamento, essa compan a 5.{d: ~ll cue o domlnlorlascompanhlas l)quc,' como diretor, autorísou o
'. pndo ,10% de comlssáo ao interme- em 13. dias: que o prazo normal. estraM!!lre,s, controlandoell'" l'SCllla sef>uro no estrangeíro a um numero
: dié.rlo icorerton , fora da IpI. 60a 120dlll.'l.... o~escentecompanhlas nncltlnalll. '1'81 elevadlsslmo· de pedidos. porque prê-
: ~,). que a ação f1scalizaào:'ll do De- 24) . que .a Aslltcurazlon'comprou chep.ar ao . nonto de. eleõo1'er sistcmMi- viamente .consult[ldos, ern certos ca-
: Jll'1'ta!l1ento de Seguros P:i'lados e três companhiasnaclonal5•. a Mer- c~lhen~ tJd"~ co: mem!lros "0 C,I'- 50S; ,as naclonlUs recusavam o ,SP/ru""

c:. C8pitallração é fraca. por. Isso ln,capaz cúrio e mais duas". ..o'. ". SI'. Il ,o ns tu o de RP.~~:'!uros. rlo ro,'. . .
"de' :imp~dlr essa deso))ediênClB 1\ leI. 26) que o monopollo de seguros do Br:sU. qUI! (00 elem~nto cha,'c da m) que, certa vez.lnda'~l)u na CJlr~

. ." .t Banco do BrasUédefendldo:rela! a~ !) do eitp.do Instituto,. . certeira de C~mbin (\0 p.inco rloBre-
.,' 8) qu~ esse pal;~me"to ~,fel.o 50~ companhio.sinteressadas a qualquer. 42) }'ne. no momento, aA'ax está 5\1 se indenlzacões de sln:stros.dà
,9Arios tltulos: ajuda de cc's~o,;; ajuda re o . . f~ndando flrm~ subslcll!tflas em 'liam entrada no BrPsll, tendo como
...para 1n.."Peçâo de riSCOS, Insp"ç"o mé- 1l'2g)' ue gl'upos internacionais se be- t .do I) 1I..asll; que a f1r:na sub~ldI4:" resposta o:ue lsto nunca aeonteeeu.

dica, etc. . q 1 611 Mil. d'l MIMS se chama E:'oeledade ' ...
":9) queRO votar a livreconcorrên- neflclan1 com .aque~m3noLcf' Ml~" Mlnl!lra de Corretar;oem, n) que os mlnlstr.os do T~lbllnal de'''0 Con~resso criou um monopó. 27) que a 81. Ce a. 111 são 43) alie o mercado brast\elra deu- Recursos concederam mandado de

:'lia, porque a lei já não permitia orando. e outros, diretores. de~x In- !l'UrosnAo é Ruto-suficlente. mas que s~urllnça contra a llae1i llll'.lb (v;1I0.
: 'fUnclonamento de OO\'as companhias, também dlretOlcs da Comp a de Ias rp.trocess'íes t\l!vem ser colo~adas, em três perildos: um da Sut América
" :Ilesse ramo; é assim ficaram opel'an- ternacional de SeguroéS, qu~ goza .• no estran~efro,. diretamente .,elo fRB Cap!tallzação: outro de umll.clonlsta

do'apenas. 14compf\nhl~.s, entre as enorme poderia, pois .Uga a Ll. gtU para que este obtenha 'cortlpensa~lI~s, portuoruês dA Sul Am:5r1cn e do ter-
'eente ue atuam no mercado ora- pcs lnglêscs e americanos. . celro.o depoente não se record3.

: ,. nas II 28) que ° mesmo acontece. com o ,,~4) que RS lr'"andeR tinnns estrM- 01 'que. em conseoilêUcla. no,:for-
lIlelro, . dr., MérioCel'ne, também ligado a . e!rM no Brasil entrCllllmm'eferen- mllcão ll~.cnpital . das comnnnhias
· ,10). que cntl'e as companhias asslm grupos"lnglêses e americanos. tenlentll àS companhias estrl!.tl"elrll.ll aqui sedlnda.s figuram. abertamente

fartamente benefictp.das podem ser . ." d rlc:) os. seus seguros, como 11, f,lll'ht, os p!'ssoas ,Iur!(\!eas. como ~. o cASO da
~1tadas: Sul .o\m~rica, BDavista. Mel'!- 29) que o Dr. Oarlos Fl'e '\er- Fl'1gorlflcos, etc. - torcand~lls c~m- Com"Rnhla"Brasll" Flue tem ..... ;.
dionlll Se"Urllnça In:lustl'ial Minas- Mota, advozado de Ajax e 1a !Ud . panh!1l.'l nacionais li ml1n~er'se em lM.Oro aelles sendo 19 01)0 de tira
Brasil: Prà'2tora comp;'llll1ià de Se- nacionala.de

t
se3"rg~nfpt:~~~u(j~es~: Po:~;~~. s~undãrla'á' I I i ., di p.llelros P 1\ restante' de '"eS50a.,jUr[:

surosetc zlr um lre or. e ue necess ra tlma e or -. dlcllS p.ntre el)~ uma c01/!'[.lanhla
11)' q'J~' os .inconvenientes de flc:tr gurospal'R. não lutartontra· c ,111:mer n4.rladeterminalldoque os nclonistas francesa. .

· . d" nhi" ,t' 1" o pólio do Banco do Brasil, ofeuo!ccll () d~ coml'lanltlas de I'lr"'.lI'O seJa.n pes-
.carto c compa ~s p~l.lCU a,es _s 3' milhões de cruzeiros para uma via- soas . fisic!1.S brasUclras e que sela 1l) Que "saem'urêmios de milhões
seguros de aclclentes do jl:!'.balho Isao gem à Europa ao. ref~rtdo diretor, mal'cndo um prazorazoavel /iS com- de cruzeiros às vêzes para um seguro
mUltOS: que~ e~tre .esses. nC:lnvenan- 201 que graças a essa tlOSsibili.lade p~.nh!as, estran'1'elras ou pseudo- só", . _ .
tes está ° o,:cLdo na :l1.ma de .Morro de corromper, oprimir e seduz:l' - o nacionais, para adaptar-se àse:dgên- r) qu~ a criacaodo Instituto obje
Velho, quI' caeg -r, a a.:'s1l1ar eO~.,~~E· ru o Ajax-Rex, ligado a grupOs u- cl~~ dI. leI. .... tivou eVItar o escoamento deprêmtos'
ta seguradora um~c.?n~rat~ ,de d.. l,ao ;J\'eiros, domina" as com!,l'.n~tle~, 461 oue é dIreIto . In~ontp.ste do carA, o exterior, o que consegUiu em
dos lucros em 'Pa. Ls l~~~is, " nllclónais, que se tornam' verc,adeJl'o~1 B~'''',cnl\n Brasil o de 'lscoll1cr ns ad- parte,. . _
· 12) c;ue .por força dcs,," CO!'lt1:hO ~e t/teres e:n suas mãos, .rnml5tradores e. corret(Jl'~S de seus S)qtlO nao conhece o depoenté nc-

c1lvlsáo de ltl~I'OS, a seguradora nao '. . " . ".'_ 'Sel'uros; o oue é estrantlo ~ .que há nl~um ato praticado Pela IRB que
tem pago f1slhcose (tuberculose nd- 31) que !-Jax tem poderlo tll1'rjel : ,mos. a preferência ~emllre fel de seja ilícito ou prejudicial. .
Cluirlda 110 fundo da mtn~.). discutln- ro e econOlnico. e poderiO PO,II CO"I "Al?1("e o ultimamente dI> "A'ax'~ .t)
do caso pOr caso. ou, então, pa~a s6 fazendo, pOI' Isso,.o que lhe ?o~la~ ""'~~:"; desprezados os rlam~dsJadml~ nos c~~aa bonltlcllÇão de 15% que,
parcjnlnl~nte. alcrrando Que. l1ao se no c~.mpo dos seguros o mesmo acnn nlstradores e centenas cle,correl;Ores; do Brasil :o~o~:a~mátlcosA.do Banco
trata õt".?e~dente elo trabalho, tecendo .com ll: Rex, •. . I o De arta t· a por . .1a~ e Rex

13) que "em .razilo õa ciivisão de 32) onco diretor da Re~ é o DI. favorPõo s;;,en o poderia prOIbir em
lucros, natrão e se.,,:u\'adOI'Il, unirlos, João MIH'tlns da ~ost!!-~ldli>lal, ca: REUNTAO DE 26 PB SETF,MBRO. u) ~e asg:a:o. " .
lutam cnra que seia pago o mcno., saci" na fnmllla Plnhell'o. que a .en DE 1~6. Panhf f' ri'( s coo.adas pelas com-
poss!'lel aos' op~ni.rlOs". trllda d,a. ROl{. se deu na actmlnls"r~; são as~ínr~a:se ~elo Departamento,
· 141 que "esse contmto de divls~o de do O'llcllo de Abreu, no Banco PresIdência do Sr.Pcl'eir~\ da podem cobl'ar aclm que as companhlo.$

lucros estava em vigm' em 1952". Brasil. SlIva.· entender" a do m.lnimo o que
15' Que as comp:mhir,s cstran!i"iras 33.' oue os scp:urosdo Banco do Comnllreceu e depôs o Sr. LO~lrival • ~

'olt(\r~m a domlne.r tnte!1sam~nte o 'Brasil foram divididos em duas par- Azevedo Soares funclolli1'lo público REUNIAO DE 10 DE OUTUBRO
mercaào ele ~e:::m'obrasilcll'o, tes, a elo Norte entregue a Rex c a .federal lotado. no Depal'tllment? Nc,". DE 1956

16) que "mill1ares de nções e o con- do centro-sul entre.ll;ue a Alalt. clonal de Seguros Privados C· Co.plta.- Pl'esldêncill do Deputado t>eretrn
tl'ôle de ví:~i~scom1:lanhlas nacionais 34) qneo 1'0del" de Ajax e de Re)(IUzacâo, . da Silva ~
plls~al'am às m!ios de qrlloos lnterna~ dentro do Banco do Brasil é inl que Do seu depoimento, tlramcs as· s.c- .
danaIs", americanos, ingléses, fr:Lnce- comtlanh"as idôneas' oferecem os ~e-, gltintes' conclUsões: cCfmpv;ccfu e depos o Sr,Jol'io
ses, espanhóis. etc, guros à, tr.xa l~gal ele 10% e' o pan-[ ~) que em 1932 .0 "SCl:l11'O tinba aJ os "b ta, upel'son~!tdade autorl-

, co do Brasil prefere ~ontinulU' com Illlumerns falhas, nao só' no m;ula- za. a so re. a matéria . Em resumo.
17\ que,_ nova~ cOll:pal\h\llS est;lln;- .~jax e R~x, a 3.5 .e 36%. ..'mento vI!;ente como' ainda na ~ua declarou o depoente:

gelras estao se .oca"l>.a~:do nO~la~u,' '3.5) ot'e "Ajax" é ~ociedalle (,no- fj~cA,lIzaçao. .. 1). que foi o organizador d? Il1sti-,
entre outras a ~ul, Amel\cu,. penuma, l1iml1. 'e' 1;1\1\)1108, O" seus :lala.nco~:. Q\10 b) qtle para corrigir e~sa slttlo.ção tuto de Aposentadoria e Pen~oes. dos'·
a Amerwan Mo"cl'lt~. cujo cur~tor era ';Rrx" é socledfldepor quotas e não foram baixados três l'e!l'u!cunentos, Industriâl'los e do Instltuto de Res
embr.l':cclor. dos Estados Unlc,os aqui os P\\bllca. sendo por Isso' considera- na o~asllio em que o· rlenartnn1ento seguros do Brll.'lll. ..
e outr:'ls. ., , . da "n"llshRbll", tol l111'igldo pelo Or, Edmllndo Per- 2) Que é de seu .háblto qLlando se
· 18) que el1tre !'.s contp..nmns na- 36) "ue no balanco 10 A.lll)( n TU, ry, afasta de uma funçno nunca ma.is in-

clonals cúntrolad~s por cstran~ell:os brica de receita "l'eCuperacüo de des, C) que em 194() as emprêsas lle se- te~ferir, para evitar constrani?imento,
podem ser: clt-ac.as: TndepeUl\~ncla. lleosas" no valor de Cr$ 15,lQS,&<14,on ~llro ,sofreram um refrearael1t~, nos crIando-se na. p~ss(ja do Dr. J. C.
que pertencia ao grupo do SI', Yll.'eIJte do hlJ-lll.nco de 1955 deve referir-se I,S "lucrns fabulosos" C/ue vlnhnm au- Vital um.o. "especie de anti-saudo
Oalliez; .continental e. a prúpl'1a SIl.i-lc..omissões·(1.UfCridas fora c\3. leI. POiS. ferindo.. por.. fô.rça do decreto 2,<fSO, gISmo.".
América. fundada nq1ll, mas mampu- em seguro não se recuperam de,sp~· ItI'Urros 9 e 12. , 3) que por Isso está ausente há
lada por um. grupn iJ:ltprnaciDlla\, '1'... . . . dI Que teve oportunidade, por de- mais, de 10 llnosdas atiVidades segu-

::l qUe dtrrll.lll,e. e. Vll;ell~la . dai 37) que a última ln()dalluade detel'mina.~ão do Presidente GetÚlio radoras, . .
constituição ele 1937, a natlonahza-contl'ato do Banco do Brasil, esc~- ":tr~as, rle organizar nm quadro dos 4) que na época em que flllldou o
~ foi obedecida; na .vlgê~da da lhendo companhias líderes em vpz d~ ,!Hel'O! das companhlasestl'anp;elrIlS Instituto a técnIca de seguros craprl
Constftulção de 1946. a sltuaçao I11U- assin!1.rcontratos diretos ct-m A.ia." e de 1045 a 1!)50, os Duais foram "ver_~égiO de alguns, o que crla'va sltua-·
dou..perque esta declara que a lei or- Rex i!rtl nada Inelhorou '! sltuar.A:o, clllclelranlente espantosos". ç o bastante penosa às pequenall
dUtárla cuidará do asStll1to. Dorque o monopólio conttnua em 1)1'- e) oue os lucros das compan11j~s companhias nacIonais.

20) .que o ~rupo. sul-América teve der destas duas últimas sociedades. 110 periodode tempo c1tndo e'll todos 5) que Inaugurou o regime de porum mandado de segurança concedido de vez que têm bastante 'Podi!r para os exe~(!'Ci08 llf elevavam a 15v~~es tas abertRS na têcnicade seguro, e
pelo Supremo Tribunal Fedeml, 50bIcl\alflr··llll .compaJIihas de seguro, o. capital 0..\1, Ill'!..ja, .lucro de 1.500%, graç~~a esta prOVidênCia, o mel'cado i

ai ão de Que, 11 constltuiçlio nAo, 38) que as companhill.'l estranget- f) que a Lei 2.. d t. . segu......or brasileiro conta hoje com·
:e~~~ a exclusão de pessoas es- ru, quando queres assenhorear-se nl1clonaJlzaçAo dOI ~cu~::lr~~v~o~ ~~~~ 3gn::-'~~ d:a;~~~~teos bra-
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i, . 6) que a grande obra; naclonaliza-' REUNIAO··DE 17 DE' OUTUBRO 11) que '''0 seguro é uma 'atividiuil havendo ~troC,esS§.o no valor de 25
dora do Inst.ltuto t.ol estabelecer ,I. DE 1956 de ãmtnto alargado, dai ter earaete- milhões.
igualdade perante Q, mercado .de .. se- l't'esldência do Deputado Pereira: rístíca internacional". . 9) que o 'seguro colocado no exte-
guro de tõdas aa companhias, atra- da Silva c) que a nacionalização que visa rior é chamado na técnica de ponta s ,
vês do "fator de retenção - unidade fechar a economia das atividades se- que excede o mercado .nacional. .
cnn que se mede 11 potência das com- Compareceu e depôs o Sr. LuIz Fur· guradoras pode tornar difícil a- exís- 10) que o contrato automático dO
'. 7) que posstbüítou a. criação do tado de Mendonça., securitário, atual- têncía das .. companhías nacionals,co~ Banco do Brasil, é feito por meio da
panhías" , mente trabilhando no Instituto de mo ocorreu com o incêncUode' Bl- ap611ws e" qUe e. colocação dos. Con~
:J:M a vontade firme do Presidente Resseguros -do Brasll , godão... . ' , tratos de segueo' se faz por melo. de
Getulio Vargas. reaísnado aos lmpác-· d) que o progresso do Brasil no se- duas ou três firmas de corretores,
·tos das companhías estraJ;lE;eiras e Dlsse,em resumo: tor de seguro pode ser classtfíeado de 11) que' no ponto de ver jur"dico,
mesmo da.s,representações estrangeí- a) que antes de 1930 as atividades notável. mas mesmo assim as com- sendo o Banco do Brasil umaisocíe-
'tlI8 que argumentavam com a. tra- seguradoras de elementos nacíonaís :panhías estrangeíras "que conosco ~ade anônima, podia escolher livre
dição, 11 saber. "que "seguro é. uma eram pouco desenvolvidas: convivem prestam servtçosrelevan- mente ()G seus ccrretores: mas que
operação eminentemente íntemacíc- b) que. possIvelmente, para estímu- tes", , , sendo o Banco do Brasil e.gente elo
'J'lal". lar o desenvolvimento das companhías e) que na quahda~. de dlrigent~s Oovêrno Federal sob o ponto' doe ver

: $) que a criação'l1omB foi. antes nacionais, em 193'1, .a consütuíção de companhia de seguronacional. nao moral não devia fazê-lo;. antes en
de tudo. "Íllfta obraeducacíonal"; dí- mandou que "a lei providenciará sõ- teme a concorrência das estranget- trerrar a colocação dos contratos ao
vulgando o In.stituto. tuelo,publican~ bre a nacionalização das emprêsas de ras: Sin.dlcato dos Corretores.
do todos os dados, instruindo ele gra- seguro". . . f) que é a favol'da liberdade do 12) que a crlação do IRBse deve
lla qualquer interessado, de vez "que c) que a Constituição de 1937 con- trabalho; ao .desejo ele evitar evasão di! di-
seguro é civilização". So.P'I'OU o principio da nacionalização. g)que é contra a nectcnalízaeão: visas, . '.

qeterminando que os aclonístas de i~ ) que as retrocessões doIRB' no 13) que o IRB tem cumprido as
" 9Jque o Dr. Mario de Andrade Ra- emprêsas de seguro sejam braslleiros, estrangeíro, fechadas j.as companhias suas finalldades, conseguíndo dar a.
mos, grande economista e pioneiro devendo a transformação das estran- nacionais, se tornarão diflceis, por- todas as companhias o mesmo grau
danacionallzaçáo. díaía que o "único Igeiras. se verificar' dentro "d-. e. prazo que. cessará a fonte de mrormacões de cred.bilidade.
defeito dos trabalhoado IRE era não razoável", em que se baseavam as eompannlas 14) " que o IRB funciona como so-
ter afastado, desde 10gO.-alIcOUlpa-1 dJ que 'como-decorrêncla da polí- estrangeíras::. 'C- '.' :-' cíedade de economia mista, rendo os
nhías estrangeiras",. .. -,. -, ..··c:} tíca ele nacl.onallzaç5.o 'entãcrseguídn , i) que o simples falo ele p<)S!'il:\i!1-' Institutos dc'Previdência Social 50%
,10) que_llll_.compa:lh1_as estrangeiras pelo, Govêrno, apareceu o IRB," .. tar a. salda de prêmios 'e lucros não dM suas ações e os Qutros50% psr-

lutaram contra a crraçao elo Instituto. e) que os técnicos do IRE "chega- deve ser motivo para a nacíonatlea- tencem às companhías doe seguro,
mil!! que nenhuma encerrou suas ope- raro á conciusão de que. pelo menos, cão porque industriais e eomerctan- , <: ,

/:/;\Çoes 'como protesto, . • .: durante certo período, não seria, de tes também podem lra"Sp,)rtnr seus . 15) qcle em 19?O .com o. car)ltal rea-
11) que as Constittllçoes de 1934 e conveniência o fechamento das socíe- lucros afim de criai'. fom.do Brasil. llzado .de. 2imllhO-2$ o. IRE deu o

1937 eram em favor do nacionalismo. dades estrangeiras, porque podiam nova economia; JUc:o liqUido de 19 milhões e que em
~ a Constituição de 19M, em face auxiliar no aumento da capacidade de 1950. com o mesmo capital, o lucro
do art, 141. combinado com o ar. absorção" para evitar o escoamento j), que 06 lucros aurerídos pelas ascendeu a 48 mítnões.
149, deixou uma porta.. aberta. de divlsas para o exterior, companhias de seguro são razoáveis: 16) que o Instituto tem dado de
",.1,2) cue n lei' do cossezuro foi' "1_ f) que o Decreto-lei. n,9 2,063 re- k) que o Sr, Augusto.Xavlel' de dividendo aos acionistas mais de 24'J1,.

'< W "~l t e d Lima era PJ'esiden~da Excelsior, ,17) que o IRB .teve. deredu7,ir
tiimente nacionallzadora,. porque li. g~ amen 'ou as ~p raçoes" e s~.m:'o, não sabendo (;C entrou em licença suas gTatlfioaçõêS. aos funcionários
mítou as possíbílídades das compa- c11~endo nodart. .~8dque as agencías para p:'esldir o IRB; . porque foram eleposit8dos 10 milllões
lnllias estrangeiras,. . PElI1cipa!s ads socàlc ades. est\'adn[ielraS 1) quoe a Excel8Ior I! umacompa- no Banco Contin~ntal. do Sr. Huc,'O

13) que não pode desconhecer a en- S<lO equIpara as s matrizes as so-
trada de novas companhias no Bl'a- clec1ac1es 11Sclt>na!s". . nhia nacional; ~~r~~~,Banco que deu prejulzo tot~l
sl!, porque no prédio onde temo seu g) qu~ 5 d.!as depOIS de ~r<?mulgada m) que o seguro automãtico do
escritórJo funciona. recentemente l\ a Constltulçao ,ele 46.0' ~Irustro da Banco do .Brasil é concedido a uma 13) . que a estatisação Óa incorpo
~Flremell's e que hão sabe como I;on- Fazendo, de cUJo. nom,e nao se recor- companhia lideI', que escolhe o ad- ração das .companhiasà máquina ad
eeg-uiu penetraraquL da, encaminhou, ao Diretor ~ecutivo mlnistrador: minl,trativa. do Pais e a nacional!-

14) que companhias nacionais e eSMO da SUMOC, el~spacho c~ns,deran.do n) que a Boavista é a lider 110 zação .>c limita a impedir o .funcio-
tranf~eiras desejam llbertar~se. do IRB. abolIdo oprm~lplo da. ~~clona.ll~açuo, Estado do Rio eno Estado ,do Eg- namento aClui decomePanhias estral1
porque desejam l!1)erd~rle mais. aro. r.l!nforme ~e le. no Dwno O)lClal de plrito. Santo e dispensou os serviços geil'us,
pla, m:\s sem espirito ele luta. 7 de outubro de 1946. da Ajax e da P..ex, organizando elá 19) que a expel'iência já scumulad~

ó ' I dm" pelo IHB lhe permitirá a organização
15) que con.sld~ra grandescompa- 1/.) que o depoente. não pertence pr prJa o seu pes.soa para a lniB- ele·· tarifa tecnicamente perfeita,

nhias a Aliança da Bahia., Grupo Sul- nem l~o grupo, dos. q\\e.querem
d

a na- tr~~ 9~u~e~ur~;~pan.hla Doavista con- 20) que é'hábito o .Departamento
América. Grupo Internacional e Gru- ciona zaçao, inem ao grupo ,os que ap:-oprj~do•. ouvido o IRB. concede!'
poAtlãntica. a combatem., . tinua nacional, t.endoapenas dois tarifação individual.

16) que êste PaIs ainda é ~fraquis- !) que o Mlnistlo da Justiça, &- llcioni-,tas estrangelros,umpolonês 21) que a taxoçáo do seguro varia
slmo mercado segurador". pois segu- nhbr Adroaldo Mesquita . da Costa. natur',Jizado e um portugU,ês: deacôrdo cem a pessoa qu-e vai exa-
ros de "vida" ainda se fazer por eX!Lr0!1.parecer declarando revogado o p) que em l'elaQão M depoimento minar o risco,
favor'" ao corretor. . prmClplO nacionalista da Constitui- do Sr. Josê Francisco de Faria

, cão de 1937. ' 22j que. o co-seguro é um Sf,)guro
,17) que desconhecia' a existência 'il que o Ministro declarou ainda Júnior CIS COi8as não repassaram dividido por várIas segurlldora.s e que

dos mandados de segurança concedl- que assim entendia, tanto como cons- como relatadas e sim da .forma como .sOmente pode ser praticado depois de
elos contras. nacionalização, titnlntecomo autor de uma emenda ll.'I ell:põe. ser dada uma quota ao IRB.

'.18) que as companhias de seguro restabelecendo a naclon:'\lizaçãO. emen- Reunl!lo de 31.10,1956 23) que, primeiramente. houve
representam negócio que nüo neces· da esSa que foi rejeitada, câmbio especial para reme&Sa depre.
sita de capital, sendo êste meramente k) que não pode aceitar nemcon- (Presidência' do Sr, Deputado mios de seguro e que atualmoente tal
represcntatlvo. . tradizer a opinião do Deputado Ab- • Pel~lra da Silva.) remessas€ faz peJocámbiolivre.

19). que não sabe de nenhuma com- guar Bastos, de que a,rejeição pode- Compareceu e depô., o Sr. Paulo 24) que funcionam no Brasil maiS
I>anhia nacional que se tenha trans- rIa ter sido .motivada pela razão de Leopoldo Pereira da Câmara. atuário ou menos 140 .companhias. de· seguro
formado estrangeira e nem sa.be como que com o princIpie> naclor.~llstajá do Ministério do Trabalho, engenhei- e que há uma fórmula matemática.
poderia.a companhia nacional proce- estava assegurada a perlti!lJ1,~ncia. 1'0 civil. jJ(l.l'a vel'ificar-se a saturação,
der .para conseguir isto; e que, por graças à Constltuicáo de 37, não:oe- O seu depoimento pode ser _I\llSlm 25) que o'· órgão má1<;imo doIRB
isto, pergunta: "através de que i05- vogada neste ponto de maneira ex- resumido: I! o ConSP.l~o Técnico' do IRE e não
trumento?.. pressa, 1}queantes de .. 1930 o resseguro o &eU PrbSldente. '

20) Clue durante o tempo em que t) que o Judlclário. em tMas as na sua qu~ totalidade era reallzado 26) que no seu entender o Presi-
geriu o. IRB não fêz nenhum resse- instâncias. entendeu revogada a na- no estrangeiro. dente do IR.B deve ser pe5Soa neutrllo
/Ouro no estrangeiro. clonallzação, . . ... 2) que. li partir daquele ano, o e capaz.

21) que a retrocessão, por decreto m) que como técnico l!ll seguro aovêrno pr,oCllrou nacIOnalizar o se. 27) que os órgãos admini5trativOS
de que teve a inicia.tiva, é obrig;atória. achaque o mercado segurlll10r está guro. ~nsid'eram afastada a nacionaliza·

22) que a. entrega da Pl'esldêncl.a do saturado, 3) que o resseguro é um seguro c!o ção, masque uma lei somente poda
IRB a um segurador é Uma experiên- nl que a Oompanhla Boa Vista. ê seguro. ser revog.wa pelo Senado. FederaL
ela, conforme declarou na Posse "do essencialmente nacional. criada pelo 4) que e. naciona.Uzacãodo seguro 28) que a parte colocada emre-
Atual Presidente...· interessante.' Sr, . Alberto TeixeIra Boavlsta, que é justificl\vel plenamente. sendo Ob- trocessoo pelo Instituto no estran-

também criou o Banco Boavista, 1I' . é lni hll In
23) que concorda com o deputado O) que o objetivo do mEl é reta' a vio que é de. conveniência para. o g~eo Iw'B m~dporct..uc t br~~os e_ i

Fi'ota Aguiar de que sendo Presidente maior massa .de prêmios. pais. q o a a nao ra a a. ~
ê t I d 5) que não pode afirmar tenha o 29) 11 d h ro 'um segurador, em dado momento, seu 1') que van a,osa 8. entrega a Govêrno praticado. pelo Departamen- qUe .n o pc e aver co~segu .

voto poderia ser o de um represen- Presidência do IJUl a um segurador. to especializado, qualquer ato eon. ou resseguro entre companhla.s sedia-
·tante de grupo econômico e não do REUNIAO, DE 24 DE OUTUBRO' to I i 2 063 de 1940 díls no Bmsil e as sediadas no exte·
poder públlco. . ' DE 11156 tr ..rlo aodecrt;. - e " . rlor sem intervençP.o do IRB; que

24) que concorda ainda com o Depu- 6) que a criação do mB provocou se houver algum PllllSO neste. sentido
tado Frota Aguiar em que a nacio-_ Presidência do Deputado Pereira reaçll.o dll.'lcompanlllaa eatrangeil'8S é ilegal.
r1allzaçilo correm risco se lIll. pessoaa da snva e d.as nacionais. .30) que soube da. vinda de compa.-
jurldlcas dominarem o mercado se- Compareceu e. depôS o SI'• Roberto 'I). que. O Qovêrno considerou.re· nhias. e6trangeiraspara aqui, depo13
Burador. de vez que o Presidente do Teixeira. Boavista, diretor e funcioná. vogada. a nacionallza.cão, em. virtude da. lei da' naclon&llzacão.
IM. sendo segurador. pOderla'ser ele- . li i ê d depat'ecer do Ministro Adroaldo Mes~ 31) qlN a Compa~ Nacione.lde
mento "subordinado . a .grupos eco- rio de v r a.s empr SlI8 e seguro. quita da Costa. . . - 8egu1'OlS Agrlcola esti.. instalada .. e
11.4micos estrangeiros". Declarou o seguinte: 8) quaem 1953 e. quantia ~metlda a.ptApara ,funcionar e que não collde

i li' lo d para.o exterior como prêmios· aufe· com o 8eguro automAtlco. porque este
" iaS) que a 'legla1llÇAo complementar a) que anac ona zaç o seguro l'i'C!os foi de 52 mi1h~ de cruzell'Oll. não abra.lljl'e o café, II trigo, o iado) I

ê necell8árill.. conjugada to matéria foi ,uma decorrência da polltlca na- teJr"o sido em 1954 de '19 JllÜhGe6, etc.. ' , .
.,ontlda no 1rl.141..da ,(lOl\6titIllÇf.o.· cionaUatl. inlcl&da em1~"
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Presidência do Sr. Frota Aglliar.

Compareceram os Srs. EdgllJ.'d Ro
drigues de carvalho Neto e' Antônio
Francisco C. O. M. Costa.' Em resu
mo, disse o Sr. Edgard de carvalho:
11) que e~tá de acôrdo' com oscu
colega Dl'. Ccllo e que o doctlmento
enviado a esta. Comissão de Inquérito
se refere ao exame (IUe fizeram nos li~
vros das duas eompanllJas; b) que o
documento não esclarece a dúvida, que
é a comprovação de determinados llUl
çamentos; C) que Ullla comissão eXa
minou os livros das companhlll.S che
gando à conciusão "do. lmpoSllibllida
de de poderem lIlI dUM Ilociedadell re
ter cotas inferiores àS obril!atórlo.sou
excEderem seu Umlte' <l~ 'I'et~nção",
PerguntadD p e 1o .deputado Abguar
J3alltos. relator, o" Sr, Melo Coçta de-

REUNIAO DE 25 DE JUNHO D~

;' 1M?

" .Prp~!M;lcJlt do 51'. Pereira da Silva.
ComPareceram divel'sos depoentes.

