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CAMARA DOS· DEPUTADOS
Projeto

Inclui. no Plano Ro~oviar!o Na
cion.al. a ligaçilo de várí!ls cictaal's
e o proloitgamento. de diversulI
ramais; lcndo pareceres roli rrarta
da Comissão de Transportes Co
1nunicacões e Obras Públicas I! aa
Comissdo de Finanças ronsidp.l'un
do-se il .•:·ompe~elltf! para o'PwarOj

<00 Senado)

projeto n. iSS·A, de 1955

Três dCl Minkltérlo do TrabJ,lho, lt LIDO E VAI A IMPR!H!R O
d.e 13 dêst:e mês, prestandoflB 111- SEGUINTE
l{)l'maçó.~li sCll1cltaaas pejOS requerI
mentos: 967-55, do Deputado Ady
lia Viana, sóbre processos em tl'a
mitação demor.lda no 1. A, P. M. ;
1.030-55. do Deputado Celso peça
nha. sôbre percenta~em que o Ser
viço de ..Estatistica e Previdêr.cla d.0I
Trabalho apurou de elevação dé
cUSto de vida em Barra Mansa e
Volta Redonda; e 1.011-55. do Depu
tado Leoberto Leal, sõi>re Escritó
rios Comerciais no exLeriol·.

A quem fêz a requisiçã.o.
Leis do Tribnna1 de Contas. de

, 9 e 11 do CCll'l'eU~, rernetendo os
processos de decisões denegatórias de PROJETO N," 7<:8·55. A QUE SE"•.
registros a ~ontratos celebrados eu- REFEREM OSPA·RECERES •
tre: o Serviço- do Património da
União e o 81' , Eratóstenes Fraga O Congresso Nacional dacreta:
Lima: o Departamento de. Adm:- Art. 1. u São i~ciujdo~ no Plano Ro-
nistração. do Ministério da Agricu1-, dom'u'io Nacioúal:
tW'a e o Govêrno do Estado de São I 1.' A ligação. pela BR 31, daclà:lae i

Paulo; o Mlt1isterio da Viação e o Ide Afonso CláUdio ao Muni;:Jpio do
Govêrno do Estado da Bahia; a' Caste]CI. no Estado do Espir.to Santo.·
Administrllção do Min:stério da :1.- A llgação da cidade de GUaçui
Agricultura eo Govérno do Guapo- à cidade de Alegre pela .estrada fe
ré: o Govêrno Federal e o Estado dera] de BOIl. Jesus do Norte & CIQa
do Rio de Janeiro; e a DiVisão do de de SâoJosé do Calçado (art,:.1·,
Pe55()al dCl Ministério da Agricul- a.lillea "C", da Lei n." 2.227. de 14' 03.e
tW'a e oSl'o Renato José de Siquei- junho de 19541. passando pelo Distrito
ra Jaccoud. de Café. nO Estado do Esplrito Santo.-.

__ .' ~,O proiongamento até Bom JesUI
A Comi.ssão de Orçamento e F~s- do Gu1.'gueia, da estrada de rodagem

cal1zação Financeira. I federal de Remanso a São Raimundc
OOSl'. Jefferson Aguiar, nos se-' N.onato - Piauí, C<lm um ramal parI

gúlntes têl·mo.s: ISa~ João do Piam, pal't1ndo de São
RarmuJ1do Nonato .

SI' . Presidente da Câmara dos. Art. 2.· Das dotações atribuIdas ao
DePutadOS., Plano. Rodoviário Nacional destacara

Il . i o Governo o crédito neces"arlo para
Requell'o n y. Ele,. Que ~eterm - Jsuprimento dessa despesa. <C'lIcitandIJ

ne ,are~1f1caçao ·da frase
o

fmal ~a ao CongoresiOo Nacional. caso não sejil
jUBtlficaçao ~o projeto n. 947-1.90.6. sllflciente, um crédlto de carátersu
eis gue, con orme redigi -:- vitima plementnr' ou especial.
- em alguns casos - da raiva Impa- Art. 3." Esta lei entrará em vigor
tente ou da inveja mesquinha - na data de suapubllca~ão, revogadas
não foi publicado Integralmente. 'por as disposições em contráriO.
equivoco da. datilógrafa ou da 1m- Senado ·Federal. em 7 de novembro
prensa. E, como a .frase dá opor- de 1955, - Nl'reu Ramos, - Carlos
tUll1dade a interpretações que nâo Gomes de Oliveira. -- Carlos Lindc1&
consoamcom a minha Intençáo.berg. ,
melhor será exciui-Ia do texto, o OFíCIO DO. SEN~DO FEDERAL ...
que requeiro "final. .,

Sala das sessões. 16 de janeiro de N,~ 18: 1
:!lSG. - Jefferson de Aguiar. .12 de janeiro de 1956.·.."

'. Senhor Primeiro Secretó,rio '
Do Sr.. Vasconcelos Costa, nos se- Com o Oficio n.· 1.089•. de 7de no-

guintes termos: vembro de 1955, tive. a honra de eu-
51'. Presidente, cami!lhar a- Vossa. Excelêncla·. para
Nos têrl110$ d.o Reglment·o, çomu- revisao da Câmara dos Deputados, o

nlco aV. Ex." que deverei au.sen- autógrafo referente ao Pro'eto de Lei
tar-mt' do pais. em ~iagem plll'a os do S~l1ado...n,· 64. de 1954, que Inclui"
Estado.s Unidos ~. América e Ca- no P,ano .-,odoviirlo Naclonal, !'lUga-
nadá. .. .' ção de v~r!9.s cidades e I) prolonga-
.~. me'1to de. dlvel'sos rnmals..
. Sala das Sessões. em 17 de jane~· CUl11pre-m~, ne~ta oportunidade. co-'

1'0 doe .1956. - Vasconcelos Costa. municara .Vossa Ex~.elêncla. ·parn Cl.,

o SR. PRESIDENTE:

o SR, CID CAMPELO:

o SR. PRESIDENTE:
Passa-se à leitura do expediente.

NewLvtl Carneiro - UDN.
portugal Tavares -PR

Rio 01'1!nde do sul:
Cesal' Prieto -- PTB;
DUlliclFaraco -- PSD.
F'err.ttl1dc Ferrarl - PTB.
Llno Braun -- PTB.
Tarso Dutra - PSO.
Vitor IS51el' -- PTB. - 47,

<Suplente de Se.cretário, servindo
de 1. ") pr~de à It"Jtura do seguinte

Expediente
Ofícios: "

Do Senhor 1. o Secretário 'do Se
nado, de 13 do corrente. remetendo,
com. emendas, o autõgi'afo do Pro

'jeto 4,54e--C-54, "que abre crédito
• pal'a a reallzação do II Congres.so
Internacional de Alergia".

A Comissão Especial.
Dois do mesmo senhor, de 13 dês

te mês, comunlcando terem sido
promulgados os seguintes. Decretos
Legislativos: n,O 2-56, "que aprova

·11 decisão do Tribunal de Contas de
nega tórla de registro ao têrl110 adl
tlvo a·o contrato celebrado entre o
D C. T. e a firma Paulo Augusto
Goyatlna" :. e n," 3-56. "que apro
vá o têrmo de contrato cel-ebrado
entr~o Ministério da Saúde e a
firma Sidema S, A.

Inteirada.
r Do Ministél'io da Fa,zend3., de 12
do mês em curso, prestando' as. In~
formacões l'elativas ao Requel'iulellto
n,~220-55, do Ol'putlldo Muniz Flll~
cão, sõbre contratosagrlcolasfelto.s
em Palmei:'u dos índios, no :lno de
1954, .

A quem fêz a requisição.
Do Ministério da Justiça. de 12

do corrente, .. Informando sôbre o Re
querimento 993-55. do Deputado Os
waldCl .Lima Filho, sôbr~ fiscalização
de cu·tórl·os. " '

A quem f~z a ·l'equislção.

o SR. OLIVEIRA BRITO:
(Servindo como 2.1) Secretário)

. proc~de à leitura da ata da seSllão
antecedente, a qual é, S{!m observa
ções, assinada.

. A lista d~ presença acusa o com
se· -parecimento. de 47 Senhor"~ Depu-

tados. .
Estã aberta a sessão.

"

19.~ SESSÃO EM 16
DE JANERO DE 1956

(Convocação Extraordinária)
•

.RESlDll:NCIA DOS SRS. FLORES
DA CUNHA; 1.. VICE-PRESIDE!'
TE, JOSÉ G,UIMARAES, 4." SE;.
CHlf''1ARIO, -' GODOY ILHA, 2," 
VICE-PRESIDENTE E RUY SAN
TOS, 3.· SECRETARIO,
As 14 horas comparecem 06

~l~Jl'~: .

P:ores da 'Cunha
Cid Campelo,

i\l1la!:~nal):
Antonio Maia - PSD.

P::uà:
Ar11l~ndo Correia - PSD,
D('r)lluro de Mendonça - PSP.
Teix~ir.a Gueiros - PSD. (2-2-56).

Ma~8nhã-o:

'Newton Belo - PSD.
Cf.'D,r:í:

Adail Barreto - UDN.
Ernl?st.o Sabóia - UDN,
Leão Sampaio -'- UDN, <lU-3"301.

Rio' Gr::inde' do Norte
Dixhuit Rosado - PRo

Paraíba:
Ernálll Sátiro - UDN.

Pernambuco: •
· HC1'áclio do Rêgo. - PSD.
Potlre~ Vieira - PSD,

.o\lagoas:
Muniz Falcão - PSP,
Segismundo Andra~e - UDN.

Bahia:
OIi~'cLt'a Brito - PSD.

Esplrlto Santo:
Floriano Rubln - PTB.

RIo de Jahelro:
José Alves - PTB.
Ten6rio Cavalcanti - UON.

nistrlto Fedrral:
Chag!\s .Ft'eltas .;.. 'PSP,
Georzes Galvão - PTB,
Jnão ~tnchado -- PTB,
Mírio Martins - UDN'.
RubEns Beral'do -. PTB

Mlnn.'l Gerais'
Nogueirn da Gama - PTh
lmimn de Carvalho - PSD,

::'já) Paulo:
Broc~ Filho - PSP,
Campç·:, Verg'al - PSP
Csstiihn Cflhl'al- l-'TN,
Lcon:'l"d.C' Barhif'rl - PSP

• Miguel Leu?,:..1 - PTN,
Plácido ROcha - PSP.
ROI1;~ Fel'l'elra - PSB.
Anl7.iC' Rocha - pOSO. (31·3-56).
Cunha Bas~os- UDN.
N!csnor Silva - PSP,

Parana:
Bcn lamltn Muurão - p~

l"l:citor Fllho -- PTB.
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E!..., R ' t 'li 125 ,!POl'lnçãO de milho e, err.,'CnEo posH,i-'
f1ld:\ dc~:"n Ca~a, Cjnc, na st's;ão Co: li ,'Plano Rodovü\!'lo Nacional três liga- equertmen O n,. I . , \'0, se, IOl'am cumpridos t31~ Cl'mratos;
ào cOJ"J"entc, \) Senado tomou C(lnll~·1 ções, a ~abe1:: de 1956 c I Se eüú n com!ssllo de ImanC1a-
Cll11ento de eng:l1~() n;\\'ido na reclaça,) 1).3 llgaçao, p~Ja BR·21, da,_ C!- ..,... _ , Imel~UJ eln produção em condi~ões de
j'W:IJ clc~'sa mntenll t~ aUlor;:mu n :-:l:a Idade.., de Afomo ClaudiO n~ mU~1l:I!j10 Solicila illj01'11111ç:'lCS ao !,ocl~r! ndquirlr o e::rc:,llse os prcças nesce-
reIiJ1t:açf:o, constante da :;Ubstltulça~:de castelo, no Estado ao EspllltO Exec1tl'itlo sóbre a e/a.borrr(':lo c/C' rem 11 ~h'eis inf.eriores <!.c,s do preçq
cio Lt'X!o C:o 11<::m ::: elo <.rt. L v pelo: Santo, .., um p/.ano de eCO/~07l1W 'Para a I' mír.imo nulorir.aclo 1>(;'1.a le,i n." 1.506;
~."'uil1te: I' 2) A l1gaçao da eldade de Guacni execlwão orçamcntana. f) Se ter:nm Sld~l teltas estudo(}s llO

b "2 - A ligação da Ciclnde de .i. cidade ele Alegre, também no Es· , ' \N <1erle\' Junior) Iext.erior ~Õb1'C a p:lsSibíliü:,de de e:,-
AKgl'e com n esrrnáfl f~dernl Bom 11, tndo do Esplrito S:I11t.o., . lDo Sr. an . j)ortarmrJs parte dr4 pl'oduçuo dl, atual
Já!.s cu None - Cidade de Gua· 3).A ligação de Bom Jesus oel E>:celentissimo Senlio.' Presidentc: !1:afra, _ . .
~·lll u\rt. ~.", :~línea "C" ctn Lt'i I, Gm'gucia e S50 Raimu~1do N,?l1::.to, o; I S:ll:: d:'!.,> SoE'sEoes, (,ln J1 de Janell'()
11." 2,227. de 14 de Junho de 195,1.' I com um rnmol para Sno Joao cio Venho rcquprcr, na forma re",.!l1en~ 'de 1CE6. _ Newto1l CC/rllem;). ..
1ta cidarle de 8{.0 José cloUnlçarlo, ['PiUm, no Estado do Piaul. tal solicite esta CtUl1:\l':l ao PodeI I

,}:o:t~m~lc!o pCclo distrito de Café no Na minha oPiniã, o, SI'. Preslc1ente, Êx~cutlvo, atm\'és do M~nisté1'io. da Requerimento n. 1,12:7,
Esta:.:o cio Espirito :5:lnto". estn Comissão não ctcre tOlllar co- Agl'ieultur:J,. as seguintes mformllçoes: de 1°56

F;'lgO se digne Vossa Exci!Jérlcia de' nheC'imento cio assunto, pcrtInente a) foi estabe12cido al~um plano de oJ

}11u\'ülellcJnr a:im ele que a C;i.mRI':l!eXcltlSiramente â Comissão de Tmns- economia para a execução nrç~Il:E'~tá' Solicita informações (lO P(Nlcr
dus Deputados tenha presente, a 1'~-1 portes que já relatou o refpri(lú ):1'0- rin, dU2'ante o c01:rt'nte..exere.cw: ' l;;:(!'l'ldtVO sõbre a 111S:ltlll('tio lUZ.
tifka;ão acima. ao se pronunc1ar so- I jeto ele-lei: Não h.á nenhuma des- b) em caso afirmatIVo. quaIS os Aoên.eia Postrl/ Tcle[1rciJicll do Pu-
brf' o refel'ldo projeto,. . ' , I pcsn, tratando-se somellt.p .de mod1- tél'nJOB dê.sse pl!1110? , lr'o.c;:o Tirlu]enlcs de um !;ertliço de

Aproveito a opol't~m~ane p~ra ~el-: ficações no Plano Rod.ov:ár10 NnclO- C) foi incluída, .(:aso tt'nha .sldo ~r- elllrea~r rápida de t:orrcs1lo ndên...
ter:.r fi Vos~n Excelenclu os p'.otestos Innl l'IJiás em, tl'amltaçllo no SenadO, gani/,'ado o plano de economIa, RI :~- cia entre Rio e Sáo PCI1i[iJ,
ele minh'l distinta consideraçao. - Ol'de s"ria mais fácil pl'opór as alte- ma dotação cOl'respondent.e ~ aeOl· IDo Sr. ROt;ê Ferreira)
}'rellas Caca lean li, 2. o Se<:~etário dO: ra~ões ~m caUsa, dos em vl:or com os Estan~s, , Rfo(>ll('il'O n Mesa dn Câll'larn que se
S['llnrlo .Federal, no f1tel'cfc;o do 1." I Em 29 de fevereiro de 1955, Sala dnoS Sessões, J2 ele .1[111e:ro de à.gllê requerer mJcm:n:lCÕfS ntrnvés elo
Secretál'lo. : Saturnino Braga. 1956, - Anlónio Carlos - Wander· Mmilõt.ério dn Via~fio e Obl'llS Públl-

PARECER DA COMISSAODE I PARECER Dl\ C~MISSÃO leu Jr. CIIS, do Departamento de Correios e
'IRAN3PORTES. COMUNTGAÇOES , l'elégl'f~fo:;, ~ôbJ'e:

E OBRAS PúBLICAS A -Comi.ssão de Finanç~SI nl1. rell- Requerimen10 1'1. 1.126, I por que l':1zf.lo. ainda ,não foi ,instn-
nião de sUa Turma "A, rJllllznrla ..Ie 1956 'I'lndo l1ll Apt. 00 Palácio ,TlraClfoxte.CJ.