O Presiden«l explica que a reunião
se veriflca a 1im de esclarecer "a
exlstênela. de declaraç.;es contraditó
rias".O Sr. Antônio Carlos de Melo
Costa fêz uma explanação sôbre re
teneM, excedente, operações do rRB.
penalidades a qlle· estlíO lJujeita.,as

';;',;"58 ·Sábado'10'. . .DIARIO DOCONCRESSONACIONAL lSeçlo 'l'
f.:jjfâ=.' ." . ...... . • . ..-
.
•.•'••."'.. :_...' l. que.: l'veko I lume I t.. ral1~"1 compMhfM trll..nSSk'&SOrase 411 leie e ereto está errado. K. IU:r~nta: "O Uzac;dO'-Lo1mpdooar.}Jn~'E'~~pee6 ~!l~plra,_'1~
'tforinaetLo' ào lRB, de' eociedo.de de outroa assuntos técnicos. O Deputado' que ee .pode apura.r na contabilidade lO ... "''' _ """ .~
'~~eonomla mista. emaociedade anõ- Abguar Basto.!! esclarece .qu<; "há da eampsnhía e o ntlmero total ere- ro, o do fortalecllnento da economia
"!'JlJmD;; . segundo projeto ·do deputado! dcísvproblemas em fÓCO":. pnmeiro. o dit.lIdj lI.' AgênCiar: mas n~l RI. dPDêde nn~IIOonnaall:,' 8

C
e)gun

qu
d

eO
':'o"'roe daB ~ec~~~:i~:.",

>(lI18tllvO Capanemn. ..- . que "se refere li. negativa de.dun.~ apu:ar como foi euo o e.. cu o sse ~ " 'IA u b ~~
~'::83) 'q1!e a trnnsrormacão do In,.;tl- companhias em exibir .docamentos dc numero. visto que faltam os do- nacional lembra o caso do lWlcion '
;';tuto· em sOtl'.!dade anônima pode ser ínncamentcs fOtos em seus livras de aumentos, que nernonstraríam a for- rio de companhla estrangeira, possui
í(tnanobramonopollstll . das grandes contabilidade"; segundo ,a 'suspeita ma do cálculo" . Aliás, acrescenta o dor de umB estacãó de rádío clar:dell"
;CllOmpanhi3ti ~~p,ur~c!orell.. que levou o. r,,,tpetor Céli9 Mon«liro Sr. Octncfllo Ncgrão "a. fórmula que Una, e que, cOllhecedor do movímen
',,"34) que não liá Ill"ccli6ldade da a "achaI' que tal negativa estava re- permite êsse caículo c:mtém quatro to de navios nacionais em razão do
:,imda de ncvasco:npnnhies estran- lacíonada 11 pcssibllldade de terem Incógnitas, que ficlIID reduzidas ti cargovque ocupava na dita compl\ ..
('.eit-a5 que :·ópod,'rfio vir para fazer sido rcttos resseguros no estrangeiro. três se eonsíderarmos o tempo 'Igual nna, transmítía Informações que per..
". "" 1 d' far""'do ; das exíeên 'as e d s cautelas da li. unidade. ConHecendO·se uma des-' mítíram o afundamento de n065,,5 n(1,·. :0 Jogo cam ...la 1$ .... • iora as ,~ge. Cl. a . . d d d víos: d) que no vígêncía da nncIol1í4~.' ",' ~.o lei". Inte: llel:1:dopelo Deput.ado A'J, sas incógnitas. não se po em e u-j víos: ~ c
::,35> QUê existe uma F~deracão w gua r Baótos o S'". Célio M01Jt'lil"o zír as outras duas", Ilzacão vieram para o Brasil três C01n~

..·lScgurcs Terrestres, de um grupo.d.e f'. • .... , tê ia d d' ,. ,_ . panhíns: 1\ "Flremen'S", a "Sud-
'.técnlclls de. C0!11pRlll11as estrangetras b:;~,l~O~~':n;~':s'?';;;à.tam%te~~ R~~. REUNJAO DE SDE JULHO D~ 1957 Amel'lCII"do Peru" e ..1I "Ame~ic.l1l1

.:}IUe, func'ol1~ sob .O~ olhos do De- p-)"de1Jd~ a parguntaa vdo Deputado Presidência do deputado P~re'fa da Motorlslli : e) que roram COl~PdIQO~
::Jlar:tamento filscal17P..dor" Ao"uo.r B:J.,t~:s declarou o 111,spe10r Silva. os contrõles das ações de t~ê~ com:
',' 351 que 'essa PNleracao trata de C,,{ M t·'.' 1) . 1ô I 1 panhías nacionais' por compn.1hla,s es-
'eolcoor excrd"'tJ!.es no estrlll1llejro. . ~, 10 .on eI:? que I'ao c lan~11( ~ Compareceu. e' depôs o ~r.. oene Lrangch'as: 11 "rndepe'll1éli~ia.·' a
: "3?) cue não»Od~ aNl11firqUf' AS ~_'~10DIRI1~ewtono~,llva.,:.p~;:~~ D';nl~~1 Monterro, lUnC10l19.1'JO feden" aL:lalldo "Continental" e a "Mercurlo"; f) C/tIO

:. :elJmna"hi9~ nacíonaís façam parte Pl~c;'der a 1~Ô1ac dilj"'~1 ~i; '.lia ~~e1l:call1o lnspetor de sesuros, O 8eüh,!r ao tempo do dr , João Carlos Vltl\l
cio. ·li\:'à,.'raç';.o. '. - , ,~ \'. , . I. deputado Frota AgUIar. como pó'CSl- na presIdénc!a do IRB, êstc juj~OU

.... '38) qu~ os ch~fe$ da Fedorr.çfto, :tZ1C~"~ :i~à~~~:~~asn;;- t>;e~;lid;;SS~~ d~ntc, pedIu ao d~,poentc quc. fJ.ll\~~~l ncce~árlaa cooperação. das 50ci~r.Il\-
8""'"n!lo parece ao depOente, são In- f-zercom Que elas ap~eSclltassem ao sobre o pr?cesso da~companbd'~ Pea.. des de seguro estrangeiras gue aqul

':.lêllt'll _..... ' . e PmdentIal. Em resumo, ec.l<rOll o.) funcionavam e que por isso nuo foro.m
. . d€'!?~rtam!'nto dctcl'mmado•.•documen- SI'. oello Monteiro: 1) que C01l10 Ins- nllclonall7.adas' g) que para a I1talCJrla
.'. . RE1JNIAO DE 7•.11-1956 to.~ . 2) que 90S comp:lI1hlll.J se nega., pato!'. de seguros foi mandado v"riH· do 1'1 cos dIspomos hoje de cober-
i(PI>"...sjd~ncia do Sr. Deputado .raro e ate .trataram lndelicadfl.ment~ C~I' qual a 5itt~açào do r€55egl:I'O ollrl, tu:a. n~ mercado nacional de seguro,).!,

o funclonál'lO em nllss/io . ad!JJJms. ~a(;ório Que ditas emprêsas de'Ven~tn . tud ermos autosuflcicnooso
,Pereira da Silva) tratIVa: 3) que as. C':tmpanhllls decla' tel" 2) que em verdade as cOll\panl1ia~ sem ~~à a~o~tece com todos os .,0.1.
,.' .' raram que "9.1c-uns do-cumentos esta- cOlneteram 8 falta cle ressegurar l\ qu~ 9h s, . h A er COI1\1:nlen.

:·..:.eO~pal'"C.~.~ e dep~ o Sr. Joio riam talvezperêldos, algunb B"q\lÍva- quota de sua l'etcnção o'bl'lgatóI'llI, em :sn ).~u~'i~aan~mo:llUltalRQliode
..A>atl..t._ Pw'''~O, , dos I.:ra da sede ,enquanto outro.; Lolidl'€S'3i que o depoonte como Ins' cm·

hl
• 1). considera

't,~or:hmt~d<l pejo Sr. pre;l_ce~;e ~ haviam sido remetidos para L<mdres petor e' como contador encontl'ou oa nc:ri~c;3~~:~1():i VftIJ~lede uma !ln-
ra.~, 9Vl\ em 1\:11~(1, ~'!\í~de a dc~ e o~tros .estavam em p?der .ele seus 'l:mçamentos, um a um, IlTegul..rl's: ~Ul'a~ão violenta. dev1do à compr'~ de

,8f1gu,oou !"e " .•ercJa a IVl 'ant'go:, Mentes no BraslJ. Frllible & 4) que em consequêncla, pro\Jas que . hl í ais por COIr:paniUas
,:,])'.'Il!f.entl' de al~llm(l cO!!lp~nhja d~ Freirn'.', 4) que. as dul'r.s c()mpali"i~~ ° Delegado de Seguros mult.....sc as c!lmpan I as,n~ on '. IIJlI;ia<; ns
:.,~l!"J'l). rr-'~Y1:'~1J: . silo d:s~lntas. com sedes dtfp.l'ent.es. duas companhias' ,5) que os fiscais do estrange ra;. J) quea:P flcarlio em
... "Tr~h"lh~'. (l.i1l"ante 12 Rl1?,S ..com mas deram l'i:!spll~ta$ iguais; 5) rrue seguro apI'enclem' slstemáUcllmcntc li eional~ qu_ 8ee~?~~a em face.da sa•
. A.1B:'e rJf>o" - ?

1Ore7 rlefi SA.~uros, :na, quane,) 0.\ JaJ1çamel1toc~ das refel'ida; serem suasórlos, ponderados IJO tra- ::~~~ mvYá~~n~t\'c k) que foi a SUl
,estou n" ..·(-,(10 .1á. nlPFI'S,. tra,,,..- comp~.l1h~as toram f(!Jtos já estava .tar os assuntos: 6) que houve eVNlAo é I' ànhla ue provocou o
l'!nnqll ('c;m !l!'1~ flr:\a dp. "JnlOarta.: instituído o l'e3ime le"nl do resseg1n'o de renda cvnietlda pelas companbi.a.s A~ r ca 111 ~~g dos~premo Trlbu~
tao e f ..~\,')rt,p,c",o. <>0\1 ~€,~1te d. polsfl'nc!ona\'a o IRB. fi) llue ou- citadas, que assim prejud.:.cw·ll111 o flS- Plr~ndc ~'? n ue Bem o IRB sc~'I~
'vel1d,',~ ,I, Tr~"'C(1'ltl11~ntnJ ;:;'~," à vidas Frí5b'.!e & FreIre ê~tes declara. co; 7) que se o processo da Pcúrl e rn~ti1e nea~lônaUz~r o seguro . porqil~
:R.1J~ dl) M°l'cade 22. l;a~~dar; , ~am que não tinham' emsea podCl·ldaprudentlal aInda não teve ~')I\I,,~o flca.rla abert~ a porta do re:sooguro;

FfrI. ,"'1. rl"1'O'm~ntn o ~ i?.!!"tnBS. documento al!,:um da.~ eompanhllUl! final -o fato talvez se deva a IIlh- m) ue no momento o IRB trata .,'i
~'S", Joa~ B~, '"'13 P31Xf'0' l'jS~On' '.ac~'escelltan.dO "lJlI1g-uêm tem ínter~.~- culdade de or.dem técnlc.a. Q,a,s ql)e ~omp~nhia8 nacionais e estrlUlgl'Jra.1
deu ,a t'1rl"~ lj'l'''''mta~ ""1'l1111" e", ~ em ficar com d'jeumentos de firo a SOlt1ç~O tem dev1r porque se trlltn em absolut.o é de I ualdade' n) que
~a1,C\ancl" o tl'a\'~)"o de Aft.\xe 1\51 ma que nào.representa maLs". 7) de fatos apontados, apurados e r.ão a.s~im ~s com~ánhlasgnacionais se vê
V8.nta!'ons do l'{'!lllfO automátIco... que algumas das t:'ansaçõcs ~e ver.' Icontestados: S) que certa vez ~eve,del'en'i na contigêncla de reter partes UlI-

JlISt.!f;Nlll a seu modo. a m~jom-· f'ca~'am ao tempo que FrlSbee & Ir à ~ede das c?mpanhias, teu ..." s:,do nimns. ao passo que as. estrangeiras
e:<o do prêmio de sec:uro· de ine~:l.1 Fr~lTe .representaram ~ duas comp~. recebIdo grosscn'amente pelo l~g.ês reoartem a retrocessão, à revelia do
dio rQlc~'!Rclo tlo~lodet\Çellte. qU~llr1"'ll1hlaS U1glesa.~. mas • que amaklTla responsável. que, põs os pés Iml c1,lua Govêrno, com quantascompllnhillS
111t~~I''''8 " ro!'l).o d" fllnC\;Ol1P,·i<,,; do da.s Olltra-s OCOl'reu depoilldo e.stabe· da mesa, cigarlo no cal}:Lo. da bo~a. queIram aceitar; O) que o Ill€l'cadl> de
~ló H""i.mH" da AialC, em Cr$ .,. lecimento no Brasil dlU; sucursal~ da.~,mostrando grande d"spr~zo, 9). q:Je seg"uros ê delicado e mais alndn o ~ o
35.5noo p r{1hl'~dn' oc-!a Ajax nO Iduas companhí.'lS". B). que o deparo em 23 anos de servIço fOI a 1J~i.nc1ra mercado de resseguro.~· P) que ql1an
valor ele Cr~ 117314,50 Cluando f<.'z t::mento ·fi.~eaJi2ador- ~ limitou a \'ez .que vel"iflcouque compar:h:~s eG- do o GoVêrnDpermitiu' após o decreto
ernitil' a apóJle-e de seguro n.' .. ,. i acolher a proposta do lllspetor CélJI' tre,ngelras Jesseguram .. !l.o e~lcllor a da nacionalização a permanéncill das
1il75'0 de multa em Cr$ 5.000·00 a cada umalsua retençao obrlg~tólla. HJ) que Il companhias estrllngelraso fêz a tlj;UlCl

. ." . . das companh,as,. nada llIals jll'Ovi- multa em casos t.ltlS li do douro: isto precárto; r) que é vlslvel a dUeretlço.
P('r~lJl'!~d(J P?!O, Dellut~do Oct~cj- d€'l1ciando. 9) que sêmente· tomou é, se teve um seguro. ,!e 10 rulll10es li entre estatizai;ão e nacionaJi;al.çll.o; e)

110 Ne~:'ao r1,~ r"ma d"sde quando conhecimento do arquivamento do multll será d~ 20 ml,hoes; 11) ~lJe ll.S que 08 contratos automáticos do Ball
e.'1tnv~ ~f•.• t.ado da Max. reSlJOndel1: pl'oce.\W naouêle Instante em que o companhias CItadas burlaram 11 .Iel pe- co do Brasil' visam' a dar. collErturo
11\\ ~~f.e l11.,r,es. a~r"seenMndo que era c'1mpHa\'t\. Perguntado peJo Deputado 10 menos em 5 anos,. conforme apu· imediata ao risco; t) que sabe que a
eX-fllJ1ri tl l1li

r,io. fW;t\Çnrl~l1d,O. a n"'la Fmta Aguiar se a lei .tinha sido res- rou; 12) que assim agmdo. ~. COUllltl' Caixa .. Econômica Fecleral não adcttl
porl"tJntR. dl··'e: "cone haVUI se eX- peitada. resp:ndeu o Sr. CêlioMon. nhias estrangelras

ó
dão PI~j~~~,o aqui o contl'atoautomãtico; u) que 051\d

pI'p::snclo mal nuanco r"soondeu a tei'·o. 10) qUI! absolutamente não foi e lucro na sua s,de. prejilcucaudo o mlnlstradores do Banco do Bral;\! são
]l~rml.ntl1. de Sr, Pre.•iel,ont('." respeitada. Passou o deputado Ab- fls~o e deixando <!e pagar a ta~a lIe sobejamente conhecidos: Ajax c Rex; ,
. !m'.te <l I),ol"t!ado_ O~t~.cl1!o Ne· guar Bastos a ouvir ° SI', João:: Mor- 15m . ~e exporta~ao ~e cllpltal, 1.3) v) que a retl'ocessão pratl~adll pelo

grac·: V. Sa. então nao é maIS (un. rot Filho qUe dlsse'Q seguinte' a) que nao sabe a sl~uaçao. atual do PiO- mE dá base para reCIprOCIdade' x)
eionário . que o p~'oces'~ é i1'regular. poLs' nãér cesso ~orQue os m~petoresagcm em que é contl'ál'lo â concessão dos' se-

foi iniciado com uma denúncia b) rodizlo, 14) que Q,lando o IRB 11M guros do Govêmo incluslvl! B~nco do
~;~p?l1deu o Sr. João BatIsta que não era bem Irregular, era e~tra- do res~egul'o c?m as. ~ompanh!arl es- Brasil, ao IP ASE: v) que a "ria~ão

J'al ..ao. nhn o processo po's o P P' ul I tran<rP.lravqt1l domiCiliadas está fn- do Conselho Nacional de Seguros Prl.-
"Sim". Rl!J-eiro j}jdia ir à ~de da/'C()~pa~ jzendo, u:u. ressee;l:ro no eBí;r.~!1gl!il'il, vados, como órgão de estudos, fora. do

nhias. c) que o DI'. Paulo Ribei,:c Is~m, leClp'loe)da~e. 15) ,.clue ~cmente âmbito dos interesses em jÔbO,EEl"ia
~ ?oi~~f~~:~i~~d~;t(1c!JiO Negrâo: saiu podll\ mandar tlm.lnspetor; m~ qtle I~~ni~~~~~~n~locif~i~~e~~~sn~i~~; multo conveniente ao Brasil.

RR"poncteu o SI'. João Bati.,fa êle deJX'E'nt~ quena saber, se ,el~ .frJl!cllbendo àscol1J!)anhias esLl"al'A'ei ras REUNIA O DE]9 DE SETEMBRO
Paixão que ha\'i~ sa['1r. e;pol1tã"ea- à COtnp'3nll,a, ,d~ qu;; a, Ulelnltencl1\ i54% ou 480 milhões; 16) CjllC l'e~e' DE 1957
ment.e e, pnl·tanto, s~m indel1iz~çM. 91\ deJlUnCll\ Imetal l1ao Impediu que bcndo mais que as nacionala e sendo

ele desse" parecer no Pl'Oce.:;so. el em menor número. as compa:~iJÍa~ es-
Deve ser realçado, 11"".,n altul'J, que .se:l pareceI' tOl l10 sentIdo que tl'an~ejras tendem a ser cada vez mnín

este caso 1'11'0: o SI'. .Toão BatistLl 1iC apurn;s-~e: quer. dizer. ainda que fort;'~: 17) que já estamos tão a',an
Pailtão. ftmcionário estável, há 12 sem denunCIa, opmou para. que se ç'ados no campo de 5e<;111'os e qUI! ooelc.
anos de A.:ax. deixotl o emprêgo ..,em apu~asse". f) que é1e a.cha que »Ode- mos dispcnsar a colaboração técnica
indeni.,ação (' amiv,o. de ~us patl'i)cs, ria, examinand'a .a escrita. chegar li. das companhias estrangeiras; 181 lJUI)
eomo se verifica do seu depoimento. eVldênclR de uma tral1sgres.sflo d~ 1C'l. seria multo proveitoso ao trabalhe) de

OUVIdo llcvamen«lo SI'. Célio Mon-seg-uros o andamento e apl'ovaçiio do
lei,r0 êste declarou: "flChO ·jml>Os~l- Drojeto DIlnton Coelho. há dois oU
"~-, :':"ü ".Ma .em e.'lPI'C"I', Cjualql\l!r Itrê." a.nosa.presentadO.. à Câmara dos
conclusão sem os comprovantes". RI)- beputlld06.
truca o Sr. Jo&":t Morrot Filho que
nos livros são lancados cifras .Pcr.IU:UNIAO DE 19 DE .JULHO DE 1957
gunta o Sr. Abguar Bastos ao Sr. 1 PresidêncIA. do 51'. José BOllilácloa
Antônio Carlos de M€'lo... técnico de do Sr. noto' Aguiar. Compareceu o
seguros, se .há algum crltêrio eSJ)e- Sr. C(I.I'l08 Balldeira de Melo Catl>lll1e
eial oU se a contabllldade tem meios de. segUrador, l1ue declarou em resu
de apurar os fllt~ argüida". Respon o mo: a) que'at~ 1930 p1"epomleravllln
de o Sr. Antônio ,Carla" de Mello lllIeompllnhlas ~5trangelJ'as u~ ti.esu.
C(Ã~ta. que em tese o Sr. João Mor- ro por deficiênclil técnica dl\s COln
rot.estácerto; mMque no clll!O con· pt>nhias n.onais; b> que a llIloC.IlUa-
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~clara que o Departamento de Seguros Ministério. AsslAl." .por 'coleguiaino, tante, lato é, 90% .... tudo de acôrdo Péclma a. ...;. que allltuação em
'lPrivado,; "parece ter averiguado uma disse que. assínarle e que "se .. Cll~ com ,n IRB, 4) que pode ser conã- geral das companhias de seguro é e&\-
I cousa que está em contracUção com mara. porventura pedisse explica~ão gurada, para. melhor compreensão, a plêndida; , '
r,as declarações das duas companhias desta contradição, viria ti Cã.m&ra pa- hipótese de uma cernpanhia estran-Déclma 3' - que as compannías es
I <la seguro, porque se as próprias com- 1'110, dizer a verdade, o que penso estar gelra ter acumulado lucros, aquí, até trangeíras voltaram a· dommac o mer
'panhlll, declararam que fizeram res- fazendo", Finalmente, acrescentou Cr$ 4.000.000,00. 5) que no correr cada de seguro;
, seguror;.no exterior. como se poder", que as. companhias têm fórmula de do ano tenhaocorrldo um sinistro de Décima 4~ _ que o Sr. Carlos. Fre~
,1'alar na ímpossíbüídadede elas faze- cálQtllo par a Holanda e outros pal- Cr$ 5.000.000.00 - que a companhia derico Mota, advogado de Ajax "e de
rem o que elas próprias declaram ter ses, que apresentam em 30 dias, mas pagou, 6)' que examinado assim"
feito? Acrescenta o Sr. Melo Costa: não conseguem encontrar a aplicável problema fica p:Il'ece,,(\,: que vieram Rex. ofereceu 3 mnnões de .crl1zeiros
"que as companhias sonegam os do- ao Brasil, de' fora para cobrir '" pagtlll1ento do a um cilretor de companhia de segure
cumentos com uma perseverança que O sinistro Cr$ 1.000,000,00; 7), que. em para não lutar correra o monopólio
até me causa admiração". A seguir, REUNIAO DE 26 DE SETEMBR verdade. as coisas. não se passaram de Ajax e Rex Cpég. 17 .do reLatD~

, o deputado Abguar Bastos, relator, In- ' DE 1957 assim, porque o ressezurador no ex- rio) nu Banco do B.'asll;
dal,la elo SI', Melo Costa: 1.9) se há Compareceu o Sr. Terence M:l.l- tcriorpagouo sinistro de .. ' .. '., t. Décima '5~ ...,. que o seguro automá>
impossibilidade para as duas compa- colm spittcler, que se quatíncou Cr$ 5.000.000.00. que nccu em poder 'ICO como era praticado. no Banco dil
nhías de reter cotas Inferiores às obrí- como secretário das duas compa- da matriz da companhia estrangeira Brasil .n~o' res;;ual'do.,'a, o segurado;

tó .. d d . . 1 I P d tlal" D operando ..qui', 8\, que dessa forma. a. que o seguro automátíco praticado pe-ga nas e ou e exee erem teus i- nhias "Pe.ar" e .. ru ent . e- " 1 Z'd t 1 t .
it d - d d t d companhia estrangeira trarisferíu o as t ores, como a ua men 'e, resguar-m es e retenção .. Em resposta, o clarou, respon en o a pergun a o ~ " terê d., I t d I "I é sou lucro c!e Cr~ 4,000,000,00 .sem. (la. apenas, os m eresses a segura-.,1' uc o oos a ec ara que não há' 6r,' Abguar Bastos. que eie o r.e~ "d b do d L> ',r..

i
I

d ser perccbido: 9) .que além do' pro- ora e a an ona os o ....anco (la .,.ra~
Mmposslblldade de reter..... E. acres- presentante geral as duas .c.ompa- cesso"'j" cícadc de fraua"Ol' o .floco e si! e os dos segurados;
centa: "O quehã é não terem feito". nhías, Acrescentou que. por. "'{alar.. -",
2.9) se acha qu eesta resposta da I.mal o português, preferia entregar o burlar o cãmbto, '" d'llC'"l? l"Mc Décima 6','. - que as companhias

'impossibilidade de reter cotas ou de ,depoimento que trazia escrito, o que acrescentar mais um; 101 que havia "Pearl Assurance' e "Prudenclal As
exceder limites de retençào, como ací- fez. Respondendo a nova pergunta. uma pessoa que tinha uma compilo- surance" resseguraram em Londres
ma,responde apergunta sõbre a fór~ declarou que a. Matriz, em Londres. nhia. de seguros em Portugal e outra partes de sua retenção obrígatórta;
mula de cálculo, como consta do of!- lhe havia comunicado que a ..recons- de resseguros, na Espanho,; 11) Décima 7~ - que, fOI'am encontra
cio desta Comissão 1\0 SI', Mlnlstro,tituiçâo dos documentos faltosos es- quando precisava de divisa. em Por- dos lançamentos' irregulares nOB li
do Trabalho, em 19 de julho de. 1957, tavEl, quase pronta. O liep:>!men\O do tugal, debitava o sinistro duas vezes vrcs das referidas.-companhíaa;
onde se lê textualmente: se a "Peal'1 Sr. Spltte1erse resume em ,p~uca3 à resseguradnrar Isto é, em lugar de Décima 8~ - que houve evasão de
Assuranca' e a "Prudential assuran- palavras suas e em vasta COplll de 1.500.000 de pesetas nUl1ha 2,ono,oco renda praticada p e La s Companhia.
ce' têm ou não conhecimento da intimações e reapcstas ao Ministério de pesetas: 12) que êsses tancamen- Pearl e Prudentiai;

,forma. 'decàícuío mediante a qual fez e aos Inspetores. Entre os doeumen- , tos eram feitos tranqüilamente. por- Décima 9~ _ que as companhias
.os Iançementos sõbre participação de tos apresentados. há um de 11 _de que ninguém la 1:1. verificar; 13) que f' t d. "~,~ S somente se verificou essa situação sonegaram o omecrmen o os com-
'lucros das suas gênolas no Brasil? A feverelr~ de 19,55" em ,Clue o dr. quan.do faliu a'compa,nllia: 141 que provantes dos'lançamentos,alegando
csta nergtlnta .d~ SI'..Abgu"r Basto., Splttelel afirma. . nos u1,tim.os ,e1< vários motl'vos',- ~ ~ " I 5 t t como 'a companhIa de seguro e a '
declara o Sr. Melo Costa: "não tem anos (19j~ a 1924)90~ Ma.&lZ leme ~u rcsseguradol'll. pertenciam aO mesmo Vigésima - que cUretores' das cita-
:nadll a vel'com ela". Em seguida, o ,ao Bras Cr$ . .000. O apr~x - individuo, quando o sel!:uro era mui- das companhias menoprezaram .fun~
l'elator declnra' "Chamo n atenroa"o do madamente, recebendo de vo ta, ão ê I clonárl'os do ''Im'l'stérIo quando em

A A T $ 93 21500" C to bom. êle nmandava o pr mo·'
·\Sr.. prcsldente' para êste ponto im~ apenas, Cr 2 ·.t' ' ~U10 re· do resseguro: 15) que quando ocorria. misstio funcIonai procuravam esclare-
']lortante. O item a e o Item' b não lator.atual, perm~ o-me c amaêr a o desastre. mandava então o "borde- cimentos; ,
não fOram l'esponc1ldos" Acentua o atençao dos brasileiros para ste
, 1 t fI I ' .. ' ,trecho, pois "Pear1" e "Prudential" reau" do resseguro: 16) que o de- Vigêslma Primeira - que o mel'

le a 01', na izando.~ste o nosso pro- perdem' dinheiro no sseus negócios poente nunca praticou tais atos,nlas cadode câmbio livre é fortemente
ble1!la.: encontramos. primeü'o,sone- no Brl;tSiI e persistem em. aqui per~ sabe que foram pratlcados,porque afetadopeias remessas das compa
Jl'~ao de documentos; segundo, dUa- manecer o que provando demais vive 110 metier; 17) que a fraude nblas estrangeiras;

.".;:oes e, finalm~nte, terceiro, "jÔgo de proVa flé menos... Ma.s. mesmo pará descI'lta nos números 4. 5, 6, 'f e 8 Vigésima. Segunda _ que o 1.R,B.
,fuga a uma resposta sôbre o texto leigos em seguro es seguintes deela. pode ser desdobrado em três partes: deve permanecer com a organlzaç.ão
cKato:'. Volta.nd~~ atender alnter~ rações do SI'. T..M. Spitteler,en~ 1~) fra.ude no imnôsto de renda: 2~) atual, evitando-se sua tra~formação
pela~oes do re1atol, Sr. Abguar Bas- contradas !l.s, páglnns 12 e 13 desco~ fraude na. transferência de lucros em sociedade anônima;
tos, disse mais o Sr. Edgard de Car- brem a verdade: a,) que a "Matriz para o estrangeiros: 3~J fraude Vigésima Tercell'a _ que os impos
vall1~: d) que'~ maLriz de "Pearl" e em Londres, querendo evitar a ne-' psicológica. dando re1êvo de sa1vado- tos de ,segurador na América do NClr
de. pr~ld.ent1al ressegura ." t.oda,s as cessldade de fazer uma. grande re~ ras às companhias estrangeiras te é d 2"' e d'" 180' ri B il
respons' bllid"des das n. ql''''ndo em verdade apenas ser"iram . e ~IO ~ I. () ras;':' ~ . su.... agencuts no messa de seus fundos esterlinos para - , Vigésima Quarta - que não sejam
mlmdo mteiro; e) quc as .agênciasdas pagamento de sinistro eventual de de intermediárias. Para finalizar. o admitidas novas companhias estran
~.tadas compan!:ias; aqUI, dizem que proporção vultosa no Brasil, ararn,ja depoente fez. ainda várias considera- geil'as, em face' da "saturação violen
es~e resseguro llao fica Il;0 alcance das ccbertura necessária. em Londres. em ções sObre EI técnica de seguro. sôbre ta" que domina o mercado de seguro.
leiS brasileiras; f) que esse resseguro esterlinos" .. b) Que para essa. co- l'etroeessáo, acabando por entregar
po~e ~e rfelto, COm conhecimento das .\tertura paga prêmios em esterlinos uma cópia do depoimento que aca~ PlROVID~NCIAS
agencias lOCaiS e até à I'evella des- de seus próprios fundos, c) que a bava de ler, assim como uma carta Solicitar li. Mesa as seguintes PilO-
tas. Ouvidas estas respostas exclama SueUl·sal.no Brasil, pal'a. todos os sôbre,a sua Idoneidade profissional. vidéncias:
o Sr. Abguar Bastos: "o problema fins, é considerada pela legislação CO C O
estãelll que seja realmente no.clona- brasileira. de seguros como compa- N LUS ES ' aI Oficiar ao SI'• Ministro do Tra-
lizado o mercado e nacionalizadas as 11hla. autônoma. distinta da sua Ma- Da análise do volumo$O prooessado balho, dilVolvcndo o proc, n? 157,328
companhias de seguro que, aqui, ope- triz. dI que, assim, o resseguro feito que 'resultou do trabalho da Comissão arquivado em 18-7-55 por despacho
ram.para evitar tais burlas, tais frau- pela Matriz sõbre operação realizada Parlamentnr. de Inquérito, podeU! ser do Diretor do Departamento dos :::e-

no Brasil corre por conta da Matriz extraídas ali seguintes conclusões: gUl'OS pJ'lvados e de C(I,pitallzação, a
REUNIAO DE .19 DE SETEMBRO e a Suctlrsal, no .Bl'a~I'I. 'n"o poda ser ~Im de s'er rea'-erto o l'nque'1'1'to "'par~- ~ Primeira .:- que o Instituto de Res- • J.I , ~DE 1957 acusada de ter .resseguradono es~ apUl'ar melhor as rcsponsailllldades
Presidência do Sr. Ft'ota Aguiar. trangeü'o, e) que esta é a única. for- seguros do Brasil está aparelhado das C'omplmhias "Peari Assurance" e
, " .' ma de rcsseguro que a Matriz tem para cobrir todos os ramos de seguro; "Prudential Assurance";
Depos, novamente, o Sr. Célio Mon- feito e111 Loúdres, , Segunda. - que aretroccssáo,. no b) remeter cópia ao Ministro do

teiro. Eml'csumo. o depoente justlIl- ' estrangeiro. deve ser feita pelo IRB. Trabalho dos depoimentos dos Se11ho~
cou a sua assinatura no documento REUNIli.ODE 23 DE JULHO DE 53 a fim de obter reciprocidade; res CeUo Monteiro, Terence Malcom,
enviado a esta Comissão pelo Senhor Presidência do SI', Frota Aguiar, Terceira _ que'as ta':'s de se;':ll1"O AntoniaCarlos de Melo Costa e João
Milli.stro'do TrIJalho, em que os Se- neste pais são multo elevadas. atin-, Marl'ot nos quais se positiva ares-
nhoros Francisco e Célio Lameirão Comp:1receu e depôs o· Sr. Antônio :::indo os prêmios Para m~.is de 2' bi- !ponsabilldade das citadas compa-
Monteiro, Edgard Rodrigues' de car- Carlos rle Melo Costa, técnico ele se- lhões de cruzeiros; nhias, quer lesando o fisco, quer pro
valho Melol e João Morl'Ot Fllho de- guros. De Inicio, o depoente tez !lo Qua'rta -, que o Banco do Brasil curmdo menosPl'ezar a autoridade do
claram: L Q) que as duas companhias le!.tlU·a de tt'abalho seu sôbre técniô;t não pratica, 110 Rio do Janeiro, li se- inspetor que, em função de seu cargo,
Peal'l e Pl'udential remeteram. no ele segm·o. assim como as relações do Q:ut'O llutomátlco; teve necessidacle de visitá-Ias;
prazo concedido, a reconstitul"ão das seguro com o Impõsto de ,renda e ~ I te' E ô i

~ c fi o. pol'tl'ca canlbl'al MOstl'O'1 as ,,/u 11 a - Cl,ue 11._. all:a, con, m ca .c) I'ellleter" co'pl'a "'o SI'. MI'11istroccmissões creditlloclas em LOIl("'<'S, p,~, o I , .' . ' F d 1 t b n t "
la.s suas matrizes, aos agentes gerais c1lferencas de rete:lção entre as di- e era, am em ao o pia Ica, da Justiça do depoimento de fls, ..
110 Brasil, em 1947, 48 e 49; 2.") que versas' cOll1panhia,s para concluir Sc"{;J, - que não se justificou o dos quais co~ta. a tentativa de su
I'elattvamente aos anos de 1942 a 1945 afirmando que. cada companhia pode privilégio de Ajax e ReK nos seguros bórno do advogado de Ajax e Rex,
não foi poss['vel a reconstituição' 3.?) usufrui;: como limite dc retenção 20% do Banco do Brasil, fora do Rio: . DI'. Cal'1osFrederico Mota,praticada
que isso, porém, não impede de' che- do seu ativo l!quldo, Disse mais o Sétima - que astaxa.q nos seguros em beneficio da manutenç1io dosne
garem à conclusão de que "nãohou- seguinte em resumo: 1) que sefo~ do Banco do Brasil se elevam EI 35% gócios de Ajax e Rex ccm o Banc~

i 1 id d · I'em examinados os balanços de com- e 36% 'em benel'íclo de Ajax e r-<ex do Brasil; .1
'Ve rregu ar a e nos resseguros ele- panhias estrangelrM pode ser notado I I d
,tllado spelas representações daquelas que na sua contabilidade não' se en~ em preju zo cos segUl'a os; d) remeter cópias idênticas ao Se-
sociedades•.no pais". Acrescentou tes- t ti' d t - d Oitava·' - que Ajax tem escritório nhor .Presidente do Banco do Brasil
tualmellte O SI' , ""11'.0 Montel'ro'. "AO con ram ves glos e re 1'0cessao o f d II SE" rn1"'... ramo incêndio. 2) que em 1955, o t<!' ora o Bras ; . parl\ que , x," possa exa na.r a
ler êste oficio, eu ponderei ao' Dou~ excedente de resnonsabilldo.de máld- Nona -' que há .companllias na~. situação do .ponto de ver. da moraU,
tofr Mcrret Q.ue não poderia concordar ma do. rElmo incêndio foi de , .• ,.. clor):is dominadas por capitais es~ dade administrativa; .... I

'com o que nele se dizia,pol'q,ue eu Cr$ 100.000.000.00 e do 29 excedente, trftt::!eirOS e que continua a compra e) oficial' ao Ministro do Tralla ..
'estaria não só em contradição com o de Cr$ 300,000.000.00. ,3) que no ano de. companhias nacionais por conlpa. lho, solicitando sejam tomadas 89
,que eu já tinha exposto nesta Ciàma- corrente as companhiaa nacionais nhias e grupos estrangeiros; provid6ncias necessárias ao impedi ..
ra, como ainda a própria. decl!lração participaram' de um volume de no- Décima;'" ·que & nacionalização daa mento de compra de companhias na.
dEIS companhias. E que, então, gos~ g6clo correspondente a 54% no 19 companhias de seguro é ·neeessâria; clonals por companhias e grupos ea.. '
trl& de pOr uma assinatura com 1'88- excedente e EIS estrangeiras a 46%: Deéclma. 1~ - que a profissão de tranlleir05; ,I, ~
sa.lva". Mas o DI'. Morrot declarou no:l9 excedente, ai nacionais ,tiveram corretor de selluroadevelleJ: regu- /)remeter cópias dos depoimentOlJ
que nllo valia a pena criar caso no llopenas 10% e as eatranllelr~a o t<lS~ .1l1da em lel:'- , ., ~~, $'s. CeUo Monteiro, AntoNo C~-!
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Como se Vê, salienta a grave con-'
juntura que 'atravessa Pernambuco,
com!!, em geral, todos os Estados da
reglllO cuja economia se apoia prj_
mo!dialmente , na agro-Indüstrla elo
açucaro submetida a ,um regime Cle
e~onoíX.'l dh'lgida, em que a .forma.
,çaO do custo de produção não vem
sendo devidamente observada pelo
Poder Público.

CQffiO tôda a opinião pública te
nho o maior respeito ao coroncl.:Fl:e
derico Mindelo"que dirige a Comlssli.o
Federal ,d~ Abastecimento e "reços
c0!D retldao digna de, encômios ge
rais. S. S,' no entanto, está cvillente
mente lutando por uma cnusa per
dida, visto ser, Impossivel conter os
preços de gêneros de primeira neces
sidl.lde, qua.ndo os prodtltos industriais
estao pelah~l'a da morte. Aos produ
tores de açucar, principalmente aos
pequenos ,lavradores do meu Estado
de cu,lo reclamo sou porta-voz nlio
se pode lmpor o congellllnento' do
pl'eço dêsse gênero, quando se sabe
que !Js preços das utilidades Dor êle
adqUiridas, como adubOll, Inseticidas,
lmplementos aglJcol1lS etc" subiram,
200 e 300% .nos IÜtlm08 dois nnos. Se
o Sr. Pl'esldente da República quer
l'eallzar uma politica de contençãO de
preços, e nesse sentido age a COPAP .
ê neces.sál'lO Impor o, congelamento a
tOdas as utll!dades e fazê-lo lllarcl1llr
ao lado ~e providéncias gerais de es
tab1llzaçao da moeda. Ao mesmo
tempo em que o poder público soma
de/içits orçamentárlOll nstronómlcos e
emite moeda além de 120 b11h6es dc
cruzeIros, não pode eldgir ~ue os pe
quenos produtores sejam levados il
rufna,

DIARIOOO CONCRESSO'NACí'Ó·NAi.:· (Seção 'i r

Projeto apresentado
~I'ojeto de Resolucão n. 1~1,

de 195q

~'~~", r·, .
~::158Snbado 10
::;.;,:::; ...., --~----------_......_--------------------------.......-i.-~·;:t::~:'<>· .: '.
k!>1DI de Melo COBtl\, é Terence MaIcQm delro, convite à vllJaa Oi recentes 1:0- Vou Justificar porque assím penae, s1dadea mlnln1l1oll di lubslstenclas c101Jil~~'::!'tlPitteler" ao Sr. Ministro da Fa- munícaaos , ínsertcs na Imprensa da o problema do Norte de Mato Oros- trabalhadores.. ,
~1h ..aenda,· ir; fim de S, Ex;~ tome cenne- l.!apltal (la .Replibllcn pela Fedel'açâo ' so, do seu desenvolvimento, está liga- Pr~edeu-se'• '.' uma 1nve~IlOA to.~',
;it);CIn:.-:nto dos abusos ou das írreguta- elos Indústrias ao Distrito Federal e do muito de perto aos problemas do..... ... ... ......
,,,-,,;Iridades exístentes no .mercado l1vre peJOS SJntilcaws das Inú:il;triall ele transporte fluviai. Como. Mato Orsso do zoneamento, de torma que a' zona
t:';CSe ',' câmbio pr~.tics.dospelas eompa- .t"iaçãa e'receie.gem desta Capital, não ,tem produçãoexportá.vel l.\aquela Industrial do Estado,aquela onde ~
";r:.IIh1u estrangeiras, .ecm refel'éllMI. à, vigencla dos .novos área, . acontece que as embarcações ~~~:~~g"ad:or~d~:trT:ad~~~~~: ~:;
S";':; ,Resolve maís.u Comlssão:DÍveisde 5al:í.riominlmo. Conforme que sobem de Corumbá, em demanda
".>,1) Dar pleno apolo àaprova-;ã.o i! do conhecunentc geral, em 24 de do pOrto da capital -:. Cuiabá, _ se- outras pequenas Indústl'iasi foi etassí
c. ,.40 projeto de lei n9 9'2G-A-56, suostí- dezembro, úítírno, foram decretados guem carregadas de mercadorias pe- ficada como terceira zona, enquanto

tutlvo da Comisãode Justiça, que re- os novos na'eis,' com vigiincia a par-, sacas, tais como: sal, arame farpa- o sertão pemambucano, onde pràtlca.,.
.. rula01en ta a prcríssão de corretor. nr de 1Q de íaneíec. Entrct:;mto, ous- do, trigo, fenagel1s, cimento, etc. ~~~~rrrJ~ ~~S~~t:~~~~e:~:~~nto:

2) 'Dar pleno apoio a. ,projeto de tlnllrl1-Se ceuo« setores da indústria Não há, infelizmente, produtos, ex. uma sêca sem precedente-e que am-
,lei, determinando a naclonalízacão brasileira em não dar cumprimento portáveis em grande quantidade, A d vi ím 11" I
;,,',','Ilro"'resslva das companhias estran- no estabeleCido no re,fericlo .deereze, j:l'açade Cuiabá ,paga assim fretes a, ve: num rege pastor, to clas-

" uíto nh d b d b' slflcado como segunda zona para,eiras. m emoora reco eçarn as cUfiClÚ- o ra os para os que 50 em e' para aplicação do salário mlnlJno. Houve,
", 3) Dar apolo ao projeto de lei. de- dades 'que assol1erbam a Vida do ,tra.· Oi) Que descem. consequentemente, um golpe eesre-

terminando que os' seguros das em- balhador. Assim, se, pudessemcs desenvolver a· chado ccntra .a economia ,da classl'J
, »résas estatais. paraestataís, mistas e Sabem êsses industriais que estão cultura do trigo também no norte do t:!'ll,balhadOl'a, porque, Mo existindo
~,'Institutos sejam feitos por íntermé- em reuníac "en.litUlell.e arguos de lllStado, eataríam assegurados fretes operli.rios industriais no sertão, clllS~
. &0 de corretores de seguro e tanto cl."SS" ccs operaríns desta Capital, ele ele retôrnc ccm grande desafogo para síncado como segunda zona, eviden~

quanto, possível, em rodízío, de modo sao pauJo,J?Or1:O Alegre e Recite, e as populações ali -radícadas, ' temente Mo terá de ser pago nenhum
• afastar o privilégio de que gozam que também por sua' vez expediram O Sr. <:arval!lo Sobrinho -,Em" salário na base de. 3 mil e 700 cruzeí

'atualmente Ajax e Rex, coorurucados vannnandc Q'.Ie íutarão bora não permlta,o Regimento ~par- ros, Enquanto isso, a grande massa
4) Apoiar o projeto de lei que m~rans,gel1'emente paraobtençào dos tes nesta. hQl:ll. dos, nossos trebalhos, de trabalhadores de Pernambuco, qUll

.transfere para o Ministério da Fa· novos IJlVC1Sa partir da data nxadà não posso deixar de dizer Ciue Vossa se aglomera na zona que vai de oa·
,lenda, até que seja criado o Minis- pelo decreto, cuseía 19 de .íaneíro de Excelência aborda, com Inult-a pro· ranhuns ao, litoral, onde está locaJ1~
'fério, da F.conomia. " Departamp.'1to 11159. F'rull\,lnClamentos de inúmeros priedadc, os problemas do MtUltcfplo zado o parque industrial do açúcar
Nacional de Seguros Privados e ea- líderes sindicais através da imprensa <.I~ Cha.lllda de Gu!marães. sendo eu e as lndlistrias de tecidos, fica clas
'pits.li~ação. ji'.l roram feitos, declarando Que iriam ;ll'oprietál'\o dI), terras na.quelart!;;ião, sitlcada na tel'ceira zona. A injustiça

Bala das Sessões, 20" .de novembro até a. greve geral 110 sentido de obrí- conheço seus problemas, e acho que é clamorosa e eXige medidas correti.
,de 1958. - Octacilio Ner;ráo; Re- garem ,00 inaustrillis aocumprimen- V. Ex,~ está. relvlndicamlo para lá os vas imediatas da sr. Ministro do
',1D.tor. tO dessa ,lei; E seria uma grevele- l:iel1effc!os dI! que ela carece. 'Trabalho.

I'ARECER DA COMISSÃO gal, legallSSJJ]Jl\, Justa e perfeita, por- O SR, COR,Rl!:A DA COSTA
A Comiss1ío parlan1entar de Inqué~ quanto os traballlactOl'eS al'rima:los .'\.>;radeçoll V, Ex.~ pela valioSR ';0- , Quero também apelar para o Lider

rito par~ efetuar amplas investlga- em decreto do Executivo que deter- IDbora~,ão. " do i'artido Trabalhista BrllSlleiro a
,óes no 'mercado de s~gU~OS. indic:m- mina, comece o aumento, a vigorar a Dizia eu Que o proa lema de trete para os meus companheiros de le~
do l1.S cau~as e os respons9.veis \)elo partir de 19 de jo.neil'Q únimo, , .As- de retôrno serlaplenam.ente resolvi. genda.no sentido de que nos aliemos
mOVimento contra sua nacionalização sllll quero crer que ,ainda o bom do, porCjue, já. eXistlnd,) em Corumbil. aos trabalhacjPres de Pernambuco.
e pela Imnlants.çáo do monopõl\o de senso ~'oltará à consciência dos in- um moinho de trigo em franca, atlvi- nessa. reivindi~iio mUito jUsta ele.

dUstriais, no sentido de acata".e-.' o êade, estou certa de Que o frete flu- gitima.
,seguros nQ principal estabelecimento es>~.uido d rn d'u , vial, em muito melhores condinões • ito '. j ar P" t
decrMito do pa(~. em reunill.o d.e 8 ,~, no ecre.., que etermlna que o ferroviário, traria grande ~có- "prove. o ense o, . resldcn e,
de janeiro de 19,';9, presentes os ~e- a vigência do salário li partir de 19 nomiae o prero do trigo poderia b I para trazer ao conhecimento da Casa

,nhores Pereira da Eilva: OctaclJio de janeiro, conforme, alJás, fêz li !l' ' , .' I ' . a - o. movimento que está sendo l'eali2a
'Nem-ão dp. t,Jma. Frota Aguiar, Ar- Ccni"d.el'a~âIo Naci';ml da Indú'Jtria ~e~selara as popu açoes mato-srOll- do pelos patrées, operários e plantll.
naldo Cerdeira e Abp:uar Jlastos, a.nro- em comuIlicado também inserto nos A' . S P id t ,dores de cana no Nordeste e em par.
"OU o Pro,ieto de Resolucilo, emanc- periódicos Meta Capital e de O'utr~ tunra~~é. Je'sej;e~az:~ e,U~s~~ê~o~~ ti;ul~rdo meu Estado, peladccreta'"
xo. cO!n restrições do DellutadoPe- cidades do interior do Brasil. Sr, Ministro da Agricultura:, no se~- ç,,~ "e um prero remunerador para o
relra da Silva e ,A,rnaldI'lCe"delrll S.r. Presidente, era o a~lô que d,e- tido de que Sua Excelência tom'" 11 ~ucar'Clue Né ad mteoeda, o valor de

Sala "Sabino BarreM", em s' de f t I si ao soIueão dêote problema q - oca que o " 01' es 'conhece 'e que,
janeiro de 195t'. _ Pereira da Silva, ~Java azer, ne~ c"j nstadnte, p::.ra ev!· dems,o'na, impo;tãneia para' o u~eué consequentemente, representl\ e espl
Presidente, _ Octaci!!o Negrão de . r que seJll ' e.agl'8. a agre~'e e Estado," A fim deeluc!dar a CâmO " " Oba dors!",l da economia nOrdestina,
Lima, Relator. pcrt\ll'!:tada a puz social. PaN~e n1üs- sõbre,a. oper03:dade do en"enh~lto Em apolo a csta. justa relvindlcaçii.o

mo qUe os industriais que têm expzi. C\ue dirige' a Inspetor!a Regi~nal do pass~ a I,er as brilhantes e. oportunas
dido ês.ses comunicados estão no pro- Mato Grosso' pediria SI' p., ic:l t Pal,altas da mensagem de Natal dl
pósilo de i.ncitar os tral.Jallladores 11 qu fOr t' , '. .es, en e. rlglda ao povo pcrllambucano pelo
greve. E se esta fôr decret<lda, não e ,o"se ranscrlto nos n'!Ssos Ana!s atual,GQvet'nador Otávio Cor;el d
se responsabilize aos tm1:lalhadores l~ recorte de uma entrevIsta conce- 4rn.újo ' a e
e sim aos industriais que 'estão fa- dida por aquele operoso funcionário •
zendo um verdadeiro' convite à' Valsa na qual se refere 11 realidade da cul~ "Mer,sagem:
como ciisse no inicio de meu discur~ Cura do trigo . cmMato Grosso, em

Concede abono aos funcionários so. \Im autêntico convite aostl'alJa. o):lortunasdeclarações feitas ao "Jor-
da Cebtarn dos DeputadOS, lhadores para que deflagrem o mo- nal de Dourados", que se ecHta na Ci-

1m to dade de Dourados, cm meu Estado, a
(Do l3enhor Chagas Fl'eitas) v en greVista. (Muito,bem). qual nasso a ler:... ' ,

(A Mesa) O SJI CORlltA DA COSTA: Era, Sr .•Presidente, o que desejava
A Câmara, dos Deputados ~solve'. (P transmitir 11 Camara dos Deputados e

.c , ara uma comunicação - Sem. re- :enovar ao SI', Ministro da Agricul-
Art, 1.0 E' concedido um a.bono de vl~ao do orador) Sr. preSidente, Se- ,ura, o apelo feito por que S. EX,~ vol

30% (trinta por cento) sôbre os ven- ~ror~s Deputados, l desejo" na OPOI'tU- VQ sua, atenção para' o problema do
dmf't;tos dos~unc;onários õa Câmara da e ~m que ~l:,PO ,li. tribuna, pedir trigo em meu Estado. (Muito bem).
d D t d • rtl d 1. d a atençao do Sr. Mimstro da Agri.

Os epu a os, a pa, r e , e Ja- cultura no sentido de que possa aten- (A. 'publicação do documento a
nelro dc 1959. der a um Pl'oblema do maior inte que se rejere o Sr. Deputado Cor-

Art. 2,° Revogam-se a.<; disposições !rêSSe p~ra o meu Estado, que éo d~ Têa ~a Costa em seu discurso será
em contrário .. , .,' r.lant:lçao de trigo. conSIderada na torm(l, regimental)

S. S .. 9 de Janeiro de 1959 - eM-
gUs,Freitas. Sr, Pl'csidcnte, não é comum en- O, SR. OSWALDO LIMA FILHO:

Justijica,/lo ,Icontrarlllos funCIonários públicos que (Para, uma, cOlllunicae/loJ Sr. Pr'e-
se encham de entusiasmo por uma id •

O C-ongl'esso acaba de votar untabo. Jtarefa, por umamJssão que lhes seja, s e,nte. Sl's. Deputados. venho tl'anS
no de 30% (trinta por cento) /l() fun- cor,flUda. O normal ê que deselllpe~ m!tll' ao Sr. Mlnlstro do TI'abalho 'e
cionalisrno püblic~ civil e mUitar e aos nnem suas funções, sem que, 'de cer- à. opinião pitblica o protesto dos tra,
magLstrados, Nã.o é ju.sta que o fun. ta. fonna. ultrapassem os limites da balhadores pel'l1ambtlcanos, profunda-
ciona.lismo da Câ,mal'a deixe de ser rotllla, dêste ramel'l'âo dlári,o. mente injustiçados pelos' têl'mos em

te 1 d I que foi colocado o último salário m(·
.~ ~PJ)~e~en~~mpr~j~~ COqU~~~~~~~: DeseJl1;l'ia pedir a at,en,Eo do se. nimodecretadopara nosso Estado A
\ 'j 'aà ' .'" nhor Ministro da AgrlculLlIrll. papa injustiça ,v~rificada nadecretaçâo 'dos

mos se a !lpro\ o por esta Casa ,do um funcionário de pr.lmeil'a qualida- novos nlvels do salário mlnimol! de
:Poder LegIslativo, de, que se acha à testa da Inspetol'ia tal ord~m qUe já estão nesta Capital

S. S., 9 de Janeiro de 1959 R6gionaJ, em Mato Grosso, do Sel'- ~s pr~s.dentes de cUversas sindicatos,
Chagas Freitas. v!~o de, Expansão do Trigo, Sr, JOsé InclUSIve o pOd.el'OSo Sindicato, dos

O SR. PRESIDENTE: Soares Brancll\o :FJl!lo, engenheiro- Trabalhadores na Indústl'la do Açú-
, agrônomo, que se vem empenllar,do, cal', 9-ue congrega o malol' número de

EstA finda a leitura do expedJen· por tOdas ll.S fOI'mas, pal'a Que a eul- operal'los no, Estado, para. mnJlifes.
te. tura do trigo se desenvolva em meu ta.r aos altos poderes da República a

IV Estado. Deveriam 88 verbas conslg- lnsa.tis(il\\âo dos trabalhadores per-
'I1 o,. i\ In nadas ,no ~amento da União para- nambucanos.

PJru~ ~~~~°c:ill~aJo~te • Cl eultlvo dos camp08 experJmentals de Basta referir que, por uma Inver-
Matll Orosso ser llbera~as.o pro- sâo total de todos os cl'itél'ioS jUlltos

O SR. AARJ.O STEINBRUCJlt blema que S& impõe, com prorldade, e razoáveis até entlo adotados o sa-
" (PlU'a uma comunlcaedo) _ (Bem a meu ver, é o da plantaçltó do trigo lArio mlnimo foi fiXado, em pérnam
rma4D do, oraltor) _ 81'., PreB!dente, no tnor~~ do Estado, num planalto ao buco, em Cr, 3,700.00. para a segun

nor e ..... Capital; chamado Chapa,da da zona do Estado. Esta. ImportMcla
eonatitU1, sem dúVida. alguma, verdll,- dos GUlma:rães. é lnsulJclente para atender àS DeCt!1l-
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Acrcàlto meamo Que o reclamo te- de agrlcultores ede mUhare. de tra- fillalm~,lte à Sup~rll1tClldi!l1c'a ctoPla-' de lição a qU,e o, 'l)'I~Unall"edernl de
va.do a S, Ex.' o. 6r. Pre,sídente . da balhaâbres, representOu" naqueleanq no de Valorização Econ6mica dnAma· R~CW'llOS .deu ao .~AS~ e, portanto,
República, pelos prOllutores etraba- de 11156, uri1apartlclpaç/íO, de, quase' Zonla, sediada. na capital "o Pnrá,uo becUt\vo.• , }.'If~II~, em!,.
lbadores do .meu Estado terá mereci- 40%, s6bre tOda fi produção agricola Ni.~ ~ se em virtude da, IlRtúr~iÕ si\;SlláGIO, MAGALHiESr
do de s. Ex.~ a neeessâna e justa de Pernambuco, , ',' , i rív lldade e tr" Esta ,.' ,/I )

fito comércio internacional, toman- e costume ra~. ' 11 ~ • • '(Lê a aegulnte commltcaw...o._
a~:~,' Sr, Presidente, ..em,llbano dó dados'mais reeenteac-- de .1957 _ do", se,emdee:;.rrencJa da n~a ~e, ~'~ St, Pl'esiden..e, o Brlilsú au'avedllll uma
dessa justa reívtndícnção dos produ- essa. partlclpacãoascendeu ao índice reiterada mil.. VOntade ".lU r~~açll.), ~. situação ext..:emau<eute àltlcU.,.Bl6
teres e trabalhadores do meu Estado. quase, absoluto ele 95%. ' ceísas do Estado do AtuIlZOna., a \~.. uma ,crilie em íatencia, rermencanco
desejo Incorporar ao meu discurso a Tomando por base os trlbutosfncl- d~~eéquese criou uma ~e~c,a'lld~ nosaucerces de, sUas.lIll;t'ULl~oes, cUJo
aludida Mensagein, que,como ouviu cientcs, sõbre a atlvldadc açucareíra dllgêllcla para nqUé!1l a\,tepr .. je,o d. arcabouço lil.,nao .comporea .0 ncmo e
1'1 Casa. traçou com lUCld~s e' esplrftonaquele, mesmo ano de 1957, vamos mensag·em ,presldcnc.al, Indo o rIo- a dUiâl'nicll ao desemolvlmen.o CCQ_
Públlco o exato retrllto elacrlse eco- encontrar participaç~cs . altamente cume!1to, em Cl)l1seql\,êncl~~,para,rr..na ncllntco e social. seu.e-sea u~ceIlSi:'
nôm!ca do nordeste, slenlllcativR,S sÓb,l'e, o tot"l,da re,ceitll, "Divisa0 do Ensin? ~up~1',.r•. dl1,l~lda dade deuma..transfol'ma,ção pronlU~

Era o que tinha a dlzer. (Mutto dêsses tributos ou .sejam 21.6% no p~lo sr. Jurandh L.dl.;a~.(lll(l; d~s áu, quo SUIl"tlLUa. ê~~r.e~IUlc .. vol'
bem) • lmp6sto de" vendaseciinslgnsções, mais, COnhecidos na adm n.straçClD ao uma democracia mais ampla, ,exetcJlla

DOCUlrtClIto a que se reJer!uo 22% na taxa de desenvolvimento; ensinO dêste Pais, . dlretameli~e pelas massas Cl'aiJàU1aclo-
Sr. Depu.taao OswcúcloLiml1 lOl_ 21,2% no ímpõsto de indústria. e prO-Em virtude dê.3&a pl'OCI'SM Illf'rl~n- rãS do, Pals, ," .. ' , ':
tnocm: seu alscurso e que se pu- fissão, 95,1 % no imp/lEto de expor- tiVO' no caso a.bso:ulam~me clp.sc~bld~,As lUrçllS p(j1ftlcas. começaram. :.80
b!ica 00111 a Clevtclaautorl:<:aç/io: taçl\o, ,,' .p:,Ji o referld" nnt'aproj~to já V;n~a pi'eparar-se para a sucessão pl·.;slúen-

ll:sses .números revelam, em cínmor, 'd~ pi'óprio -. Ministério da, E,'1l1cnçgo eial;, os l;:1'u;(Jos econlJln:coslldlCUillm
"No limlar do Ano Novo, sejam. ,1lS que qualquer depressão na. atividl\d~ com a, expsícão de motivo.~, f!l~na(~'J. as i::ancildaturas que l1I1Por40 ao P(jvo.

m1nhas.prlme1ras palavras as de sau- agro-Industrial do açúcar terã re- pelo Sr, Mln'Stl'ro Clovts Sall"ndc, ,fJo 'lra'~.'se ae.um Jugo com cartas mar
daçAo fraternai a tOdOli OB pernam- percussões graves e perturbadoras na cou o dOCUm1:nfO ali meses, sem que cadas, Caberá, porém, 110 Partido
bucanos. , ' rOerndeemtin'deoc~SneonllnICelaUSVS:e"lmCi8enltde,o~at;:~~ tiV1sse apdamento até hoJ'e. ':J.'raoallilirLI' SI·ilGi.elro, com os 'erros

Peço a Deus que elas cheguem a." _'. , que porventura lhe, apontem ,ou ,.lI:l
todos os lares, dos mais pobres aos nOlD1all'egionale na própria econo- P<:r esta raMo, e 0l1tesct2' S011Olta1' cd~icas que I'açani.il alguns ciOll seus
tnllis ricos, e 1\ ~Odos os recantos do mia nacional. ',. l~rormaç6es" ,atl'~vés de ref\u('J·:'~leP.t~ <llrlgellCl!!I, exel'cer, -ne5!la conJunturEo.,
Estado. ,com. iguallnterêssc e Igual UNIAO Di TODAS AS CLASSES sobre o paIadeh:} do a~udict? f~ _ um papill de vangLlarda,.polll1'!Zanao,
compreensão; e com a mesma e viva ' , ,', ./ cum.ento. C1u-ero, ,desta t1lbl~l!;., ,r sob a sua 'bandeira, as mássas popu-
esperança de mclhores dias para A vista dessa realidade. justifica-se. mulat' um apêlo ao Sr, OU_tox da lares do pais...' ,

b em têrmos de sobrevivência, que se DlvlSão do ,EnSino SIl'peri'~r, ,RoS:nhcr , " " ..
Pernam uco., , " unam e se moblUl"em classes produfo- Mlnistr" da Edur.açii". n9' sentido, do ,Si'. Pl'esldent~,a claosooperllriaen-

E espero que, em 1959.,tenha."o ,povo rM, classes tmba!hacloras.homens àe ,a'1I'·essamento dê."se ante;)l'~.letod2 tl'ou n4vlua,p~nclcal:acloa~1 a,rlloVvS
realizadas, llS'espel'anças de muitos govêrno, enfim a 1niciativa privada e Mensngem,que é d~cumCl1tC) ,lec:l.- dó Pal;Lido,',j,'r[lUaU1IS~ '~I'a&Ie.";".1il
:mos. no sentid"dl1 prosp~idade eco- os p,Oei,eres, Públicos, na preservllção,lp'ta,lln,],pcrtâl1"C1;1.,' Pllra"o Est.!ldo ama- Imprimi,",~l,b(,;, ,",,01 ca",atel;", aanào .ai!,
nôrl11c1l e do bem comum de Per.,. de,tão Importante e decillivD ,setor da zOI1en.se. rótulo um oonteuao,uzna Vida, A
nambuco, economia., P€m~mbuc.ana, ;visando a" Sr, presiMnte, fallO ~St~ apêlo in- mOl'i;e lÍO Presílololme. Vl1l'il'à.:i, 10lige .:le

PERNiAMBUOO E A UNIAO seu incllspe~~á.liellottaleolIDento. " chlSlvc. pa.ra dRl' U!l1asnt!sê?cã~ aos aniCjullá-lo, lortale,oeu-o a~Cla. maiS,
I Se sã? .l,!lS,lflcãvels, llCSIle plano, de meus COntel1'lin~os, pnrt\cu1f:rinelW~ à porqu,,: a~ ma3sas Já lU1Claçatn ~.omll.r

U' nlP~onl1mmubl'~~() mll1:mdo fqa~,~n1~glt~a~ c?~deJ~oes,m~dld,l:s. ele emergêl~cla, RtllV mo(:ld~de, que acon'lpÍlnh.1 com com;~l~ncla ae ~e~ ,próprlosm.ere~
" • la se toma. ImPletenvel que. a, essas, vivI' InterêJis.e () trabalhn ch 'Presi- ses, u.na COllSClecna, d.e ~.~~e pata

mente poderio. fazer • s.Jlnente ,no ano sucedam medidas de base, 1Ja.1lI. que de -jC' Jusc"ll o Kubits,chek cu'a IIt~'" s1, luna, conSCiênCia traballu.~,a.
de 19&a,aunlão I11'recadou em Per- a nossa agricul~ura canllvlell'a, peja. n ' " n , .., ,_ ,J ;,:, ' '., ," '

nambuco(:l'$ 2.307.O()(),()O:>,OO_ (dois maior racionalização, cl)ma. impres- cao. está sempre l.ltacla,llar1 o Am O futuro é dos trabalhadores. li: o
blll16estrezentos e sete núlhoes de clndivel. cOl"reç5.o dos fatol'esagro-cU- zonas, c~nforme tem eVlllenc!ac1:1 em Padldo '1'!'abllllu.;ta,Bra:;illcro jÚClltlÍ,

,cruzeiros) e aqui despendeu, nesse mátlcos adCJ.ulra cClndlções de estabi_lnÚl'll<zros beneficios .c:m o ~abedal maduro pal·ll. CUll1pnl' ,fl'sua WlSll40
111esntO pel'iàdo, apen~. 91'$ .',.,... lidade e, portanto.' competitivas com d·e bnavontade Innnlfesl'a(~a ;m a com histórica. N~o s<>..pode como deve !loS
1.21l,60I1.Cll(),CO (umbl1bUO, duzentos êsse mesmo tino de agricultura no sul aouêl,~ Estado. s.bretudo na ~t]1nl ;ld. pirar o potie.·, C<)!lruçàosme qua n011.
o Ollze milhões e Se1sCCl.tos mil cru- do pllls' mllllstra~ã, - d.ar uma sat sfa~·e. para a so),),'evlvencia,e tO.t'~alecllJ1eu- .
"eiros) ,Existe. pois, .eln favor da A obse!:vo.Nio da flutuação ,das nos- dizia, àquela. moc,dade e. aI> .P7VO do 10 de,tôdo pal'tlúopolitico. ChegOLl
União" um saldo de CI'~ ... , .• ";"'. sas safras agrlcolas, aI) ,léu da va, meu ESta:lo' de que êss. ,à.cumentll o momento para Cjue, o nosso parl.ido
l.O~5.4OJ),(}OO,OO (um bllhao noventa dação dos fatores climáticos, avul. se encontra e\n a:"M.meMoe quc. 0;; se lance ua luta pelo gov-êrno,colll
e cincornlJhões e quatrocelltos mt1 tando o angll8tloso problema da faltt~ r·~preseltta.l1tes ,do Amazol1a,~ _tl'S1~ a bandeira à treme, apresentaudo o
cruzeiros!. Os sete-' Estados do Sul ou da' irregularidade das chuvas nas Casa eSlão atentos ptll'l\ EI e0l1s,e110", seu candidato ,natutal iI ptesideneln
absorvem 91,2% do ,total dos lucros épocas propicias. está a Indicar, em dêsseobjetlVo o mais b~cve possfvd, ela República.
nllC!onais. enquanto pRl'a os l'est~nteS,têl'!!lo.s de desa~lo, P. In}- ,', Erflmas pala;fras aue desejava pro- ,,' . . " ','
os do Norte; os do Centro e, os d.o São os Intel'esses; nao Só de agri- 1, d aptll•. dos m~is JUSto.~ e "O ~ome do~~, João GO~lart,. doeu.
Nordeste so;'1'am,.~pe!Jas, 8',8%, 0, Icu,ltores,,' canaviell,'os e de, Industrlla,13 ~~~l;:rtZS io" titular d,a p,nstil• ",a E:lU,'" tre ,todos os OU,,'lOS, e ~.!?,',~lli ll1tti,C,'a,ao,
Nordeste, que contribUIU, Daquele ano, açuoal'elros, lUas tllmbémos inte1'ês- ca~Íi ne arfltmlnl'1nenl1: ~.;.,~~u o.u~C':In~"unl;lider·~ue e.%:l, ll~~oàs~.
com aprOlmnadamente Cr$ ,,' ":' , ~ ", ,ses·, de mllhaJ'es de t':'Elbalhadores. de 11" o "~r Du'etcr da Divisiio do I p1l'a.,...es elas massas e ao p.O<:,esso v.y"
:i(),837"O{)(}.C·,lJ,~'O . (clnquenta, ~llhoes'ltôd&U,ma zona,' a mml!llro"dutiV30 e a ~ ~r., ,O"'upérl',r (Mil',,, bem), ,do movimento, .I;['Ub:loitlls.a"no .ara,"
oitocentos e trinta. e sete· núlhoes de mals Populosa do Estado ' que, ore- n nO ,"', . . , sil, Ela sua. c!l1laldatura se. impõe'
c~uzeiros) pàm a l'enda nacional, l'e- clama\l1, ' O SR, FROTA AGUIAR: alnda maisqual1do, astõrças reaeio-
cebeu, apenas, 01'$ 3,53B,lO.O,OÜO,OO.., ' ,. ,,' _ nária.s do capitnlfinancenro se con-
(três bilhões qLlillhentcs. e trmta e E. Ilsshn, ,li própria eC,onomia. per· ,(para uma cO'nu"ieac;âo, ~e:n.o r:~ gregam (ml toroo de um demagogo
oito milhões e cem mIl cruzeiros), nambucana, na mUltIpliCidade e na 1!lSlio da ora~or!- Sr. PlCS,\L,t." como o S~, Janla Quadros. govel'l1a
isto é, 6,3% do total dos lucros naclo- prorundida~e de seus lnterêsses, que as leIs ,n'~Ste Pal~quan<1() _~'~,eflCl'i\m doI' deSii.o paulo.
nals, A 'Pernambuco, coube apenas está a e~~lr obrll comJ:lle::ca. e urgente, ~ pequenos enC.llt:am ~:1.p.e o~s- O Sr,Frota Aguiar _ Nobrt: depu
:.:.15% dêsse total, ' , de soero.tluncnto eCOnOIJ1lCO e socl.al, :áculos ,para ser'lm cu~rl',das, .E c tado, sendo o Sr, .JânioQuadl'osfilia_

São dados relativos ao ano de 1953, ,a bc~ da g,ual se/az necessar!a maIOr que está acontece!"do C_!11 a),~l nt\- doa0, seu partido e sendo candIdato
:nas a sltüll,çâo ,uão se modificou em compreensao enue os homens, maior !l".el'{J 3,373, Que lixa as peuos do como fi'arã, oS Exa'? '
ilada, Tem sido sempre assim, Que aproxilna.~áo. €ntr~ as classes, oom a IPASE: na bace cn!nimac'1'5{}% ~õbl'~ ~..
se pode concltllr de tuào isso? Que progresslla leC!uçao dos àcslliveis e~s venel'mel1tOsdos s,~gurnd"s, rIa O SR; S);:RGIO MAGALHil.ES _
pernambuco dá muito m~.is do que das, .;ont;:adJçocs atualmente exis- mnls de seis mes~ foi eSert J~j apr'2: V, Exa,sabe perfeitamente qual a
pode, à União, e dela l'ece~e. muito tente , vada eso.ncl~l1!1;da p~l,) SI', PreS'o verdadeira posição ào SI', Jãnio Qua.
menos do que era Justo e legltll110 l'€- O SR, ÁUREO MELO':, <1''':'10 da Rl'JJubllca e o IJ?A~E, pOl' clros., ,
ceber,,' vâri':s motivos. nh\s descçllhecldo.~ O SI', Frota .-!guiar _ Nii.o sei, não,