PARECEI\ em 11 de ,jane:ro de 19M, IIpro\'ou LI Ium Mll'vl',o de f'ntrega rápida de cor...Oriundo do Senado Federal o 'Pro- por unanimidade o parecer do Re!a- õ P 'er d""" nt Ri e São Paulo
jet,o n," 788·55. procura incluírno Pla- tor, opinundo pt'la Incompet.~nclada Solicita informaç es no_ o~ '11't:epon ",nela e re o •
DO Rodovii\.tlo Nacional três .i!!a- Oom!"b%o pal'n opinar s6bre, o. 1'1'0- E:recutillD ~âbre a prot/ll r,'oo, Ot~· Jlmi/lcaçiic

• '"'0"" n Ib ·1·d.J onreços i1nportuçuDI' , '~ões:: jeto n,· 788-55. votando os Senhores 7)011. 1I 11"'!JS,,, . ~ '. Niio é compreenslvel C}\Ie I1.corr<llir'
1. A ligação, pela BR-31, da cidade Deputados: Odilon Braga - Presl- eexporf;açu? d.e 7ml" , ei '0) " 'I pondêr.cla dos deputac1'~lS fique lill-

cie Afonso Cláudio ao MUl1icíplO de 'n(oe. João Allriplno. Nt'lson Mon- <Do SI. :NewtDn Carn 1 ,iEHa i1bUl'OI..'l'aclll normal do DCT e
castelo, no Estado do Espirito 5a nto, teiroMontelro de Barros. Cesar Pl'le- Senhor Presidente:, !lSoIra as ooru;equências de :suas ,_ deU-

2, A llgação da cidade d:> Guaçui to, lJno Braun, Roxo Loureiro, Lunll Os jornais de ontem e de hoJe l'osciência:l.
à cidade de Alegre pela' ,estrada fe- l"relrc MiltonBI'andal, Slltul'nina da-o' not!cill~ de prO\'idênc's,s e~tuda-I 06 m.andatOli, e"letiVos, nos, (Jual,s OI!!"'e)'~l de, Bom Jesus do Norte à ci~ 'V' j C .. Per"!I'a Di f t ,,_ d tA j da
" .. Bragn, ItOl' no 01'1'''6. ,'" • das pelrJ ,00,Vér,no PAI'S. en. l'en aI' o IQ,'~putaCloS B...... mer,os eposl pl' os ,clade de São José do Calçado ;artigo niz. Frota Aguial'f! Ultlmo de Oar- prol>lema O'l aballteclmento dl\ napital vor.ta~~ do povo, eXI~m" pllra lieU
2.", IIUnea"C", das Lei n," 2,22i, ~e VFtlll0. F'edel'al. adiantando QUI' o milho te- exerelClQ pl~no, ,ool1tato mllJol', I!'onll
14 de junho de 194) passando pc o ' Sala "Rê~o Barros". em 11 de 311· Tia sido 'um d()~pr()dutoB visadas 'tante e râp.d(l en1;xe

ro
fln,dllr.tes e

Di~trito de Café, no Estado do E/;- nlllro de 1956, - OdHon Braoa, I'l'h pellillcltadas medidas, , madatárlos. NAo pode ha\t!r. h1ltto
pírlto Santo. . sidente. - Saturnlno Braon, Rela· Como vimos lendo, com jnslstloncla, t1e~ CO?I/lto, Bol> pena de lIurgll' uma

3, o prolongamento ate Bom Jesul\ 'tor ' '.nforn1a"ões sô"'re R eXi,o;tênclll de de.sa~uallzllção er.tre 8 vonta.de e l'fol-
do GurgueJa, da estrada de l~odl\~e:n ' • y " d "6 do ovo e 11 c nduta de
federal de Remanso a São Raimundo SAO DEFmRIDOS OS 81il- grande.s excedentea de ro!lho nos Dl- ym lca.,. es, p "o"

i i 'In 1 Q "T1o"T"'''' tadbs do NOl'dpste: . jlieus r~p~~'õentanres. Dnl pOlque ale_Nonato - Pau, com um la a para ...~" ....,,: Como 'tl'ntn de um prod\1to bâll-I tC?l'na Jnalllper.~nvel ~ LTlaçêodo ~r
São João do Piauí partindo de Sâo R I" e'ntos ,se., 'I' b" li 11' ' Indls- VIço de entrega rápIda er.tre 011 aols
Raimundo Nonato, equer m co para a eeo1l0m fi, 1'..5 e R., l'al grandes centros poUticos. admlnlstra-

Naquelafllt,a- Casa do COngresso peIUlAvel ao equilibrlo, da vida, l''bt th'os e flJ:llllcelros do pais, Dal por.
Nãclonaljá M acha desde, o comêço Requerimento.n t124 e fundamentnl pl\l'l'l o nbnsteclme ,o que. também o presmte p'edidocle.
dêste ano, depoiB de aprovado par .' " urbano, pela jmpol'tá~cla oue t ..m na lnformaç(,e's. ' _
Esta Câmara. o Projet.on.· 48, de , de 1956. Jh'odução e desenvolvImento da pe- ,
1955 que "aprova o Plano Nncional cuãrla' , Rio. Sala, da.s5ess~8. l'm 13 de ja-
cie ViaçAo". Solicita in,formac;õu ao Poder Como tudo lndicn f'stnl'J')1"!': nn hnl- neiro de 190]6. _ Bogê Ferreira.

Aprova'r êste projeto nesta altura E:l~eclttit)osób"e nndamento ,de nêncla de uma safra de milho t.alvez
Il/'l'ill tumultuar o assunto. procras- proces8os admintsfratillos de ~nt~- sem 'Precedp.nt.~8 na 11Istó,'ill llQrlcnla
tinando cada vez mais a vigência résse da policia MilUar do DlitTl. do, pais, pelo seu excepc:onal volu.
clt' 'uma lei de interêsse vital pal'a to Federal. me' _
() nos/,;o Pais. IDo 81', Teno1'io Cavalcanti) domo a 7.0na cafeeira di7.imacla pela Solicita in/OTmaçijesao. Poder

Nestas condições, eu me pel'm:tlrel, geada de 1955 tel;ií no milho o lIeu Executivo 6ôbre a entrada de ;ml-
data venta, sugerir aos senhores se- Exmo, 81', Presidente da Câmara indispensável cOll\n'l\mento I'con6ml- r,ra' tes 110 Pais e os N'Ucleos Co-
nadares lnteressndos a apresentação dos Deputados: co, Que posslbllital'á aOR lanndores loniais e,Ti~t6ntes,
das mesmas emendas ao Projeto n~- Requeiro, por intermédio da Melia, mln01'arem as atuais dificuldades fi- (Do Sr, Pedro Braga Fllho).l-
mero 48, de 1955, do Senado, inr.lu- ao Sr; Ministro da Justiça, as se· nanceirRS, dando no Pl'Oblf'llJa, can. Requeiro na forma ]'eglmental 'lua
Jndo RII respectivas estradas nR "RIe- guintes informações, Aôb1'e o anda- seQüentemente, um destaque e prio••eja informadq ao signatário defite pelo
laçA0 Descl'itiv", e Nomenclatura fIas mentI) de processos admlnilltrativ()s rldf,,'e novos; ., tNIC o ~F;uir.te:
Estradas do PlanoRoàovlúrl~ N~· de lnterésse da Policia Militar do Como jl\ se ttnuncla ,uma OO1XII.1) _ Número de imigrantes entra-
cillnal", opinando pela rejelçao aa Distrito Federal: - cONldel'ável nease cereal, ém conse-, dos no Pais nos último8dez nnOfl;
pTol')(l~lção, . 1. Criação do Gabinete de IdentI. Qu~ncla da entrlldanos mercados do 2)- Nacionalidades dêsse lmigrlln"

Salll "Pnulo de Fl'ontin·', em ede flcaçflo, -envlaào àquele Mln1ltér10 produto da safl'anOVI\;, , ti' tes, , profissão ,e ol:de elltAo lOCllJha.
d/.'1.f'mbro de 1955. - Ostoiu Ro(tlls7cí, oom o oficio 2.977 de 29 de julho de Como essa baixa, CI\iO Se conCl'e - dos; __ , .
Fr,."irlpnte. - Vasco Fil110, Relntor. 1953. ' • 2e, terá desalelltadorea efeitoB sbbre 3) _ Quanto foi despendido pelos
- Celso 1I11lrta, - Antônio BobV,ft) QUlu'tO tempo levo!! e&Sc llroce.llso o Animo do lavrador. com lmedllltall cofres públic06com NSes imlgl'antel!;
- Benediio Va~. - Benjamin !if0ll- transitando pelas dl\'er811S seções, consequências mbre aproduc;ã~, do 4) _ Informar Q,!11clll:
'li,o. - Marcos Parente. - "Ilde- Dlvialões e Departamentos dêsse Mi- PTóx.lmo ano.lnantendo.nosno etel'- a) O nnmel'o de Núcleo.sColonillls
brando de Goes, - Adilio Viana. - niBtél'io? ' , no circulo vicioso de safras volumo. do BI'at;il:
Salurnlllo Braga. , .·r~" 2, Reestruhmu;iio adll1inislrníl\ra;e Sai' com pl'ecoa "állleguldas rte pe· bl QUantln!l gastns oom () NÚClleo

PARECER DA rOMISSI\O fixação de ,efetiv() em tempo de paz, (f.l.eno plantio, Pl'EC;OS ,proi~ltlvos e Colonial, de ,BI11'I'11 d'o Corda; núrnc-
'A Comissão de Transportt's, Co· enviado àqu~Je Mlnisttrlo em 13 de impOrtação estrangelra:. 1'0 de colo'lJ,QSe A1'ea da Colonlfl: .

munjrnções e Obrns Públlcas, ,~'m maio de 1954 com () oficio 1.43~'venho, na forma do re~lnle]~,to, Te- c) Se houve acréscimo ou deerell-
reunião de 6 de dezembr() ele lf)~5, atualment.e constitui o PR 1.7.654·5;1. querer a V. Ex/I sejam solicit.adas no Iclmo da produção elo Munir.1plo de
l'IPl'IJVf'U o parecer do relator. contra- a) Quant-o tempo levou esse pro· poder executi\·o asinforIUm;ôes se- IBarra do Corda após a instll.la\,âõ dO
"o flll, projeto n.· ~88·55; v~tando cesso, transitando pell\s di\'e1'8ns ,se· gulntes (e não Indico esnecifiClllnente 'Núcleo.
~ Sr~. OstoOja ROl'usk1 - PI'.esldr-nte, ç6~: Divisões c Depo.r!,nmentos des$C as for.tes .de onde deverão provh' por Sala d'~s Sessões 11 de jar.c!ro ~e'
VA~C" Fllho, Relator. Antõmo Ba!?y, M1mstérlo? , serem vál'l:ls): ' ' " " , , .
R."vi.°fll'. MnrcOs Parente. Ber.edlt() b) Em Qll!' órgão o,u Ministério se a) Se fol feitll, e<>n1 (j' rIgor aevido, 2956. -, Peàro _Braga Fm~o.
'.1"7., CelM Mnrla. HJldebr(1J'!do,. de encontra atunJIl1~nt;c? De~de quando? :lo estimativa da produção til:! milho Requerimento n. 1,' 29
G(lfS Benjamin MOlll'ao. Adnlll l Hi;J:l C) Cópia autentIca das .pareceres da atual safra, em todo o pafs.e em ' d 19'56 ' ,
<:!nt1l"nl)1n Bl'a~:'\, VicP.Pl'f'Sl.ler.te, emitidos p,elos diversos ó1'gao5 técnl· caso positivo quais os resultados: e
- SaIo "Paulo rie F'l'ontin" rm G rl~1 c-os dÊs,;?, Ministério. " b). Se for~m felt~s levantamel'!tos Solícita inlormaçõe~ ao PDdCll.'
flp~('O'brn de, 19;'1 - ('irl"?a nnr,?/% 3. Ante-prajeto do E.~tatuto ,dos at~aJsdas dlsponlbihdadcs dc m1lho E.r~cllth'o~'dbre o plano orOlmi-
Prf"F;rlrntp. - l'arcn .Filho, Re!ator,) Militares, l'emeticlQ em ln de agosto eXlst~ntes 110 nordeste: z:mo pelo Serl!iço Nacional do
- ,J.:Jtór.io 8abJj, Rev:sor, ,de 10',3 c,nm O',oflcJo ,3:28.2, • _, C) ~e j~ foram calCll1ac1o,\e Pl'I1~O,~. Trl1n~;·to,' a vigorar ,depoísclo ,dia

'D 'CER T""'\ C""n1\o1ISSAO DE rO cópIa nutêntlc(l df,~c nnte pro t<s Pleço... lnlr.l.mos para ê.se celeaJ . 22 tio corrente mês. , .
PA..E "'TNAPCAS ' ',.leto elaborarlo pel~ comanào Geml e em caso Mslt,~VO n razão dt' nun, tf· (Do "'r McdeiJ'osNetto\ '1

,- '",. ~ft dn CO'l'ntlraçf'.o. " renlsldo dlfunc1ldos flté a-o p"'{\,Oelltr. , v,, • • ,

. . l"~ftrr~n :la, d":,~' membros'l Dl Em q\le.sr~;~o ou Mi1li,stérlo se, nas ~onas pr,o d,ut,ol'lUl,.c,mbo,1'1\, dentt'u ~l:ee,l,Pl:tí,,~'Sim,o &,nhOr preSid,ent=" d"a.,SI', P~ es~rl('nll?' ~, «ema/ls.encontraatu;l1mente.rDe8delIUnndo?·.depoucosdlas~Cinlcleasafra:~;J.l11arn dos DeJ;lutadcs: ' '.léln. Ccml~~:"f1 r~ / ;n',~N\,\ or'um;o Sala da.! Sell!/iee, em 12 de ~aneiro(!) s~ aEllumiu (I pais comproll\woJ Na conCQrmlda(\e do (l,UO pre".s~
,doOs~~~~t('F[d~r~,O v~!" i.ncluÍr 11' ch 1Ni•.~ _~~fo ~~!tfta '1 ' ~ -!!Q!!OI ...!!:!!-~. a. im l.O.terna yjlcnte. reQueIro a VOl~ "
~. ,- .-.- , "
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OIARIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplem'!ntO

lm!>ortância '
cal'cera!;~In.