Senl dúvida, essa. Injusta dlstrllllli- (Para uma c01n!tllicacão) (Sem. I'e- massem\lre a~egad'cs, não v~m clhn~ SI'. D~Jutado,
~3.0, de rendas, é uma. das causas! ~~1· vis5.o do ora,Zcr) - sr, Prls'dentl~, prindo ê~se dlplomal~gal:, ?~ lnlO· O Sr~ Gurgel do AmaraZ- Em vei'-
,'ez a maIs importante. da, mlsel.a e Srs, DellUtadJS. em pedido for- re.!'sMos. como era ,(~,e .;" p,ev,:: n.!?:- dade, ninguém saoe",
em que vive, o nosso povo, lnulado aS. Ex," o SI', Pl'~SiclCnle ,h lnrampara o JLlc1!cla,n " e. a pnm. nn "O Sr CC!l'"'alho Sobrinho O no-

ORISE AÇUCARE];: ..'\. R:~pública em nGme d:s habitanle.; Vara d1, Fa~encb P(lnU~, tim·lbc9 bl'e ol'~do~ ~stá tl'a~ando u~ e>:aLO
. , do meu Estado, 'l AmaZ:'l1as. fiz ver ~anh" de causa, O IP.~",E. 11/\0 <loE'- n cl h :, ~ té S

Agora mu;mo vive a agro-indústria' a necessidade fUnrhmental dzse dar se-il1'ldO cumprir !, d~ds~', l;cC';'rCU, l&~;lên~ia ~;r~~I~nt~~~Cp;UjO~ue , ua
do a.çuc,,:..~ase,.e esteio da nossa eco- a,qne!a 12nglnClUa parcela ~edel'ati'l~ l)ara; " ~lbunal 1",de19J <'l~ ~LC1Jt,~O,~ I O SR, SJ::ROIOMAGALHAES -'
1101\;m. 2.a,e cuse., O",., ,!um ~el1tro el~ ,eEcUdos SUj}Cl"jOl:,e". {J':!) e a~, ma s um~~ ,ez. '~~ vl\.!vn,s !la. Muito obrigaclo, Allás, estou bem ins-

E ele cclheclmento g.n"lalizado a IpermllolncluSlve malor8,9S1BlenCln. nl1nrnm R. ones,.lo, Pa.9 n~O cum tru'do 'elos d!SC"I"OS de V Exa
liua ImpOrtâO,Cla nos vé.rios, setores I:l~S ,habhtln"tes prinC!p~!,met1te os do Pl'ir, a deCI.Sií,o jU,cl!clária, ,SI" !',re,Sl· o',S p F ot 'Ag',; ~ T QU~ dlrã~'osda economia llel'nnmoucana, mcluslVe 'nteri»r' dentc, {> IPASE pedIu a S!lspel1sao da ,r.. r a _ua _
naco11tl'!bul~",0 para as rendas elo Por êllSrt l'Elziío vi. IOnl1da po,' S, sentença alegand, como m?tivo lldn- tmballllstas ele S"O paulo?
Estado, Ex,' o Ohefe ,l) Poder ExeCUtivo, a cipal t1á'~ existir nU!n~rá!'!~, M~s 11 , O SR. SERGIO MAGALH.~ES _

Dados conce1'llcntes à zona da. ma- il1iciMlva d,~ clotnr o AmnzCnltS de Jus~iça não deu ouvJd.~s a csõa aI:" As fôrças reaciomiriàs do capital fi.
ta l'cportando-se ao ano de 1956 de uma ullJverslclad€, centr J educacional p;nçElo. a~sa ulá \'~l1ta ele.. -e cleteJ- nanceiro e dos latlfuodiários, tl'ustra~
dlvuls'açlio reccnte. revelanl C1ue o' In- do.~ mais úteis.~o~mellte. se Con-, minOU praz~ panl. Cl,t,:n)1l'I mCntl> a das na tentativa de um golpe contra.
dice. de, participação dessa relevante slderarmcs que através dele seria ~el1ten9a, Ora, Sr, PI_slc1,ente, ~:~~ a democracia" sabem que Só um go
ativldadc - agricultura de cana. e criada uma Faculdac1e de ,Medicina fa.to e, d-esa~radável, fi. de xn em ~l vêl'llo bonapartista pode defender os
indústria ,açucareiro. - na fôrça., , do e uma Faculdade ele Eng';'nharla., <1('s. Ituaçr.o d1f!Clla dlr.e1;aoI (10 IPào\~t;:: seus Interêsses de, enriCluecimento, en-'
tl'ab!!ll1o,ê, de 69%" ou sejam 185,467 tlnadas aproporclonar 11 ,1uventuM Trag, aClul ~' mej~sa~ aus~ecui;,~ gani:lndo as massas com o paliativo
trabalhadores cana'lleiros c oper:i.rlos, da minha, terra a oportUnIdade ' de cisão dl1.,JUSiça., 'I qUê o , t

m
da. demago<>:la e das encenações toa

do açúcar" numa população trabalha· prestlll'asslstêiloia ao pov.() daCluela n!to tem' qunquer, nter ~sef~~ Ct~~ tralsE, precisamente o Sr Jâniol
dora de 272.819 pessoas, . , rel<'llio e dcs ·tel'ritÓl'iô.~ llinitl'o,fes, , prlr lel,s ,como EStA; qUe e'1e C-!"', U Q d' h' " 'adr

Sómente, a casa de Ilçúcal'. enval- :e:sse 'doéumel1to. Sr, 'Pl'<'sidente,.CJ.ue gral1departe d,e vnlvns, ~que mejeeem , ua lOS é o omem que se enqu. ~
vendo tantos Interêsses de c~ntcna3 Ir·ansitou per diversos 1I.![hiiStérlos, Ve'Jo o amparo do Estado. F.,. uma gran- CicntrQ QOS seus 1del1is, APresentando :,

' " .' ' " : ~'
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f.~.• como. !1omem,cIaa ma.&II8I, COllltitul, que '111 Conjugaç6r$'de f()l:~~ pouâm nha é o fruta da flua llegnlldade ad· qualquer expre&ll&o ·que porventura
:Ii_'lerdade, um doa seus maíB perlg~ reJ)l'ellel1tar umll. trellle~nJca. nllo minlstrativa. E há de aparecer aqui, pudesee ferir' 11 OU b. "
'~'IClII·inlmigoa. Uma nova' edição de para detTotar o homem que, ten(lo pela ·voz dos outros pa.rtidos. da UDN, Agradeço ao nobre colega Neiva
~~!B1t1er;', um Hitler desBbelado;. Ql1l'1 levadO muitll5queúllJ do seu cavalo, 110 Partido Socialista. 'de todaS' eíea, Moreira o ter-meconced1do a.Tel
·:~:,.trocou a cruz gamada pelo slmboloda branCO: escceês, caiu ligora do cava, do próprio PSD, todoshl\o de con- para. esta expllcação.' (MUito bem) '.
r.,1'8ISOUrB: . 1 d Tról dlIl8 b e' e gregar-se para eompreender que o ho-
.'....:,-. :.. Sr.PI'e.sidente, as massaa .preCmB111 o e . a, como e o 1101' r - mem que. aqu.l chegará atrllvéll. de o SR. GlIRGELDOAMARAL:
., preSel1tante pernnmbucano~ .: I d d
.::e8tarVlgJIantes. 08trabalhlstall, aten- o Sr. corrê« iJa COSIIJ _ P-pl'mJta muitas Ilegal a es éum demagogo (Para uma comunlcaçlio - Sem
....t!*l: coesos, O p'I'B deve manter-se V. Ex .•. Não llo8B1 ouvir emsllêl1' vlllgar, q11c nao pode governar o revisão do orador) '.' Sr. Presidente,
,urii~o,- se é que deseja continuar .a Li" o amrte <1.~ ,·.obre Deputado Os- Brllllil.. terminamos hoje. pela manhã, a vo-

,',ex1stil' como J(jrça cada vez m2.ls po- wald~ T)mll Filho. El. EK•.•teclara Felicito o Partido Trllbalhistl\ por tação' do projeto' do abono. Houve,
'~erosa, ' '. '.. eue a UDN vai a rebQ(Jue do Sellhçr ter lançado aqui, hOje,seu candidato. Inrellzmente, uma classe que,por to•
.::: '1dal'cllaremos firmes para as' elei- Jll."lo Quorires. . Saiba a clllia que o meu Partido. tam- C10l1 011 titulas, mereceria o n08llo
'··::~es. Marcharemos com o 5r .•JoI\.0 O Sr. N~'()'rC~rllelr" -E' ar- bém hâ deter ~anilldato. porque, S6 apolo e, .no entanto, foI. sacrjficadllo
;e:Goulal't. candidato natural' do Partido l'c"h~ d~ Ilr'stii'l .,IlVtf Ileteblsta. muitas Vê20CS se la,nçou em luta para - a dos serventuáríos da justiça. .
.'''lr~ila.lhi3ta Brasileiro e dllll mllllllU O 81'., Cnr1'~a rla CO~t((.- NA.~ sei perder, temeràríamente, agora 11 .~Ie O sr, Frota ·Aguiar. - RealJl1ente,

,··JÍÓpul::lres..para. fazer frenteavs agen- emouefntos 1'r1n S. Ex.~. ·ba.•,e,tlc, se ímpõe patl'iãtlcamente o dever ele foi uma grande injustiça,. _.
"us do capital financeiro, encarnados ~.sle art!UTll-e"t''. qual 1\ nr.:-fut,cll<1l\r1e reorganizar-se e lançar também can-
....10 Sr. Jilnlo Quadros: E. ent§o, co~ ,1~'a rl ••11.fA".n. A Unl~o. '""mocrâ- dldato para combater o sr..Jllnlo O SR. GURGEL DO AMARAL~-. "'~ ."" «,,- .. "'" QU d (Muito bem) Uma grande .ínjustíee, como multo-. meçaremos a construir. no BrtlB1l, umü tlca N~cional r)'~rtld·o !n!l';!'pel1õl.'lnte. aros, .'. bem d1zo nobre' aparteante, porque
~emocràcln, ni!.oapenas de forma. alnd~. dJ.o tom"l.1 n"slçll Quanto AO O SR. TEIXEIRA GUEIROS: oconccdemOBexprcssambente -à .. Me.- '

:-..nas uma democracia ampla, de eon- "'.-Nem-.,la .lluc~lio llre.ei.denelat. glstTll.tura. e ao' Ministério' Públlco.
"te"do, a democracia social. <Muito (Mu!/II bl'1ltl. (Para unia comullfcaçp:ol •.sr. ?re- .LamenUvelmenLe, a emenda que co-'
·'llem)'. . ..... . AA'i~"'l\llvn d~ 110br< CClelll\ é, sídente; 11 hoje na Imprensa nota pu- gltava dessa classe ._ a de n9 1. Inad.

_:'- O SR.· CARVALHO SO:BRINlIO: P'O·lll. f'.~bs-,'~chIA·~~~~~Ám~~~~~(y_ ~~~~:eg:j::' d~~~~:~~~on~~::cilt:~: Vertld.umente tol:v.()tada ante.s da pre-.
" . . "''''' li t C I b íerêncía requerida pelo' 81'.' DePutado

" (Para uma COlll'l,11:caç(,1I -"Sem ,·c. '''r·''Pfl~ oe~larec'metlto de VOllll~ se rea ~ou nes R apIta· 50 a ruo' Fernando Fertari para a Emendanú.
::111840 .ror.;Taãarl -. Sr. PrClSlde"te, Exc?lêncla. brlca .... "Seu talão vale um mllhão". mero 13, Se tal não houvelllleacon-'
· ClUlr &'rl a··u 1 ue .1 I A nota· faz graveis acusações a prO~ t Id
:'aba'~ ,a tO 7' Inda dQI eu ueJ,etil1 O Sr. seixas Daria - A O:~nerall- p6sltode uma pequena comunicação cc o, certam.ente. teria sido a.pro-
,. r ..a.r nes e r"p o $CUI'80 •.•er - ",n"""cl".'- "flrm". "...... tio DepUta~o fi it d vnlla porque quando' da- votaç"o' 'd" .
. flce. nO entanto. co..m ur.allM eflLQIl.e- ~"'w"a'ldo-'L1m"ll "':'I'huo~, . ".0 . en".-.111'r'", qu~ li a reepe o o assunto, colo- ' '.' a ..d' ] d "j i E UI> T"'" ~.. cando-meao lado da comerciária que Emenda n9 13, subiú à trlbuna o Se-'
,.' a ma que M ~n';8lI o .' v nO ;&. allol~ nal'ealldadc. Espero IIU", C".m tirou aquêle prêmio e cuja entrega' Ilhor DeputadoCll.tlos Lacerda e-;eom
?)olrlto.Sant-o começaram a baixar s6- CI ~m 8enlh QUP. o c9racterlz1.. SUa estR.va em dUicussa 1. Não entreI nos apolo nas palavras que havia prt>te

:)>'re·esta Casa do Parlamnt o, Excelência fMa um,,·,retlficll'lân jus- detalhes nem .na regra daquele.jllgo, rIdo o sr. Líder da Maioria, dennn-
'0 DronUl1clarne.,to.Cntem.,·Úo·LideI' lO' P l1eC?~~p.Yla .•~ União J)emccr~t!ca Isto é do eonCllrsoA Comlssãona ciouum conchavo, . um cambalacho

da UDN,. 51', CIlI'ID6 LllceJ'dn, esta- Nac\onll1 ,,~.., rst1nem e~m'lIhand" sua nota· diz que 'foi ignorànclá de pelo qual a Emenda n~ 13 seria ·vo.·
belec'ndo. uma cn.mo q~ trégua p~. pnT'R 1 Sr. JfI"L~ QUadT<l~....· . minha parte. Deseol1tandoo que vai .tadll favorAvelmente. em' pl'~,\ul~o de

,lfllca 110 momel1to representa, a meu f) Sr. OSUlaltlo Limll Fl!Ilo- ~- de pejorativo na palavra Ignorfi.ncia tOdns as rJemais. Tendo ocorrido êste
'ver. uma espécie de re2dic~ do.~- ml-o-me.·,. . el1'verdl\lle não entrr! nos detalhes: lapso da PresIdência de ter colocado
· talo d~ ,Padr-e AntOnl.o .Vi.eira. O Be- O ~R. PRESIPlllNTE IGC<1oy UM. Não conheço, cora0 disse, as regra3 ,em votaçâo a Emenda n9 .1 antes da
"rihj,~Carl,,/! LaCerda sopitoU seu tem!. 2.· V;C~l- .A Mesa faz um epê].'· daquela comJ)etição . Louvado apenas preferênCia requerida. pelo no b r e
'peramc"to e .. ser~t1~ulIS Aguas nO 'sen- llltS "obrp.s peplltad'll. O Clrlldor.no no que publicou a. Imprensa foi que Deputado 9Femando Ferrari para a
tld.o de <1ue mais 1011g~ Soe' pudessem 'I)~(lUCI10 .rl(pe"lellt~ ,,§',o p~d(' &,1' apar- defendi o direito .daquela jovem que. Emenda n 13, or.ambalacho funclo
divisar os horlzOlltel! StllUI'OS ('a ~Ilta- teadn, AI~·m,'I,~.~n. o temp~ .et~ OI'n- t!'ndo colaborado com o P.!lder Pli. nou quanto à Emenda n9 1. Não fun-
bUldade tki r~glme d~ Brasil. _ dor eSlft esgotado. bllco para aumentl).r ~UllS rendas e f~,- danou quanto /le demais. Sr. Presi.·

All'Ilra, é a eUl'nreellõ~ntl! manif~s- O Sr . Oswaldo Lima FI\1I.O _ Can- el11tar as lUTecada.~ões, atravéll do dente; porque os Udel'ados se rebela•.
ta~ão d.., P, T, B.,ttfllStanc1o 11 hl- sinto, St, Presidente. Jâquefui cha- fornecimento das notllsde compra rBlD contra os Liderell. Desmorallza
pótese de poEIllv('i8 d'Uenl)ôes, Quer mado à c"'lção e o llllsunto é daque. tinha o direito de receber seu pré: dl1ll ~s IIderanQas, pOllterlorlncnte ~
dJz,"r: . não há mais posslb'lIdade de lei! que ....."polgam a oplnilío pública mio. I!:sse, e só t1sse, toi o objetivo votacao da Emenda nq 13. deehorri
dt\l8idêncl.'\s dentr() do t'. T B" por- e o plenário, quero declarar qll~ nl'to do meu discurso; lho forAm votadll8 tOdllll as demala
que -o Udcr SeT,po ,MallalhAes npol1- tenho. por que fazer. qualquer retifi- Na mesma hora, de ac6rdo com o em,endas. ' ,~

.ta, comocandMalo do seu Partido, ca~ão. O, ilustre Llder daUDN. o notlclál'lo da imprensa, verifiquei qUI! Senhor presIdente, tendo .0 Senhor.
cem. legitlm~dade e prcprledade, O nobre Deputado carlos Lacerda, ~jr- a própria Comissão examinando mt'- Deputado. Rnnieri MazzllU, naseseAC)

· Br.Jo1o Ooulart. mau, em artigo. que o :;lenblll' Jaul.., lhor o assunto reconheceu o direito matutina dehole. se negado ao rece-_
O Sr. FrOla.Aguiar - E' a pl'ova Quadros, ou leva a uDN ou nlio leva daquela comerclârla Era exatamen- bimento de emenda de redaçlo. que

Ifa 'clllAo. . , osudenistas. E jâ foI. atrlbulda ao te por que me batllÍNão tive 'por- vl~ava corrigir a Injustiça a que me
O SR. CARVALHO SOBRINHO - nobre. Deputado Afonso Arinos a tanto nenhumlntulto de ofeJlller os refiro. em respoata B questão de or

Tal fllto afllBla' aqueles rumores' de afirmativa de que o 8r. JAmo Qua- emlnéntes membros da.l'eleridaCo~ Clem levantada pelo Sr. Deputado
aue uma ala rav!~fâvel !lO Sr. Jàn!o dros era aUDN entontecida... In missão, Este., na sua nota, tala ~m Chagas Freltas,~6 resta aOBeerven
Quadr.cll tinha seu cordão umb~lical vlno 1Jert'tas~ demagogia da minha parte, Ora,' to- tm\rios da Justiça' uma oportunidade,
nO Paraná. já. eem. ramjfjca~oes no. •O SR. CARVALHO SOBRINHO· - dos sabem que sou o menos demagop;o uma chance. .
E!;tado de Sli~ Paulo, procurando 8r. presidente. quero cumprir IIS de- dos intelrrantel! desta. CPlla. Nlio ~ do O Sr. Benjamim Farall- Pllrm.lte.
afllllla1' da "r~id"'nc1ado Partido a terminações do. Regimento, Vejo 110 meu feitio eem nada me beneflcla~ Uln aparte. Gostaria que V.Ex.~ es-
Bra Ivete VargfUl. pronunciamento do. Deputado Sérgio ria. porquanto não disputo elelches clnreceslle à Clllla ·quals O. ·llderadOB.
'. Magalhães uma detln1ção altamente t Id d . g

O Sr..OS1Jluldo Lima Fi/lI.o· - No partidária. Assim, o Partido Tralla- nes a c a e. Como e.porque fazer que se rebelaram . contra· que ltderea
ellBO do lInra"6, foi anen9Jl um. ca- lhlsta Brasileiro aparece hoje nestll demagogia? e quais IIS lideranças que foram dea
\fIIlc>de Tróia OUe a U,D.N. qul!l em- Casa para dizer deSllll!!lOmbradamente Assim. é totalJl1ente .lnoportuna a moralizadas. . .
purror .no' PartIdo Trab&lhisln Brasic que tem o seu candidato E o tem el(pressão com que me brindam, de . O SR. au;,R0A'L DO AMARAL 
1e1r<l. mae,estli. sendo despejado em para que? Para combater o homem demagogo. Da mesma forma, repito, Bem. V. EX,· tol li tribun!! e decla-
boa b,ra.. que perfilhou, um demll.llogo vulgar, não· tive. não tenho nem. terei qual- rou que· nem ao menC5· tinha 81do

O Sr. Frota A'1UfaT' - Que toem n um. homem que dJIapldou IIS finanças quer Intuito de ofensa .a qualquerci- cOlUlultndo pelo Sr. Llder da Maio
1lDN ~m as dlvergênchs Il'abalhis- públicas do Estado, um homem cuja dadão que, no desempenho de tun~ rla""
tllll?! mll.scal·R. hâ de cair nestaClllla, a çõe/!, públlcjoi ou particulares, tome O Sr. Benjamim Farah _. Pertel·

O s:, Oswal,Zo Uma Filho _ A fim de que tnntosdaqueles que sou esta ou alfuela atitude, Se cen,~lro. tamente.
1lDNval a rebo{1ue do Sr. Jfi.;,lo freram e foram por êle espezinnados fllQo-o em relação aOll atosexterlo- O SR. QURGELDO AMARAL _
Quadros hli. mul'" tempo. E. o qU~ em São Paulo possam ter. pelo me- I'es, sem penetrar, no entanto, na ... portanto, y. EX.~ nll.o esteve nesse
é pior: vai a reboque do Sr. Jânio nos, um dia .de desafOgados seus consciência de ninguém. cambalacho, ...
Qua(lros. enquanto o ~,verllndol' de corações oprlnlldos, Qtlero ressaltar isto: não. tive in" O Sr, Benialllfm Faral! - Exata.
SA.o Paulo CCnti"ltl\. 11 pspezlnhá-b, n 5e1111or presidente, é preciso se co- tenção de ofender os rnembr/)~ da Inente, porque' o Liderda Maioria.
con.lllderâ-lll IncDmoatlvel.com o povo, Inece a dizer, desde hoJe,que o Se- Comissão e,. sim,flz um ap~lo ao Se- conheceu o meu pensamento, Tenho
lantO a!'Sim que "lio Melta. &eu apoio. nhor Jânio Quadros. o homem \neor- nhor Prefeito no sentido de que a co- uma posição definida. .
de n1ibllco, Ilernse faz candld~to <t> rupto, é todo o contrário disso, A sua merclárla fôssc contempla.da, Oeplo- O SR. GURGEL no AMARAL _
Part'do. mn. por v!ns i"rllretQs. vnl corrupção é magra por fora COInO lHe, 1'0, por outro' Ia.do. os têrlnos agressl- " .se bem que o Lider da Maioria
pleItear 05 VCf"< df:·s.u<fe"lS1'flS. E a mas é gorda por dentro. E' capaz de vos com que se referiram li. minlla tivesse declarado nnte1'lol'mel1te que
União. Dp,mocrática Nacional supor- desgraçaros brasileiros. e os partl- modesta pcssoa e às qualidades que também o PSI' tCl'ia fei toplll'te do
til Isto. E' a.mor de mulhel' de o.pa- dos t.€m de acordar cedo para reunlr- me negam parn o. exerelclo do. man- a.côrdo.
che.. se e encontrar um homem à altura, dato. Fica assim explicado o obje- O ST. Be1ljamlm. Faral! _ Não 101

(, Sr Nelva ~":Jreira. _ Amor não não de enfrentar o demagogo, mas tlvo de haver ocupado esta tribuna. e lsto que 5, EX.~· declarou,
'. ~~. õidO Sr D~pumdo de evitar que as populações dê~ses dou estnexpllcação porque aquêles

coÕtlg;.~n Fr~ia ifluÚir -:Faço VO'l<S Estados, . de todos Estados ',onde há que me cOl1hecemsabem que sou in- O SR. GURGEL DO AMARAL'-
1. h.rmo In <lOI' trab~lhlstn.s. gente sofrfdora como em Sao Paulo, capaz de ofender a quem. quer que Foi o que ouvi.11'; aR "'~'"--"iiOSI)BRn.,-nO_ ~~nttm~~nl llaql1eadas por êsse pro- seja, sobl'etudo cidadãos que não ~o- O Sr. Benjamim F'al'ah- O r.lder"I V ii',HS~ Presidente. Até pagandisto.d~ folhlnhl\8 de tlm de nheço; nem penetro suas intenções, da Maioria. declarou que, recebendo

.10' a ..·. .' I i '. SI! U eôll10 ano,que lança, aindae.gorn, sua ·pu- seus pendores, .Iluas Inclinações. Res- apelos do Llder do PTB, do Llder do
onte~e~ J)::d~: ~~~':lta~Oede per- bIJcidade. paga, numlllmportânelnnue peito os esert\pulos daqneles nobres PSP e de seus l1derados, reexaminara
O, f1(\ re e.J)., h j. ·de1Y.'ls daquela nos faz perguntar: quem cabras. nio cldadãOll~'explico' que nãO houve. da o probleme..
l1alnbltlJco.. lllnasdO Sr~· cárIce' Lacerlia, tem e cl\britosvende, !:l~. onde êles mInha pMte .desejo .demolestl\,ilos,· O SR .. GURGEL DO AMARAL 
man ~taç o. . ..•.. . bé . . OB clr vêtn?NAo revi llS notas ,taqulgrâflcllS, do Então, não entendo mais V" ElI.~. e
lI\lero a"cl')<l1tar 1~a~al:::-~ ~t~a~~ Senhor Presldente,é1e jA comtlÇou contrârlo r et) I' l/.f ia, com'bastante lhe sugiro a lel~ll' ''dM notlll taql11-
.~í: ~~I~~ serena, nO llentidO 4e a esbanjar O d1nheiro e a sua CAlld- homllrldadt '1 .e&1l Clonatre.nrlniento,pulcM,. . .
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.senhor Ptesldente, o IeÓrdo tel·la. Solicitei ao Coronel .Danilo que o pudessem. acompanhar, OI DOGIOJ tra~ funçã.o de Presidente da 2' Câmara
/lido entrc o PBD,,·o PTB,oPSP e O' automóvtl para conduzir 08 ,soldad08 balhOll. Oível, o taz semd,l!Xar um /lU ;>1:0
Sl·. Preaidenteds- Repúbllca. Toda- de choque se colocasse,em local dia- T-'- as expllc,a~õea que ,ul""'el 11,o CIlIlSO para relatar' ou acórdl\a a la
via, declarou daquela, tribuna o.LI- creto e umpouec distante do Falá-,..... " .,- vrar,'ressaltando-se que o. Desembar
derdo,P5P, que não fOra consultado cio Tiradentes. - , meu dever prestar à Mesa da 'Càma- gadol'Uomero Pinho. normalmente,
sõbre o assunto e, portanto, -não po- ,Essa medida de precauç'\o, Senhor ra à C!l.mara' dos Deputa(lus, 'SQl! chega,ào ' FOro 'b, 7 110ras da ,manha,
dería . estar noacÔrdo. lato o que Presidente. eu a tomei sobretudo por Deputados 8érgio Magalhães cOha- Só se retirando qu~,ndo, finda__o expe-
ocorreu. Mas o certo é que, ee o LI· ser um Deputado daOpoalç;Ío, con- gas ,Freitas e à Imprausa do Jll0U mente.' -, ' '.
der do PSJ:> tivesse entrado tambám tra quem o movimento dos trabalha- J:>aÚl. (Multo bem; muito bem. l'a!~ - O Desembargador Bulhões Carvalho
nesse acõrdo, ocorreria com 8.' Ex.~ dores não se dirigia. Assim. R' minha mas). foi Promotol' Públlcu' nas ,COItllU'Cail
o que ocorreu com o Líder do PSD posição era duplamente dlflcll. Prl- O SR. PRESIDENTE: -de Itapecerlca e Conselheiro LlIfl1yette,
e o Líder do PTB, Isto é, os seus li. melro, sem atentar contra os postu- Mlnss Gtr:lIs. durante 4 s.nos:Pro-
derados não obedeceriam a um' eon- lados democráticos que deviampre. (S~. Gollol Ilha. 29 Vice-Presíd,'nte) motor Públíco no Estado do .Rlo,de
chavo dêssetlpo. dessa ordem. h; o sldlr nossos atos e R cllr~ção desta _ Realmcntll, aa providências toma- Jll.nl>!ru, áurantemaIll6anos', No·
resultado é que tOdas u emendas ,do Casa, eu. precisava: dar as garantias das por V. Ex.' mereceram ln~egral meado Pretor da C~l?retorl'1. :Orlml
Senado foram aceitas por esta Casa.. neeessárías aos parlamentart's, para, aprovação da, Mesa, que .nao .pode nal, por concurso.-em 6 de 'tn.~l'(!o de
Apenas a. de n9 1, que devia acolher com independência, decídírera:' õe perder esta oportunidade para IOUVll.r 11140, .roí promovido a: Desemb!ll'llaC!or
os interêssese o cllreito dos serven- outra parte, na quaUdadede 1.9 Se· o zêlo e a manelrn correr>, com que em 21-de .futlho de 1951. ,Tem;iniJ
tuárlos da, Justiça, tendo, por êsse cretárlo, a mim cabe á chefia da se conduziu o nobre, 19 SecretQrio d:L meras-. obras de .dlrelt,opub:lc-CllS,
lapso 11 que me referi no início do politlca. internado Palácio Tlraden" casal (Milito bem). destacando-se, "Interprettlç§o p "f1~-
meu discurso, sido votada anterior- tos e nu ruas adjacentes. segundo Tem a palavra o sr. Deputado Ben- eacão da :LeIPennl",. em 1940: "In-
mente a Emenda n9 13, foi rejeitada, Resolução antiga. [amím F'arah. . ' . . capl\cldade Olvile Restrll1ãoclll .Qi-
porque contra ela funcionou o eam- O 81'. Deputado 8ergll) Mallalhães. O SR,BEftUKIN FÀRAB: relto....em .1957, 2 vl)lumes: ."IMrU-
balacho, funcionou o acllrdo. : talvez por não ter3ldo esclarecido turRe Evolução do, ,Unlvers!'l". ,Ob,\'ll

.Resta agora, cllante. da questlio de com antecipação s6bre eS311S provt- (u o seguinte discurSO) - Senbor etenunca, p.m 19';8:, "S,itll~.n51) .T'JI'[-
1 d I d dências pela Mesa tomadas por meu Presidente, tomaram posse dllS,-altas dica do Fl1ho~'. noDlclon:~rfo Flue:l-

ordem evanta a pe o SI'. Deputa o intermédio. fêz ontem, um díseurso fun~ões de, Presidente. Vice-Prl'sldcn- clopédlco. ReA.llsou ,confer~nc'I1,n, o
ChagllS Freitas e reso1Ylda negat1va~ 'It d O r " d d E é 1 Trlb1ll1al ~~Itt t d Admente pelo, Sr. Presidente Ranlert de reproche ~ nossa, at u e. a_ a te..e Oorrege 01' o, gr gos, I a os VOl!'~dos. -s:'lbrp "Pm-

. Ma.zzlIU,' apenas uma espel'an~a aos explicação que neste Inst,auteprest.o. de Justiça desta Capital, respectiva· ,eç~!) O/lS FraeQs". -Demn"~~an:!ono
serventuráríca. da Justl~a; Já q"ue nos l!l da excelência das' medidas Que to. mente, 08 lntegros Exmos. ~escm- limiar dp. sua earerlrl\ nilbllc9.. t.b·t~
.. , mel atestam o sl1conteclmentos' da bargadores Drs, Homero Bras.Ucnse .r~sse pelo mennr.. fundou_ na ""t.f<:ta
falece competência para ainiclatlva ontem. Todos, ouantos deseiaram. de pinho, Francisco Pereira. de~u- Oide.ded'!.Quelúll:, em J;4l?9/'a Socle
da lei que lhes poderia ,dar um abono, entrara.m lIvrementenopa,Hcio TI~ lhóes Carv.a.lho e sady de Gusmao. dade de cJ:>p.trocillll) de, M:enr)r~.
lá que ,falece ao -Executivo a mesma radentes.'· A Câ.mara dos Deputados Todos que ml11t;l.mno Fôro do Dls- O·Desemb~rp.ador Sltrtv c1'!' O'lr.mllo
competência., por lsso que êlesnão nunca _ hã cêrca de 30 finos fre. trito Federal estão convIctos d'l quc Iniciou sua vida ~r)mo fun·r.IOl'....'" rtns
lião .funclonârios das secretapa5 dos qUento esta' Cua. - como assistente a nova administração do poder Judl- r:orreios: Foi ·ntr'!tor d"-Tn.mllto
Tribunais de- Justiça. só reMa ·uma. longa. parte da minha vida, e. Dgora, clárlo da Capltt!.1 da República colo- :Benfamln Constante",' IMIl:- "'êz 8
esperança: é que o Sr. Presidente c mo "arlamentar" pcrmltlu "tle car', a, majestade, da JUStiça 1,10 pe- concllI'SoS po_rll. fi Mlnl~trntl1r!tlo
lia República vete; no art. 19 da lei, ~s' su~ galerias Õu MS dcpend~n. destal devido, tantllo éa conflan~1l quc !rl'~.ndn: c'''ssiffr:nt)ro 11,,7 s"", _""'It\l'f'!..
as -.palaVl·as '.... ,do Poder ExecuW· clas que dão para o reclmo pernume· deposltll.nt -na integridade e,cllnamls- Prot.or Ms nntl<!:"IS 7., 'Pret.or!" Cri
vo...... Os servidores de que cogita cessem homens sem ,grn.vaLa e om mo dos Exm:os. Desembargadol'es ri- mllnal e~'l'l{vl'I. ''''1 ""Il'YI,,·rirJl)' 8
& lei nâo serlllmapenas os servidores manga de camisa. Ontem, com.ale- tados; e, entre êles. 'destacC!. com .l't'·~d" D!"~lt,..; d'l, P' W .... Civ",! E!',
(10 Poder Executivo da Onllío 'e, sim, ri cora"'o tr"nsbol'll3nte partlcul.ar"., agrad,o, a Assoclaçao lios 8.pris, (l<t. I' ~r,ltrll de O,-rf1i,os.sp.,nrln
com a ex,cln' a-o ,dessas p'lavras. o's g a e com o ,A' ~ I d Dl trlto Jd
~ervidores ci~vls da Onl'o.~ de entusiasmo, tive oportllrtidade de Escreventes da Just <;11 o nl nrom""·" o 111,' n"s"'1lblll,l'p."""nr 1''''' ,.,I)rfl
~ .. verificar que U. em cima., nas gale· Federal e. consequentemente, -a c a.~S6 ,,~ , n,,?. 'P" P"'ltess(lr, Ih To'~~"'d~,l\e