de quulquel

SIJ. .mKcelêllcia que solicite, :l~ra'/és da Pad.~l·~fo único Dev·erii.o 08 PresI-) Ao e;,tudaro B'Sltnto ser.tlu o a.I1-, Art, 3,~ Constitui ahl.:5() de auto-
:M~1l~, ao Extn." SI'. Mlnilit.r·o da Ju,,- d('l: tes doIS Tribunal. do Jurl co,nce-I tor que a matéria se apresentava em ritllld.., qualqüer atentado l1el~al:

til:;! <! Ne~ócios Interiores, as ir: (>01'- der liberdade P·l'ovl.sóris. ao pronuncia- ,dois ângulos: ou .s-e eme-ndarlu a al;i. lLberdade de locomoç~u;
lll~çÜell det~I'tlt1nalltes Qes~a ~llicitlti- do, tôdll.5 ali vê~s qUe se cor.figurar: Cor:stituiçho F'~deral. revogando o bi ti. lnviolabilidade do dOflllC!liGI
VII, ltbalKO referidl1s: _ o cOlls~rangimento ilegal eteflnido t~s-' § ~8 do an. 141, qUe mantel'e o 1'1:1· c' ao s!l:lIo da correspoJnclel1,"i:t;

1. - Porque o Sel'viço de Tl'tlnalto te artigo. Ibunal do Juri, transfet'indo a' Cillll- d. ii llbci·dll.de d~ con5ci~·llCI14 •
estâ CKQrlJltnmlo de .SUtiS 'fulIçõcs ell- ,Ar~. 4.' Junta no Terceiro e QUBr-pctêncla de~t.epara oS juízes singu- d~ cren~':';
p~cmc!ts, lnU'onwtendo-s·e em I1n;;U;!1- to Trlbuna;5 do Juri fUl:cforarão um i lares ou, então, pleitcarln ao COI:gre.~- . e) au ~lvl'e exercicio dr; culto reli
,to da Jl1r18dlçílo. lllunlcipal: ' oficio em cltda un'! dêler; comatrlbul-

I
1'0 N:lCional a criação dc mais doi,. olos.)·

:J -:- Parque o piano ol'g,ltnlzad~ pelo ções idêntiC:'1-1i aOJ dos tribu11ais já ITribunai'. I"~ 'I 'i 'libcrdade d,e(lssociaçflO;
,sCI'VIQO de Tr:kslto, que devera eu- exl51entcs. • Atevl'-s-e ao se2undo po!~to porque I !JI aos direItos e o·arRutias leg~u
tmr em \'Igor, 'llO pró3lrno dia 22 d~ ~ 1.0 Dcnt,ro df! olta à!as, ap{).~ II e:1tend('u que fi prlmcim fórmula se-, ~.;egurad05 ao cxel'clcio do voto;
corre';1Le, l!àl1l'ente :t~lllgIU l11l5 auto- 111~talaçào de 27." ,e 26." Varas Cri- i r!~l multo 111a1s de:ll~raclll e virIa aea-I li) ao dil'cito de rcunião:
lOU1~!O~S; , . lllu:als e do Terceiro e QIHl~·to T:J- 'I bar com a ~radiçao do airelto bl'a,.,i· il iJ. ü'columldnde fisic'l do índl·

:1 - POl'qu~ o Serviço de Tl'àl1.3ito bunllis do JUI't. o., respcctiv('s p~'e31- 1eira c:ue sempre viu ro Tl'ibunal do 'JidUQ . ,
:nill ::!Kalllinuu o Phll:o .de Tra'lISIJ01't,es.l.dcn.tc:, orgu·nlzaráo _.a lista geral de Júri uma das garantias Individuais do.. i Art: 4." COIlStltui também abu81J di
CI)lll'tlvo.s clllborud,o Ilellt PrCfeltUra, Jurados que de~el'ao' serVIl' no cor- CIdadão. . Iau toridade: '
elll 19G4; "". . . r,~~~e a,no rl~. ,1!J;)6. pUbl:cando-a .~uas 'I 0. P;O~{l~O foi d'e_c:.lara~o ;1.':'- Lei ~l,u. a I ol'dcna!' Ol' '..;xecu~ar, medida prt.

'1 - S'c o ",CIVIÇO, de Tràltalto, ao \ez.s 1.0 Dlal.!O da .J1Ltl~a ent,e o mí"lO •. ::>31, de lO;);), que Cll0U o, :;,e' l ...atIva da 1l!nr<lllde indIvidual, SCI1
ebblJ.l'ar o P~ilno aClllla alua ido, ,10- Joitavo .. e a déCimo qUl'llt.odla.a contar gundo Tr~bunal elo JUrl... A .mllC."II' as fOl'I1.1:11ld.~ldes legais ou com flb'lJ.'
v!lntou C3LuLI:;tlcUS d()~ passug-ell'osda, data da alll<t1da mstalaçao; 111'0dlflca<;[Vosu\),t:U:{;1,al fol, () ar:l- so de poder;
Itn:u5!}orlad.os n:,ts .dl~~rsas áreas; ..' ~, 2." Essa ,ll.sta ger~l !)odeni. ser al- g? ~;", .~t:l:ese:do ;le. u.n; pal:~grafo. ~ I lJ) SUb;'lle.. ter pesso.n so.b suo.. guar,

!) - QU.1.l :? clltello ad.ol~c1!? pela Ite~ .. da.. de ofiCIo <tnt,c:; d,1 segunda pu- hab.as .cOlplb, a._ acotdo C:ltll. a co da ou cu"cod!a a vc:,ame ou a cuns,
s.el·',~~Ç~ [l~ ?:t'a..tslt'Ü p!l!'!l fiK~,Ço.o das Ibl:c~ç<lO, po~elldo o recur:,o ,?e qunl- digO, VlgCnt~. ,~~o .t.~l~~~~ cabl11:~nto I trungimento.. n[1O .autoriza.do, c. In lei:
lCletlda.s UIl',l.s, ,q~.el dopo\ o. a que se 1efc. e ~ pa- qual,do a eLm.). a oc.HI ....... ~o pe.lOdol r: I deIxar de comunicar unedlata

fi - Se compete .ar! Servlço. de ,rt',~rafo t'!1:INJ r~-o art. 439. do Cócligo compreendIdo ~-nrre a ?!:otUllCHl e o 1Jl1cnt,~, ao juiz comnct.entc a pri..'iâc·
:dl1sit~.,~,:tabelece:· lml1as d·e Olllbus d? Procc?o,PPra.I.~el·lnt,er1Josto.den- Julgamel:lo ,pe_,o~,I.el??,t'lO do. jurt,; lou dete:lçúo de qualquer pessoa; .
(J .r.,í)t~.ÇO"""', .. _ .. t~o Qe \llHe dia,. sem efeIto liwmen- Com a tllo,acao cC .. t;,I,\ no mt. 3"'1 d.1 deixar a Juiz de orelenar are,

7 - Qtla.~5 8;S ~tl'~b~I??eS jo .oServl- SIVo. '''%nt:ll' da data da segundn. s; .0 Pl'Cs;der:te ~'J Trl.bl::~~tl ~~, Jurl. laxamellto d':l prisão 011. deten~ã.o 110'
ço de TW,nsll;o teL\t,ilam.nt~ aos pl1hllca,~o. • 1,01 abstUdo, nao.f1ze.-.. __ c•. -:ar o 6al, rue il1~ se'a comunicada.'
'X'nl'1lSr)Orte.~ Colctivos da c(l,pltaleta ~ 3.° A nl'JmeIra ,oessao deiul;::a- constranr;mlt'ntJJ. t~na, ent"oO, .cabi- ' . I J .'
.nf'/!úblic.~I: . meCt.o do Tel'celroc Quart,o Tribunais: mel!to a irterlJOslçãodo referido re- 1') levar à prisão e nela deter quem

S - ~e-.:ls relações entre o Servi- d-oJurl tcrá inicia det:tro dos c:uin- médio. qlJ.cl· que se proponha a prestar h-
iÇa de Trã-rslt·o e as Emprêsas de I z~ dia.~ seglllnt('s 11 data da se~un- Aprová-io le s:ll1cionudo êste pro,ie- allc;'l, pennltlda em lei;
'X'nl.l1:iport,e Coletivo são aquelas re- dA pllblic~ação menciono da nos p"urá- ta, não tn~ls cO:ltemplul'lamos oesp,c /' cabral' CHrceragetn. custas, ·emo·
,".·'·Ul<ldH>l pelo Código. Nacionil.1 do 'I g'l'afos ~ntel';orcs. . tácu.10 revole.an. te: l1o;e comum r a ltlmelltos cu rJualquer o.un'a des.. pe:;"
'I'I'9,n::iiJO; Art. n." JUl'to a cada T!'ibunsl do Capital oa Repubhca e, em m~'nor d~sde que a cobrança não tcnha arlOI~

9 - Se o Sel'vlço d.e Tl'ândto jáSurl fUlldonará. por de'!lJ11ação ao es~'ala,. ::0 r.esto da Bra~!I, ~e cldadfl,cs cm lei. que .q"U:lllto à. espécie, que)
tomou conhccillH!,nto dos têrmo~ do Presldr,nte do Tribunal de Justiça, brusl1ell'os a espera de Julgamento. qUlmto ao seuvalol';
Dl'Cl'eto 11,'J 10.197.. d·e :lI! de reverei- um JuIz substituto, nesta qualldada. por anos e a11o;:, sem qualquer es- g) recusar recibo de
:::0 de Hl50 (Diploma MU1:lclp~ll; e na de pl'epnl'udor dos processos. de perança na ..1Uttiça dos hcmens. recebida a titula de

10 - Se o Stlrvlço de Tl'âl1s1~0 das- sua co:npet""~a, r.-a forma da leI. Pel'mitlr-sc-á, pela art. 3,0 e seu custa,~, emolumentos ou
.conhece a Lei n." 775, de julho de Al't, 6,0 Fica abel'to ao Mlnistêrlo parágrafo, que as réus, cu.ia imtru- outra despesa;
lfJ5:{ (Diploma Municlpal); . da ,Justl~a, na COl'rel1 te e~!el'cicl(), () ção criminal já est.eja. conclulda e 11, I o ato lesivo da hol1l'u ou do pa",

H _ Qual o be-neflci.() que trará à crédIto especial de Cr$ LOJa .O(}O,llO depois de aguatr.!;trcm par seis me~C3 trill1ônlo de pessoa natural ou J1I1').
porJl.llação dos ha!rros d·e Ipanema e para. ooorl'er i\S despes3.~ com a lns- o 5eu julgamc!tt'o, passam l'e,pondcl' I dica, quando praticado com abuso
Lehl(Jn a supressã{)dos,ervlço. d~ Lo· ta1açao ctn :na e 28 m Varas Criminais soltollperante o jurl, . lou clesvio de poder ou sem COl11[Jt!.
tacões e a ad'Jçã·o do ref~rll1o Pla- e o Tercell'o e Quarto TribunaIs do No projeto apresert3cl~ f!stfin 1l!'l'- I tência le!!;al.
%:0; JUl'l. vistas a existência dedols oficios e Art. :;',°Consldel'a-se autorIdade,

12 - Quais as Emprêsas de Onibus Art. 7.0 EJ.<sta lei er.trarlÍ.em vigo\, de juizes prepal'aclQres dW! reSLJeCC1- para 05 efeitos desta 'Iel,qlllem exet.
quo deverão beneflciah~ da adoção r.a anta de. sua publlcar.ão, revogadas vos processos sem, contudo, d!spor CP.' cnrgo,emprêgo ou função públi.
do referido Plano; as dls!JQslçol's e!n 'contrário, ,sóbrea criação dos cargos, o que CI1, de natureza civil ou mlllt:u', ain.

13 - Quais as EmprêsM de Ônibus Sal~ d9.IISe"'~oo,.~. 1'111 12 .de Janeiro podel'á ser felt,o atr~\'ês de emenda da que tl'allSltÓl'lamente e sem rI!.
ÍQue o Si'ndicnto das EmPrêllas de de 19,,6,- .1u/'ello Via/la, ao projeto n.O 889-5", enviado JY-!Io l11ul1eraçâo.
Tt·ul1.-.porte de PaRSagelt'oll eí'etlvamell- Poder Executivo, e que dispõe sóbre Art. 6.'0 abusa de autoridade 8U.
te represer.ta, mencionando-as; Justificação a c~-laçã() de. c.argos de c~1'l'elra da jeltluã o seu. autol' a sanc;ão ad.

14 - Se !H:luelasEmprêsll.s constl- O aut r d " t J t te .Mlnl~térl0 Publwo do Dlstl'lto Fe· nlinlBtrativa, civll e penal.
tuem a maioria ah8oluta, e se entl'e, 1'( .3, d <J plesen e pro e o ve dera!. • ~ 1.0 A sanção adminlsu'ati'l:t' seri
elas não e,tdo as .duasn1etlc1o.nadasl~~o V~~~l~ ;'F~~~lft~nsd:e~~tl~~~a::.: del'to e."~á o autor dapropOllIr.llO, at>lIcada de. acórdo com a Kr:1v.ldada
pelo Piano- d 1 'fi i ,que poderR ser aperfeIçoadan3s Co- do abuso cometido e consistIrá em-

15 _ Se' as emprês9R Auto Vi.ação ~ el'a ,~ GOU ll, U1't~:ldo com o nume- missões ou 1:0 plenário da Câmara. aJ advertência; •
1'hcional. S. A., Viaçio Etal L.tda"I~Olaltksimo d.. c plesos. li espera, de deellcontr.ar a melhor acolhicia, pOiE bl re1.Jreenllão'
Vitlção Maracat:ii, Emprêan óe Trans- JU gamerto: sabe que os SI'S, Deputados ~Rmbétl1 cl suspensão 'do cargo, f il
porte Sâo Bento são slndicallzada.s e ,E~l palestra q~e manteve com aI- conhecem.o drama porque estao pas- põsto por prazo de cinco aU~~nO~oo~
:fDl'am ouvidas 11.'1 elaba,ração do Pia- Bl;1lrs d~les, CO~PI,01!lete~-bl' como le- Bando aquelas que dellnqniram, mas oitenta dias com perda doe venCi.
no; . ' , IglS aoo:, estu Rt,. o pte~ ema • com que n'em por Ist.o devem ficar 010- ment08 e vallta ens:

6>111l das Sefl8ões, em 11 de jal'lClro,objetlvldade, eRpltlto de JUstiça e in- fando nos cárceres à espera da jUs- di deHltlllção
g

de fun"ão'
,de 195G. - Deputado Medeiros Netto, terêsse, e ,tUJnto qua~lto ,possivel a t1ço. que tarda. '. CI demlSBão' • I

_ apresentat uma soluça0 UI gente para Sala das Sessões, em 12· de jar:el- fI d I ,<,' b d 'I pu'.