Portanto, Sr. presidente; faço dll- rias. se postaram preclsa~ente os de que se cómpõe. de "1~1'!~"',dQ U,..h'!!rAl"~"'''''''' 1'fqtrl_
Ilul meu apêlo 1'0- Sr. Presidente da. homens humildes do Cals rio PlIrlo, Realmente. 08 humildes obreiros da t'l F""~rol. (l'L """cll'dade' 'P'Q~II"jrl\
Repúbllcll, se ,é verdade que S. ,Ex~ os, ferrovi~rlos e maritlm.os _ sem Justiça, verdadeirasmoll1s do Poder d.. ('!IA1'l.ct~s .Turfd;.MS. P. ,FoclIItiade
foC"consultado, depois da aprovaçÊlo grl1vata e sem paleto. Judiclârlo, estavam necessitanno que C~ntlfrl"'lfenrleq. 101. t"'''1I10 ,sitio. hm
lia Etnendã n9 13, no sentido de O Sr. Sérgio lIfaga!lltles _ Desejo os dirigentes de~a 'mesma ,Justiça be1"'l., 'I>,."r",qf)r, r'" "1l"Hfi~'~. TT"\'·"-F.I_
aquiescer esta Casa na aprovação das agradecer a atenção de V. Exa, em voltassem suas vista para esta. cl:ls,1l r'''.de ,.".t6\tcQ

•. d", "'\1> "I' .Ta."'?!"", 1'elll
demais emendas, para que S. Ele', trazer essa 'expllcacAo ao eonllecl- tão honsta, quanto esquecida de ~e:ls dlvP"SIlS ';'.....05 ri" d(r~H" ;';lhll~"rlflli,
seguindo essa c:rrientação, vete as ~a- mento, desta Casa. Realmente, rt'i.o vitais problemas. Por'lsso quero con· sC'"rlo I' llHfm'l "V(lCv!io~"Mrl·t~.l_·la
lavras a que me referi. . estâvamos devidamente esell\recldos Il'ratulllr-me.eom o, TriblJDal de- Jus- ". n"c!;\rl~n('f<t". em t95R~' 1"r"olr!im_

-Com êsse veto, o projeto de abonoIsÕbr,e, as, razões" do pOliClan,,lento, iI'- tlça pela feliz e oportuna escolhaljuc ti· do. .MO"'l'tfl('~1) tios M.,(I'lq~~•.rl,,~· do
Be trllnsforrnal'~' numa lei equânime, tenslvo que se verificava ontem tiveram, certo de que os. emlnentt's rll~t."I~"'_F"rl"""'. dll. Floe!Ar"'-"~,l"tortll._
polsnáo é po~slvel que. depois ·de aqui. . juristas não ·deeepcionat?.D aqtlêle:, I",~ dn ~r"'1I ,. Ae"o i"net~l I"'!~ml
termos dado·o. a.bono para a magia· O SR. .TOSE' BONI-FACIO .... que nêles confiam, . lbn~._ III

H
'l1 el" -1\,1'~mbrode nl.."tt,o-Ill

tl'aturae o Ministério J:>úbllco, o ne- Agradeço a V. EKa. O Sr, Xavier D'Aral11o. - V. Ex.~ I! Cl'lnsl'lllnq Dlvpr~n~ de ·M...."!~·l\ps
guemos da forma. pela qual o' fize- está fazenda justiça a três dM me· dI' ,I"'!" rf-t9,cl~. ASsl.•t.ê"cla e educação
mos, com a rejeição do., Emenda n9 1, As duas tribunas laterais, que se Ihores' expressóes ,de valor moral ,e (Milito, bem: mll!tn bem). ' •
aos serventuários da Justiça ,(Muito ,destinam aos convidados, cu as fran- intelectual do nosso Tl'ibuna.l de Ju~- O SR. MEDEIROS NETO:
bem) , . ' queel' aos' trabalhadores•. porque per- tiça~ (P

. ceblque, dado o elevado número, não O SR. BENJAMIM PARAR . ara uma comunicaçdo)" - Se.
O SR, J'ost BONIFACIO: c~I'l'~m ,UM ~a.l-eor!(1s. E llra"-l(J.ueel- Obrlg'(tdo a V. Ex~. nhorPresldente, tive a honra 'de

, , ,lhes. além dastribunaslatel'tlls, tam- Aprcwelto a oportunidade para, dar assistir, pela" manhã. à salenldaüe
(Para uma comunicaçáo - Sem. Te- b~m 8!~ outl'oMdl1M. do.ltlnadas. <lo a conhecer a esta Casa os ,dados 1)10- que l'ealmente me Jmpresslonoll

visão tio prallor) - Sr. ~l'eSic1ente, um .lado. às autolidades e, de outro grUicos desses preclaros ,Desembar· Tt'ata-se da formatura de umlll'UP~
anteontem, depois que aClimara vo· aos j01'11allstas. gadores. '", de jovens que de fato se preocllp \l1\
tou a Emenda nP 1 ao, projeto de Ilbo- Assim o. Câmal'a se encheu de O Ilustre Presidente, ,Desembargador com o desenvolvimento ea eXUlll1;'-o
no, os-trabalhadores marltimos, fer- povo, pôvo na sua I)lcpressáo Inais Dl'. Homero de· Pinho, iniCIOll" SUIl da .cultura especializada da éult';i\
roviárlas e portuários que enchial11 as signlftca,tlva. ErRO povo humilde do vida pl1çllca como Deputado Estadual técnica, neste J:>afs defAcil teorism~
galerias desta Casa esbOÇaralD, ao Brasil ' assistindo às nossas deUbe1'll· -no ,Estado do Rio de Janeiro. Aos Como convidad ' .' . •
saírem daqu.i.,um movendo de !Caçlio clles. 'Sem embargo disso. Junto dê· 24 anos de Idãdeera Prefeito da cl· presente àquela s~le~1:d~al'em estIve
contra alguns Deputados, partlcular- les cruzavam os Invcstlt(adOl'cs, os dnaClddeordeANurletellrnOol, aLoeatle.mPEo, dpe,r~foe~,'e, 01'; 1101nstiluto, R,ezP~,de-Ratn~el. qq~~
mente os do Partido Trabalhista 5ra· pollcláls 11 paisana. e nenhu:n atrito vem realizand B
sUelro, em 'll!lal de protesto, por jul- houve, nenhuma reclamacüo cbcl;oU Catedrático de Direito ConstitucIonal o,. no , rasll, obra real-

d I I b nh t VI il I da Faculdade de Niterói: Professor ~en,te notável, se dlplomaramol'e_
garem que a ernen a pe a qua se a- ao meu co, ecimen o. s:e. uma Cated·rAtlco de. Direto ,civil da Facul-, tlêot<Cnicos e químicos técnicos. Notlam havia, sidorecusllda pela. Cârna· a,uma, as galerIas. uma a ur.la, as lO g n
l'a. 'Imediatamente me entendi 'c"m tribunas. bem como tôdas as entra. dade de Ciências Jurldlcas do Rio de ero, parece·mc a mim, que. se
todos êles. que. exaltados,seencon- das da Câmara, onde se postaram os Janeiro: Foi Promotor P11bllcoetrata de ,uma das únicas unlde,cles
travam nas escadarias do Palácio TI. Cosme--e.Damlão.Já 'tão entrosados Curador de Orfãos da Comarell ~e realmente' voltadas para êsse problc
radentes. Percebi que, em melo dêles com a populaç!lo civil do Pafs. Niterói, Pretor da antiga 8' Pretorla ·ma. fundamental da educação espe
se encontravam -llgitl1dores proflsslo- J:>ols bem: todos se ltouvl'ram com Criminal desta ,Capital. cargo que clahzada no Brasil: a ,formação da
nais _' é verdade que em número re- dignidade e respeito e todo.q gosal'lIm conquistou em, concurso no qual fal queles que· possam, com curr[culo de
<luzido _ e que a noticia a llsses ho- d!, mais ampla liberdade de locqmo- classificado em 19 lugar. Como .Juiz formação média, apresentar-se como
mens transmitida de haver sido re. çao, Nenhum incidente surp:lu, Em de Direito Instalou a 9' Varll. Clvel, orientadores; condutores no 'camno
eus:l.da a emenda que lhes Interessava entendimentos, diretos, depcls. com também ódesta Capital., tendo sido, de sua especialização Talvez d~is
f6ra veiculada de má .fé. os trabalhadores do. Cals do Pllrto, também. Juiz de Direito da 2~ Varll únicos países no mundo a Rús"a e

Em conseqüência, embol'a os traha.· marltlmo! e ,ferrovlllrlos. poh esUve Cível. Promovido a Desembargador, os Estados Unidos tetiliam c~~..

lhadores naquela oportllnidade' se em contacto com todos êles, most.ra- instalou e ?resldlu a 2' CAmara Civel, Cuido formal' técttlcosespeciaUst;s-
I f It 11 cargo que .largou agora, por ter Gldo co' t, 

[lquietassem e se tivessem afastado ram-se sat s e os. n o apenas com eleito Presidente do Egrégio Tribunal m essa cul Ula média, Independeu-
'Ias escadarias da Câmara em perfrJ· as nossas decisões. mas também com de ..Justiça. Presidiu. outrossim, o te do fácll teorlsmo com que as es
~a ordem,' já no dia seguinte, de\'endo as provldêne!as adotagos. pois pude- 2" Grupo das Câmaras Clvels. Jorna. colas de Sngenharia no Brasil alnt!a.
dlcldh'-se a sOl'te da Emenll.a 13. lluer~mas.slstlr ~,s seSBoes. ontem. em lista, tem Inúmeras obru de .Dlreito se preocupam.
interessavlI a' essa classe de maneira OI dem, em harmonia e eomCdlW.1p.tlte publicadas. Durante sua permanência Quan.~o da gestão no Ministério da
profunda, julguei .de, bom ,aviso suo Instalados. , ' , na. 2' ,Câmara Clvel, julgou, cama Be- EduCIlÇIlO do nosso Ilustre colega
gerir ~ Mesa ,solicitasse à Chefia de Sr. Presidente, o Deputado, Mârio 'lator e Revisor, na ano que se findou, Deputado Gustavo Capanema., ope
policia. pusesse à _dlsposl~ão dn Câ· Uumarães recorda bem: tlva oportu- 512 feitos, além dos submetidos a jul. rou-se uma, renovação total dentro
mara uma tropa de choque reduzida nldade. pessoalmente, de cllstrlbulr a lil:amento.D8S Câmaras Cíveis Reuni- cll>csquem'ae do espírito dll.Jel orgê,
c algu/lS ,Investigadores. 11 paisana êsses homens que' aquI vleramos dlll e ~bunlll NGno. 'nica do ensino especlaliza.do neste
para o policiamento já no planotn· avulsos,da .Ordem ,do Dia e 08 aue E'cgul all1ator satlsfal:lIo que BS- Pals, o .ensino t~cnlco" e foram con

.terno desta· OllSa. - pUbllcav~' as emendas, a fl:n de,que stna10 ... 8.IlI', ao, deixar a lllti1duzidos e orientados' os .então· llceus
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Acre:

José' Guiomard- PSD.
Osear Pas:'.Os - P'rB.

Amapâ:
Amilcar pereira - PSD.

RÔndOnjà:
~oaquim Ronden ,- PSP.

Rio Branc<l:

Felix Valals - PTN (171).

~,Fc:rrclrll - 1'813. ,
~,Lourel1'o - .PB,
tnlSses Guimarães -' PSD.
Yultlshigúe TamurQ. - PSD.

o.;+á~: .
Bell~di(o Vii? ':-P8D.

, CW1ha 'Bastcs - UDN.
'.reãO d'AlJr~u·- psp;,

TIlCllUio .de Mello' -- PSP,
Wagner Estellta: - PSD.
'Mato Grosso: "
Joo~ Fl'r.gc/l\ -'- UDN.
li!aidanh" nerzl- UDN.
Wi!sCn J"pâUl - Pf.['B ~

l"l3.raná:
AlÍtônia Baby - P'rB.
"JdCamp,~lo - 1'80,
t:;vonsii' Cl\rtcs ~ PT!3;
Htigo cabral - UDN'.' '
Màrlo 'Goll)cs ~ ~~D.
Oliveira Franco -- P8D,
Ostoja Rogui;ki - UDl'i'.

,P.Drttlgal 'l'avare,s -
'santa Catarll;a:

. AntÓlllo CQr\Os - UDt(.
Joatluim RlÚl'.os - J?SD.,.
Ser:dlm Bt1'tasa - P8P.
Wa~demal" Rupp - UDN.
Wanderley JÍlnlor - UP'lIT,

~Io Grande do Sul:

Adillo Viana - PTB.
C1esnr Prieto - PTB.
Clovis Pestana - PElO.
HenriqUe Pagnoncelll- PTS.
Hcl111cs de Souza - PSD.
Ifumberto Gobbi ..... PTB. '

, Jolo Fico ~ 'PTB. '
Luiz COmpognonl' - PRP.
101esto1' Jost - 'PElO.
naul Pilla .,.. PL.
Victor Iss)er -:- PTB.

MJUClf Ctlra18:

Mo;"so Aiinos .,.. lJD~.
EciLl~ cimçal~ - PRo
Dilue Pinto' -' lJDI\1;
Ciirlos Luz ...., PSD,
Ci:15<1 Mutta --'PSD,
DH"nuálldP .Ctuz - PR:,
Gabriel P'llSSC5 -, PUi;!.
Gullhel'lnlnc de OliVeira - FSD.
GlJSfu\'o' c'apancll1.1 ~'PSD;'
IJllclr L!mll- PTB. '
Jacdel' AJb(!r~r~ ;.... PfjO,
José' AllonUn - 1'SO,
Litul'go Lelk: .,.. U!JN.
MUgll.lhâes 1"111.0' - tmN,
Mál'lo l'Alm~rio -P'rE,
Mauricio d", An~radc - PSp.
Nogueira da (fama - PT13;
(lIa,'\) COsta - l>SD.
CIscai COrrêa -'~DN.
OtaeUJo Negrllo -.P8D.
pmheiroc:l;Qgas - Psp.

'Plinio Ribeiro - PSD,
Uriel Allllm -FSO;
Vasconcelos ~,a - P2D.
Trj,~tão da OunlUl - PRo
Walter Athaicle - PTB.

São Paulo:

Arnaldo cerdc!ra - PSP.
Bri\s\\io Mncnatlà - 1"80, VI

~~~:r~l::'~N, Op,p~ DO DIA
JGSé Ml\1igllll - PSP; OSll., PRESrDEN'U::
Lauro Gruz ~ um" A lista de' pi'csença acusa o 'eom-
Lauro Clames -PTB. . 5 ' t
Linco\n Fe'icillI10 _ PSD. ~recimento de 22 ars.· D.epuados.

, LcCnQ.l'do BarbiE'tj-- P'1~, Vai·sc pl'OCederà votação da mll~
Leónidas Cardoso - PTB. teria<jue se a.cha llô,bre a 'Meiia .e'da
Menotti de! Plcehla - PTR, co'nst:Jnte Ordem do Dia: .
MIl!uel Leuzzi - PTN, ' Há. sõbre a. Mesá e \'<lU subme-
NelSOn Omengllll - PT13. t~r a votos a Seguinte

' Redação Fin~'do PrQjeto nl4·759~C,de 1958
Redação Fir.aldiJ Pro1eto na 4, 75t'-B, de 1958, émendalf,opelo

senado, 'que' eOllce~e Uh"ll!. provisorlo aos servidores civis e mili
tares do P(J(/.er E:cecutitlo e dos, Tel'ritórios, e dá outras llrovi~
dénclas,

O !"'ollgre5~o NacIonal decl'cta:
Art, 19 EnqUantDnlio fõr aplovado o Plano de Classificação de Car

gos e.' Funções e ..revl~tcs 06 niVL'ts de retribuição c'orrcspOl~dcntes,'na can
,formidac1e ao·al't, 259 ela Lei n9 L 711, de' 28 de outubro de 1952, li COl1
t,\!;t!ino 1\OS 1lE:1'V1t1ol'l's c\vlsdo poder Executivo claUnilio e dos Territórios
um abotlo provisório, correspolldlmte Jl, 30% (trInta por cento)' elos' res
pectIvos p14drÔeM, l'efer~ntjf18 c ~hllbolo~ de venclment<>, salários C funções.

Art, 29. O IIbonode qlle lrata o art, 19é extensivo: >

a) aOll militares, na base dos .atuais .padrões de vencimento dos pos~
tos das oJ'I01aJ5 - excluJd(lS para o e4lculo- do abono os benefícios do 'Có
digo dll yene!tnent05 c VantaGens dos Militares -e dos lIalárlos das praças
de pré· cll\l; ~as Armadas, dro Pol(cla Militar e do Corpo de Bombeitos
do m~tr1to Federal: . '
. b) a06 atualselltrllnumel'ár/IJM taref€)il'os clllolllado sôbre ovalol' uni

Urlo dL\' tm'cfa;
C) .toa atl1als extranumel'i1l'las contt'atadas, mediante têl'lM aditivo;
a) a Comlssào Executh-a dI) Plano de CIll'Vãc Nacional; ,
e) aOL1 servidores·emreglllu' de "ac6rdo" entre a Uniiio e os Estados.

equiparados .aos . extranumerários mensalistas, no. fOl'ln..., do al1:,26~ da.
Leln~ 1 ~ll, de 28 ée outuln'o de 1962; . }

/)1\0 ptl'lIlcal aLho e lna.tlvo das' autal'C!ulns feder:a1s e entidades pa-
raestatats; . '

,Dlplrlto .~t~w.

CfcCroA!ves" :,.:. },JID,
l'l()l'iano R\\\)ln~:pr..'B..
NeJEcn Mon'UÚro ...: 't'pp.
Pondanodos SantOs - PRP.
,Rubens Rang/ll.,.. P'pS. ..

Rio de Janeiro:

AI>::'oo ate~n~I' uch ..,. PTJ3.
A!'inoàe lIZat:c/i :- P?p.
l\.Ul6usto' de' Gregório - l'l'D.
aal'Ce'os '·Peio -' 1"+'B. "
lfarlcsl'intO - P-SlJ.
Edi1l1erta·' .lic Caslro -, UnN,
G;tl!Uo MI:>l\ra - psn,
Rll~mulJ(Jo padj!1"!il":-: DDN'.

Djs~rlt() !i'cd~rol:

Stl1jarr.im f>arUh -P~?,,;
'!;I'uz;:iMen<lonçll- Pt~~.

Cal'do~o d~M.éri"z~,; ::- '!j.uZ~.
Carlos' LaCel,Qa - UPN,.
Cheb~ F1'eilat - 1"131"."
~nroI1COc~o - 'P,+~.
GCO~\1' ~!Itvii<l ..,.. 'FLB.
GU1'gcldo Amarlll r: PR.
llopo coelho -' psn, .
&u\)~n5 .Beraulo":' 1'1:'J3.

. XIIV!cr d'Araú!o -GP!<.

Aluim Mello - PTB.
Alioma.r Baleeiro - UDN.
Augusto Púbtio - PTB.
l3erbert de Castl'l> - PSO,
:El'el'l1lógenes prínciPe. - .PSo.~
HildbrBl1/lc de aócs - 1'80. •
Jo~' cluJmarll.es .;...'PRo
Laurindo RégÚ! - PSO.
Manoel Novaes - PRo
Ncstor Dua.rte - PL,
Nonato Marques ....;., PSD.
Ol1velrll Brito;" 1'80,
Rllfllel Clncud - VDN ,:
RatmundoBl1to - PR..
RUI Santos - UDN,
Vascó··Pilho' -:,'·UDl~.

Puraíba:

braultl!.'rnani - PSO.
Jal1dul Carneiro - PSO.
jOiio' A81'lplno ;;"'UDN.
Jcã<l UrS11lo - UDN.'
Ju..e,! JcffjJy- P8D.
Pe.eiraDiniz -' PL.
prax~d\'lS Pitanga - UDN.
PlplJoJ,.emês - pL. ,.

1'e"nlllllbul;O:
Armando MonteJro - FSD.
ArrUda' Cismara -- 1'00.
José Loj."'ell '""" PTB, '
Lima Cavaleantl ~ UON.
llotouty Fernandl!s- 1'80.
Oscar Carneiro - psn.
Qsvaldo ~lma Filho - PTN.
PnU)o CertnlLno .;.. 1'50.
Pio CU~rra - UDN,
P<'ntcs Vieira -peD.
Uliss~sLl1ls ..,.. PSD.

Alagoas:

José Maria -PTN.
Oceallo Dal'leJal -:.. UDN'.

Sergipe:

Airton Teles - PSD.
F'rancisco Macedo -PTB.
JOCelino Carvalho - UDN.
SdXlls Dól'Ja - UDN, '

1i'iam:

CaJ:~alllQ ~eto - U&N'
Cilaíl:i~ h:Otll'jgU~ ~ P'1'B.
Mlllón l':Srqlidi.l.cl - PS.:'.- "
~;t!~!I'~dô l'L\cltcca .;... 'PliI[l'

CearÁ:

M:.i.ÕI~~ Hori\clo .,... PSI: •
,u'l'11ll1Ú(l•lo'àl~iW - l'S11.
r:.;c,jQ,:;~ \mcar -- paU:
Mtlii;f,;J~ 'Pllllentel"'" :t'~,
MllrtiJlIi JioliriBues ~P!m.
1vJ:ofcitll da P.Oç~il - P~.

l{!oG,nnde do Nol"t<s':

Eíder Vllr~~ ...;. PBD:
Gaivão ~ Medejros- l"TN,
J<:oS'-éArnfiud - pSD.
'!'Jlcodcrico' Bezerra - 1'8D.

lml:1.ZCnaG:

J\1l(ànJD Mjlia -:- PSp.
JOS:.Jélic SG:1Z:J, - 1"'.'J.
Riça JÚn.Cil' - P1'13.

Fará;

PivriülO de M.mdouça - PSP,
W:,t\.;a F"rl~ó;; - I"fijlJ. "
Ruy J3a.<a'l1 - PSi>. .
Tc.xe.l'a Quejrc.s· -PSV.
V,rginio .'&.nta':RPsa;-·P~.

Mõ.l':Il'lbâo:
Cid;L::a.t~<ia:o -,PSp.
CC",?" llo4,'I~lltll -'- 'kOS'O.
Ounhá 14ilel)!leto ..,.. (;Olf.
N(ivaMéré!ira- NlP. "

" ... " .: "

V

'!.em 11 palavra, o Sr. Ivan 'Bicl,[\.
,111."

\ O DEPUTADO SR. IVAN BI
'CtlARA, PROFERE DISCURSO
OUEENTREGUE A r;;;-';hiM?
1;00 ORADOr. SERA PUISLlCAUO
;Di>/'OIS.

I'Dltr4nte o discurse do Sr, [1l{m

Blch arf!, o SI" GodDi Ilha.,. 2,'
IVke-PrelJld"nt(.'. dei/ttl a cac!o'lra
'da' preS1.i\!ncla, que é Ocupadrl
pelo Sr. Ra"tert Mazztllt, Prest
le/ICe.

:.'Artese ófíe:06 numllllAtldo ('011-1.0 SI\; PRESIDEnB:
s.·.,.,'Nl'f,'." .~te. C1~' ~i'Dl;~';;~ ~e .'.~;cni.~ E.stA fI1l(;~, o temPo': ~.cs.tJnado lO
,~,.I1~taili, Dai l\ gIlWata0 q.J c:~. '''~11'''''''' . " .' ",..1 ,"','
~jo~ral1i' 110 e&\l3.\tlna11l'mto. da C\l\'1 'v~i:;:"'paSó!IU' à Ordem do &\,'8.'
,I turJô' c:;pecialize.dl\' dos ~ols ti!IOS: llIl' ',' e . ,.. ' . :,,'. '
~3li~ 1ndll5~lale esec.a ~~cnjcl\, Lll-' COLIPtlREC1j;M ~,~ ps. ~Jj)-
"Di:m~ilVlilmeJitc;' porém, '9.S "~CO;:l:l N!'j(Jr~'ES':,

,ti~ r.joPala, sem qUi pOS~I',:1 J~,sé 'E;<-l1ifl'Ício,
áliida, alcangar o Ideal, talvez' por ))'X'LlIlt Hr&~(.l>.
e;t.l1llA. de um CO,1l0 d~nZe 'que oco Q)so PEca!llla.

:,JcoJrOll ser torma.1oe p"'fJ)ara~o elel1
,:&rC)' do ll:>.'!ui?IlIa' &';.1ec~jc'o,' não ore
,"llC"m unl:l.' tlltll!!tÇKO tJi:l,·a. o f'OI'P"
..dlsccl1te dent:o'l.1M' exig~nciú.S M~tll
;~ que O' i:J)"<'tl ·l1!asilel.ro ati:'\'I~Il
'~;'I]ua.:;~ supe=110 11. rotilJa de sua
flUle' Bi/r1cola: tt111:;flmnsndQ..., num

"J;'a.fs l'llllo\mente Industri11.L' f.fWl, corA
"el'iaç~o do ~tituto' el,ctr~técl1lc.Q
'ele It~juiJlÍ .. aIJrlu·.~e um' Cl~lQ na

, é(llll~nO 'd~ cu1tllTa'e;3Jlecial1~tla. (\(l
l'~lB 'e de' lz,'at5 P...gora,' ficam l\'fl'l
~iJ do ,eris!1l0 llmit!\~O'à 'tlDldaC:e

'eic14tente ,JID P8Í/l, ê~IIlen)'t!Lgcr:..,
,eiím o.'lncrenwlto, que'e3t!'l tom~1jCIO
'("IIlSt'IUloReaende.1l.amt'l!el. jl;O~e-

remos eDmpl'eendll1' Ql.IAl1tO seria \\C
cellJárlo flue ul2llbdlll de.Jglllll Iocr,
d6, ldêntictl cantell4G cultllfQl. plules-

, 1Il!In' eapaiil&r-aepor, to:ID D I'lL~, bC-!J
,o ampll.l'O e 11 proteçl0 do 'o~v~rT<o

,,,,,ut. maU. 40 lI\1en\U\elL, c(lmprr~: 'de
". e~lllçl!o que Iil! opera dentro das

atlYldlldes .iMustriaÚldo Flf., '
,:. 'O 8.f· Ne3tm' 'Dull1'te ,;.... Muito

IIeml
., Ó 5R, MEDEIROS NETO - La·

,mentcl, ao tomar eonhecimell',oda
'~taUdo.de· dO .de.senvolvilnentpé'l

ao;li.o prlll!'rl1.l\l&ticll. '1lêate I B!lhtuto,
f1ut: não cOllftt do Otçamenoo, (Ja

,ReplibHcaum real que; sob'o ,Tlhlio
da'Lei' de Meios, lIe caractem'iLTlll
como' ~ubvenção,· Isto é, ' 'lLl{;o Que
possa. convet'gir para a amPllaçâo ela
Clbra qlJll o InsUtuto l'ea1laa: ,

, O Sr, Nestor lIuarlf !\1Ullo
lJem, V• .E:c.,~ tem meu pleno ap!J(o,
, O Sg,. MEIl~&OS N'~O .~O

nobre Oeput!ldo N'estorPuattc. ca~

iedrátjco da Facpll\ade de' Direito da
vetusta e lelldl\rja ,cidade de Salva
dor, tm seu aplauso as minhl\ll PU
~VtI1.ll,

, Realmente, Sr, PrCllldente, p,jle!o
para a douta. Comiss[o de Finanças,
no sentido de el'llrnWar corajosa' e
deCisivamente a proposlçâoque Vai
ler ofel'eclda, nellta ClISa, contem
plMdo .e5S11 lnstltu!çio com tu1Ia
Ilubvenção permanente, em taee da
leglslac(l,ovigente que flloC\illa ao Ou
~êl'1lo Federal .àmpararqualquer en
tidade vIgente que faculta 110 130
vêrno F1!i\eral 8lllJll\l'llr qualquer en
tlc1ade dêste gênel'o, que contem com.
dez anos de exls$lcla.

Com. estas dec1.'\1'açôelI, trago metI
aplauso li I1iretorl~ dêsse Instituto,
Ilelo traballio que. vem realizando,
c:oncretlZllndo,a prol do soergu1tllcn
to cultural dessa juventude Ilue,n
mercê do teoriamo das Faculdactes
eXistentes no Pais, ./Unda não se
preocllpoU com o fenômeno naciollr>l,
que nnte:s de'. tudo tem o aspecto, a'
mal'ca de uma éra técnlcll pllr., o
País. (Muito bem).

. O SR. PDES1DElfTE:
~ PaSSA-se a primeira. :parte do grall
de cl<{Rcllente.
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- es.tão paIltidas aqui as locuções
que possam facilitar a disciplina de
~racloclnlo, para. a interpretação do
texto--

"b) maioria absoluta de votos
da Câ.mara. .eSenado. em

o) duu .seas(ies legislativas,
l!)' ordinária.. e

a). ClOIIeeC11t!vu, ou".~,

o SR. AFONSO ARINOS:
Sr. Presidente. peço a palavra,

"ando·lhes prerrogativas e var,
tagens àOs Senadores: tend.o pa
recer favorável da Comissão Es
"ecia!. - Relator; Sr, Gusta.~o
Capanema.

O SR. PllESIDENTE:
Tem a palavra o Sr.

l'elra.
O DEPUTADO SR.NEIVA

MOREIRA, PROFERE DlSCUR
50 QUE ENTREGUE' A R}JVI
SilO DO ORADOR SEBA PU
BLICADO DEPOIS.

o SR. PRESIDENTE:

O SR. PRESIDENTB:
Tem a palavra o nobre Deputado.

03 51'S. que aprovam queiram fi- O SR. AFONSO AlUNOS;
~ar como estão (Pausa)

(Para uma questão de ordem 
Aprovado. Sem revisão do orador) - Sen!1or
Primeira discussllo da EmenM Presidente. confesso a V, J!lIc.~ qile,

" Constituiçlio n.~ 22.A. d8 191>8, nio tendo recebido hoje pela manhã
que outorga o titulo de Conse- o avulso da Ordem do Dia. lIurpre
lhe/ro cIlJ República IIOS ez-Pre- endl-me, ao chegar ao pl8nirio; tom
siàentes dGRepública, "'teUU- l\ verlflcaçlio de que entraria boJe

Os 51's. que .. aprovam a redo.çlío
final, queiram ficar come> eStlío.,
(Pausa)

Aprovada.
Vai ao Senado Há. sôbre li me~a

l) vou submetei' a votos o seguinte

REQumJi.tEN1'O

Sr. presidente:
. Requeremos Ul'gência para o Pro-,
':futo n, 9 4.792-58. que concede mo
ratória aos trltlcultores .brasileiros e
libera a. safra de 1958-59.

Sala das Sessões, 20. de dezembro
de 1958. - Fernando Ferrarl - Af'
mando Falcdo - Unlrio MachaàO,

O SR; PI\ES1DENTE:

O) ao pellSoal tabelado pago t. conta de dotações globais constante em discussão a emenda. constltuclo- - e aqui .está a. alternr.tiva. .:..,
da COUlllil"nllçaO 1.6.00 - Encargos Oera.iS, Verba. 3.0.00- Desenvolvl- nal que ItI1ltltul um novo tipo de ..... a. aprovação;
menta Econômico Scclal e consignação '.1.00 -Obras. na. base da. res- membros do Senado Federal.
pcctlva rembutção: Eu desejaria. aproveitando a opor- a) na mesma aescão legisla.t1va,

h) aos servidores civis Inativoa e militares da reserva de l~ classe ou tunídade, solicitar de. V. E«.~. então desde que obtenha;
rerormacca: . . . em forma de questão de ordem. um b) 2/3 dos membros de cada

!) ao.1 pensionistas civis e militares pa.gos. pe-lo Tesouro Nacional ou esclarecimento. Tanto quanto me uma das Câmaras, em.
pelo Instit,uto de Prevl(lên~la e Assistência dos servidore~ do Estado; lembro - estava Inteiramente' des- c) duas discussões".
, 1) ao" Inativos. da cxtínta Policia Ml11tar do Tel'rltól'lO do ACI:e: . preparado para. enfrentar. o proble-

k> ao pessoal ativo (; Inativo das empresas marítimas admínístradas , ma _ as emendasconstltucion9ise Pontes de Miranda, por seu turno.
pela Unll1o,.em re~lme autál'qulco ou outro de natureza especial, assim creio até que segundo uma del;b~;'a- expressamente admite votação em ses-':
~~~~~s;das autarquías (le transportes marítímos e de administração ae çâo da ComIssão '~e Justiça de~t' são extraordlnãria, quando escíarecet

tJ ao pessoal ativo c inativo das estradas de fel'l'oda. trmão, íneor- Casa, lluandotram~tam .em~essues "Se. enviada à outra Câmara.
poradas à Rede Ferrovlárh l"ederal 8. A., de que tratam os arta, 15 e legl~latlvas extr!"or~nárias - ;:onvo- pela que .a aprovou por dois' ter-
lU da Lei n9 3.115, de 15 de março de 1951: - caçoesext~aordmánas - I~poem o ços, não hâ tempo para votação,

1/11 aos servídores públlcos. atingidos pela Lei n9 3..205. de: 15 de [u- quorum .. qLlallfica~10 de dOIS terços na sessão legislativa ordiná:' . po-
lho de 1957: ' . . para sua aprovaçao, vi,sto como, se de dar-se por dois terços .. Expos/-

I fi) aos servidores de que trata a Leln9 3.414, de 20 de junho de 195~. ' não me fal~a a memorla, no texto tis: Somos de parecer que a
§.J!I O abono de .. que trata a letra I dêste artig-o será concedido me- da ConstitUIção está eonsígnado não emenda constitucional pode'ser

diante- decreto de P"der Executivo, serem permitidas emendas' consntu- votada em sessão islatí', a extra-
I '29 O abono a que se referem as letras k e I dêste artigo correra cíonaís em sessão extraordlnérta, ordinária, subordinada a eficácia

por coutu dos recursos próprios das entidades para o pessoal ativo, e das constando. esta declaração do !l1'~(;d- dessa votação ao pronunciamento
Instlttnçôes cie previcléncia para os Inativos, suptementados, quando Xár to que diz respeito 11 aprovação de favorável de dois terços <los. mem-
o caso, plllo crédítc previsto no art. 39 desta Iel. emendas por maícría absoluta. bros de cada uma das c::asasdo;

Art SQ Flcs o . Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Mlnistérl() Nestas condições, a minha questão Congresso. Não verificada esta
da Fazellda, o credito especial de cr$ 16.000.000. OCO,OO (dezesseis bilhões de ordem é a seguinte. Dado que eondíçã i, ter-se-á por não votada.
de cruzeíros) para atender às despesas decorrentes desta lei. . só por maioria de dois terços pode- devendo ser novamenteteubmetl-

Art 4? As vantagens financeiras desta lei serão pae~,s a partir .de rá ser aprovada a emenda constítu- da 11 )Ílma.rtl,na primeira sessão
I? de ianeíro de 1~59.. . . cíonat emrefel'~ncla, visto que a ordinária que se seguir",

Art 5? Nenhum sl'!vld~r civil, inclusive pessoal pago à conta de do. vamos votar em sessão extraordmá- Com êsse JÚci~., parecer penso pode
tacõcs !(lobais. poderá perceber vencimentos, remunerações, salário dere- ria, pergunto a V. Ex," se a earên- ficar a Presidência ela Câmara' e

. tribulçQodequalquernatureza inferior ao salário mínímo previsto para cía dêsse quorum qualítícado, E'1l1- transmítlr OI- esclareclmentos, na
a reglüo em que estiver lotado. .' bora haja a existência de maioria questão de ordem suscitada pelo no-

Parigl'afo' único .:Ka hípõtõese de ser o salário mlnimo da região su- absoluta,significa a rejeição e o ar- bre Deputado Afonso Arinos.. (Muito
períor 1\ retribuição atual acrescida 'do abono provisório. proceder-se-á ao quívarnento da emenda. bem: muito bC7n),
ajus~amel~tc dos ntveísna l'egiOes em que se verírícar diferença, mediante SI'.. Presidente. esta a questão ue O SR. AFOIiSO ARINOS:
gratlücação complementar. ordem que desejo submeter à ~lta

A1't, 6~ Fica0 Tesouro Nacional autorizado a encampar até a quan- apr~ciação de V,Ex.~, (Muito :10m; Multo grato. a V.'Ex.", Sr. Presl·
tia de 01'$ 83.500.000,000,00 ISE'SSeIlta e três bilhões e quinhentos milhões muito bem.) dente.
dc cruzeiros) das emissões ele papel-moeda feitas por solicitação da car- O SR. PRESfDENTE: 'Peça a palavra para nová questão
teíra de Redescontos do Banco clt' Bra.sll S .. A., mediante compensação de ordem.
de débitos e créditos, CNU a referidn Carteira e como Banco do Brasll (Ranieri MazztlZi) - A questão de 08R. PRESIDENTE:
Sociedade AnÔnima. Indicando c Ministro da Fazenda os totais parciais ordem suscitada pelo nobre Líder
eos .débitos do' Tesouro a serem liquidados c aplleando-se.. no que cou- Afonso Arinos .comporta sem dúvida (Ranierl Maz~üll) ~Coma palavra
berem, as normas da. Lei n? 2,420. de 16 de fevereiro de 1955. matéria a. um só tempo de L'1tcrpre~ o nobre Oeputado Afonso Arinos, .para

Para:;(l'afo único. Pura. efeito de conta.gem de juros, as contas de res- tacão do texto constitucional e do uma questão de ordem, . .
ponsabihdade direta do Tesour" serão .batanceadas a- nartír elo segundo Re~lmet;tto destá Casa como 1)em S. O '8R A"'ONSO ARTNOS
semestre de 1958,. coma conta "F'undo para Eventuais Diferenças' de' cãm- Ex. deIXOU claro, harmonizando-se u : . . t '.:
bío" (l'Je figurará na escrita do Tesouro Nacional. competindo ao Minis- os. dls!,ositil~OS que já foram objeto (Para uma questão' de ordem
tI'O da Fazenda fixar a comissão a ser paga ao .Banco do Brasll'S. A., de d-eltberaçao da Comissão de Jus- Sem reviscfo do oradOr) - St·.PI'esl-
pelos serviços retaclonadoa com a arrecadação das sobretaxas eamblaís. tiça desta Casa, dente, V. E::." elucidou de forma cris-

Art. 79 Os venc!mentos do~ MInistros de Estado são tiltados em' Cr$ Com efeito, o art. 217 da Constitui- talina a dúvida. que ..se apresentara ao
70.0lfO.00 (setenta mil cruzeiros). ção, em seu ! 2.°.• estabelece: meuespirilo e o ffz com apoio na.

Art. 890 Pl1c1E'r Exe,cuth'o reexaminarâ. os ouadros do serviço pl't- "D'á decisão do órgão técnico desta Casa.
bUco recleml. inclusive dos ór2;áos de adrninlstraçãõ descentralizada e das ar-se- por aceita a emenda Estou. por conseguinte,. plenamente
socledacleo de economia mista de que faça .parte a Unli\o. suprimindo os que' fôr apl'Ovada em duas dis· satisfeito com a exp.osiç.ão feita pelo
car"os cu funç.ões ·que náo sejam absolutamente necessários. cilSsões pela maioria absoluta da Presldente.. .'

b á I . l\ Câmara dos Deputados. e do Se-
§ i9 Sempre' que o serviço reclamar mais funclon r os recorrer-se· , nadorederal. em duasse<sões le~ Agora. porém, queria submeter. ou-

de pre!el'éncla, ao aproveitamento daqueles do mesmo quadro ou funçiio. gislatlvas ordinárias e consecutl- tra questãr. de ordem à consideração
scm ocupaçáo (ltll (lU apenas temporária noutros seto!es. vas". de V. Ex."';

§ 29 Os chefl's de SE'I'\'iço organizarão relo.ções; dos servldo~es nas ~0!1. . Se a em,)nda obtiver numa das S<J b .
dlções do parÍlgI'afo anterior; as quais serao pubUco.das no Dtárlo O/Iclal câmaras. em. du'as di~cuMo-es. o u e. na Mesa, .no momento em

1 I t ·dó· . te sado" ' ~ ~ que me lnsc=evla para falar sôbre
pal'a con le~ men O os rguos 10 res ~. voto de 2/3 dos seus membros t d

A • <1O E til t·' I n d t de ua publico~a·o . es a emen a, que havia sido convoca-re.•· s a e enrm'u em V. gOl' a aas. "'" • será logo submetida ~ outl'a' e'Art. '10 •. Revogam-se asdlsposlções' em contrário. . d t .... . ." da, uma sessão noturna para a dJs,.
ComlJsão de Redação. em~·.. de janeiro de 1959, _ Abgllar Bastos. sen o nes a., aprovada pelo mes- cussão da matéria. .

Presidente e Relator, _ l\1'ceZelfo~ Netto. _ Pio Guerra. _ Lopo Coelh.o. mo trâmit~ c por Igual' ':1aloria, N~,o sei einClue capítulo do Regimen-
_ Afonso Arinos, dar-se-á poraceüa". to se baseou ou se baseará a Mesa

Como bem sabe o nobre DepLtado para levar a efeito esta convocação..
ilustre COl1stituclonali;;taqu~ é á Admito tenha sido inlclntiva de V.
Constituição não estabelece. no' ca.'50 Ex~. que para. tanto tenl competên
da regro.. do § 3.°, rojeiçá<l desde que cia regimental.
não ocorra aquêle i}llDmm. A Comis- Cumpre-me. entretanto. lastimar .e,
são de' Constituicão e. Justiça. em pa- até certo ponto, estranha.r se convo-
recel' do nobre Deputado Lúcio Bit- que sessão noturna e~tL'llordinária
tencourt, com apenas um voto· venci- numa sexta"feira. quando na.i) é praxe

Neiva Mo- do e com re~trlçl5es dos nobres Depu- a convocação de tais sessões nesse dia
tados Uriel i\lvlm e Anuds Câmal'a d . '
Interprctando o texto constitucional' a semana, 110 qual lUUltos Sellhores

• ' Deputados costumam viajar. pnra seus
no.s do. eota' passagem:. . Estados. Isso dará de certo modo a

"Previu também a. Comissão as impressão de que a Câmara estã vo
exigêncla.s mlnlmaspara a apro- tando a referida emenda constltucio
vação das emendas, estabelecendo nal em regime de urgência, o. que é,
uma alternativa: ou de si mesmo, coisa algo chocante à.

(I) duas discussões e aprovação sel1Sibilidade da opinião púbUca,
por maioria abso1l1ta de votos da Lamentando, portanto, se deseje
Câmara e do Senado, em duas convocar sessão noturna na sexta·fel
sessões legislativas ordinárias e ra para debater emenda constltucio-
consecutivas" •• ,. nal, contra as praxes habituais da Ca

sa,porque sessões noturnas neste Ci1a
são convocadas apenas em oasos dll
verdadeira urgência. perguntaria a V.
Ex~, também em forma de questão dll
ordem, se não existe prioridade cro
nológloa parb. as emendas constitucio
nais incluídas em pauta antes daquela
que vai selO objeto de debate e de .vo
tação, ali quais não tenharil. sido pos
taa~ votação em .virtude. da aU3ên~

ela de Quorum regimental.
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:Votaram SIM os Sn. DeputadOl.
Amazonas:

Aureo Mello - PTB.
Josué de Souza - PTB.
Pereira da Síl~a - PSO.
Riça Junior -,. PTB.

Pará:

Deodoro de Mendonça - l'SP,
Ruy Barata ..,.. PSP.·
Teixeira Gueiros - PSD

Maranhão:

Cíd Carvalho - P5D,
Piauí:

Chagas Rodrigues -PTI).
Milton Brandão - PSP.
Sigclredo Pacheco ~ PSD
Vitoríno Correia PTB.,

Ceará:

António Horáclo - 1'50.
Colombo de Sousa - PSP,

Euclides Wícar - 1'50, ..
Menezes Pimentel - PSD.
Martins Rodrigues - PSD.

Paraíba:

José Joilily - PSD..
Pereira Diniz - PL.
Pl'axedcs Pitanga - UDN,

Pcmombuco:

Armundo. MOlltciro - PSD.
Lima Cavalcuntí - UDN.
Moury Fernandes - PSO.
Oscar Carneiro - PSD.
Osv<JJdo Lima Fllho.,.. PTN
Paulo Gcnnano - P,SD.
Pio Guerra - UDN.
Souto M'nlor - PIB.

Alagoas:

Ary Pilombo - PTBi
José Maria .- PTN.
Mc<leiros Neto - PSD,

Sergipe:

Armando Rollemberg _. PRo
Bahia: ;

Aliomar Baleeiro - UDN.
JOSé GUillJilriieS - PRo
Oliveira. Brito'- P5D .•
Ruí Santos - UDN.

Espírito Santo:

Cícero Alves ..... PSJ),
Napoleão Fontcnellc. - PSD

Wo de Jauciro:' .
Arinos de Miltos ..... PSD.
Augusto de' Gregório -- PTB
Barcelos Feio - PTB.
Getúlio Mouril -1'50.
Jonas Bahjense - PTB.
Saturnino BraDa - P5p.

Distrill> Federal:

Bruzzi Mendonça - PR'l"
Georges Galvão· - PTB,
Lopo Coelho - P5D.
Sérgio Magalhacs - PTB.

Minüs Gerüis:

BaclaTô Junior '- pSb.
Bento Gonçalves - PR.,
Celso Mllrt;) ~ PSD.
Clemente Medrado ..,.. PSO,
Gustavo Capancmü.~ PSD
Jaeder Albcl'gárJa ~ P5D.
José Alkimilll-' PSD,
Jesé Bonifácio - UDN
Licurgo Leite -.UDN.
MagalMes Pinto - UOl\ •.'
Mauricio de Andrade _. PSD,
Nogueira de Rezende '- PRo
Oacar- Corr~a _' UDN.

(5eção I'~
=

DIARIDDD CONCRESSO NACJOfJAI.:

(Sr, ltanlm'i MIlZzilli) O proJetc
dCV?l':í entmr em Ordúm do n;a .fies
t~ ',sc;;s:': o t;\~:t:raGnlh.·:tria. Entretn..!l to,
h?\ Pi·OPOSJ~~r.s ace~"'::;ÓI'Jas, I)IJe 01'\'1"
r~.oscr objeto de deliberação tlo.
Ca:-;a.

A minha QUestão de ordem se tI.
rra em saber cll:: V. Exn. se :UlUi:le
pl'ojeto vai entrar em Ordem do DIA
neeta sessão' extraordináriA 'Ml>itc
·bEm).

O SR, PR::::SlDt~ITE:

Sâbstdo< H.

que. deoIiclo pode eonvccã-ja, pre.
iere submeter .aoplenário .da Câ
mara llo uecisào sôore se devera aer
o~nao convocada sessão noturna,

O 8R. CAE'l·LLHO. CABR.A:L - En
tão, . nao Louve requerimento. 13r.
heSlUcllte.' '.

O h:.i. i".RESJ.D'ENTE - Oreque
rímcnto pode ser escrito ou VerDa.l.
. O bji:. l:JlbnLHO -. CABRAL

Ma.s, quantia verbal, é feito do pie
llimo.

u SR. F-REJS:1LDENTE. - O Regi
mciuo IlJO ebj)<,cü'C:l. se é escrítccu

O
A" vercaí.

SR. Xu VIER JoJ'AR.d..ÚJO: 111>01'mO li V. Ex,~ que h,ipedido
<Para uma questiiD de ordem) da l'-alU••a no scuudo d:lo realtzaçiio

Sr. Presi(~~ntc" respondendo h ques- cc sessao l1oi.uni:l.
tão de ordem Mlociillda p"Jol1o'\re O Sf~. CA~'fU....~O CABRAL - Pe
Líder da Qposicüo, o eminentc Df'llll' ço a V. 1:.)(:1, o!'. J:'l'csideme, que me
tado Af..mso Arinos, V. EXIl. baseou inscreva na. próxnua sessão para co
a sua. decisão no l;a,'l'(er nprovnd::l mental' a uecisào ele V,. Ex.'!' a ques
pela C01l1i"silo deCcustiwici:oe Jus- tao C~ ornem que il~O cheguei a Ior
tíca, que tem skloadotadoCl. .pa:tir murar.

de sua aprovação, Accnzecc QU~, a O sa. F-""ESID:E:'NTE - Melhor
pn.rtc final dê~8e. p,\\'e"cr, decldinr'o sem, então, lJlle. V, Ex." formule a
com t6da Justiça, e el:ll'e1.a. est'tlx'lc- Quest;,o de oruem, para que a Pre
teu que a, el1lPmlC1. c.~nstitueional que bldt'lc.a po:;~" de~l(ur. O que a FI'e
não hr.,irt obUdo doh; tercos d~ votos sidenda lez lI"" l,gora foi prestar. Ullla
favoJ'á~eis na sp.ssrtn cxtraordinária lln.tonn:JJ,~o, Ju:"ando quC V. Ex."
reCOl'nerEll'l\ sl1a trar.litação na s2SS'lO qlli:;eslie tun eSl>lal'ecimento,
lcgisht,iva ordinária seguinte. Até ai O ::>H. CAE'1'IU10 CABRAL - Sr.
é pe,'feita e indiscuf iveL Ocon~. pa- Presidelle", se o J:l,fgimento eXige re7
rêm, mJe no coso lI',u:l1 a sess~o el(- qllCnmcato Verbal ou escrito, sC I'C
trao·...dinárifl nreeed" imediatamente querimento' verbal não tol feito tio
a uma' srss'lo Irt;lslativn onlil1~.ria plenal'iO e n"o ná l'eC)uerimento cs
tll1e é. por6m. de outra ICt:íslatl;r;l, crito sóbfe a mesa, perguntam], a
Meu problema é êste: cancelada. co- V. EX." qUÓ,1 c dispositivO rcgímen
mo l)oderft ser,. a vctaeão da emenda tal quep'll'Ilute ésse requer,mento
cons ~jt!leif):r'~l nesta sessão ler,jsbtl~ feito dc ouvido.
\'1\ C'l:hl,nrrlin:.':.l'\a, li mo,téria será ar- O SR. Pi-\.EoSrD.ENT:E - Devo '!I
quj\l~da? AI n'in se apllea. crei'1 eu, zer a V. Ex,'.' quc at~ .de otlvldo nao
n t1c.cisRo na C.omissão de Constitui- SO\I muito bonl. Ma.s V. Ex.'·' ouviu
,,~o e JU.sti~Il.· P'1rq.ne se Inicia nova 111enOs que eu, (J\1al1dc f::tlel n res
legislatllr:l. <Muito lJem; muito VC17Ú. peiro <ia convocaçáo. de .sessão no-

O SR. Pl\ES!DENTE:' tU~~~~rmara eu ao 1101~re.Lide,l'Afon
(I=:anlcri Mfl,zzilJil _~ PensO 'qUe o 60 Arinos qU<= havia unla s?licitaç5.o

nobre Oep\1tadofêz mais um comen- 11 Mesa 110 sentido de (lue fosse con
t~rj() sêbre fi (fUestiía de ()1'tJemdo v&Cada 5es.5.0 noturna. Como V, Ex.~
aue prf'nri~.1": ''l1te sl1seitoll ol1trade- collfessa (IUe esta"a lendo,ner;se .1J!0

Nesse esquema, adiscllssfi,o deverln cist[o, 8flO ~<:he::r:ts que a Mesa rece- menta matéria náo nlUito relaclO
Iniciar-se lluma primeira sessão o!di- be ne 8, EXR, sôbrea matéria. nada 'com o asS\\nto, evidentemente
nár1a, a $,e. porque não pode, como Cmn l1. llal:1Vra o nobl'e Deputado não prestou aLcnção a essa passa-
6abe também V. Ex~, ser encerm'da Al'l'mia. Câmara. . gemo ..
a dlscussM, a 'requerimento, :no caso Antes. llcdirialicenf;a ao nobre O pedido da Maioria não teria rc·
de emenda constitucionaJ, el1CJllnnto D~pl1tado. Monsenbol' Arruda Câma- almente (lUtl'O sel1tido ~enf\O requ~
houver ol'adores terá' a. Casa dc .dis- ra, para s11bmeter ao plenó.rio da Ci\,. reI' à Mesa a eonvocaçllO de sessao
eutil'a matéria. mara a. convocação de uma sessHo noturna. D'iantc dll5 ponderações do

Fica assim.' Sr. Oepllt~do, desde 10- notvrna, li fim de serclisellt,ida a nobre Lider.Afonso Arinos, dizia oIl". parece-mc. esclarec,d~' aimpossi- emenda.. comtitucicnal constante da Presidenw.· que abria mão de sua
biJidadc de' qualquer ce'lceamento, Ordem do Dia, competência para. de oficiocon~o,
nesta fasc de discussão, por isso que cal' llo .~es.\á() pre'erindo a outra. lor-
facultada a todos os 81'S, Depl11::l.dos Em votação. (Pacsa) mula, também regimel1t~l. de subme-
&, inscrição para uso da palavra. Allrovada. ter a eonvocação aoplenáTio. Assim,

devo inferiuar ao nobre Deputado
O esquema de tr&b:llho visa, antes O SR, AFONSO ARINO~ ilh C 1] há requc\'lJnento

do ':llals, a disciplina de. atividades Cast o a )rtl que . '
b f

· Requeiro verificação do votaca"o', O Sr. Otaeilio Negrão - E o autOr
que nem só ene lcia a orientação dos ~ • do . requerimento sou eu.
trabalhos pela Mesa, como também SI'. Presidente. O SR. CASTILHO CABRAL- Sr.
dá 11.0 plenârío seGurança quanto à O SR. PRESIDENTE: Presidente, peçO li V. Ex.? mantenha
pronta tramitação. a inscrição por mim pedida. pata co-

O Alt. 217 da constituição. eonl as (F',anlerl Mll2zilli) Reql1el'lda mentar a decisãO de V. El(.?
cautelas nêle previstas, conforme pa- POI' Líder de Partido, vai ser feita a O SR. PRF,SID'ENTE <Ranieri Maz-
rece 11 Presidência. llão oferece qual- vcrifieaçiio. flllll) _ Ouviremos com muito pra-
quer obstáculo. Pelo principio cons- O SR. CASTILHO CABRAL: Eer o douto comenti'.rio de V. E:O.
tltucionn.1, o Presidente convocará ses- Vro ser feita a verificação por ban-
IlÕCS extraordinárias,· de oficio ou. pelo Sr. Presid"llte, para uma. que,3tão cada. • .
voto, do.plenário. A Presid~nein" en- de ordem. Procedendo-sc 11 verificação,
tretanto. õial1te cl:J.S ponderações do O SR PRESIDENTE por bancadas, reconhece-se terem
nobre Lidcr da Oposiçüo, abre mão" .. : vot,'lClo a f:wor.52 Srs.Deput.ados
da faculdade de el1lwocar cle oficio a Com. a palavra para. uma questão e COl11t.ra 24, total, 76, com o Fre-
sessâo, parl'. defel'i-la à soberana de- de ordem o notrc Deputado. Bldente ?7.
cisão do plenário. (1ftuitD oel/'). O SR. CASTILHO CAFRAL: O SR. "RESIDENTE:

O SR· NESTOR 10ST: (Pura. mna ques'fãod-e oràem Não há número. Vai-se prl,lccuc,' à
. '(Para V1n.a questão de ordem _ Sem revisão do ora (lor) - Sr. Pre- ellamllda e cOllsequente 'vota~ão no

Selll revisão do ol'adoT) ..,.. Sr. Pre" sidellte, estava eu interessndo llllma. minnl.
sldente, creio que me bnselo' nc Art-. llotkia. muito curios~" em boletim que . Os Sl's.. Deputados que votarem a
152 do Regimento, que pcm1ilc I) se (·ncontl'llo em, minhas rtlãos, ~õbre fa\'or.respondel'ão sint e os qUll VO
adlantamentoda discussão Ub tJI'uPO- l'ecellimcntos dosií"ca.ls do Impôsto tarem contl'a re~pol1derão lIão.
s1ção em regime de urgéncia,' qu;;u',do de conswilo,(jl.lllJ)t10 V.' Ex.? nnun- O· ·SR. JOSt BO'NIFACIO:
requerida, de acôrdb com I> Art. 135, ciouql1e la. submeter a votos li. con-
Nr 48 horas. VI)CQ,M de sessão extraol'dinárla no- (1.9 Secretál'iO), procede. à chani"-

N:I Bc?ir5.. .,de 13 de Aezembrt)lI1tl- tUI·n::t. Houvel'cquei'imento, SI'. Pre- da nominal.
mo,. foi concedldo adiamento da dia- Rldente, nesse sentido, de algum
cl1.lSRodoprojeto·2.222. que fixa as Deputado? . ..' O SR, .'RESIDENTE:
Bases' e- Diretrizes da Educaeão Na- . O SR. FBESIDE:NlI'E (RnnieriMaz- Responderam a .chamada nominal e \
diiln'aL O projeto não J)Õde voltl\ol'PO 2i1li) - Há" em principiO .,- e Isto . 90
JI'Je!'lârlo porque coincidiu a data do eQuivale arequeril1'lento -- umA .s011- votaram 140 51'S. DerlUtados' 6cndo
adla.mento coma 1'Jnalimçio do pra- cltaçãe> ,da .MAioriapara. se lonvo· Sim e 50 NlÍo. .' . .
U' dlll 4li horas. ' ca.r sessão noturna. A Me~a. Jl0rém, 1'110 hâ nlÍmenl,' , .

",.\i~

tI' .~1·64

[';·S'(' ,. ..~
; !'."' '_ta - Sr Presidentell. Cjucstáô de
,:~i7Ií:dem' .qU~ submeteria' à ILpl'eciaç(lo
,-J:;~:-"I; r;;.-i~. ouu« t'em,.
';j:f.:f) .... SR. PEB3!DINTEr

:}';',Uianicri Ma:.ozlllil - A Ill1cstão de
:::'i"erdem ~uscitaea pelo. ncure D~pll
,',:tado Afonso' Arinos, sôbre os f11l1'h-
:' 'i'IXl'!nto,~· da convocaçio de sessão no

:':_ /tul'nn ron.rn l~oic. merece (le lo~o n. rc- I
:.tlficlI.çáo 'rir [IU~ n;~o foi convocado
':._'8b~da ,:\t~:::o no~;nrnQ. J"r:""l,~ os f!.tn
.', j',c1N~1cnt.cs €:;1f\(). corno sace Ô. 8:(~\ no
::·;;Att. 61 do R~","imento:

11A Sf;'~,stc €:-:truo',·din5i.·i:l s~r6.

'eonvcecda !);)!'1 Pi'~sit1en'[,e9 dr. of{...
cio', OU 1Jo:r {1~!jber::tç5.o da Càn1u...
~a.a r~f!uel'imçnto de qualquer
J)cPllt:1co.

! 1~ o Presidente preüxarã' o
dia. :I hera e a Ordem do Dia ela
se:;s"io extr~l'!l'~;nárjn,ql1e serâo
eomuníea-tos n C:imara. emsessão,
(>11 pelo Dilirio do CC11'Jl'eSSO Na
cional.e. ouando rnt~cljar tflJ'lPO
menor de Z1 r-oras p~\~:a' a C()1iVO
eacão, tam1)~ll1por vin tele«"rilfi
/la t'u telefônica nos D~.p\ltado:;".

:.:; .áisse-o eu no nohre LideT MOllSO
:' A!·lnos. qnaljdo 'Vfnh~ in~er('vcr",$e pa

rafalrwni\ rliscues~o oêste '\l\·f);eto.
que seria Ill'o·:::\vd a eonvocaçâo ne
ses5i.iio notnrna. ~t€.ndel1do a e:::que
ma sôbre prazos que pudessem per
mitir li traonitacáo dentro das con
veniêneias dos tr i\bAlhos lel;islati.os
elesta sessão extmordinãtia.

Efetivamente. para que sejam eten
. dirlos é"sçs prazos. desd~ que inicjarla
·a dlscu:,'sDo ll<'L Ordem do Dia de hoje,

depois da pll1Jlieac3.o, .:lo 7 vésLe, em
at\'indimentoa todos os prazos re:;i
mentais, tornnr·se-ia im1ispens:?;~el

obter um mJmel'O de sessões. sem in
clusão das extraordinárias, o que não
.eria posslveJ, R .fim de poderem cl:e.
ga,r a seu tênuo os trabalhOs' inicia
dos ..
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Otacilio Negrão -PSO.,
Ovtdte de Abreu- PSD.,
Plinio Ribeiro - PSD,
Vasccncelos Costa - PSO'1
Tristão da Cunha -PR.,
;\Valter Athaide -PT8••

São Paulo:

ALgllar Bastos - PTB.
Brastlío Machado - PSD.I.
Campos Vergal - PSP •.
Jos~ Miraglia - PSP.
Lauro Gomes ..,. PTB.
Líricoln Fcllciano ..,. PSD.!

Golas:

Emival .Caiado - UDN.
Tacíano de MeUo - PSP.,

Mato Grosso:

Correa da. Costa - UDN"

Paraná:

Cid Campelo - PSD.:
Fírman Neto - PSD •• '
Mario Gomes - PoSO., i

Santa Catarina:

Elias Adairne - PTB.
Scrafim Bertaso- PSO.:

Rio Grande do Sul:

Clovis Pestana - PSO.:
Godoy Ilha - PSD.
Hermes de Souza - PSO,
Ltno Braun -PTB.
Luiz Compognonl- PRP~

Nestor [ost -:- PSO.
Unirio Machado - PTB'I

Acre:

10sêGuiornard - PSD.J,

Amapá:

Amilcar Pereira - PoSO.

Rondônia:

Joaquim Ronclon - PSP.

Rio Branco:'

Felix Valois - PTN.
:Votaram NAO oa Sr•• DcputadOl.

Maranh!ío:

'Cunha Mil<:hado -- UDN•.
Plaul:

Carvalllo Neto - UDN .!'

Pernambuco:

Arruda Câmara - PDC~
Dias Lins - UDN.
Jos~ Lopes - PTB.,
,Ulisses Lins - PSO.

Alagoas:

Aurélil> Viana - PSB,.·
Oceano CarlcIa! - UDN'.; •

Sergipe:

Jecclino Carvalho - UDN •.
Seixas Doria - UDN"

Bahia: ,. !
Ne.,tor Duart<: - PL.
Rabel CinllUl'!i - UDN"
Raimundo Brito ..,. PR.,
,Vas<:o Filho - UDN"

Espirito Santo:

N~lson Monteiro -- P~ll)"
Rubcl1S Rangel-PTB.;

Rio d<: Janeiro:

Eclllberto de Castro- UDN
Mnrlo Guirnarães- UDN.}

lJistrito Federal:

Cardoso de Menezes - UDN - .
Carlos Lacerda - UDN"

Chagas Fr<:ltas - PSP., votado a favor .0 Sri. Deputl1dOl ração trlbutirla. O povo. oeonoSU-
Frota Aguiar _ UDN. e contra, 14, totalua. com o Pre- mídor é quem paga.
Mário Martins _ UDN., aldente '63. 'O C<lngresso excedeu-se em libe-
Xavier ê1'Araúlo _ PI...: O SR, PRESIDENTE: ralldades e privilégios. tanto em-rela

eão a08 civis, como aos mílítares -
Minas Gerals: Estã aprovada a prorrogação. Tem maís em relação 80s militares. Os

A
a palavra o sr. ArrudaCil.mal'a. própri'Jlltribuna.hs se deixaram con-

fonsoArinos -UDN., O SR. ARRUDA GÀMARA: ' tamínar por esta mentalidade, não
Bílac Pinto..,. UDN. (S~ 1'ev'são do oraàor) _ 81'. sei bem se de demagogiá., de Iíbera-
,Gabriel Passos - UDN., Presldente, subo a esta tribuna com !idade. ou de sentímentalísmo. A

São Paulo: certo constrangimento em virtude .de Constituição da~públicaproibe os
ter de pór à prova a paciência dos prlvílégíos, o regime republicano "OS

Castilho Cabral..,. PI'N'., meus vnobres pares. fatigados que se repudia e, no entanto. os privilé!:lOll
Lauro Cruz '- UDN. encontram das árduas tarefas Iezís- prollíerarn cotidianamente n-este Pais.
Leônidas Cardoso _ PTB., lativas dêstes dias e no crepÚSCUlO"de como cogumelos,

uma sessão de sext fi '11'd' Nos meios mllííares h.11.00 vencí-Rogê Ferreira.- p,sa. ~~ . a- e I'a.u uuo la
Y

. da semana' em que o Congresso íun- mentes e !lá as vantagens. São VRIl-
ukisl~igllc Tamura _ PSP. cione... tagens de tempo de servíco, vants-
Goíás: I' ' Entretanto, -sou forçado pelas cír- gens de guarnl~flo E. de categoria E.

Benedita Vaz _ PSD. cunstâncías a vir expender meu pon- vantagens do abono, vantagens de
Cunha.,Bastos _ UDN., to de vista sôbre a emenda constt- funcão, montando tudo a DOr,. dlls
[oão d'Abreu- P5P. tueíonal que cria o Conselho .de Es~ vencímentos, isto é, aum ordenado
Wagner Estcllta _ P5D., tado ou os Conselheiros de Estado. pcraíclo. Nos meios cívís as colsas

De Inicio causa-me certa estranhe- ma;eham no mesmo sentido, embora
Mato Grosso: , !lia a maneira com, que a ilustre mrus devagar, E' o saláno-ramítia,

C d C Maioria desta Casa deseja seja dís- são as gratlficacões 'de função. São
orrêa a osta-UDN" cutida matéria de tão alta relevância as promoções por aposentadorla, isso
Paraná: que deveria ser cuidadosamente r.xa~ rem falarmos no tenebroso c!lpltulo

Antonio Baby _ PTB. minada sob todos seus ângulos num d,~ nartícípacão nas muitas, e nos
Huqo Cabral _ UON. fim de sessão, e,~ horas ava~cadas leilões altendezártos, dos cuataraeem
Newton Carneiro _ UO"', quando o. plenário se acha ,quase va.' reeolher25 ou.. na melhor hípõtese,
O

". 50% aos corres pübllcos, criando
stola Roguski ~ UDN., ZIO. (numa verificação de votação para. os servidores do .fl5cocondicã.o

acusou apenas a presença de pouco d d ' te'
Santa Catarina: mais de 50 Deputados) e até as' ban- ver a, eiramen prlOci'!lesca: ..sem fa·lar aíndajiessa praga de automóveís

Antonio Carlos _ UON. ~:~:,da imprensa se encontram. de- oficiais que formi~am.oos milhares
Carneiro Loyoll UDN pelas praias. estações doe veraneio ~

a -. ' Mas •. Sr. Pl'esidente. numa hora feiras, por tôda parte.' enfim eonsu-
Rio Grande do Sul: como esta, em que os povos estão mindo. gasolina paglil. p-t'la' erãrío,

. vivendo horas amargas, cuida-se da iad
Adilio Viana _ PTB. criação de novo órgão que, se não de :~ã~iO~ por m,l>torÍlStas pagos pelo
Henrique Pagnoncelli _ PTJS,. início. masdeoois.se transformará.
Humberto Gobbi _. PTB numa. burocracia. inútil e dlspcndlosa, A Oonstituição ela República llroi·
[oão Fico""':' PTB." numa espécie de apêndice do Senado be aos militares da ativa, da reserva.
R 1 P 11 da. República. um verdadeiro corpo ou reformados acumular seus proven-

,au I a - PL, estranho. um gênero de monstro. de tos com- aquêles de cargos temporã-
O.SR,PRESIDENTB: órgão híbrido, porque. Srs.Denu- rios. eíeuvcs ou nlio. No entanto, 06

tados, os Conselheiros de ,Estado s~o militares da reaerva e 06 reformados
Vem à mesa e vou submeter avo- alguma coisa de Senadores, pois têm Juntam seus proventos com subsidias

toIi o segUinte " , as suas re;rallas constl tu.;:lona15, In. ~arlamentares, como acumulam 08
REQUERl'M:ENTo cluslve as'. v,mtagens financeiras, e CIVis, vindo 08 fi.'leais de consumo a

pOt!em emltlr /luas opiniões e. de ou. fazer ordenadOlS, com êsse acúmulo,
Sr; Pre6ldente: tro lado. Senadores não s6.o. poroue qUIl6e iguai~ ao sub31dlo elo Presideli·
Requeiro a prorrogação da se&s10 não' receberam mandato J)opular e· Q te da Republica. •

por dUM (2) horas, a fim de. can- mandato de. Senador é temnorál'io. Em todos 08 palse6 do· mundo as
tlnuar a wSCUllSiío da Emenda Cona- enquanto os cOl1llelhelro5. os Senado- prom~ obedecem atrl!.s eritério..."
tituclonal n,~ 22-A-58. res· honorários. s!l.ovltalícloll. anti~t1ldade. merecimento ~ bravur:t:

Sala das seosõell, 9 de Janeiro de São Conselheiros. e não são Con- Aqui também as coisas eram a..'l.~lm
1959. - Márto Gomes. selhelros. pOl'que ninguém .pode ser até bem pouoo. Veio. porém, Bguer.