P . d o-mesmo'ro de 1956 ..,.. Aurélio Vianna ellls.sao, a em o sen ç.orOJetos apresenta 9S Observou, . cOI:tl'v,tado, que o pro-' - hllco.; I) ~ _

,I:t·ema é de verdadeira· calamlnade ,~~. .4. sançao clvll, caso n!lO sCJ!\
Prôjeto n. 951, de 1953 BoclnJ.Hã fall:l1Ias de presos em ex- Projeto n. 952, de 1955 p08l?~~el fixar a valor do dano. con-

e trema miséria, humilhadas e viveu- Regula o clireito de represen- slstlla I I~O lJag~mento ao autor de
ria, 11a ,1usliça do DI.'.trito Fe- d d f ' d h f uma n"'en!z<tçao de quinhentos ..oe aI ores, quao -o os seus c e i!S taça·o no processo. de resporlsabi- d . . • . ...deral, o Terceiro '! Quar~o TrEbu- já d 1 t . llb d d'" ez 11111 Cl'uzelras

1!uls cto JUrE, e dd outra.' provi- po er am es ar e111 er a e, se lidade ad11lillistralit:a, c,il'll e 1Je- '
di!ttclas. t.lvessem sido jul2'ados, trabalhAndo roJCll, 110$ casos de abuso de au- ~ 3." A sRnçãop('nal' será Aplica-

(DeputaLlo Aurélio VIanl1a) _ pam mantê-las, Vêzes, o te!npo da toridade, da' de acõrdo com as I'ep;ras do.~ Ar-
prisão excede o dacondenaçao, Isto (Do SI', Bl'lac Pinto), • th::08 42 a 56 do Código Penal e cuo.

O Conll'rcsso N.aclonal decreta: se dti quardo o réU, antes etc ser jul- sistíl'á em: .
Art. 1.0 Ficam cI'lados. na JUsti~a gado, Jár:umpriu ti mlnlmo ou o mé· O' Congresso Nacional decreta: aI multa. de cem a cinco mil cru-

do DistrIto Fed·eral. o Terceira e Qual'- dlo ela peua. Também já se tem v-erl- zeiro.s;
ti} TrIbunai.~ do Juri c a 27,! e 28." ficado a absolvição de presos que, Art. 1.0 O direita de reprcsentaçiio bl detenção por dez dias a seta
VJ.l'as Cl'jminnls. apóS meses e allO~ de deten~üo ,são e o prcceS<iO de responsabl1Jdadc ad- meses;

Partigrafo úriC<i - Os Juízes de considerados Inocentes. mlnlstl'atlva, civil e pcnal, contra as .CI perda da ClUgO e 9 inabilIta-
Direito da 27." e 28," Vara.": Crlmina1sAle<ia se dcve levar em canta as autoridadcs que, no. exerclcio de suas çao pa.ra o exercício de qualquer OU~

flii..o os presidentes do 'rerceiro e Qual'- despesos do Estada para sustcntá- funções, cometerem abusos, são re- tm função pública par prazo ate trêS
i;l Tribunais do Jurl, respectivamen- los, de,'ipesas que somadas dariam pa- guiados pela presente lei. unos.
te. ra a constl'llçÜO de penitcnciárlas mo- Art. 2.0 ° direito de representação ~ 4.° As pcnas previstus no pará.

Art. 2.° Compete ao Terceiro e dêlos, ,será exefcldo por meia de petição: grafo .anterior poderão ser apUcad<u
QIlI1I'I;o Tribunais do JurI, por distrl- Além do. ll1al;;, dcvcr-,ge-ia olhar a) dirigida à autoridade superior :Iutõnoma ou cumulativamente
lJ1llçUo, pl'OCCfsa:l' e julgar Os '.lrl11les, para. osprcjulzos económleos e flnan- que tiv('r competência legal para ~.5.Q Quando·o abuso fOr cOI;lt'tlda
dolosas contra a vidl\ (GClllstitulção' celros, ql1ar.do não d~ ordem moral, 1Ipl1Cal', à autoridade civl1 ou mi1ltm' par agente de autoi'idade pollciol cl.
Federal, art. lH, § 141,. § 28;. Côdl- êstes c:ullSl sempre }r.l'epa~áv-eis, quan- culpada, a l~espectlva sanção; v,Uou 111111ta1', de qualqucr cn~~!!;o.'
go Per.al - Partc E-,p-eclaI, Titulo I, do se trata de IndiViduas que depeis. b) dirigido ao órgão do lvIlnlsté- rIa, poderá ser cominada a !Jcna nu.
Caplt..ulo I e Có~lgo <ie Pl·oc.esso P'~- de. 111êsps ou anos corueguem pl'oval' 1'10 Pública que tiv.ercompetêllcia tónomaou ~cessórla,' de não .podet '
~lu.i, art, 78, 111C150 l, com a redaçaoa sua mculpubllldade. --. para Inicial' processo-crime contl':l o aCusado exercer funções de nntu
qUt' lhe deu o a,r~, 3,0 da L~i núme-Qs qu-e' se Interessam pelo assun- a autorldad(' culpada, . reza policiaI ou mllitnl' no lllUnic-"
10 2U3, de 25 de fevereiro' de 1948) , to poderiam ler a. mer.sagelll enviada Parágrafo único, A representação pio dA culpa, por prazo de uni l\ CI~:

Art. 3,0 Consldera-!Ill incluso no pelo Podei' ExecutIVO, monsagem que será -feita em duas vias e contel'á a co an08, "
n.O rr do l!lot, 648 do CôdljJ<J de Pl'O- deu motivO' à criação do Segundo .rl'i- exposIção ,do. fato constitutivo. do Art, '1,0 A autorIdades 'I
co"'~o Per.al o prêso que devendo ser bunai do Juri. nesta capital, a qual abuso de autoridade, com tOdas as quem fór dü'lgida a repre8en~~~~ar ~
julgado l>eIo Juri não o fOr den.tro nlo \lel'deu a suo. .atualidade e que .se SUlUi ch'cunstânclas, a quallficaçiio munlcarâ por ellcrito dentro d?;0.
ele 160 Qia" da sentença de pronull- encolltl'a r.~ pl'OJI!-tO 41." 4,600, <le do acusado e o rol de testemunhl\3 co dllUl, ê.. autoridade aCUSlldlt c~~Ü
4)1~. 195'_ no mlÁ~lll1o de. tl'ês. se aahouver. • ou mUita!;. o têxto da repfeaentaçáCl
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t' 'marcará o prazo de cinco dlll<S'j çiio e defe.sa ael'lIo apresentadas em adequada ao.s fins visados pela Co~~ Incorporll!' o patroclnio <leisas llspi-
para a apl'ellentação da defesa, Juízo, independentemente de citação, litulção, por lIer a Que conténl nHtlS rnções ao programa de minha nUvi-

t I," Recebida a defe.'la 3e1'á pro- Par'rrafo Úllf'JO, Não serão deie- den.->o conteúd~ punitivo, dade p<:l'lalllentar,
ferida decisão no procelll!lo, dentro rido.s pedldo.s de precatória para a Dias as razoes que llo.s levl\l'Rm a O rCliulLaclo dêste seg'Undo desiele
clt' dez dias, audiencia ou 11 citação de teatemu- cOl1ct!itUl.U' como cl'ime o abuso de ratum, de mll1ha rápida viag,;m à

~ 2,° O procelll!lo administrativo não nhl\8ou, salvo o caso pre\'IRto no ar- autoridade e aelltabelecer um pro- I'egiáo ~ertaneja de Alagohll, foi a,
:p:.Jcl~ ser I!Obrestado plll'll o fim de tigo 14, letra b, reQuel'iment06 parn celll!lo oral e expedito para o lieu jul- contemplaçüo de um quadro, bem mais
agual'Clar fi decisão da açáo penal. ou a realização de dlligências, perlcin6 gllml.'ntu: . desoladol' e llfliti\'o - por· illcrl1'C'l
civil. ou exames, I !:&lI.' processo será iniciado l11edil\n~ que pareça -: eto que as Vls0es ll])OC/l-

Art, 8,° A sanção aplicada será .\rt, 19, A hora marcada, o Juiz te repl'e8entaçiio da vitima l\() órgíi.<J IItícas de Dante, em sua peregrlna-
d f, I f i I d u mnndará que o pOl'tell'o do~ audl'tó- do -UII.stério Público, o qual for- ção espiritual aos sombrios dominiosanuta a na lC la unc ona a a - " ~ ('ã d t d it de Plutào, Porque os Quadros dan-

1<Jrid,lde, dvil ou militar, rios ou o olicial de jUlit1ça, declare mu 111', en 1'0 e quarenta e o o te5cos se referem a sombras l'l'l'untes
An, 9." Simultàl1eamente com a aberta a. audiência, apregoando em horl\.S, a respectiva denúncia, e iln[Jlllpávr:s, que Se lasLimam, em'

reprelientac;ào dirigida à autoridade· seguida o réu, lU! testen1unhaa, o pe- O Juiz, logo depois de recebida a
""1111·11lS· tl'~, ti"ll 0\1 independentemen·- rito, o repl'''llentant~ do M.il11Btél'io denúncia, mand.al'á citar i\ autorlda- desespél'O, dali ·cl'imes, que (.'"OlI1ctemJn
.. " " " em vicia, e pelos qlUlis foram c0l1dete dela, po~erlÍ ser promovida, pela Público ou o advogado que tenha de culpada e deslg~ill'á li data da RU- lindos, a "in eterno dolorc, in lctciltá
,'itnna do abllliO a r~8ponsabilldade SUtscl'lto a queixa e o advogado ou diência de instrução e julgamento, tlole1~;e"em cenall descntall pelo
CI';l1 oU pel1ul ou l\mbRS, da autori- defensor do réu, . . que deverá ser realizada, improrrogà- poeta com as cil1t1laçÕEIi do g'êi1:0 e
dane culpada.' Parágrafo único, A a.udiência só- velmente, dentro de cinco dias, revestidas dos artlficlos da lmftgir.a-

Art. lO, As ações civis. e penai8 Imente deixará de l'eallzar-se se I\U· A prlnclpltl Inovação' do procedi- çf~o, intencionalmente destinados. fi
lienio outôlwmus, não havendo ne- sente o Juiz, mento judicial instituído pelo Pro- imprimir-lhes o cunho da maior e
l1hUnllt influência. de um julgado sô- Art. 20, Se IItp meia hora depois jeto cousiBte na oralidade do proces- mais Impressiollanote scmiação dra
br€' o outro, \1 da hora marcada o JUiz não houv~r :lO e na concentração da pl'ova, do mã,tica, como, porexemplo, fi a.d\'er-

Art, ]1, A ação civil serão aplicáveIs ,comparecido, 05 pl'esentes poderão Idebate contraditório e do pronul1cla- téntia de que "SÓ a l'tcordaçilO das
as ncrmas do Código de Processo.: ret1rnl'~.se, dn'eI1do o ocorrido constar mento.da ~entença, lIa audUmcia de cenas, por éle presenciadas l'illoW la
ClviJ. .1 do livro de têrU\os de audiência, instruc;il.o e julgamento, paúra", isto é, bastava pal'a desper-

Art, 1:1, A a,ão penal sel'á iniciada, .'-rt, 21. A audiência de iMtrução Para evitar l'ecurlSOB meramente wr-lhe. a sensacfto do medo e do
indeprlldentemente de inquérito poli- e julgamento será pública, se contl'&.- protelatórios, proibe o PI'Qjetoa ex- terl'()l'", Ao })I\.S50 que no senão de
eial ou justificação, por denúncia' do riamente não d1BpUl!tr o Juiz, e reli.- pedição de precatórias e a determi- Alagoas _ como se. es! á verl!iClll1do
Ministério Públlco, 1nstrulda COIU a llzar-ae-á em dia útil, entre dez (0) naçào de ptl'Ícia.s ou exames, pois em qU!lse tOda f\ região sert.aneja
representaçào da vitima· do abuso, e dezoito (18, horas. na sede do qualquel' dessas m~didas Impediria a do NOl'deste _ o qUildro desolador,

Al't. 13, Apl'~sentada ao Mini6té- Juízo, ou, excepcional!nente, no 1<1- re~lillflçAo da audiência áté o quln~ que acabo d,e contemplaI', é. COl1stl
rio Público 11 repI'eselltaçãoda vi- cal que. o Juiz designar, " to dia. subseqüente ao l'ecebimenl,o tultlo de levas e magotes _ d~IM.))'(ie
timn, éste, no prazo de quarenta e Art, 22, Aberta a lludlel1cia o Juf- dtJ- denuncIa, o que constitui o el\- naéamente em marcha, sob o agullh:'o
oito 1101'811 denunciará o réu,del;dc zo fal'á Qualificação e o interrogat6- c6po principal do r1to processual do pânico _ de seres humanos an-
que o fato narrado constitua abuso rio do réu, se estiver pl'e.sente, !ldotado, dl'ajosOS em sua maior parte semi-
de autoridade e requererá. ao Juiz Parágrafo único, Não comparecem- Pau os c~so.s, aliás raros, em que nús, famintos e sedentos, que, na !11l\ill
1\ .sua citação, e, boem assim a de- do o réu nem, seu advogado, o Juiz Io IIbWlO deIxar vestiglos, a.s partes IdeplOrável promiscu.:dade, dehomeml
signação de audiéncia de instrução e nomeará lmedl/ltameme ~e[ensor P!\~ poderio v~ler-se da ,nol'ma do art, 14 e mulheres, c.rianças e velho,/;, moças

'julgamento, ra funcionar na audlêucla,.. que pel'nllte a reahzação de exames de 15 a 20 aUOS. d.esfiguradas pela
~. 1.0 A denúl1c!a do Ministério PÚ- Art, 23, Depois de ouvidas as tes~ e pet'!cias sumárias, únicos compl\-1 [orne e mais mortas do que vivas,

blico será. apresentada em dUM v1as. temunhas, o Juiz dará a palavra, su- tlvels com o pl'ocedimento regula-caminham, tl'ôpegamellte, pelo sertão,
Art, 14, Se o ato ou fato COnstl- ce.ssivamente, ao Ministério Público do por E!ste projeto, . em busca da enganadora mlragetn,

f,utivo do abuso da autoridade houver ou ao. advogado que houver Subs-CollStituindo Ilsviolências pollcinis que ainda lhes resta - a esncr~nf;l\
' deixado vestiglos o ofendido ou o crito 11 queixa e a~vogado ou de- as formas mais gl'aves, e infeliz- dc um milagre - tão cer\:() é que a

acusado pOderá:' . .felUlor do réu, pelo· prazo de quinze mentl1 mais gel1el'alizada.-;, de abu- ellperança sobrevive a tôdns alI des-
a I pl'OmO\'er .a comprovação da minuto.s para cada um, prorrogável so de. poder, sobretudo no intel:i01' graças e é tão fiel à criatura ilUmana,

exi5têncjade t,ais vestigios, .por meie Ipor. mais dez (lO> '. acl'.itério do Juiz, du paIS, llrocur.amos deflt.lir as suas que aind~ lhe acena com ~s pl'Omel>'
de duas testemunhas qualificadas: Art, 24, Encerrado o debate o Juiz modalidades mais correntes e esta- sas da VIda cte1'11a, no Ceu, após a

b) req-Uel'el' ao. Juiz, até setenta Iproferirá imecliat:unente a sentença, btlecemosa possibilidade da. comi- mOl'te", . o ,
e duas· horas antes da audiência de Art, 25, Do oeol'rido na audiência nação da pena. autônoma oU aces- Sob a. pressão angustlosa dos CIl"l'CO

"instrução e julgamento, a designa.ção o escl'ivA.o lavrará. no livro própri9' sória, ~e ser o a..cusado afastado do minutos, que o Reg~el}to no.s con
àe um perito para fazer as verifica- ditado pelo JuIz, termo que cont€l'R, exercíCIO defunçoes de natureza po- cede - ncsta sub~dl\'1s&o relampllgo
ções l1ecessáril1s, 1.'01 resumo, os depoimentos e aa ale- Iiclal ou militar, no municiplo da dos trab:tlhos diál'lcs da Clim::.rn ..:.

§ 1.0 O perito ou as testemunhas gaçôes. da acusação. e da defesa, os culpa, ~or, prazo de um a cinco anos, n~o me seria possf\o'e1.. adotar o ,mo-
fariio a seu relatório verbalmeme, ou requerImentos e, por extenso, os des- O obJetIVO que nOB anima é o de delo dante,sco, tranll}ltmdo no. Ilus-
a apresentarão. por escrito, Queren- pachos e a sentença, . complementllr a Constituição para tradoplenarlo, em cores \'1\:os, e em
do, na audiência de instrução e jul- Art. 26, Subscreverão o têrmo o que os direitos e garantias nela a.s_tOda a l\lZo da trlstel'enhdpde, ..llll
gamento,· J~lZ,. o representante do MInistério aegm'aC\OB deixem de constituir. 11.'- cenas hOl'l'lpIlalltes, que ,a~abo de con-

~. 2." No caso previsto na letra a PublIco ou o oad~'ogado que l10uvertra morta e~ numerosiSBJmos muni- tempiar , ~,In tal em,el genc1a. ~code
óêste artigo a repl'esentação poderá SUbscl'ltoaQUelxa, o advogado ou de- cfplos bl'asilelros, ao, meu e~plrlto uma lemhllscênc.A de
contt~'a indicação de mais duas tes- feusor do réu e o escrivão, . ,sala das Sessões, em 10 de jl1- mtnhas leJturas damoclCinde,~ue me
temunhll8"; . . Art, ~7, Nos casos omissos serão nelro d(;! 1956, _ Bllac Pinto, vem. propo~clon.nr .a solução dêste. pe-

Art, 15, Se o órgão do Ministério aplicáve18 as normas do Código de O SR " nOfO constl al1g1me~to,
Público, ao Invés de apresentar a de- Prgcesao Penal, sempre que conlpa- • ,PRESIDENTE, Refil:o-me à.,nanntiva ,dO cél:bre ,e
núncia requerer o arqUivamento da t1\'e1S COI11 o s1Jtema de instrução e Está finda a leitura do expedIente sensaCIOnal epJs6dio historlco d.! pl'l-
repl'esentação, o Juiz, no caso de julgamento, regulado por esta 1et.. 'l."em a. palavra o SI', AI'mandô melrll. entrevisttl do MarClu~s de Pom-
considerar improcedentes a8 razões Parágrafo único, Dasdecl86es, des- Lages para uma comunicação bal com I?om José 1 -RheI de Pc:ftu-
lm'oeadas fará remessa da repre- pach~ e sentença.'! caberão 08 recur- ' • 'IIal ~ cerca de 'duas oras ap s o
lIentação ~o Procurador Geral, e éa- sos e apelações previ8ta.sno Código O SR, ARMANDO LAGES: t;r~e!.l10teo, que destruiu Lisboa, em
te ·oferecerá. a denúncia,· ou designa- de Processo PeMI. (Lê a segumte comunicação) ll~' bló f d Ma' ués
l'á outro ór~ão do Minil!té,l'io Público Al't, 28. Revogam-se as disposições SI', Presidellte: Venho à tribuna para de ~;~~~l O~ue D~~ ~Sé ~ _ '~geli
pa~'n. oferece-la, ou ltuilStll'~ no a~- em contrárlo, • . cumprir o Ílldec1inável dever de trans- dado, na 'Hititória de Portugal, "O
(JU1v~men~, ao qual .só entao eatlllá Sala das ses.soes, e~ 10 df l8nei- mJtir à Càman as dolorosas il11pres- Reformadol,lJ _ ao defrontar-se com
o Jwz obrIgado a atender, " 1'0 de 1956, - Bilac Pillto, s6ea de minha recente· exeursão ao o Chefe do Govêrno, duas horas apóS

!<rt, 16" Se o órgão do r.~m~tél'io Justificação interior do meu Estado e 6ugerir aS a horrivel catáStrofe, prorrompeU,·
Publico nao oferecer a denl!ncl~ no . , , . medidas de emergência, que se me com a voz soluçante, em trágleas ma,
pr~zo flJ:'ado nesta lel~ será ad!Ultida . Prev1~ a COnstItUIÇão, ao mlltitulr afiguram mais urgentes,pal'a acudir nlfestações de desespêl'O, que tendiam
açao prIvada ,O órgao do /Mmlsté- a.c; regas fundamentais QUI.' carac- aos 8Ofl'imentos dos habitantes, nito a. desata" se em copioso pranto
rio Público poderá, . porém, aditar a terizam o estad9 de direito e ao inll- some~te do sertão· alagaano,como quando o '-MarqUf!S o deteve com Ó
queixa, repu~lá~la e ofer,ecerdemln- crever no ~eu texto direitos e garan- de toda a extensa área nordestina, alentador Influxo do esplrito prático
cia flubstltutl\'a e intffVU' em todos tias indiViduais, que abusos pode- flagelada por uma das nlalsrigol'osas e dinâmico, dizendo-lhe, com a voz
os têrmoll do processo, Interpol' re- l'iaUl .ser cometidos pelas autorlda- e prolongadas ~êcas, de que há me- serena e firme:. -
cUl'aÇ.5 e, li toào tempo, no caso de dea _encarregadlll! de velm' pela _exe- mória naquelas malfadadasreg-iôes, "Majestade! A desgraça, que nos
negligênc(1\ do querelante, retomar a cuçao das 'leis e, pela manutença.o e a. que 1111 1atalldlldes da natureza im- surpreendeu, é um' tato., Masêslle fato
açãC? como parte principal. vJgtlncia dos pr1l1ciplos llBSegurado- puseram éS1Je }lesado U'ibuto à teJ't1- JA passou, Agora, só DOS resta en,

Art. 17, RecebidOB os autos, o Juiz, reB dos direitos da pessoa humana, , l1dade. do &eullolo e aos· pitorescos tel'l'ar os mortos, cuidar dos vivos e
dentro do prazo de quarenta e oito . Conferiu, por íMO ,mes~o, a quem encantos de. suas· paisagens, tanto reconstruir Lisboa"!
horas, proferirá despacho, recebendo quer que seja, o direito de represeu- Quanto. ti. "~fôrça indômita OI, à coragem 'Foi êsse sem dúvida, na História
ou rejeitando a denúncla, tal' contra os abU80S de autoridade e e à operosidade de seus filhos, da Civlllzaçâo, o mais I'esumldo pro-

I 1.0 No despacho em que receber àe promover li l'espansablllclade delas, ServIndo-me da oportunidade da gnma deaçlio, que n energia huma-
li denúncia o Juiz deslgnal'~, de.sde portlllB. abu.sos, (Constitulçáo Pe- interrupção, por alguns dias, dos na logrou cOllVerter. em breve prazo,

,logo, dia e hora para a audlencia dp. dl!.l'nl, art, 141, ~ 37),. nollS05 .traba.lho"S, acabo, com efeito, na mais ofuscante realidade, porque
inst1'uçlto e julgamento, que deyel'â :DoI! três tipo~ de responsabil~dade de realizar uma visita. aos, Munic1ploS o Mal'Quês de pombal. anteclp:lndo..
lIer real1zacla, improl'l'ogà\Oelmente, a que está sujeIto o llervidor publico mala atlltlltados de MaceJo,. nos qUElJs se, como estadista, A proclalnlll;:1in do
dentro de cinco dias, - a. administrativa, a civil .e a penal eu nl\o havia ainda cumprido o grato gênio teól'lco: ._ "1\ ql1elque. cholle

I 2,° A citação do réu para se ver - • última é a que cOMtitui o ins- de.\'el· de testemunhar, p~5Boalmente, malheur elt bOn" _ .se pl'evllleceu
})I'OCe/lSn)', até jUlgamento flnllle pa- trumento mals eflcnz para·lu'even!r OI meUII agradeclmentoli a·todos quan- da_.desgl'aça,que acometeu R .1eRlm
,a comparecer fi. audiência de. i1ll!l- os abWios de autoridade, dadoa o va- tos me inveltlram do honrolOman- dárla Cidade de Lisboa, para l'econll-

~ trução e julgamento, llel'áfeJta pOI' 101' Intimidativo da pená, oapal'ato dato del!leu representante nesta ClISa tl'ul-1a em um novo estl10l .
têrmo .sucinto e será acompanhada e a publicidade do julgamento penal. do Congre8lo. Nacional, apl'ovcitando, Curvando-me, .I'~pelt,osllmcnte, ante
da eeiundn viII da repl'elentllção e NOI cuoa em que o abuao de lU- ao mellmo tempo, a opol'tunldade, pll1'8. eOa 111;10 edlricante dq gênio l?Tá.t1CO
dlt dcnúnêla.· . . toridade se . eonsuma 6 também a obaervar e ·lienUr .1 mais, prementes e din6mico; afasto 'do meu cammho. o

A.rt. 18. AI u.iemW1halS de ac,*- lanç'openaJ • que - IC l1'IJ. -maJI MpJras~.8 l~aJ', com O pro~to de Jnut1l capitUlo dllS lamentaçCles, .Jlar.a
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IlU~eril', de preferencia, as medidas de :com cérca de 55"" do total das lolivlll1il3 inevi' âvel. quando nâa hA esta Coar- "'xp!<ll'nção da Indústria turísiJca no
tJmel'gêncl:l" qUe se me afiguralll lUalll IobtIdas lia exportaçao, II.grllva-e&: con- 1i c1ellação. llervindo de obs~áculos à rals, assessorado por uma Cc.müs;;J.It
uri\f)nt~s, no sentido de mitigar, quan-I tmuamente, lIao sómellte em vil'tude cotltimtiC:adedll atlué'ncia de visitan- -JOll.,ultl'la do l'Llclsmo. li:Sles oc;;iI.:,,,
to po.,sivel, 0/1 solr:mentos dos habi- do acréscimo da pl'e9/jão inflaciona- telS, . . estarill.1l1 sUbordilllld()., ao M.l1,S.cL \U
t:.ltItes do sertáo de Alagoas e de Ir!a, mas, pl·incípaIJ1lt>nte. daI> neC~ll-' A simples menção do fato de que do Traballlo, rndusíl'i~ e Comer·::",
t<Jdo,; os Estados nOl'df!slinos. 15ldudes crescentes de bens de produ- o~ E::il.adoll Umdclli da Amérlca upI'e- assclllc!hanclo, em essl\l:cia à organi-

Com êSlle ob.lE'tivo, niio nfio será Ição pelo no,,;su parqUe industrial, cujo s~ntaram n08 ult.íll1OS anOl; um movi- ta~ão· desta ir:":ústl'la na fn.nçd e (11)

itJl!~W1S. Soa a pl'cssilo do tempo Im: I d€sclIvolvimento encontra obs,ácUlos mento tUl'istlco an'úal ~a ordem de Url"&l1uJ. excf~çâo fc:tll pura os tn~l1l3
pL13la pelo Regimento. mutl' sob ..; In.s~ \ difíceis, em vlJ!tu da escassez de di~ :! bllhê~s e 400 milhões de dúlares, ele execUí;ão cio pl~neJali1rnto Q.u~
ptrtlç9,o do S}lltr'tico e modelar pro-I \'i8us, particularmente da ~l'inCiPalll0u seja, sUp~rl01' à exportaçáo mun- ser[1O prcHenielnle,,; do Ol:';õ1l1WlltO ::w
GralHa de açao do Pril1cipe dos psLa-' "moeda forte" no mercado lllterna- dlal de care, bt'm como os dema's pasSo que 11cs"'e ultImo sao al·l'f'~·~da·
ctl:i"lAS da gloriosa estirpe lusitana /['lonal - o dóll\r. Apesar das l'es- dados referentes à indústl'la ao Tu. :los lJ(l1' uma t"xa sóIm' o .Jogo cl.>n
que reliUllÚl'ei a minha téirefu, diri:, tl'içõE's impostas nossa balança co- riamo em diversos pal5cs. al)lf:);;~nta. [orme se poderá ooscl",'::r p~las o.H')
J:tndo aoS difercnte6 ól'gàrs do r~~:ler merc1al, que apl'e:senta.rl:1. um saldo des em anexo, aliada às noss~s difl-j Ji"ÓfS fel~o.s [10 anexo.
Executivo - de suja alçada depeilci~m.1 p08ltivo de 200 mllhôes de d~IQl'~s t'lU culdades Call1bHl1s, está li eXIgir uma O referido proJe~o. obedec~u, ern
por SUa natureza, as nt~didas a que 1953. voltou ao re~\,ime deflcltál'lO no a';ão governamental im,'tlinta nn S:'I1- sua el,tbaro.ç'ão às sU'lestôl's tCltas lldo
iIll!' vou reterir - um calol'O;~ apêlo Iano postel'lor, com um saldo negativo tldo de t':;!lmular êste setor econô-: 8cm~J!lo NaCIonal ele Epon~mi8., enl
IllJt"1l que intel'cedam, COI1, l\ SUa alt~ de, cêrca de 72 mllhóp.1l de dólares, mico no Brllsi!. par~t'Zl' c!P 20 de 1\1.'1',0 de 19~2 e q'Je
autoridade, no sentido de at.enUar fiO Ipr.nc1palll1ente pela. não expol'taçAo Val'las tÉl11 sido as tentativas no forllm aprovadas pelo Congresso Tu·
nlt~llO~, li llitunçao aflltlva em qu~ Me, de mais ~e 5 milhões de sacas de sentido de se desenvol,el' o tUl'ismo l'istico Nacinl1!tl. 1'~lllizadn em P()(:Oli
cnCOllil'am os· habitantes do sertão' café, O detlclt àa balanç't\ comercial no BI'Ilt'il, cnmo por exempio o que se de Caldas em. lloW'111 01'0 .de 1&'53. (;O!ll
das reRlõcs nordestillas. I' não permitiu a redução esperada nos fez há Vinte anos. em julho ele 19~5 a cte!'cl11m~çeo de "nf"'I'logo dof"-

A\l lireclal'o titular do l\linistério atras~dos comel'ciais, que, apesar de com :l criação do Depp.:tamento Nl\~ l'i~mo", que é o segufl1 f e:
d,! Pe.~el1da exorto, com a mais viva IreduzIdos. ainda continuam a ser da c!onal de Turismo, sem 08 H'sultados .. LU - Simolifica';ão de divis%,
emOi:i1o no sentJdo de providenciar, orc:lem de 113,8 milhões de dólares, desej~d08" Alguns governos l.'staaulllS formal:dRde~ fi~cais l.' alfé!ncle~arím;;
1I1'j1;ell'tnnente. li Ilbel'acâo das quotas i segundo dados do Banco, do ~rasll, tll.mbem tem l't:>allzado esforços neste 2." - Cot)\·dm~'l.'~o d:'~ vins· de Co
do Irnpõsto de Renda, de que são cre~ P{)r outro laeto. a l',eeelta ca~lbl~l at.é IS8ntI~0,_ s~ndo exemplo l.l1ais l'ecel1t.e municacões entre 03 grandes centrol
dorel', do Tesouro Naciol1111. os Muni- 31 de dezembro ultimo atmglra a a. crlaçao do Departam<'nto de Tu- tui'ísticcs;
clpiüs.alagoanos, e doS etema!s E~- USS 1.554.481.692, contra uma des-·rlsmo !la Bah1a; em convênio feilo 3." - Auxilio p subvençil.o à.s orglll·
tados nOl'desl'inos, bem comoda!i ver- pes!l c:le USS 1.007.635.517, donde um entre o Executivo e a Prefeítura de nbmcões t.ul'istlC!lS:
l.J9.~ ol'çamel1tárJlls, dtsUnadaç aos dtlhclt de US$ 353.153.825, montand'J Salva?ol', digno de ser segu:do pelos 4.'" - Esti~bekciment:o de bllrómetwfI
ser;ricos de açudagens. para que, ut1- os nossos ~0l11pt'Otnissos comerciais demaiS Estados. Entl'etanto, POUto dr preços para orlentilçào dos turl.s·
ll:llll1do IJsee.s re(~UrIlOLS. as MUlIlcipali- CO!» o elttenor, naquela data, a ':' valerão êstes esforços isolados ~:; o tai'l; .
d"dcs. a que êles sejam distribuídos, VS$ 1.965.810,898. Tal Situação ~110 ~ovêrno !"e<!eraJ não tomar a It'ricia. 5." - Pl'Opag2nda tur!i'I'ICa atl'f!vt~:J
[JOS511'n proporcional' tl'abalho e, mes- e,desejável ?ara um paIs que rea1Jzll tlVl1 de cool:de~:plos, uma Vez que é dos escritóríos comerciais do Bt'Mll
mo. amelllos de emerltêltcla, Que aten- glande esfôlço pela mdustriallzaçáo, êle quem dlspoe dos melose::ili;ido.$ 110 exterior;
dam à situação aflitIva de grande cl'escendo de ano para ano suas ne- para. pl'opaganda eficaz no exte.'jol', 6.°_ Cl'lacào de entidade coordi!·
parte dos habitantes do l'espec!ivoceesldndes dos mais diversos equipa-Enquanto tal não se fa7. continUamos. l1adora das atiVidades':! do íncrl'ment.o
MUl1lclplo,. lmentos, " . . I apes~r: das Imensas possibilidades po- das Indústrias turistic~iS do pais;