O SR.• PRESIDENTE: Oonselhelro de um Oonselho que .lne· ra e .'le criou Q promoção por havcr
xiate. O que dã nome aos membros' tomado parte nela. MaIl i~to nM

Os senhores que aprovam queiram de uma corporação ê exatamente a el'a bastante: e criaram a promoçllO
ficar como estão. (Pausa) exi.'ltêncla dessa corporação. Ora. da "lei da praia". paro. os que guar-

Aprovado. ' inexistindo o Conselho é' de plena neceram o litaro.l. Mais taroe, C/I.
O 8R..C.ltAGAS FREITAS.' evidência que não podem existir Con- te~deu-se ~ chama'da "zona de guer-

selheiros. l'Il • que penetrou até o interior. elo '
(Como Lider). requer ver1t1ce.çlo da Sr. Presidente. a França. o pais J:'IalB ,Criou-se mal.> uma ,promoção

votaçlil>,' . da liberdade, nesta hora. recebe de pam aquêles qUe combateram o 00
seu chefe supremo medidas de ordem muni.~mo. em 35. H/i a. pl'omoç1l.o por

O .sR. PRESIDENTE( econômica, financeira e .roclal .ten- 35ano.s de 6erviço. Andaram nesta
Está conced1dlll. . .... dentes a oolooar o PaIs num regime Casa concedendo vantag,ens aos. com·
VIiLI-se proceder " vlll'1t1c"çl!.o. de severidade e. aUGterldade fUl quais batentes. ou des~ndenl;es. que luta.,
Estabeleçe o I .1.9 do lU'li.' O" do importam em l'estrlçõcs maiores do ram .. no Acre. em CanudOlS, no Con·

R imt ' que aG Impostos na dolorOiSa época testado, . inclUSive um, concooendo,
<l8 en \I:. do após-guerra. uma. promOQão aos que partlclpar:l.m

"orequerim~ntode prorroga- O Oovêrno da Argentina .também na revolllçlio de São Paulo. em 32,
ção. que podei á ser apresentado exige dI> seu povo um regime de e outro que tran.sloou pela ComL\.São
• Mesa até o momento de anun- severidade e de eCl>nomia, Só noo. ele Justica..onde ri!eebeu moeu pare
elar o Presidente a Ordem do Dia 51' Pl'esidellLe andamos pelo mundo cer contl'úlo. em que se~stabclecla '
liegulnte, ,será .vel·bal, preflxarâ_ o doo sonhos ... • A lnf1GçliO' galopa, a também uma promoçlio esp-eclal . 11
seu prazo. nao terá <ilscussao, moeda se desvaloriza ao máximo. a gunrnlç1io do Plaul, porque esti!ve· cie
nem encaminhamento de votação, lXIl'e6tia de v~da satura li. capacidade prontidão· para tómar p<\.rte numa;
e será .v0t~do. scmpl·e. pelo pro- p.quisitiva. do POVI>. eent.enas de ml- inrentona que não ocorreu, mas que
cessCl slmboUco. com, e. presença Ihllrea de conterrâneos .nOllSOIS comem podel'Jo. ter eclodldo". '
depell> menos cinqüenta De.pu- o pão amar"o com 40 cruzeiros diá- O 81'. Oswaldo Lt1nrl Fllno - Per-
iad m h d b mite V. Exa. um aparte~

, os, a enCls que.· aven o ma- rios desalál'lo. Ainda há. pouco tem- O SR. ARR.UnA OAMARA _ Com
térla urgente. o Presidente da po uma religiosa em entrevista a
Câmara.entenda deferi-lo. caben-, ~'O Globo". declatava que, em cel.ta: prazer.
do-lhe outl'OIlSIm.na mesma hl- r~gião cearense. morrem de fome, O Sr. Oswaldo Lima Filno - O
pótese, determiná-la de oficio". dlàrl~nte, oito. criançaS. Os salá- no1J.re repre,o;entante po\, P.ernanbuco

Vai ser feita a verificação, na . for- rlo.s .,Já i!lão bastam paro. a.tender às faz multo bem. quando assoma à
ma dI> dispositivo regimental, me- .nooe&Si4ade,> mais prementes. O Go- tribuna para lutar decididamente,
diante pronunciamento de 60 Sra. vêml> decreta o alUnento do ~:J.llÍl'io- contm a República de priviié~ios que
Deputados. mlnimo e concede o. abono ao fun- se vai netire Pais tornando uma ca.'

O 5R PRESIDENT"" clona.tismo· civil e, mUltar. ~rlam-~e l'acteristica ,do nOllSo fim de l'egime.,
" ,.... ou se aumen~am dIlPOStos. Sao mllJo'l Querl>.trazer meu Ilpoll> ao com1:lalie

Vai-se proceder .. verifieavlo por 16 bilh~ arranca.tlOll ao povo. Th!6- Que V. Exa., faz à emenda. c:lOristi-
bancadas' , . li" medidas decorrer1i.O, necess'rll~ e tuclonal que atribui aOll ex-/?resl-

• . ,fatalmente, um novo aumento do dentes d~ Repúbliaa. prerrogativll.'i e
Procedendo-se Ao. verifloavio. CUlto de vIda e a explora,çll.o dClll vantagens de ~n8,doreB. não.só por

por bancadM, reconhece-..terem &proYelta11ores. li, aombra dA rnaJo., este aspecto, .mas, P.l'ln~l~lIIinen~~'
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\1>po.rquea emenda se me lltigum anti" Viesse ÍSiIO a afetar I1s' rala~5tiB dOI O Sr. Fro,~a Aguiar; - sr. DePll- senadores, pOrque não', s40 eleitos
:',t:,.pUblicana. Elal'fstaura. prlvilégl06 Brasil com aqui!le pais, D: Pedro II tade, se esta emenda fÔraprovada.o nem têm mandatos, - e a llrovll.' li
',.~,imperlajs, o Conselho do Seool!o Vi- renuncíou ainda o. essa ofel·ta, ge- que duvido mune, para ser ag1'aàável que não podem exercer o mandato,
;~':tallelo, lnR'lramenU' meompatíve) co:n nerosa .e aml(lo., e foi ,hospedar-se ao Presidente da R~lJú!>~lca, o exemplo não podem votar, embora tenham
[';,"1>$ 'instituições republicanas, !11:rend,) num modesto hotel, onde veio a fa~ é .perigoso _ pode aparecer alguém 1L1nvl0labllJqILde Inerente a, ésse
r,:;.'~apal'(~cer o vinculo eo sltfrâ~:1\ que Iecer, sem confÔrto eno melo eleIque apl'eSente projeto InStitll'ndo o mandato e as vantagens tinanceirlLO
, ea alma, o espírito das instltuiçêies. nmarg,urll8, pouco tempo depois,' 'aICCnselho Parlam~lltar para aproveírar dos subsídíos ;' '
,;, ,V, E:<u,fr.z multo bem em ccmba- ex-Imperatría do Erasll. D~lJm"aose Sena:101'es que nãof-orem Afinal de contas, é.,1usto que:se am-
", 'ter mais êsse novo privileglo. O as- Poderia aduzir Inúmeros outros reel~itos.. pare, que se dê posição de relêvo

pccto P-."GSpel que tem sido examiná- exempios para concitar a "Nação[ O Sr. José. GlümaraC8 - Qaeria, aos ex-Presidentes. Até ai, eoneor
, do, de merecerem Os ex-Pres1d"l1te M br::slleira a meditar na orgia, de reportando-me à noticias, que V, EU do, Mas, nós altos cargos que lICa
""RePúiJUea amparo, êste pcdeeín ser gastos. As verbas de PeaIlOal abscr- dá s6bre o projeto que cria aposenta- bel de citar,. hê. posições, hA eons
',atlngido de forma dírerente, como vem quase todos os orçamentos, não dcrla para DepUtados, taz~~ um ape- tantemente vagas. Que a , Câmara.

' OUtr06 povos têm feito, compro'li· só da União, mas' também dos Es~ .ío aos que flcam no sentído de q1le e o Senado racnrn uma lei d9.ndo
dências que atendessem à shuação tados e Munlciplos, ,Municípios Mo, incluam no projeto os mandatos es- preferência a êsses homens, para
PllrticUlro' dos presidentes que,pe:a 81'S. Deputados, que estão vivendo taduais. a fim ele beneficiar a alguns aqueles altos cargos,' existentes, em'

,sua, atuacão, pa:a pobreza - que quase exclusivBnlente à ciista da que saem. razão da:; altas posições e dOll ser-
, aliâ!l será sempre de louver naqueles quota do ímpõsto de renda que a Viços prestados, em vez de o Poder.

que ocupammo põsto supremo tia União lhes enVla anualmente Nas ,O, SR, ARRUDA cAMARA - Sr~ Executivo ir procurar, comoédo
NaçlLo - estiverem em condiçues de l'cpresentações especiais no Eherior Presidcnte, aduz-se argumentos de hábíto, afilhados" que pouco ou ne
merecer ajuda do ocvérno. são as mais lUZldillS e numerosas, dar amparo material e moral aos ex- nhum servíee prestaram à Nação, OU
'O SR. ARRUDA CAM.:\R,A ,- Os escritórios eomerciais, sinecuras residentes pobres a fim de que não que apenas devem seus cargos a li-

Abordarei o aspecto que V. Ex~ traz poll?uclas e improdutivas. cuide-se fiquem em condição demasiadamente g(1~óes dos laços de famUla, de ~,m1-
eomo exce.ente colaboração ao meu de ,"do, menos de poupança. humilde, zade ou de Influências eleitorais,
cIlscurso, l\Tas, Sr. Presidente, a A.' agora h' • 'i 'lê Este argumento uã.o tem a menor
promóçâo militar no Braon la até ..e ',lIV1a pO.ICOS pl v. - procedêncía, o melo de ampara,r ao, O Sr. õorrêa da Costa - V. EX.'

" ' ' d I d d"···' ,glOS nos meios parlamentares "Os d • dA ._- dO posto e genera e lVlsao ate Deputados não têm pensão não' têm velhice ou mesmo a mocidade e ex- se referiu à. críação esses po6W1) e
multo pouco tempo, Como que para salário-família não têm' pr vídên residente da República, no caso em conselheiros da República, apreeian
lupnr o marechalato, d:Lr uma po- ' , , te 'tif .e I e." que necessitem, não é criar novo 6r". do-os sob 'umvaspecto que não me

,lição de relêvo aos nossos ilustres ~;" n~d ~~ griA I~:~ões, nao têm gão dispendioso para uma nação que parece seja aquêle estudado e Vi-
:cabos de guerra, aos "enerais mais ,o,sen .,01'.11., ," 1:lS, porem, aI·, " t sado pelo autcr do proja<A. V.........' "guns pal1amentares Ingressaram pela arcll. com tais ônus, queJ.. em no ~... "...
',notáveis pelas suas quaüdadss de eí- p' I ' '. seu orçamento um déficit de,cêl'ca. se ctreunscreveu ao caráter, ,de pen_dBdã06e de servidores da FALna, o rlll1e,rll ~~z, se n"o e"tou engana- i el' U - N- '
'Govêmo brasileiro criou opôsto de do,. na H.~tlÍr1a do Brasil, embora de 30 bilhões; 'não ócrl(\r sinec'll'as, slon stas esta: ••açao. " ao eoncor
'general de E::érclto e corresponden- merecedores que .SM! pelos. serviços pensões vitaliciassem trabalhOU', st'm do com V, ·Ex.~. Permita-nie dis-

"'tes nlUi outras armas. Posteriormcn. prest.ados ao Pa18, no regune das que êsses homens eléent. l1au'l ,em ero- cordar. O que se quis relLliZar cam
te, atendendo aos sen'iços excepcio- pensoes especiais. ca a não ser uma prolJlemátwllllção êsse projdo foi, no contrário. dlgma

n~~ ,pre~ta~os pel~, Marechal ~as- DJ,z-se, ainda, Sr. 'Presidente, que de luzes de e.xperiéncla"porqu3 Il~uitos ~cã~r c~nc~~~~ã~o~06V.ex~:st::~~ê
c:ah;nhas d" Mora1~, a. ConstituU1te por ai já se cogita de um projeto de dêles Vivem em regiões longlrlquas e
de 1~,5 _cnou. o posto de marechal ap:lsentadoriados Deputados, dcpOls nem sequer Virão aesse.s sessões, Não ésses homens sejam ,relegados ao
que nao eXls.e nos nÇlssos quadros de 10 anos de mandato me anima qualquer incllsposiçáo lla ai)anc1ono, como até hoje tem lLcon·
ml1ltares, era. concessao honoríflca • República e para com o atual Sr, tecido nesta República.
- posto de, mareChal honorário. O Sr. Frota Aguiar. _ V. Exilo. Presidente da República, antcs, t~nho O SR. ARRUDA CAMARA '__ 'Que
:Mas que oeOl'reu? De mansinho, o me permite? por êles sl'andes silllpatias tl de to':os sa faça lUesmo como nll. ltãlla, que
macher~lato penetrou por tUda' par- O SR. ARoRU'DA C}.MARA tenho recebido provas de estil1Ul. e 00' criem lugares de oSelllUlores' vita~
te, HOJe, e,stamos p.um ,pais cheio Quando terminar meu pensamento. conslderaçâo, Mas se a,credil;<) até que lidos. se quiserem, mas cargos de se..

,de marechms, E nao há probabill. ' êSBes varões illlStl'~S se sintam IlU1Uilo nadores que trabalhem.. • '
dade, de diminuir êsse número. mas Há. pouco, collatendo li emel1Cla situação de v~xa1l1e, de conSil'ai!gl- O Sr, corrêa.lla costa - O casa
antes de crescer constantemente" constItucional, dos Conselheiros,;lm menta, ,em serem u'ansformadús, de não é de senaelores.

Diant ,d t di" nobr,~ representante d~ P"rnambuco homens de bem, de IigurllS Ge relê"O SR, ARRUDA CAo.."\fARA _ .. ,
gen r Ue ,.e u o sto, VUlgar120U-~, situou a questão nopllUlo dadesl. vo, de astros de pl'1;nell'a. g:mdt:~e., que exer"am essasfunçõcs, que pres.
é Jea z~u ~o majherll.lato, E nao gualdade de' tratamento, Enquanto porque ocuparal!1 a suprema. mabis' tem serViços., "
.!le recoe~~a à i!-ra~ ,que em bl'eve Ium Presidente da República que tratura" da Naçao para OCUIl::4rem, as O Sr, Corrêa· da. Costa,' Eles te.
c:ril\dor~ do n~;~ggil~~f:~ c~reC;::~~n: Iexerceu o mandato por 5 anos: 'ou ~or ~~~7J q:r~e ~eJl~~s,s~~rc~:~~~~; rão. assento. no Senado,c';;o conse
Jlll1UlllFa::sh, noscntldo de criar pouco ma18 de um ,ano,. cu, I!,lvez, Tribunal Militar para 00 Ex-residen- lhelros, mas s;m direito a yoto, Nlio
.Ig~a COIsa acilna de marechal. .• por unia de~l1a ded..as, e c'Jnstlt~l~o tes militares no Tribunal da COl1tas podem ser ~o.ad06, n<lm têm outrM

SI " Pr,esldente" resumindo éste em pcnslolUSta Vltaliclo da Rep~b.l-para homellS daexpel'lêncla prove"- l'egalias a nao ~er as decorrentes das
lluadlo, que p~d.ena ,ser m.uto mais ca, mvestldo nl.!.ffia verdad~l.ra sme- tos em saber contabilidade ~" em ou- lnIunldades pE\llamentare~.
amplo, é-nos .Llcltodlzer que o Bra- cura, sem funçao nem OfiCIO, rece- tros setores da ciência. humana A'~;jm O SR, ;All.RUDA, CAMARA - E
11l. ~e está, tOI·nando ~ repúbliea dos bendo ospl'oventos de Senador .df.\ se amparariam dignamente é:sselo "ho.oS subsldios. Quer c1Izer: não, são
~~vàlégIOS, ddas ex~eroes, das libera- República, podendo ainda, acumulá- mens. Lembro-me deunl fato ce on- nada e nada. fazem.
c:~es e o ~a\'!>rJt1Sll'\o. E a mar- los com os,da SUll.Teforma, ou da sua tem." No Brasil, há, essa tendência 05r, Correa da Costa -- :NãO quea
tercel~ar~o, legune .das~astas da aposentadoria, no caso que os possua pllra!l111parar os homem; que prcss- ro dizer que sejam pensionistas, .•
de .80 epubllea. Nao ser~a o caso um Deputado-f..1 citado.;) Ilome d~ tal'am serViços ao Pais. E' de outcm 11 O SR. ARRUDA CAMARA - Sâo
lito.c°nvojcartnos povo, gOVemo, mi- um mas poderiamos citar mmtoOll lição de Cristiano Machado aue dor- aposenta,dos ...

~es, c VIS, parlamentares à aus' b 1· De d ' d ' , • , • ,
teridade, ao ,'sacrifício e à ..; outros, zomo o no re co cga o oro, rota o numa eleição, ,homem honrado, O Sr. Corrêa da Costa _ o •• mas
Os povos só se levantam ,,' rgnuncla, Mendonça, como Jose Augusto, éste probo e dIgno, foi designado pel"" Sr. deve-se levar em conta a experiên
erguem, s6 se reconstro~ se so: exerceu e aquêle ainda cli:el'cendo, Getúlio ,vargas, em seguida pa'·i: uma cia, que têm no manuseio da coisa
dinho do sQcrlficio e da re~'? 'l: talvez por mais de 40 anos, o. manda~ das maIs importantes em~a.xa~us do pública,
A Alemanha arrasada' pe'a ~~c , to conferido pelo povo ao sall'em das mundo a do Vaticano. Nao hâ aqui, O $R ARRU'DA CAMAaA _ O
é hOje uma 'das na{}ões :naJ 'rt~:s Câmaras não têm direito a um lugar desprezo ou hostilidade para as' que caminho' não éprem1ar a eJlPCrlên
e ~orosas do mundo, graças ao seu nesse Conselb(). ocuparal~ altos lugll.res, O que pro- cla com uma sinecura" eom Bposen-
ESpírito de saerifielo e trablLlbo. Mas o lugar vem nl o precedente pugno é que no COllselho de Econa· tadorla, mas levar êsses homens ,aos

O ' d f" 'nlla, no Tl'Ibunal de Contas, no Su- altos postos n que me referi. Se
,mesmo. se diga da Fi'ançll e da Sr. Presl ente. ~ ..~e~ma orma que premo'I'ribunnl, de Justlçll.. no Supe- quiserem criem mesmo o conselho

;~a,. naçoes, CUjos cidll,dãos tive- o marechalato,honoral"lo se c~nstltul r10r Tribunal Militar se dêem luga- da RepÚblica, mas dentro de moI.
aacl'!fl;foC. espírito .de renuncia e de numa verdadell'a onda "de ,malechals~ I'es a êsses homens ou onde êles re- des juridicos que se campadeçam

O Sr Tri8tã da mais tarde, por um PllllClpio de 16 almente ,prestem' o concurso de sua com o.s nossas tradições, ao menos,
RÚSsia 'era o °al Cunha - ~ gl~a e de sistemática, o co~elho ciência, de seu saberjur1d1co e em- do tempo, do ImPério. Que se crie
hoje é nnção pd~s ~o~Il~~:á~hals.ll: tel li que!, eslen:~ ~os ,Gove~~a· prestem as, luzes de sua experiência, talvez o ,lugar de senador vltallclo,
bom' a gente atentar nisso . resd e qu Çs llOSd' r el Q~, ta~lnara~ l'ecebendo o dinheiro da Nação, ,nl\o mas de senador que, trablLlbe, que

• ta os e ena ores lue er como pensionistas inoperantes, mas el\erça suas funções.
O SR.. ~UDA •CAMARA _ os seus mandatos, E a.melhor demons como trabalhadores de fato, 'oferecen"O Sr. l"rota Aguiar- :l!:' o saudo

Mas, Sr. PI'esldente, ~ao nos faltam tração disso, ,Sr. PreSidente, do perl- do sua colaboro.çãoem postos ja sismo, ••
exe~plps históricos desse espírito de go cios precedentes neste Pais, é o exilltentes, o que não importaria. em O SR. ARRUDA CAMARA __ Sr.
~~ncla e o de sacriflcio, Todos c.o- que se vel'íflca, em ~Igumas Assem· despesllS novas, Podem os Srs. Depu- Presidente, outro argumento, antes

e em, ~~lhor do que eu, aquele blélas, uma das quaIs acaba de no- to.dos estar certos de que êsse Come- de entrar na' análise do parecer da
~iS~~ê ~o ;;:-IIj1I?C{adOr Pedro n. menal' 59 novos funcionál'los emcar- lho mais tarde se am!lllaria' os Con. douta Comissão, me impreSSiona pro.
àecretou

r
~ c~~d~~o dda ~PÚbl1ca gos l'ecém-crlados pal'a .Deputados selheiros precisarilLl11' nll.turalmente fundamente, No regime pl'esiden.

contos para o ex-mona~eac ~talmil que fre.cassaram nas elelçoes e para de assessores juric1lcos dedatilógra~ clalista. o Presidente da RepúbUca
se e viver na Europll. nWl1a p051~~~ os seus parentes. E no longlnquo :::~- tos, de secretários, de' caros, de mo-é, nll. verdade, um ditador., A nIn·
condigna com a. Ui' ,li tado ,de GOiás, um Deputado, se ....0 toriata.i, pnrque slo homens que nãO guém dá contas de suaS respomo
Segundo ReinJoe a d't;:.:n'l:'JPfll ro me engatno JaIt E1itreja, jAaprt!llen-poderão a.nd.'ll' a pé, Entimdentro ,bllidades. O aspecto dessa ditadura
anOl, t;la 2l'l4iol'~ nação da A1n~lg: tou, naságuil!l dêsse proj~to do Con~ em pouco, crlar-se.la um c~rpo ,es- a.grava-se e aumenta com es:sa a~o.
efoBul. O ImperadOr reew;ou o selho ~a. RepubUell., tambem um pro' tranho, burocracia. novll.dentro do sentndo~ia de Senadoi'es inV101ávc18,
gesto do Govêrno' Provisório e tam_Jeto cliando o Conselho Estadual d.e Senado lia Repó.i)llca, . Porqu~? Porque sai o Presidente
bém a pensão, o auxilio oferecido Golás destinado a acolher, com os ven· , " , ' da Republlca e, em vez ,de ser um
pela Nação, brasileira Chegando a cimentos de Cr$ 26.000,00, 08 ex-oo· 'Jtete, o, aspecto moral daquest4o. cidadão como 08 oUtrOll, é de" JOSCl
PortUgal, o rei D.' Carlos, seu, so. vernadores de Estdo, os eX-Senador~ Não, me, parece t'eboll ética. crla- um Senador honorário e vltallclo,
brlnho, ofereceu um' dos pliláelos oIl ex·Depu\ac1oi! F'ederals e Esta. rem-se êsses lugal'l'.B de Conselheiros com tõdas IL8funçl\es e prerrogativas
)'eaIs para que se installl8Se com sua duais por aquela unidade da Pedera- que nlo sio ConselhelrOll. porqu~ o de Senador,men08 o exereleio elo,
:tamllla, Mas, nobremente, temendo ção. Conselho não cxistt.'; que não são mandato.
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PSD.:r

Bahia:

Aluisio de Castro - 1'50.;
Augusto Víaea - PRo
A:r.iz Marca - P1'B.
Dantas Jú11i.or ..:. UDN.
EduardciCatailio - PTB,
Eunáplo Queiroz - 1'5D.
Hlldebrando dé G6ea -,:1'5D•
Lafayette.coutinho -'UDN••
Luiz Viana - PL. .
Nita Costa -PTB,
O,távlo.Mangai:Jelra.- PIo.:
Vieira de ~elo":" PSD., .

Esplrito Santo:

Napo!elio Pontenelle

Rio de Janeiro:'

Alberto Tôrr~a ."':'.UOl'l'.;
José 1'edroso ....;1'5D.
Prado Kelly ~ UDN.. .
Tcnório Cavalcanti -UDNOI

Distrito Pederal: I

Adauto' Cardoso - UDN.;
João Machado. - PTB.
Ll\thero Vargas...,.PTB.,

Minas Gel'als:._

Blas Fortes - PSO;
Estcves Rodrigues - PR:
França,; Campos - P5D.
Geraldo Mascarenhas - PTB.·
Milto~ Campos - UDN. .
RondclO Pacheco ... UDN •.

São Paulo:

Artur Audrá - PSP.
B'ltista Ramos ..,. PTB.
Carrnclo O'Agostino - PS~.;

Carlos Puiol - .PTN .
Cory Fernandes - PSB.,
Emílio Carlos - PTN,
Fcrrc!raMartil';s - PSP.
Frota MorcÚa - PTB.
Herbert Levy - UDN.:
Horácio Lafer - 1'SD.:
Ivete Vargas-PTB.,;

.João Abdalla - PSD.,
LoureIro Júnior - PR1'.:
Luiz Francisco - P8B.,
Maia Lello - PSP.
Mário Eugenio - PSD,
Monteiro de Barros ..,. PSP.:]
Pacheco Chaves -PSp.,
Queiro~ Filho - POC.
querino Ferre!ra' - UDN'J

Goiás: .

Fonseca e Silva - 1'5D.:1
. Nicanor Silva - PSP.. é

Mato Grossol

Júlio de Castro PJ"to- UDN.
Mendes Gonçalves - PSD.,
Phlladelflho Garcia - PS.Q.:. .

Par~ná: l"
PJr.man.Neto -PSD.:\
,Heitor. Pilho- PTB. \
LUI;Tourilmo - PSP.~\

. Rafael Rezeude- PSD.tl!

I

os

Amazonast

Antunes de Oliveira '-:- PTB.,
Manuel Barbuda- PTB. f

Pará:

Armando. Corrêa ..;.. PSD'.,
Gabriel Hermes - tIDN.
Jolio Menezcs- 1'50. '
Lob1\o da Silveira - ps~.;

, ._ I

Maranhão:

Antônio Dino - 1'SD.
Clodomir Millet -'psi?:
Lister Caldas - PSD.
Newton Bello ... P5D.:
Renato .Archer- PSD'J

Pi~ui: ,

Hugo Napole:io- PSrJ'~'

José Cândido - UDN., '

Ceará: li
Aci'ail Barreto UDN.:
Adolfo Gentil - '.JSD,
Alfredo' Barreir"- - UDN.
Carlos Jercissati .... PTB.:
Ernesto Sabóia - UDN.
l!smcrll1oArruda - 1'81'.:
Francisco Monte - PTB.J
Gentil Barreira - UDN., (
Lins CIl\1alcantl - 1'51'.,
Virgl/,io Távora. - UDN.:
Perilo Tclxeira - UDN'J

Rio Grand~ do Norte: I
. Alulslo Alves ... UDN. ~

DijalinaMarlnho":" UDN.:,

Pernambuco: >i

Adelmar Carvalho - 1'50.J \
AÍ1t6nio Pereira - UON.:
Barroa.· Carvalho - PTB.
MerAdlo dI) Régo - PS~é

DEIXAM DE COMPARECER
SENHORES

Flore. da Cunha.
Broca Pilllo.

.....:.. v'-o& ,atn.v611 4e. HJàtón8;.,s'r.·.. ,pt.Uld~n. te.'·,..•&1. , ôepütaidD:l, ' ..IÍ.8., ·'.íiCiôí .pCe'.-:"- 1;'•. ...:•. ;.,,"1•• '- J é M c.I 1 ' p'SO' ,, -. - ia ft40 "'t ' , ' _ ,lO, • '- - os a e .,,,:-,' • : '.O Imperador I)1oolec no a_ nan. acre~ o, Ie. prOllles os DelIH. 416- e parlalilillitares desta Oua. PrClD1ll- J d C TiSO., o IriiPédo e Inelo, ded1c~r-aet. m1uh~, .mala.,·tarde será,.dUicll traçar terei voltar "A trlblll1B paraeXami- osué: e astro- ,P B.
agriilu)tlira. lI!" liortal1ç1ll, nas suas :I',co~lgW'il.9Ao exata, da, regime; de nar o' Dapeoto ~uriellco-conatltutc1p- Ney Mll:~anhâo -:- ,PL.
granjÍlolJ•. 110& s~~: Jard1n.B. . Telnoagovêrno ,do l3raSiI, PllÇO & mecllta910 n~ ~ P.~o, ",luz do parecer. do Nilo Coelho ... PSD.
aqu1hDmOM. comoWences1J.u: SrAl. d~. I:IQbres ,parel;;pan. 6ue ponto. nobre Deputado,GUltavo Ca~noma; Souto Maior -PTB.
qu.. de1Xanclo a supremo. mas!&tra- Atendendo ao pregA0 do meu !lWltle qUe.•embore, seJa,brllhailte, como silo Armando Lagea- UDN.:~
tura4ll Naçlíó, voltam para sua ter.- oolega, ;A~réllo,. Vl&nna, .serla ,multo todos, os seUIÍ .trabalhos. em alguns
rapará.seli trabalho, para a· vida mll1s . agradável. ser ouvido, embora' luaares 6 cav1Ioso·e sofista,' Alagoas:
d.OcÍU!lPG, a ..flm .do viY,er entre ,ooom ml$aparça.,ciéncla .0 os meus ,O Sr. Aurl!llo Vlannll·-Permlta· José Afonso ....UDN. . .....
povo, entre lIUf\ gente", quando .nvlrA.o ~~ucadQe conhecimentos CNllo apola- me. Queria aproveitar .aoportunlda- Segisnando Andrilde _. 00'·.N'""
querem, como Artur Bernandes.. .....) numa sllllllAo em que,msemos, de, para ,conrratular-me como Depu. ,

ara ,a OAmaraou, para, o, Senado. pelo menos uma 81al.l1tencla regular, tadoCapanema pela sua nomeaçAo Sergipe:
~traws,da conflllnça40,povo, a .queo sr., Chagas ,Freitaa -Fazemc~ para Minlatrodo .Tr1bunalcleOontas
bem. serviu lia presidência. um ap(!lo a V. ,Exa. no sentido de qu." segundo ouvi d1zer, foi feita Pelo leite Neto -,PSn,
" .; ", VI . Nobre qUe continue ,na segunda-feira SUB atual. Presidente da 1l.epúbllca. paz ~uiZ Garcia - ÜONi; .
O Sr. Aurélja:.,. =-Vossllo mllgniflea ~lI.Çlp. "., ., " justiça A sua cultura i Esti &I u'a

Deputado, desejava . ato nAO o, .SR. "AHllWDACAMARA - maneira eleapl'oveltar um brilhante
Excelência. que, 'p~10 Reglmen. o DellB&rte,. ponho. o .caso DIlIi, mãos do parlamentar, que foi M1nl.stro da
estando presel).tes 20 DePutad:,üa.o nosso eminente c caro Presidente que !lclUCIÇiQ por multQs anos da11l!o-lhe
Prellldente poderá encerrar as. decide, sempre com sabedoria e com um CariO to, elevado eomôo de MI.
seu preciOSO discurso.. cM&À:RA elençAo as, queatOea deol'dem le- n1:Itro.· do Tribunal. de Contas.

O SR.•. .ARRUDA ' vantadas nesta casa.. (Muito Jlem).O Sr. Frota Aguiar - Que o Pre.
:Bonelade de V; Exa..· O. SR, PRESII>EN'I'E ,""",CR,ar.lcrl s!clente Mo·"se esqueça dos demais

O sr Aurélio Vianna -,~; •• estê, MUZlI1T - All'adeço J\B palavras. 49 que nAo foram reeleitos. ;<8Ll08)
, Idoól'1'5 ou la· DePutaclOS. no~re Deputado Sr. At'l'Uda Oâmara O sa...ARRODA CAMARA,... Sr.

1l1!l~~~~:uJe fa~tàlÍtlcoo que acontecI!. e reporto-me. ao.. aeglmento ,.para Presidente, por· ora era o, que. tinha
..... ' t pais na c..mara .aceitar, a., lncumbencia que me dá, .... .'" .;! .. , •.

no lllome~:Od'.~esp''r~tend~-se.refoni1llor por tsao que realmente ela 6 faeulta. . O !l1l. ARRUD~' CAIIAU:
dos Depu.... os. iXaI Nt.o Uva ' .. '.'" .
1Io,.oonatltuli;ê.0 11. toque ele ca sus. . .' . ;. ..' ' a. d1zer. ,(MUito bem: multo bem>.
dlio,llue o projeto é.suma:teeí.uero DlI o art. Mdo Reg1ment?: . OmPRESIDEIfTE:

'pll1to. j6, agora, porque . "A' '. A.' O"": ' 6' .A··· . ' - .. , '. '
oreneleros.Jlue. o 1maglnaram. Dese- . ·.sess..o.... ._.aras puue· '(&amerl Mazz1111l,-O tempo de
Jarla que V. Exa. permltl8se &O Pre- rA ser levantada antes de findar acréscimo serlireservado: a V. Ex'.
1l1clente encerraro.s trabalhos de bos.e~ aho;a a ela des.t1nada .nestes na:,próx1ma sessão. (Pawlcsl .
para que aCâmllra.. ,tilda" a impren caaoa~ Atendendo 110, que ,não há m&I/l nú.
&", os ra.dlal1st9.S, pude~sem ,OUYir o UI- quando presentes aos de· me.ro. ,para .prosseguil' a dlscUliSlíO.
reatante, das conslderaçoe~d~~~~~: bates menos de vinte Deputados". levantá ~encerro asesslioi mo.rcando
Exilo,. durante os 20, ou"u ' ...:: . .,.. ' . parll a próXima sessl'io, 2.' fl:ira, a
q,ue ainda lIie restam. Não ~ que eu Aa:ilm, quando hà essa COllcorrêncla, segUinte . ,
ellteja dese~oso' de, sair, pOI'que,fl- poderA. ser levantada allessiio. , . ,
carei Íl.l\ul ,até, 7, 8 ou 9 horas da. ~: O cÚ.scurso que V,Dca! estâ f~zen. O 8R: PRESIDENTE:
te, .prinCIPnl~e~tebO:VI~:~ ~c::aou- do, pareee·me que' já está ehegando Vou levántar a sessA.o.
celenclB, masV Exilo. está expondo à ao, seu; término, segundo li. própria
çamo que , . ~., cronometrageln.Restar1a aVo Exa,
l"ação brasileira,' dÀM.Á>RA'" multo /iloucotempo e. o Pl'esldente

O SR.. AJRR,lJDA . d e- da Mesa' também gostaria de poder
Nobre colega. V. EJell..está sen o g continuar ouvindo V. 'Exa. n1iofOS.
lIer06O' em excesso.. . sem ,,00 restrições regimentais.