Ao provecto e lIuStl'hdo Dll'etor do A simples anal1se dos dados oflcia,s tencla18, quase q\'.e exclusivamente..~ 7 o - Conees~i\o de fa':fll'es fisc:ülJ
De!):l.rtamento de Obras Contra aS apresentados, bemc.omo a co.nsciên~ obseryar o movimento turíStico nns a hotéis e emprêsas de turismo: lsen
Sêcas exor.to a dl1lgetiocta1', jlUlto aOlcia de que n'OoSSo, comercIo ,e:ctel'lOl' est~ est.7çoes de nlll'j} ~ repouso Oll ainda "fio de im)cstos. t.axas e dirc-itos dlS
Sr. Ministro da Fazenda _ solidi11'ia~ baseado e~ gla.nde p~1te no cafe, dUlante a realtzaçao dos festejos car- import.ação;'
mente com o apêlo.· que orlllhe dirijo produto SUjeito a freqüentes oscila- llAVa]escos. Quanto às est!l~óes de 8,~ - Der-envolvi.!llel1!O ~. ml)derUl~
_ l't1I orol dAli prOVidências, Que lhe ções de preços e à retr~ão de mer- CUra e repouso, Mil1'l1s Gerais alJl'e- zllcao das lI1stalll.çoes de tontes t~r·
~"io sollcit.adas, ntl parte, especial- cados, como sucedeu nos ulUmo~ anos, sel~t~ um bom exemplt. ~Oln os bal- mal~; _., . . .
mente, que se refel'e aos tl'abalhos jUllt·amente oel!l pressão excl'clda no nell.rlOS do Sul do Estado, onde P~<h\ I 9. -,. Crlar:ao. atra\'t"s de ent.ldadlt
de l1rudag-:m$,subordinados à sua comérciO exterlol' braSIleiro, leva-nos de. Caldas. declicadana maior parte. Coordenador.a. de um corpo de mtér··
jUI'isd!ção, a procurar, "~l1tt'O do .mais breve 11 esta lndÜst.ria, arrecadou f'lll 1951 I pl'etes e orlent.aC!ores par~51ut pre3'·

Dirilo, finalmente, veemente apêlo prazo possível, a dlverstticaçâo das Cl'S 25._99,4.000,00 desttnando a União t,em ~s inlormaçoes e~peclll:s ~os tu·
~o nl('U prezado e eminente colega e nossas exportações, Neste sentido, 8 milhoes, ao Estado 9 milhões, fi- lista..;, . . , ,
am!'!o _ Professor Manoel Ferreil'a yârio8 esforços vêm sendo realizados cando para o municlpiopouco mais lO.' - O turIsmo é uma mdUStrlll.
_ para que acrescente ao ativo de u~timamente, .não s~mente pelos 61'- de 8 mllhões, devendo-se ressaltar Ao Estado cabe tl'!lçar a poiltlca 1l!1~
f,ua hrJlhante e operosl'l ~elltão. à gaos governamentals. mas também que a médIa das dhl.rias, al1ua.lmente, 11:1elhol' COnVf'llha nos tnterês~e~ tur.ls·
frent~ da Diretoria do Serviço Na- por representantes das class,es produ- em seus 72 estabelechnento/i hOtele~-' tlCOS do Pais, competIndo à mlciatlVfA
cior'al de Malária, a colabora<'Ao da- toras, onde ressalta .a atlvldade. de- ros atinge a Cr$ 300,00, Entretanto, particular I:t. ~l!:e.cução dêsses plal~o8" •
qup!a t.Jr(lRtl~iol!a entidade a esta cru- senvolvlda pela MIssão Comercial cumpre reBSaltar que êste 1l10vitllento "Con~?II:0 NaCIonal de .EconOlma 
l'::lda do~ se11't.lmentos de humanidade, Brlls.ilelra ,ete Caixeiros .Via.Jantes: tem p~r base o chamado "tUrlStno 1pxpo."'.çao Gp;r!\! da Sl!~ação ~l)4
em nroldos nossos humlld.es concl- A ASSOCIação ComerCial de Mmas, Intem'O , uma vez que pràticamente l10mlca do rals em 195t - lJ'á~ln'lJ,
<f!ldãos, hllbitantes das, ree:í6es f1a~ sempre zelosa de sua;:eslJQllll8})l11dade não existe 8 propaganda no extet'io/'. 113.. ..
!Zeladas. Entre outrasmodalldades no setor econômico, nao somente ml- A 110$511 legislaçâo neste sentido. VerIficamos, assim, I!ue, pa.ssados
que tornariam a sua colaboração das nelro, mas também no nacional. te/n Cl?lnO bem salientou o Conselho Na- coito aMs após a al?I'e..ellt8~ão do [1:1.
mais et"lclentes· ebeneméI'Has.perml- se dedicado ativame~te no sentido de clnnal de Economia, em pal'ecer de 20 l~lelro projeto e dOIS do. envIo da .ul·
tO-In!' a liberdade de sugp.l'ir~lhe a apresentar ali sugestoes que lhe Pllff- de março de 1952, é "esparsa, falha I! ~mla menS112em do Exe.cutlvo neati!
r:olocar90 Imediata de alguns veículos çam aconselháveIS no momento, tanto sem uniformidade", limItando-se fi st;.ntido. ~indl1 n1\o .T>OSSUlmos um 61'·
do S.N.M, ao servicodall Mun!olpa~ junto a seus associados, como ,perante regular a atividade de empl'êsas I;U~ ~ao destlllado a ol'denal' a atividade.
lIcIlH1es da l'e~lll.o !la~elada, l3araa as autoridades governamentR18,. . rlsticas em. nosso tel'r1tório, cobrança turlstlca.
rlj~tt'lbu!ção de á~ufl e olhnentos aos Assim sendo, nã~ lhe passou deaa- de, ta,?'as destInadas à cI'opaganda e Enquanto lss0.. nOS30 ,Balal:tc'o de
infp.llzes, que lá 'estAo morrendo. de percebida a ne<;ess,dade urgente que ass/stencia aos visitantes e. d!SpOll'dO Pagamentos continua deficitárIO, s~m
zêde e fome, no sertão! (Muito bem) 'I temos de orgamz8;r e planejar a ex- sObre a eml'acta de estrangeir<J.<5 no que novas fo11'tes .produtoras de ,d~4

. ploral)ão da industriaturlstlca no país. Vâl'joS projetos têm sido. apre- visas selalll aprovPltadas , O "Anullrll)
O SR,' VASCONCELOS COSTA: Brasll, como um dos meios cujas ca- sentados ao Congresso sem que ne. lF.:statlstlco do B!8SU" -- 1954 - tn-
Sr~ Prea1dente: Um dos setores da raeterístlcas mUlto pr6prias, nAo lhe nhum tenha ml'recldo aprovacão , ifol'm<lu-nos liO ttem re!erent.e à 0114

admll}lstl'ação .Que deve mel:ecer a Ipermitem parecer protelatório ou de Assim é. que em 1947, a' Presidêilcia ,lancll de palramentos, oue o déficit
atençao do Govêrno é, sem duvida; o emergência, mas sim como fonte te- da República en"iou o projeto funda- Idevido a "\'ía~ens internac!onais"
<.to wI'ismo, cuja Indúst1'ia, uma vez gura de divisas e um fatordegaran- mentadopela Mensagem n.o 314 'dis- I~rln,f{ira,em 1953, 472 milhôes de cr1:l·
l)em .explol'ada, passal'áaconstituil' tia futura do equllfbr!o de l1'O880 co- pondosôbre a "Organil':açio Nacional !zeiro" contra SlJcnns 52 milhõell em
j,pl'eclável tonte de renda, mérclo exterior,. do Turismo" e erlal'l'do o "Fundo do 11951: seg'undo dado/! do pal'E'cer do

O Bl'asll, pela SUa peculiar exten- . Apesar da fontesegul'a de divisas' TurIsmo", Em 1949 foi o l'eferido IConselho Nacional de Economia, ci
são geogl'á1'ica,pela diversidade de que o TurIsmo representa, até o mo- proJet.o rejeitado pela Clma1'll, após t~do acima. SÓllll:'ll'te no primeiro se
aspeCI;()S que oferece, não somente' na menta pouco se fêz em pl'ol de sua parecer da Comissâo de Constituição mestre de 1950 o saldo neitativo de·
vaisl1gem, como também pelo clima, exploração em moldes compensadona, e Justiça, que o Julgou inconstituc!o- vido a vla~ens de turismo, nel-\'6clos e
e um pais que se pJ'esta poJ' excelêll- Dadas ali suas cllracter1stlcll! multo nal; em 1949 o Dt!Dutado Jonas. COl'~ Ifins culturais, montava a mais de
cia à. explal'ação dessa notável fonte próprills, o Turismo exige uma ~ulda- rea a.pl'esentou o ele n," 1.005, cI'iando 14 milhões dl' cruzeiros, e o ativo
de divJsas pal'a a economia nacional, dosa orientação estatal, sua flllCal1- o ,"Depal'tamento Nacional de lu- provenietnte da entrada de turJStllS

.Através de um plano bem ol'lentado, zação em todos ~ setol'es de atlvi- rismo" e, no 1110 seguinte, ainda o no Brasil. ~ltrl'loasa\'1l de PQUCO mais
vlsando. sobfftudo, aos meios de dade, sem que tal, no entanto, venha mesl110 Deputado apresentou o pro- os 3 ml1ho~ dE' cruzeiros. Ora, tal
transporte, a constl'uçllo de novOfi e a tolher a iniciativa p·rlvada., O. sim- I jeto que tomou on,o. 454, orga niznlldo fato só pode levar a concl uir por mal:;
mais contol'táve!s hotéis, poder-se-á pIes fato de se tratar de atrair c1da- o turismo no Brasl1 e que llllda mais um paradoxo: fazemos turiffllO ao
conseguir uma grande rêde de sítios daos. estrangeiros, a fim de que. os era do que a repl'od,pçâo, em I1nhrts pstrongeiro, mas não nos 'l.1rpoclJPamO$
apl'azlvels para a exploração lnten- mesmos venham tl'llzer-nos preciosas gerais, cio 1.005: o prlmell'o lol re- 001/1 que outros venham faZeT turismo
siva do tUl'lsmo, E podel'emos diapor, divisas, impol'ta na presença do Es- jeitado, segundo parecer da Com:-,sào no Bra,.il,
com vantagens sObre outras nações, tado, como meio de evltarfuturslI de Justiça, por conter os m~Rmos N.o l!'I1tanto. os beneficl06 que o tu
de situações as mais varIadas, para os complicações Inte1'1l11Clonals, nl0 se vielos do projete do Executivo e o rismo traz A. uma Nnçãri conBt1tUi"lU
mais diferentes gOBtOS, a fim de pl'O~ podenodo admlUr a exploração em 1ar4 segundo foi arquivado no fim da mat.érla por demais pacifica., estardo
porclonar 1\0$ que nos visitam, ou às ga escala neste letor, sem que o legislatura, Em 111111. o Deputado Ruy perfeitamente del1nel1doll em obra Qll{t
próprias correntes Internas de tUl'18~ Govêrno tenha um óI'gão elpeclali- de Almeidaapl'eaentou novo pro,leto, se tornou elbslea, publicada na Fl'an.
mo, as melhoresposlibiUdades de zado, encarregado do planejamento, d" n,O 257 que. merece... reparol do l)a em 193~, "Tourlame, ThermaliBme,
êxIto. . da pl'Opa,anda no exterIor e da coor- relator da Comls.,Ao de Juatlça,lnall Cllmatlame" de autoria de Peyromau4

lmímerQC eltudOl tem-ae teito da denaçlo da atividade privada dentro nf.o 1nqllinado de lnconltltuclonal. l'e-~bord, ollde enoontramOl· ,m.
mattkiae, dentl'e éatet, vamo. re,- da Plda, a fim d·, que a Ulliforml.de lMlm que também f6ueaprovado pela qua4l'O, ji utltizado pelo COIWlh()
saltal' aqui o que tl'ata do. aapecto da nlo lI6mentt'J de tratlL1Uent~, mal, CAmal'a, Jf. em 191130 Executivo en- Nacional· de· Economia que demol'j~.
economia de divisai, . princlualmente,a entl'osagem perfeita vlou novo projeto nesteaentldo, junto tra a distrlbulçlo entre a. divel'~'

, A conjuntura econ6mlca nacional, dOll dlverlOlaetortl da lnlclatlva- prl- l Menaagl'm 3711, orlando o Departa- 1'amoe da atividade nacional fr.lic~sa
'ainda baaeadaquaae em um único vada, não permitam 'a lupel'venJêncla mentoNacional de TUrismo COm '. dOlbenetío~.provenientes da' e· 10.
pl'oduto, o Cllfé, que vem cont,ribuirtdo de il1cldl!n~I, multas vêlel comuna • finalida«e de ollaRlIv ,p"lleJar a r.,ao 'dOlta imSúttrla, )fI~..•
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'fIIU'Uita. gastava. 100 francos na Fran- qUCllS obl'as e construçiiode rodovias. mercê da boa orgnn:znção destn In- vbil:mtes hnvia alingido 5.•ID5.863,
fça e, segundo os nutorel!, a dôstr1bui- belDl como o mell1ommcnt<l e Cli11SCl'- clústria, 1'e~ebe, llllUalme11te, '1nJ:l Iultr~pa8~llndo, assim, <I ma:'Or nlvd
'çAo desta. impol'tlloncia, obedecia à vaçlo das exilltenteoS, em demanda às média de 3, :WO, 000 turilltas,' senna de antes ele guel'l'a, o <.le 1937, ('[lm

Ilt'!!uinte proporção: estA.ncias hidro-minerliis e cidades oe que li. m~lÍor' parte dooS ll1esmo~, l;Omo 5,<Jtl8,706, Noqiiinqilénio 47-51, o Gu-
Aos Airicultores, 30 francos - Pe- turWno do EtitM!o", faz questâo de acentu;u' (} G'I'/~l'110 vêmo hl:vi;'. ilJ\'el.tido 12 bilhóc.s e ~50

Jas matérias primn8 oo~stiveis; Endossando as recomendações dlllV gaulês, é da "cla~c médi~,", Os rnilll{;'~s de l;ras princ;p.llmellL~ no.li
. AooS traballla<lores. 2<J francos - Reunião Regional das Clll~ses ProdU~ maiores contingentes procedem éa nU;H:iami:nto de reooll~trul;ões lie
'Por serviços e mão de obra; toras Minearis. a Assoclaçào Comer- Bélg-JCll .. Inglaterra, Suiça e ESLati ... , 'l1IonUmenLob hjStóricos, ll'Oté;:; e Oil-

Ao Estado, 20 francos.....;. Taxas e cial de Mialas fez um a,pêlo ao Con- Unicio.s, Quanto à otlvidade dó 1Í;~àll tr(,1; set()l'es pe aLr.l.;ão, No plano in-
lmpostos: gre~o, a fim de qlle o projeto nt'+mel'll estatal se pode .afirmar qUe é das tel'llacional <iiv~l'15a,s lacilidadcs lonlln

AOoS Industriais, 15 francos - Por 3,714. :truto de cuidaàollos estudos do mais perfeitas, não Se descuictandoconceelidns a{),l; Luril:itas, tais como
!produios e mercadorias; Con.selhô Nacional de EcOnOlll1a, do doa mínimoli detalhes pual' liL:'l'ÇÜO abolição do visto consuhl.1' pa:-a os

Aos Comerciantes, lO francos - Em ~part3mento Administrativo do Ser- e confórlo dos vil:i;tantes, Nos mOllu- pl'OCê~el1tej; de 17 pal:ie~, fllc:1idanes
I(;ompl'u:s d;'Versll.s; vIço Público e du eXPi'riéncia 'lOS mentos históricos, como o Cllstclo ele nas bUl'rf,iras alfand~gárias para no-

.Aos H<lteleiros, [; tnmco.s - Pela pJoneiros àe.sta jndú.strJa no BmsiJ, "Rob1!l't Je DJabJe", .silUlIdo em Mo- clol1a~ d~B pai.séS mó?mbros da Ol'~U-
llGspedagem, venha li merecer a pLlLrio'f:ca atenção 1i11eaux, qUe recebe mais ele 40 IIlP nização fie .Cooperação Econômica

As Entidades de ClaSSe brasileiras, dellta Cr,sa <lo Congresso e posbanl~1i visitantes llnualmente, silo illstah,:lús Européia, inicio da execução tie "lima
perl~itamente cornpclletradas da res- dentro em bl'eve ver llprovados os muse~, pal'tir.ulal'mente os d~ 'lÍ:t':I, campanha turística coletiva llll AlT.~
ponsabilítiade que lhes cabe no e~- seu.s die.posti\'os e em funt:l(JIl:lmel1lo I'eprocill~incto os fatos mais impur- rica", cujos efeito,s \'êm lõendo senl.l
:rbl'ço pelo desenvolvimnto económi- o órgão estatalenc<u'l'egauo de plan~- tanles ali pa.ssaàos, A inic:atlva pal'- dOIS pl'ofundament.: no Bra~il. No
.~O do pai.s, , vém se emp,mhalldo a jar a indu!itria tUI'Úitica no Brasll, Ucular, tall1b6'll1 pel'lejt,limel1tccOn~- qUinqílêniG .947-}951 !lS Enti p;'O\':JJ
:fundo quanW /lO problema do tu- que tu.nLol; bt-nd'ici.:J.~ pooe trazer-nos, clellte clú qu,) l'epre~eJlta o turil'll1o (iali per jj Turismo tlllprEgl\ram no
:tJ»mo, DQis conclaves de âmbito na- Examinado o problema sob éste aS-I como fonte d" rendimento, coll1\)')l'H incentivo, lanco públil:o COU10 P'lI'U
(:lOllal jà foram: realiZados, sendo o peciú,' vamo:;agol'll lazer uma análIse, eficientemente ser,vindo deiluslração culr,r, um t,otn,l (Ie 477,285 ,1M) <le
plln~'JlrO em campos do Jordão em do turismo 110S p~üses dos mundo ou- o seguinte fato: em 1954, na região de liras, lendo al'l'cc,.ciaclo PCr SUll inj·
W5:J e o segundo em Poços de c ..Jda::; , de mais úeillwt"àa 1!1; a,chll. CSSa in-I'D:,jnn, \'erific,'-:l':1IU os hoteleiros Cl,.ue, o J cíativa (} montllllte ele 4',025.995.500
em sua IV R.eumão Regional, <:5 cla::;- d\llltria, . _ .~c~.'ésc:moprügrefSÍ\'o da percellr.:t-, de lirm;, Na pro;Jaganda tunstH:a
fie~ Produtoras M:llleiras, aprovaram as A, l:'l'anàe pr€ocupaçao dos .gOVel,'l~~~_e Igpm obrigatol'i.\ cOb,:ada rar:l, ,·G.~o:- E'stes Ól'!!n;os cl;~pencteram ... n~,ste. mE~-,
;rec:omend~lCÓes da Comissão de Turis- OI. ilJ1ClUtlV:' partJCUU1r de !l,lase tQo..s ,:(e,stas" que, de 10~'" lI:n'l::! a~lngJdQ mo perlO<JO, cerca de 790,!J02.::63 ae
mo, re(Ugldas nos seguintes térmol:i: r.s l1r.ÇÓ€S pelo cleoSer.~{)lvmlento da 17'(;, estava deternlinan'do senslVf:1 liras, Mais tarele foi criado o Cen-

"Considemndo u necessidade de ser indlistria do turismo pode ser fà.~:l- retração no morimellto de tUl'i$tr.s, tro Itüliano di Cultura TUl'lslica, ns
iDmentn<íü a Indústria do turismo no mHJle observada nCJ, llianuseio QUS reunindo-se obüveram a SUpN;"'Ú~ de sisticlO por uma Comissão consultiVa
1'UIS; m~is divenas. publicdçó~s, de cal'~~~l' qualq~er pel'~ent.~gem destin','c13 a I destin4à~. à ~Oll1lação ~e pr{)fisi;on~1js

Considerando qUe ê. necessária a ofIcIal ou nua" que sempre con.e,.l êste fml, bem (;<lIno da tu.."'a Incal (\l- desta ll1{lustrm, Em 1904, fonun exc:a
e:,lsrêncül de ó:gáos de âmbito na- rep61'tagens, artigos, anúncios, ::!LC, , reta sóbre os visitantes, - A Itúli:l, vados 840 m:i li'JetNs CÚblCO~ pl'.l'a a
cjimal, f~:~dua.] e lQc~l.Ís, com a fina- l-eaJçll.nào as "lJ1ill'a" rilhal;" natUl':lilll no após gUerl'li" Cles.::n,vOIVf,l1ciO (j €,S- l"estauração ,de edificios antigos, no
};(j:tde pncipua de promover o desen- ou art~fic~ais e das fac1I:,pades en- fôrço pela rec,mstl'tlção t' l'e.CUjJen." tot~ll ele 6, merecendo especial alen
volVllnento elo turismo e oriental' l'Uo' contr:ilir,~ pdo vis,tante, Por ou~ro ção econóllú'n, r.edicou esp<"~:'al IIten- ção a~ excavações e rest.alll'élçÕf'1; rit
cio;wlmellte as COl'l'entes tUI'l.sticas de Jade, o grande número, cie agéncJas cão il. indú.s!r.~ di': Turismo, Assim li~a,las em pompéia, além d!'s milis
lDuclonais e elitrangelros. pl'omQtoru~ de vla:;ens turlStlca.s nas é qUe foi realizada completa ~el11ode- diversas obras uestiuudas ti husp~'::i;;-

l l'/,ecomen<ia: pJ'incipai.s cidades brasileiras 1'ala pe~'- lação no15 ól'qão.s e,stnt:Ús de~t.in.'ldfJs ü gem dos turistas ress:l1tal1do-l.>r a
r (I) Ao Congres.s{) Nacional. a maior feitamente áo gráu oe (}I'gamz~çao fil5calização e e:o:ltrúie desta aüvida- preocupação da ccnl:itruçiio QC hotéjs

urg'ência p<l~ivel na aprovação do àesta ;."láústria em out,ra~ l'egioes. de, A Lei 11," 941, de 1947. C!'jou o destinado Sa hospedar tUI'i,stas de
!projeto de lei Quecriu o D"part:l.men- Na Europa, a Suiça, a França e l1 COmiSSlll'iato pe!' II TL1rismo, órgão dllda n::lcJonnlidncie, Foram cpnstl'lll
te Nacional àe Tul'ism:>; Itâlir. mantém a pl'jmazia nesta in- autônomo, ,:;Ub{lrd.l~f,do aO Executivo pas Ou melhorados 101 hotéLs tend{J o

ti) Ao Govél'lio c\.') Estado de Mi- dú.strJa, dadaS sua Já tradicional ex- e quesub.tit.lli o :intigo D~pa:'lal11(,n- financiamento cO;l1ced:<lo neste set<)r
;oa~ Gerais, ou à SUa Assembléia Le- periénclll neste setor, Um rápIdo to do MinisH'l'-'J de!\, Cultura Popula- atingido mais de 3bill19e5 de liras,
g:.~Jativa a imediata criação do De- exame de alguns dados estatumc~s, 1'1'), que se fm~;;.rJ'(:!laVa àêste seta!', O O númel'o de visitantes atinsiu nê.st,e
partamento Estadual de Turismo; • bem C01l10 dos panto" da Qragnil,açao Comissariato tem como finalidad~ último fillO 9,327,512, o que rbprest'n-

cl As Câmaras e Prefeituras Mu- e fomlu pUblicit!Írül do turismo, per~ coordenar, fiscaliz\ll' edjrip;ir a poli- ta um incremento de 21,42% em 1'ell1
;oicipais das e:;táncias hidro-minerais, mite-nos vel':ficar da sua impol'tância t:catul'istlca gove\'l1a"TII~ntf!i Em todo ção a 1953, Está em plena execução
cidades históricas e demais cidades para li economia daquéles paises, o paús, E' assessorado 031' um órgão o Últlj11() plano hu'is!.iço que viRa o
f:Jue ,pc'3suam atrath;os turísticos, A posição da F'rança na indÚl:ltl'j(1, técnico, o Erite Nnzionale IadllsH'ic chamado turismo, soial, ou peja, aCjllê
Cl'iaç,âo do..", seus Departamentos MU- turilstica reve.ste-se de peClllínr inte- Turistiche, substituto de' organIsmo le destinado a levar àqUêle pli!S,
:nic:pais de 'Xurúsmo, cujo funicona- rê.sse, de vez qUe foi o primeiro 10 ~emelhante criado 1)01' ilm rlcc1'eto dadas a.~ I!'l'andes facllidactra ofereci
:mento deverá observs,r à mais estrei- organizar oficialmente a SUa explo- real em 1919,30 êle f'stá 'afeto tO<lo o das, visitante,s Que, devído -a SUa lli
ta cooperação com os orgaJ1Uin1os si- ração, quer 1'\.'1. forma intel'l1a, como planejamento de ~mbito nacional tuaçílo financeira, nâo plJ[lem, en1
:milare5, dos governos federal e esta- na externa, r~ prlmeLl'as moeáidas de neste setor, inclusive a, propagan:la condições norniai5, I'ealizar estas visi
dual; maior ale:rmce nêste sentido datam Je interna como exterl'a, p<JSSl'inclo para tas, Pal'a taL o Estado entra em en-

a) Aos Sindicr.tos de :Hotéis e de- 191a, quando Se e:riou um órgão es- tlll representantes, até 1952, na Bél- tent.imentos COnl emprêsas d.c l1'ans
maJs en.tidades illtere~ada$ das es- pecjnJizado para a promoção ~ USCU- g:ca, França, Grã' Bretanha, E'.:.]Janh>l, porte~, hotéiS eoutras, financiando
tânci;'ls hidro-minel'ais e cidades hiS- lizllÇáO ào ,turismo, Entl'et:lI1to" um Suic;a e, Estados Unido,s, órg~,,)~ par- mesmo suas at:vidades, desde que he
tÓricas qUe conjuguem Os seus edol'- fat<l illtel'eSsante, narrado por Louis tieulares, como o Automob':e C!l1IJ emqUadremóentro do plano geral do
ços junto às autoridades respectivaa. Ja.s.oserol1, em artigo intitulado" RoUen d'Italla colaboram (.om o Ente Naziu. COIl1Ís.san3to, Merece, mençllo aindll.
'VIsando o desenvolvimento elo tw·i.l;- -Lyo,n et souvenirs", publiçado em 11ale nlJ, publicida<.lp e orglln!zação de o chamado "turismo juvenil", CljjO
mo em suas regiões e no sentido de "La Revue de ROl.len", número ,7, ano atrações, A execução' d~ meCii:i~1.l planejamento está a cargo ,10 Centro
~ue Se concretize o,mais ràpJdamen- 4. nos mostl'a II preocupação do re) de pl'econJzadas pelcsàois órgfl~ een~ TuristiL'Q OioVflnJJe, - A Suiça é
tl! po&ivel a criação dos Departamen~ França, LUis XI quanto ao que noje tl'ais ca,be li outros ol'gunismos cuja conhecida em todo o mundo como
WsMunicipai.s de Tul'ÍlSmo; denomlna!11oS "turismo intemo" , ,Do- ação é delimitada às províncias, que pr.:&iUidol' de duas gl'andes indústrias:

e) Aos Governos da União, do Es- cumemo pl.lbJ:'cado no referido artigo, ~liq Oll ali EnteProvinciali Per 11 ru- fi Ql! relógi()tl e a QP turlsllllo, 'Ntsta
'tad0 e <los Municlpios, que confiem a e arquivado na Biblioteca de L:von, rismo, criados em 1935 que se eneM- última sua posir;i1o t: dllll mai~ 63
(jireção aos Departamentol! de Turis- tnuUicreve uma ordenança de L!li~ l'ega mainda de envial'-nos dois pl'i- tisfatól'iall, el)cont.rJlodo o vi/litlmte
mo a serem criados, a elementos de XI, àatada ào último dia de outul~ro, meiros sugestões relativas apl'oble- tôdali as facilidades possiveis. indu
l'econhecidacapacidade Hcnica, inbtituindo ~~ "Feirilll de' L,l'on"e mas locais, ExJstem ainda Le-Azien- liive isenção do "visto", eliminaçao

Conaidel'ando que a aplicação da determinando aOI! comercia:ltts da rc- de Autonome di Cura, Soggiorno, e de, restl'ições quant" à PlU'te momtá
C~nologia e a difusão dos CQnhecI- gião. especialmente os de Rouen, que Tur:Gmo, criadas em 1926, dependen- l'ia, como na França,' onde não há
:mentol> em tôrno dêsse ramo 011 ciên- para ali 6e dil'igiSlem, a f:m r.e \'Im- do administrativament.e do MinilltérJo quando da entrada, mas não I>C per
eia médica muito poderá cOllcorl'er derem SUM mercadoria.s, ao envés de do Interior, mas sob contr61e direto n11te no tUl'i,l;ta deiXa! o pais com·
lllU'a e:;timular a afluímcia às estações irem Il Genebra CClmo o faziam f.té do ComlssElriato, Sua ntua'~ão é Iimi- mais de 10,000 trancos. Sua locaJi-
1:Iallleári~. então,Um tribunal es~cial foi c,ria- tada às comunas e burgos que pos- 2ação geográfica li trai l5obremanc:'1'n,