O Sr. Chagas Fl'eltas ~. verda., ..·lDlailte da·· O!lorrênclll., .parece que
delrol .' " me~or fÕla..V, Ex~. concluir a sua

O SR. ARRUi>A C.\MARAoraçao. porqued1spoe de apenas me·
Estou aqUI.dizendo coisa que ao mU1- uos de 10 m1l'iutos. para. isSO.
tos nlio agradam. . O SR. ARRUDA.. CAMlARA

O sr..CltagasFre!tcs - MBliasra- Obedecerei.· Sr. Pl'e~!dente.. il. .decisão
Clam à NaçA.o. de V. !;]xli.. Passarei a analisar bre

vementeo aspecto constitucional.
O SR.... ARRUDA C&''\U,R,A. O nobre Deputado Gustavo capa-

E' desar:radável dizer coisas que nil.o nema, quo é, sem· favor, Urna das
a(,radam mas a.ss~11l pr!Jced?, p.orqu~ maiores- cabeças ~stePals,. declara
o .dever n6-lo Impoa. So por IS~1l ~s que o. que é opol'tuno Indaga.r .é sc
tou nllo tribuna•. embora. nio seja jU- a proposiçãoáo Senado destrói ou
r1sta. nil.o possua as luzes dos nossos tende, de qualquer modo, a a~olll' a.
em1nentes constitucionalistas, nem Federação ou a República, ..
tenha. li.' ousad1a, de pretender mocll-. O Sr. AlonsoAriuos -'- Sr. Presl·
ficar o pensan101üO de quem quer ,dente, 'peço a .palavra pela ordem.
que seja. O SR, PRE'SH)'ENTE - DOU 11

O Sr, Chagas Freitas - Vossa. palavra, a V. Exa.
E1;celêncla. está profel'lndo magm· O SR. AFONSO ARINOS:
fico discurso. -,O SR. ARR'UD.o\., CAMlA1l.A, - . '(Para .-z:m.aquestao-de-ordem
Obrigado li V, ~a. Desejo apenas Seln reVlsao do ol'ador) - SI'. Pre
trrzerà . Casa a cxperlêncla· de um sidente, .sendo acultado, pelo Regi.
bo:nem com cerca de 30 anos ele vida mento, requerer-se a pron'ogação do
p1l1)llca que conhece bem os homena. tempo do orador que' está deb~.tendo
os costumes, as normas. os prece~en- emenda constitucional. pergunto a
teso os prlv11égios da nossa·RePubl1- V. pl(~. se poso requerer a prorroga
ca apresentar aos nool'l)S pll.l'CS su- gaçao para li sessáo de 2. I) feira do
gestões e argumentos demonstrando te~npo . do .l1~bre Deputado A1'ruda
(lulÍ essas meCl1das pedem impol·ta.r, Camar!!'. Isto e.da meIa hOl'a a "ue
num momento como êste. em .. modl- êle ter!3c1lrelto. caso fosse concedida
ficz.ção radlaa! e pl'o!und . que vai a prorrogação;
c.ltcrar de algum modo - embora asa. PRESIDENTE - V. Ex~.
nê.o chegue a destruir ou tendera pode requerer e tenho como reque
desUU1r a RePública, como disse o rido;
nobre Deputado Gustavo Capanema. O. SR,AFON~O ARINOS - fi!uito
S Exa demonstrou que realmente obngado. (MUlto bem).

llo • emenda não destrói a RepülJlJl'a, . ,
nem li Federação, Demonstrou o que O SR. PRESIDflNTE: ,
nlo devia, não demonstrou o que Em votaçAG. (Pausa) Aprovado.
era mister. Provou deumis. Mus. aos
pou~os, êsses Institutos vão .abastar- . O nobre orador prossegue com a
dando, deturpando,. deftõflgurandO 110 palavra e dispOe dcar'.s .mela hora
:República. l\ democracia, naquilo que para. conCluir, nesta sessao de -se
ela possui de substancial. Vão-se gunda-felra.,
cd1ando êsses apêndices, essas trau- Neste caso. eu prefererla, se a V.
sl~nclas. essas acomodações, e, por Ex~. Ilprouvesse, continuar .. o .meu
fim. fica-se sem saber o que seja o Cli8curso na próxima segunda-feira
SrBsll, mais tarde _ se uma Repll- pelasraz6es de cansaço. de facllga
bllca, se uma monarquia. se uma queV. Ex~.i Sr; Presidente, cona-

,ArIstocracia ou regime ele C:Q,i~.. taH no aembllU\te doa nobres cole·



.D'~R'O D,c>,CO~QRES,S()~~~C'ONAL, ,(Seçlo J)

VI!
O SS" PRESIDIlNTE:

• ~,segunda dlllCussll.odo Projeto letra -J)". ezue enve1beceJJl em ,cin1lIsões.do COJllp'llIlllO e de debates 110
, 12,9'3, 851-A.'cle 11958, que dá, ':novl'l 'dll.ma\qlÚllaesão- mlUldadoapara cnsit, plénárlo 'durante .mais de' dois' anoe,

i redaçAo aos H-2.9, e 3,9 do art. 8.' -remédíos caros, de t6nieos 'cardlacos; De'surpréll4, de ·toi::a1a,.ub~réptl.
ela Lei 12-9 2.642, i:l~ 9, de 'novembro de assistência médica continuada, clomente, escOndldomente.. clanfl.f!!itl
de 1955, sóbre eonc.ltsopara 'Pl'ocura-' 'f;c:u~do com um mlnimo de vpnc1: namente,aCàmnra aprovou uma

, dor ,da F'allenda Nacional. (Rela"tor: 'Dlenros e pcrdendo, munas 'Iê::cs, Bubversão:.• ,<Tumulto noplenárlo.
, Sr. Joaquim Duvall. vantagens de com1.ss6es'ou de lun;óes AnoluMS e não apoiados);

, .", " - ' gratifIcadas. , ' O' "'SR-PRESIDENTE - Peço ao
9.. - PrilUelra díscussêo do ProJet~ 'Acredito que grande parte da Cã- " , • , ' " '

n.v 926-A, de 195.6. quc,l'cgula a pro- mara nãoesuvesseeíente destas ú- ncbre .cradcr concluir sua orllÇão, por
fissâo"de .uorretares -de 'seguros; een- tlcularidades e' é razoável', que 'a~slm que. o tempo esttl. esgotado. peço aos
do ,'plU'ecerez: com substitutiVO. da o ,fósse pois aqui se' encontram gl'an- 81's., Deputados não mais lnterrozn
l?óm~l!-3lio dc C().?Stltui~i!,o e.Justlça; des f_~zendeiros, grandes banqueiros, pm .0 orador.
t:lVOlli.Ve:. ao mc."mo. ~~.coml5s~o de grande~ Industriais, grandes homens "O SR. XAVIER D'ARAUJO' _
F1l1a~Çll~, e,.~0}~1 em.n.la. ao, art. 10 d~ negocios, que não sabem o Que é a ,Aprovou, n Cãmara," clandestlnamen
c:;o clito subStit~dvo, da Co,mssâo de VIda daqueles que a dedicaram' por te ' (anolados e nao apoiados).
SegurF.n;n, Na~;;m~tl. ,~Relll,tores: .Sr5. Inteiro ao serviço públlco, ao serviço :O.SR, PRESIDENTE _ Atcilç,ãol
Raymundo .Brlto, Cha_baud Biscala e da. Nação e sofreram 35 anos de In- OS, X 'e d'Aradjo estãcollUI pa
nosêFerrclral. " sultos.de .injúrias;' de humilhação e, ll\vr~: p~~~ r aos nobres' Deputados

10-Prin\eira díscussãcdo Projeto 'ao fim, sao aposentadcs com venci- não perturbem a conclusão de seu
n.9·2.~69, de 1~57, que prolbe li \lar- mentes rldiculos. . discurso, por isso que o seu tempo

Levanto a sessão dcdgnaono "ara a .tici:pa;:/io em luercs tle autarquias; A disposição COl1stltuclonn.lque rc- está e~t:otado.
próxima SO~i1nda.feira, dia 12, a se- amdo pareceres: com emenda, da comenda a revisão dos proventos tia ' VIER D'AR'AÚJO
, . I Comissão de Le:;lsJa;áo Social, ~,fa- Inath·ldadc. por ocasião dos, aumen- O SR. 'U, . -
Dum c: O DEll DO DIA vorável àmes:na, da', Comissílo de tos de vencimentos elli virtude ria cl'le ... apressadamente, açodacl!mente,.. ,

, R .: I Finanças: (Relatores:;_ srs, Ivan da do valor da moeda, velo, como tn): O, sr, Rog~, Ferl'elra - Isto, ,Sim:
1 - D'iscussáo única do Projeto Blchara,e Geol'ges Ga1oao)" ' vez fJ,'rande parte da Câmara saiba. da açodadamente. , O' ._

,.9·4,792, d~ 1058. qu~ concede aos 11 _ PL'lmeira discussão do Projeto verlf!cacãoentãofeita. de que altos P, SR. XAVIER DARAÚ.1, li
,lI'ltlcultores nOrlFlltados da Rio Oran- u.v ., 4.74S"A.:de ,'una, c;ue ecneade funcionários estavam reduzIdos av~n- .. , 11 toque (~e tlUj}bor :o a ~?:n~rioo
le do Sul. Eo.nta catanna e Parané, pcns:\o especíal d ccrs 8.000CO men- cimentos ínrtmos. 1"01 o caso. tJorclarlm..., umu ~ , ,. •
l l1be:t\l,'i'io ~a safl'lL de 19511..59, e' d~· saIs à SI·a. Maria cio Ampar~ Mede1- ellemplo, do Ma r e c b a I EsPirid1ãoJ!.'Poiados e lido OPOU!f~S) •• , 'Peç !lO
~ut1·asprovdilr.clas; _ dependente. de ros Parente. ,viúva. do Deputado Mar- Rosa, alie cometeu oerlnie de O SR. PRESIDEN , - . o

.psrecer i:l~ ccmíssões de Constitui. cos Parente;temlu parecer favorável viver além dos 80, ou dos, !J() ,ano:; plenário colabore com 8 presldênc~~
.. eão e Justiça, de Economia e de Fl- ela' Comissã.odeFin~nn':s. (Relator: e que, reformado hl\ dezenas de anos, no sentido de se manterem ror~

nancas. , 'G.:,GeClrgesOalvíio)";' , recebia sóldo aba,lxo do de sargento, mente os, trabalhos., Solicito, am m,
2 - Pl'lmc!ra dis~uss~o da Emcndn ' 'l.evtl1tta-se a' si!$SaO ê.s18ho- denolR de ter' sido Marechal e Dlre. ao nobre orador conclua sua °hraç,ãjCZ

, Constttuiçso, n. 9 22•.40, de 1958, que ra! e 20 minutas. tor do C(>lé~lo Militar. durante anos porque o tempo de que dl5plU1 a lO

)utorrra o titulo de Conselh~lro da, e anos. Foram estas rallões Qne In- expirou.
Reptíbllca aos ex-Presidentes d::. flu1ram no ânimo elos Const!~!lJntes OSR XAVIER D'ARA'CJO _
RepilbJica, nssegurando-lhes prerl'o- 11 - ER FIATA e lhes ntrairo.m li atenção para o . bversão de quntrodiplo-
gatlvas P. vantagens elos Senadores; problema.' ... uma su I" nte'es-
tendo pal'ecdr favorável da Com1ss'l0 D!SCURSO DO DEPU'l"ADO SE- " mM IOngamCllte, mlnuc o~ame
Es"ecl~l (Dloeu.s"o iniciada) (Ro- l~HOR XAVll!lR O'ARAÚJO, PÓO- Pois bem~ 1\'<01'11, numa Improvisa. tudados. O próprio autor da emenda
latôr: 'Sr. Gu~ta~; CapanelUlú·. FERIDO/NA· 133SSAO DO DIA 8 cãl11 nema~óflca lapoiMm e não confessou da, tribuna que havia tan-

3 _ D'scussão única da emcndn. DE JAmi:IRO DE 1959 QUE SE apo,adosl. ,repito, numa Iml'lrovlSRCão tado um golpe, porque ~bmente cOIl1
do Senacl~ ao Projeto n 9 1 699.D~ d~ ~l1'PRODlJZ POR TER 'SIDO' PU-, demagó!l:ica (apoiados, e m'lo aIJo!a- um golpe' o poderiaCOnscgulr: Pois
1956. qU~ asse~Ul'a 60 % das vàllaS BLICADO COM lNCOR~F,çOES.gfS). b9~Ntda na Il;norê.nclB, do pro- a Càmara, nue nllo reagiU contra o
llJlua1m{'nto existi'ntesnos Cursos de (D.e.N..,do dia 9-1-59. pag; 195. I ema. nanosterlo;mente confessada golpe, vai asora reagir, n!ío, sei por
Formação ôoOficia!s da Escola de 4~ coiunn) gnOrilsl'\cla do prob,ema ... , que razões. e corrigir, a .toque.1e ca1-

Saúde a~s Oficiais do Q.<\.O .• ofl- O SR. ,XAVIER D'.ARAüJO: l~orâ~êl/J;;u~otií~:~~,,;ose"'Yi~ xn e o. toq~edeclllrlm. °dêrr~q~e:-'t;
clals aultlliares. subtenentes, subofl- , ' ~ V Fx' . en" via cometido a toque e c x 't
ciais, e sargentos das Fór~as Arma-<Pal"a encamillhar a t'o/cqiio _ se"~~ ,~a " ',' essa c~rrerla de requerI- l~qtle de clarim! (Multo bem;, lILU. o
das" diplo~arl(>5 em Medicina. ,Odon- revisão elo oma,'or,)' Sr. presld,ente, 1I,~n~I~,,~~tla~S~at~~'tl~a,ra a reserv~,? bem. Palmas),
tolo!,ia. Farm6cia e Veterinária. e dá começo por congratular-me com a ~ , e.l. o. porque essa
outras provid~nC!rs: tendo IJarceres: Câmarapol' haver aprovado a Emen. correria para a reserva?' -
pela ccnst1tl1c[onalid"lde. d':t Comlss'io ela 13. que apenr,s obtivera parecer I O SR. XAVIER ,O'ARAÚJO - Conr.llrso de 2/ EntrãMia~ara
de Cnnstituiri'.o e Justlca: e., contrá- l~yorável da comiss,,~ de sel'\i~o p(J,,·'~r. Presldentp.. n~o estamos aqui pa- a Cla~se In,'c'lal da Ca,l'rell'a
rio. da Ccmlssio de~erVlro Públlco. IMCO e POl' nllln rcla.aelo., rl1 M'!âr 'I'\ten!;õ~s. .,
IRe!Morcs: S"fi. Milton Campos e Veja, V.Ex~ n lltllldade dos dc- O Sr. Frota Anular - SI' V. Ex~ de Taquigrafo-Redato,'
:B~'lJamIM Far?,h).. 'bates: Tnnto se convel'~ou. tanto se p~rmltjr um n,narte, explicarei a rn-

4 -~' Discussao unica do. Pro,\eto discutiu, tnnto se faiou. nesta Cà- zão dessa corrida. lNSTRUÇOES
II,Ç,4,.72.?e 1958. q~te llutor~2a o PO-I01:ll'a e fora dela, que acabou per OSR XAVI R. .' Estr\oabcl'tas"nc~taSecretaria, p210
der Exec\ltt~O a a,brl~. atraves do Po~ prevalecer a ro.zilo: <tllnal, a ,Câmara . E DARAU~O ~ 5 tal' da
der LegislatiVO. :- Cama':lI dr,sD,epu- Inteira se conve:ic~u da justiça do A çdma;a não é tribunal de

1
CO~S~I- pl'azo de cinco ( ), dias. a con ,

tad()~ - o crccl1to espeCial de ,que aqui se pieiteou llà hl'Ímeiro tur- ên~ll'l.s. Estamos :tQU~ para jE·g~l' 0,'- pl','?Sellte data.. as Inscri!;es ~ara "
Cr~ ,3,2'00,n.nn.oo 'lara pa"amento de! 110 da' vatac"o do pl'ojetri, ' ',Ijetlllamente pr~l?0sl!;OeS e nao ll\ten- C(lllcm'so dest!nndo ao !l'Teenehin;ten1.o
e"erC)CiOso~i.n~~s devido aos rUlfelon~-i Qu::.ndo a ~Casa votou 'o' projeto do ções., A PI'oposlcao ~ra demag?g-IC:l: se de vng~s na classe iniCio.! da carreira
rios apos, ,.,a~o~ dn SecretarIa ~a :abono, telltei, com, alguns POUC8S In5.o na sua Intel)cao. nos seClS fIOS. de Taqufgrafo-Roedator.
Càma,ra ~'J8 D"putados. ma, Conlls-I Dcputados, Inu,' tllmente, lazer ouvl1' a I' A proposlç§.o era desastrada. 2 Pod~ráo inscrever,se '1105 têrmos
silo de Finanças). éRelator:Senhar voz da razão. O 5r Fl'otIL Afluiar _ O próprio do 'Art. ,14, '~ 10 da Re.solução no 2-55.
LI'~(l Cnplho), " , . t ri ,,' - 'do> f'"" os inteor,rantes da C!3SSC ílnalda cal'-

5, - Discu~sõo única do Projeto O Regimento sufocava, pOl·ém. os :a,Lor a('nlenr:a~.n30 po - :,,,h,at f f
n.~ 4,8C3, de, 1959, que abre, M Poder Deputados, V, Ex.(\, SI', Presidente, la que ponto atlll~!rlam seus .•elr,os: reira de Taqu gra o, ,·t 11
Legislativo - Càmara dos .:fllutados não havia usado c1::: lilJentlieladeeleque ,O Sr. Arru~a CamaTa - Nunca \1 vr~~ P~nl~{~~c~~õeJat~~~e,e,dOah~~tpr:
- o cr~Cmf' csmclalde .. ; usou ~,gorae permitiu sômente que ~azer de~a.gOgla contra fOl'tes e cvn- Ceral dá secretaria, até o dia 14 dl)
Cr$ 11.COO.000,D(), para pa:;'amento doIos autores de cmend::.. os autores de aO gSl'lUlR eps;';';'~lDENTE N- - corrente.
aluda de Cllsto aos 81'S. Deputados: destaqtle e os relatores encaminllas- " "=, - ao sao
(Da Comissão de Fnançasl. sem a votação das emendas apr'!sM- !3ermltldos apartes em, encaminha- 4. O COllcurso const.ará de 13rovas

6 - Discussão única do ProJeta tadas por ocasião do encerramento mcntade ~otaç:ío, Peco.M n~bre ora- dI) cultura geral e provas técnicas.
n.9 3.148-A. de 19ã7"que equipara 05 da discussão e aqui votadas sem qual- dor conclUlr suas conslderaçocs dell- 5. As de cultura geral compreel\
profissionais de Agrmensura diplo- quer debate contraditório. tro cio tempo que, lhe está, reservado. derão oortuguês, francês ou Inglês,
ma~,os no regime ôo Decre~:I n\lme7 Por cntlsa dêssG ,silGnclo Impósto O SR. XAVIER. D'ARAúJO _ !!ec):'rafia geral e do, Brasil c hLst6ria.
r~,~.178. de 12 de de?embro de 1945, pe'o Re"'imento dêsse es'ran"ula- 51' Presldcnte tel'mmareI L:m hoa geral e do Brasil.
ao aue se vierem li diplomar na for-' o.,' , " • ," h . ~ d' '1 I 'd t· d ' . t'n ,da Lei 12,9 3 144 de 20 de malo mento, desse guante que sufocou !lo ora, o •.!'na o con g.u oesasla o 6. Ficam dis13ensados da p~es ilç;;o

1957: tendo parec'eres: pela eons. voz dos Deputados. foi possivel api:O- êno da Câmara, p~mutlndo ~u! vol- de tRis examcs os taquígrafos que, há
tltucionaUdade, da Comlssáo de var-se o absurdo da E.menda 44, aple- tesse a matéria pala ser reexarn.lU'tdn. mellosde dell anos" já ()S hajam
ConstituIção e Justiça e favorável sentada como moralizadora, quando e reccber o voto mais ou mcnos es- prcstadocom aproveitamento igual
da COmssão de Educacãó er:ultura: ela era. 1;10 contrário diss~, emenda elal'ecldo do p!enário.. _ o supel'ior a 4 (quatro).
(Relatores: Srs, Dias Fortes e Cam- pel'secutórla, emenda que ula. npc- Agora, ou a Cr.sa .anro~a a em"llda 7. As provas técnicas constarão de
pos Verga]). ' ' n~s, prejudicar os pequenos funclo- do Senado. como jâ se sabe, que, um ditado taquigrlÍflco c de uma

narlos, porgue os generaIs, os coro- aprovarâ. til t~rã feito aconf!~SO() de prova de recinto.
7 - Discussão única do Projeto néls, os marechais não seriam por a\le ns t::í\I'Hlrns não nodem f\lncio- 8. O ditado taqUlgl'fíco, C'~m a du-

~ n. o 3.872-B. de 1958. que autoriza o ela prejudicados e, nas classes arina~ nas, ütilmente »ois o 'Estatullo dos racão de lOldez) minutos. será feito'
Poder Executivo a abrir, pelo Minis- das. sàmenteaos sargentos Iria atino Funclonârlo~ ~úbllcos Civis. o, Est.a- 11 velorldade- de 110 11,125 ' palavrlloS
térlo, ,da·, Ftl,zenda, o crédito especial Iglr. O' que não pôde ser dito naquela tuto dos Militares, a Lei de Il1ativida· pc rmilluto. assIm di.strilluldas:, no.
de Cl'$ 7:J6.000,M,OO, para atender ocasião, pode ser dito, agora. de e o Código de Bencimentos e Van· 111. 113, 115,117, 119, 121.123, 124 e

, ao pal;lamento de despesM. t!'J r~nte A Injustiça da disposição dc~tatagens foraln todos os quatro diplomas 125.
exercício. da Comissâo de »lergll\ moralizadora e mais, gl·itante em discutidos durante anos no Conlltl'esso Prllw para decifração, _ ,2 (dUllli)
Nuclear; tendo parecer com substltu- relaçã.o ao funcionallsmo, slvll, !\Quê- Assim. li emtlnda é demag6glca e horas:
tivo da Comissão de Finanças, e fa- les pobres e pequenos funcioná- também, sub\'ersorade prlnclplos Limite de erros - 10% (dez 1101'
"orAvel da, Coml~sl!.o de Economln. destos mIsteres, nas tabelas, de, ex- adotlldos depois de lon~os' estudos nas cento)·
(Relator: ,Sr. Chalbaud DIsCaia). tranumerártos, como os l!act1ló$~atoa repartlçOes especializadas, 12M comls- arau mlnlmo- I (Cinco).:

.,"i:'~,' ,,~' .

,,~~S Sáb.~.10
,,' ".,< ",Santa Catarina:
~h'Adfrbal Silva - PSD.
,;;;,:i" :,Atlllo Fo~tnr.a'-- PSO.,
,;,.y,' Celso Branco - UDN.
~):,'.,:"~'. "', .. ,", ,

l,,' Rio Grande do 5,,1:
:!.;/~'~.

Coelho de Souza :..- PL.'
Daniel 1'''",''0 - PSO.
Croac;' de Olíveira - PTB,
Fcraando 'Perrnri - PTB,.
Joaquim Duval -P50.
ttlcidio Ramos - PL.,
l'btor Pereira -:- FR?
'farso Dutra .:' PSD.

Acre:



S·ábado 10 DIARIO DOCONORESSO NACIONAL (Seçllll' I) Janeiro de .1959 169 ,.

r·, -:. A prova ec reelnto constará.' do com 'ada prova de recinto: ctividin- ':!lrovldênélas necessárias em faoo da '1P:r25 _ Ao Senhor Chde do Ga-
;apanllnmento de díscursos no píena- do-se o resultado por 3. Se o candí- resporlSabilldade. de". func.lonárlos· eto binete Civil da Presidência da Repú~
rio, durante 10 minutos, divididos em dato houver prestado tOdas as-provas Servico Consular., blica. So:>!lclta audlêncl.a sôbre o .pro
"quartos" de 5 minutos cada um. de cultura geral. adícíonar-se-á a No 15 -Ao Senho! Procurador jetonO 3.062-57, que proíbe o. J:orne
Sempre, que ocorrer "quarto" em nota final das provas técnicas li. mé- Geral dallepública. Remete cópia cimento de certificados por protíssro.
hranoo, leitura' ou fala da P;-esldên- dia das. notas de, cultura geral, 'con- autêntica. em quatorze volumes.' de naís que_não sejam funcü:márlos fe~
ela, l·epetir.se-ão "quarto", de modo síderada nota final o quociente dessa todo o processado da connssão Par- deraís, estaduais .ou .munícípaís .. de.
que escrevam sempre 05 candidatos divisão por dois. Se· houver feito lamentar de Inquérito para apuracão actrrto com o art.: 23 do~creto-!l~J
om cada parte da prova, e minutos apenas exame de uma ou .maís ma- de fraudes cambiais e fiscais. a fim n' 3m. de 24-2-38. e art. y. da Lei
seguidos. térías, somar-se-á a nota obtida ou de que sejam adotacl',.! provLdencIS.5n' 1.248. de 30-11-50. (Ref. :CSp'

Prazo pare. decifração de cada a média das notas cbtldas à nota fi. necessárias à ínstauracâo dos prece- 10-58).
·'qmLl'to·, - 1,30 horas. nal das provas técnicas, dívldindo-se dímentos cíveis epenals que coube- No 26 _ Ao Senho:>r Ministro daI· Grau mínimo - 5 (cinco). oresultadnpor doís. O quociente re- rem na espécie. Viação e Obras Públicas. Solicita au-

e 10. Obscrvar·se.á, em tôdasas pro- presentará a nota final no concurso. N' 17 - Ao 8I'.nhor Ministro do díêncía- sôbre o Projeto no 4.51:5-58•
. vas, processo que Impossibilite a íden- 17. Será obrigatório. em tôdas as Trabalho, Indústria e Comérci·:}, cue dispõe sôbre a erlacão do sistema
tlflca~5.o.. atríbuíndo-se a nota zero provas, o uso da ortografia .oflclal Transmite o teor do Requerímento elétríeo do Baixo. Jequitlnhonl~a (Sal
àquela que. apresentar sinal ou ex- rPequeno Vocabulário Ortográfico da no 3.379·58, do Senhor Deputado to clt\ Divisa) (R.ef.: CCJ 106.581.
pressão que aterne identificável.';" Língua Portuguêsa.. da Academia Bra- Adylio .Víanna. N0 27- Ao senhor' Mlnl.,trodo

11. O candidato que seiretírar do slleí ra de Letras - edição da Im- ..'N0 18 .... Ao Senhor Ministro da Trabalho. Indústria e Comércio. So
recinto durante a realizacão da prn- prensa Naclonal - 1948). Guerra. Transmite o teor. do Reque- Ilclta audiênclas6bre o' Projeto nú
Vil. estará automàtícamente excluído 18. O prazo de validade do con- rimento n' 3.375-58" do Senhor Depu. mero 2.342·57. oue dá novavredacão
do concurso. Será também excluído curso será de um (I) ano, a contar tado Joaquim Duval. ao art. 630. da, Consolldacão 'd!iS·
por ato da Banca Examinadora, o da data da homologação peta Mesa. N 19 _ Ao Senhor Primeiro secre- Leis do Trabalho. aprovada pelo De-
candidato que se tornar culpado de ela Câmara. trio do Senado Federal. Remcte 11m creto-Ieí no 5.452. de 1·5.A3. e· desdo-
íncorreeão ou descortesia para com 19. Os casos omissos, serão decidl- bra o seu parágrah único. (Ref.
os examinadores. seus auxiliares ou dos pela Banca Examinadora. .dos autógrafos do Projeto n 1.594- CSP 11.58).
qualquer autoridade presente ou rrue, Secretaria. da Câmara dos Depu: 0·56. que cria cargos na JlIstica do N0 28, _ Ao Senhor Ministro da
durante a re~lização da. prova. fór tados, em 9 do janeiro de 1959. - Distrito Fed·el·al e dá outras proví- Fazenda. Solicita audiência s6breo
colhido em flagrante comunícação A.dolpho GiOliotti, Diretor-Geral. dêncías, nrojeto no, 2.640·.57, eue 'reaula. a si-,N" 20 ~ Ao Senhor Primeiro Se- • -
com outros candídatos ou pessoas es- cretárío do Senado Federal. Remete tuacão de mercadorias apreendidas
tranhas, verbalmente. por escrito oti pelas estações aduanerras e dá outras
por qualquer outra forma. ou ,ele,· uti· DIRETORIA DO EXPEDIENTE um clcsautógrafos do Projeto núrne- providências. (Rd. CCJ 118-58),
lízaçüo de notas, livros ou impressos - ,l'O 4.171-54, que assegura promocão N0 29 _ Ao Senhor Ministro da
salvo os expressamente permitidos. A Seção do Expediente ao põsto de 2"~ Tenente aos A"Vb~u!L's Fazenda. Solicita audiência sôbreo

a Oficial e Sargen tos do Corpo de
ata. dos trabalhos deverá registrar RESERVA DOS OPíCIOS EXPE· Bombeiros do Dístríto Federal. dip:o- projeto n' 2.848·57.' que aut·jriZ3.·o
qualquer ocorrêncla dessa natureza. DIDOS mados com o curso t!aEscola, parl1. Poder Executivo a doar ao Aero

S t d Club do, Brasil as áreas ora ocupadas12. Depois de julgadas as -provas, OficiO expedidos em 8 de janeiro de argcn '~s, essa Corporação, e dá junto à Avenida Brasll~Aeródrom[)
ser aberta vísta aos ínteressados 1959 outras providências.
para que. no prazo de 42 horas trn- de Manguínhos .... D.F .. que perten-

t b N" 14 -- Ao Senhor Ministro da N° 21 - Ao Senhor Primeiro. Sf- cem ao ·P~.trimônlõ da. União; (R!:r.
prorronáveís, aprese» em. som que 1'0. Fazenda. Rell1de cópia autêntica de cretárío do ;Senado Fedel:F.l~ Remete CCJ 114-58>.
do sigilo estabelecido, recurso do jul- um dos autógrafo,sdo PI'OJ"ctonúme- N0 30 _ Ao Senhor M!nistl" da.
gamcnto proferid·;). . todo o pl'oce.~slldo ,da Comissão Par- 4 378 58 lt d - Ed - It S l' t '.

13,. Informado pela Banca, o rc. lamentar de Inquél'ito para apmaçíi.o 1'0 . -', que a era a re açao da I uêaçao e Cu ura. o lei :1,' audl"
1 de f alldes cambiais f" Lei n?3.345,' de 1':'-12-57, êncla sôbre o projeto no 4.634-58; que

curso será encaminhado M .Sr. ore. 15cals, em N0 22 _ Ao Senhor Primeiro SIl- Inte>(J"a 1111. Universidade da Bahia.•
Secretário da Câmara dos De"íJutados. fa~to~~~t:g~me~e:id~~.l ~;bí~~~ s~~ c~etárlo d':> Senado Federal. Remete, sob o regime do art. 17 dCL Leinú
ao qual caberá a tlecisão final. 'um dos aut.õgrafOs do ProJ'eto núnH~'I' mero. 1.254. de 4·12"50. o Insti,tu,to deInterêsse do erario bem como provI-

14. Não haverá. segunda. chamada. dênclas necessárias em face da res. 1'0 193-F-55. que institui o "Dia da .Música da Bahia e dá outras provi 4

seja qual fôr o motivo, alegado para pons:1.bilidade de funcicnál'1os adua- S:Lúde Dentária". \ dências. (Rer. CO.1115·58) .
.iu.~tiflcal' 'a ausência' do candidato. neil'os, de Fiscalização Bancária No 23 - Ao Senhor Primeiro Se-No 31 .... Ao Senhor Ministro das
Tala ausência importará em desistên· (FIBAN) e da Cartelre. de Comércio cretário do Senado Feedral. Remete. Rela~ões Eleteri'ores.Solicita audlên-
ela. do concurso, considerados sem Exterior (CACEX)" um dosautó~rafos do Pl'Ojetol1úme- ciasôbroC o projeto no 4.a90-58,que
efellr> 05 eleames' porventura já prego . .,t'~ ro 4.371-54, que modifica o art. 226 autoriza0. Poder Executivo a abrir,
tado:;. No 15 - Ao Senhor Ministro das da Consolidação das Leis do Traba" pelo Ministério das Relações ExwriO.

15. Em caso de desistência no de- Relações Exteriores. Remete cópia lho; res; o .crédito esp·eclal de Cr$ .•...•
curso de qualquer prova dC'Verá o autêntica .de todo o processado da ,<N° 24 ~ Ao Senhor Chefe do Oa- 523.000,000.00. para atenderãs des
candidato entregá-la. mesmo i!lcom- Comissão Parlamentar de', Inquérito,binete Civil da PrE'sidêncla da Rept't- pesas com a conclusão da ponte .lO
pletn.. à Banca' Examlnad:>ra. em quatorze volumes, para apuraçúoblica. Solicita audiência sôbre o PrQ- bre o Rio Grande e ao pagamento de

16. Para a apuracão da nota das defraudes cambiCLis e fiscais. a fim jeto n" 3.573-57. que ~rmlte a ~on· benefícios soci~i.s.a05 ~raba.]l1adore.\.&
11l·OVa.~ têcnlca"~. doh,'ar-se·á a nota de que. ~ejam. adota.das .nleclldas' cah!- versã~ de, Hcença esp-ecla,lem premi0l ca:gç d~ Com!s'~ao M1St(\ F~l'rOVláll~
(10 <Utado taqu1i;rUico, fO.!11,a~-§!l.·1\ V!~ no on~" do ~~lmo Q~ ÇQffi9.,~ Jlillb&.iro... ,lR!fJ.'..ÇCJ ~lHªl,~ J3~a§.iMl.o-13oUvlíl:n.h .

.... _.__~""",,,,,JooO;,.._ - " ',' ,,." • ',', . •
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