.Recomoenda: do. mais tarde Se trallsformando na suem estações de CUrtl e repouso, ou ~xplorand() cuidadosamente o chama-
AJ> Universidades e EsllOl:<s àe Me- Câmara de Comércio, hoje tradiclO- que possuam caracteristie:~s mu:to do "turismo de, montanha' 11 beleza.

dicina do Pais, o incrementu do estu- nal, destinado li punir Da falt;()~os Que peculiares à exploração turistica, Seu dos Alpes, etc, Por ouU'o lado tem a
do da OJ'enologi:l, encarecenà\..a ne- perslst:.:;sem nas viagens a Go;r.ebl'a, número é, atualmente, de le7, coor- Suiça como fatOl' ponderável nR In
cessidade da criação e funcionamento Não J)Oàemos atl'abuir âquelas feiraJ! denados pelo Consiglio centrnle della dústria turistica a altitude que lhe
de cadeiras' dessa matél'ia em seus a mesma importância turlBtica que Stazioni diCUl'a. Soggiol'l1o e Turis- garante po~içi\.o pl'lvilegiar.tn na Eu
estabelecimentos. po.ssuem' atualmente, No entanto, não mo, Pal'alelamen~,e aoS órgãos- do rapa Quanto às estações de CUJ'p e

Considerando que o Govêrno e4ta- podemos deixa.. de reconhecer c ;.1, Gol'emo existem as LeAs.~ociazione repouso, sendo de lie notal a habili
dual acha-se, vivamente empenhado cance da medIda real, no que se Tefe- Pro-Loco, elltidndes partkulares, des- f.losa pl'opa.gílnc1!l desenv9lvidn, nelite
lla concretiZação de amplo j;'rograma re o tato de angariar recuJ'sospllrl\ tlnadas a pl'omcv.er e Íl'lCentivf\r d Ilentlqo, 1'elllçancjo a mtllor prPbl1bili
de constrnçá<> de .novas rooovi\V; Lyon, na época, como nos informa o turislUo regiona.J, Ta1;s entidacjes têm (jade de curll ele det~nninildA~ Jnl:>lés-

Consi<lel'alldo que entl'e ali rodovials referido Ill'tigo• .sob a proteção da Co- toclo o apóio das PrefeitUl'us,loCllis e tla.~ em l'egiOe,s ~Ulp ~s suas ou
previ.sta.s no plano rOdoviá.rio estoUiual roa, a.n.siO.sll POr qebelar as epidemias estão so bl\. f~alização do Entl! Pro- ainclll' a excelência clliste~ Ipc<\!1l para
e~lÍstem alBumas que servirão a várias que a ~~olavam, O exemplo aqui ,al vil1cialiper II Turismo, atinR:nd~, o de8eilnSO, A ml!<iia de autoa ejl~J'nn
tstllçlles balneárias e cidades turis- nâo qa organ:zllçi!otul'í,stlca comI: atualmente, um totlll ae 410, O re4t- geiros qUe entram .nn Sui~a ll.,nllal
1aclls do Estado; ,hoje li co»cebj)mos, mas como um ep- t.ólrlo apresenUiQíl, aO Qpvêrno, pelo mente, excede a 1 milhão se bem que

ColUliderando, finalmente, qlle um tenpimento perfeito de qUe llquell\. llntíW Minijltro Alcieles de Gallpel'i,em o:l Pl'óprlps IiUiÇOli l'\lcQPheçlllll que o:l.01 tat6rés primordiaiS. para o :Doen- ImpOtiiçãoecll1~tltuia um meio, ideal 11152, relativo li situaçíío ecoP(upicl>- n;lcionllisccmtrjbu~m eom Cêl'C1J·de
Uve QO t\Uismo e:.'tájij8tamellte na plUa impedir a evasâa de l'i!CUniflS SOQlal dli It'lhl, Il partlr dI! 194p, ~O% do Il'lPvlml!llto turlllU\lo" N~,.te
exisWpclft, de bOllS vlo.s de comunica.~ necess(u'IQs ~ nllminllitração deuinll contendo \Im item intltullldo "li tu- partlcullU', encol1trl1moll lll\ ~uic;n umPo
~. , comuna altuadl\no reino, Outro n~O' rjjroD: RiccheljlZ:\ g'Ul1lill".inJormll dif\lrllncill~~ "1\ Fr~nçA e:tll H(üill,

:Rf!eOmendll: ' ~ o ~ ·fut1dllmen~ dfl Ilt1JlIl 110ncfjlç..w que em 11161 gr~ PC'!! eJlto,'r;DIl, (jCII onde Cl malClr c'mt~ellU! ,~ lia! I!/ltran-
AQOovtrno JilItAdllal fl'lU'lillteJ'llltl- do "t\iJ'ilimo 1nU:rno". A Prru)Çi', ól'iAol ,oVtl'namf;11tIW~ Cl n4mel'O de Be~r,*, O fltrtll Q~ tlll\Pl''-aa \Qrilltllla8
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[lulç:!.'; locali?arclll a gt'allde parte doa para a Africa do Sul, tendo à sua 1 rmmprc ::;e houve na efi('olha de seus nadcfesa legítll11a dos il1tcrêsses <!
e.,foJt'ços visando o "turismo intel'l1o" frente sómentcas indústrias de eX-I auxiliares. A Rodrjgue~ Alves deve- direitos do Estado, ao. mesmo tempCl
cXlpl!ca-se pela pequcna jnv~rvellção ploração dc ouro, I1rânio, lãs c frutas, mos o saneamento da no;;sa Capital. o que envldava esforços pela recupe
do poder público nesta indústr:'(l, ao contribuindo Cm 1854 com mais dc 15 C'xlJermínlo da febre an,arela, Gl'ande ração da verba de CrS 29,OOO,IIOll.0G,
cont;rário do que sucedc cm quase milhões de libras, O urUll',Uai tem If,?J a sua Il.!,ta, maiore,s foram as suas npresentou, em memorial enviado a'l)
todos os paises, E' uma das ra.ras cemo coordenac.:cl' do Turj~.mo a Co- vl,61'1a5, NrlO faltou, entretanto ao Mlnisbério da Viação, anteprojeto de
exceções, pois, a predominância da missão Nacional de Turismo, subor- ~ralJ(le Presidente o combate ~iste- lei como subsidio para a obtençii.o
iniciativa: privada neste setor, o que, elinnda ao Ministério das 'Relações 1l11átlCQ e perig'oso dos adversárins, MM, do financJamento espontânea1l1ellt~
-C011l0 atesta, a percel~tagcm citada, Exteriores e possuindo relativa auto- I obteve a glória de rCt:eber, 1Hl hOI'a indicado pelo DNEF,
cOllstltui fatorelesfavorável, pelo me- numia, estando a Oficina Nucional,I1Lals difícil de :itHl virl~t pública ,o re- Assim procedemos, Sr, Prilsidente
lIOS quanto à atração de cstrangeiros, de Turismo cnca1'l'egada dn execução conhecill1pnto e o apoio daquelC's flue e Senhores rI ilutados, porque não
A t1tulo de llustração da.s possibi1Jda- dos planos tl'Rçados, A subvenção mais o ccnlbatlam c, entl''C êles, o Se- serJa possivel aprovar a parte do pa
des da indústria turistica apresenLa- oficial pl'ovem dos luc:'os obtidos pelo IllflCiol' Rui Bal'bosn. A lut.a ei>t.HVEl 1''Cce1' do DNEF que opinava. pela.
l'CIllOS alguns dados rillatlvos a outros Estado com a exploração direta do ll:':t\'ocla Il-O C0l1grcoso: discutia-.o,') a trans1erência da verba de 1955' para
lPa!ae.s, tanto quanto aos pl'oventos jógo, uma vez que as POUCRS concea-I obrif!fltnl'icdNle da V:1.C,'ln R c~n:!'a a economia do e:<crcicio e se negasse
déste nmo, bem como as cara.ctel'f.stl- sôes partIculares existentes atual- fr-:bre omal'ela. Rllí clefr:ndla o direito IlIlI'OVa,;ão li outra, parte do meRlllO
Ctl" especiaIs, A Grã-Bretanha, em mente terminarão brevemente, A IdR lIb~rd:1de à r-;nt'lcle hutnana: Rodl'l- paret:er,quc, ressaltal1do o interêl'ge
lfJS3, Obtinha cérca de 115 milhões de Amrtria recebeu no_periodo de 11153-54 gue,~ Alves lJPdia a vacina obrigatória, nacional da' obra, opinava pelo plat10
llbrlls com fi indúBtria turistlca, Ilen- mais de 9 milhões de visitar:tes, ob- :\·Irls, os inimigos do ~ovêrno se apl'D- ele auxl1lo ílnanceiro,
do digno de nota o fato de QUe dêsre tendo um total de 2,044,7 milhões de veltaraln dA deslntpllgê:lcia e lAllçar"el1 Sônre o nosso m(.mol'ial sugerindo
montante"40 milhões provlnl1am de shilings, n ~'l'l!.o <1:1 I'f'Volta O, pco se fêz ouvir! () financlamen:o (Processo 4,753-55.
artlg'tÃ~ de secessidade levados por Os IJstados V1l100S eonstttue«n, ~I'G~vod Jg;?I'n.lct1te, ~Xigia ,nar rlt::lS El do M. V, O, p,) j! se manifestou
·tUI'istas norte-americanos e canaden- atualmente, o maior objetivo dos pai- . (' l'l o le~l, e1.t- e lJFlI tI' 00 Ex,!'!'- o Sr, Dl', Othon de Araújo L1ma.
ae~,o que leva os autOl'es a c0I'l81del'ar IIeS que buscam. deser.volver sua ln- cl.o, tel~do ~ fI ;-nte 'E.qcola ~l1li, ar, digl1oDil'etor do D. N E, F .. confor
ti ch.r.made. "eJGPort.açio Invisivcl" A dustria turlstlca. constituindo o con- m~C',ha~A. cOlHta o Cntl'te. Os rl'S- me oficio 1.451-DC, dI! 14-11-55, em.
lh~h!\ rl('~ vlaltant,"', eleva-~.~ a 11" :ll~ tingente de visitantes nOl'te-amerl- lJO savels. pela,sl'gul'~nça do Pr\!R1- brilhante, justa e fundamentada ex-

. de! 700,000 anualmente, Tl\.lULém cenos, qualle sempre, a milor per- dente aflitos pl (1)Wel am o seu re- posição encaminhada ao gabinete d()
n6llte Pais, reMalta-1le a atlvida.de dl\ cento.~, parttc- '··.."'lente na Itâlla rO,lh!men,t.o A, um "(\SO de ~Uel'r!l O d\gl'lo SI', Ministro Lucas, Lopes,
inlclatlva privada. particulll.l'mente e P'rllnçll, As estatísticas llllll'jues es- r;esl~en"e nAo er~ hon1e1IJ de ~ ra- Queremos, Senhor Presidente, aqui
110 "etor da Ulla~ia ao visitante tlmllom os gastos d:J5 naciol1als' da- I g~at, ,O seu ,c!l1âter e a sua con- ronsi,mar o nosso llpêlo ao Sr, Mi..
qUtl diveI'SftS entidades cu!<1am cari- quele Pais em viagens de tUl'il'h10 em ~ut" 1I0 petlnlt,am uma !lOlu~Ao, E os nistro da Viação, cl,genlteiro Dl', Luc:i.'1
nhoallmente. sendo dilno de l'O~a J 1954, em 11% do montllt1ie das 1m- c~eies mil: ares re~beram, cc~o reg- Lopes, ruja dedicação, cujo descorti..
tr~balho da Msociaçlo BI'ltA.nlca de portaç~s efetUadas por todos 011 pai- fó:l R: R fi ase Ql ~ f ~oU na, nos~s hhl- 1110 todos reconhecemes, o nosso it!)êlo
Fél'las e Viaff8l11, c\lja 88Iist~ncia, a ses vlllitados, de pl'odutos norte-ame- met'l Aqlti é o 1t~e11 t1l rfa;. Aqui é, o para Que, apoianôo Inte~rAlmen'e ()
:nAo ser cntCdOs eJtcepiconaia, é ifl\- ricanos" Registra-se, tll.lIlbétn, a ,I ug~r" Sr, Plesldente: Que .mag- !>arecer inicial Que nos privou da
tuita., O Departan1ento l"emlnino del- creecente afluência dós norte-amer!- n!flea eX~1 essfi.o e Que exemplo ex- verba de CI'$ 29.000 llOo,nO. em 1955,
t.. AallOclaçlo eU encal'regll.eb decanos pelos palsessu1-11mericanos, 08 tuordlnAllo, tran:;mltla naquele mo- cJ~ o andamento justo e legítimo que
promover visltIU a CUBa de moelas. calculos orllcals estlrnam em 1 bilhão m,ento ,a ~oc1os os ,seus concid!tdãos o todos esperamos, Que o Interêsse Na4
elQCut.óe.s, reunl6ea soc1ala, etc, - e meio de dólares ossastos 8. serem ~IA.l1de PlesicJente, A !iÇA0 nos serve l;iol1111 exige e Que n Paraná aguarda.,
%f.!J, NaruEII&, em 0110, existe um:i CI- feU:(l!! dUrante opl'efletite perlodo pé- Ainda pnra os dias de hoje, para a rim de não ser mais protelado o
dl1de de lIl!tudal1tell, com 1.000 cO- los seus nacionais no exterIor contra ~stes diflS turbulentos que a.traves-I processamento do pla11(1' de financIa
modos que durante o verio, época de 1 bilhão e 38 ml;;"õell. em 1954, !'.E;- S~lItOIl, O e,XelnPIO, digniflcante !lInda mento parR a conclusA,o das obras da
tél'lllo8, é reservada aos tw'lBtas, en- pera-se que 1 blilhAo dI: liol'te-amerl- ai "est,á. a,nos guial, t .. , li ferrovia Central do Paraná ligand()
carregando-ae mu1toe estudan,tes de canos visitem J ontlnl.'nte sul-amerl- . AqUI e 0, ,~eu ,J~t~lH , .fessa e,K- Apuc.aralla a, Ponta Grossa,
servir como ln~rpret& ou mellDJ cllno dUI'ante o corrente ano, Apesar ~Iessilo histo~tca, c,._nlJ.lCalnos e h?l1-,1 Não cabe alegação de qua faltam
llull18 dOll vUatant:ea, Na It'lIa. vêm da desvantagem propol:ciona.da pelo I amos, 111\ d""a de hOJ(', a memorla poucos dias para Inicio de novo go
.sendo oferecidos pr6mios anuats &01 valor de sua m •• :ia, no que tange à. d~," grRn,de R,Odr,lgUeS Alves,', ,I Mrtlf? II\'êr,110,qu~ rerá 110V()S progt'ama,ll,"
melhores livrO! o artigoe qUe t.enha,m indústI'ia turlstica, nAo se deSCUIdam brJ~' Muito bem.'. (Q orador e CUlIl FIm de govêrno não é fim de munrlo,
méritoespecla.l quanto às )nfOrnUl- 01l norte-amerlcan:ls d~ste setor, 11 I enl.ado),. F'oi ou não apro\'adoo, parecer do
,óe.~ pl'OporclonldM aOl vIBital1tes, constituindo-se emprêsas em O SR, BENJAMIN MOURI0: IDepar:amento NacIonal de Estradas
1oentivando-le, aMlm. a llteratw'a modêlos de organIzação nogênel'o, (l,é a ~~~g/línte cmnunicacáol _ dfO FerI,{)? Se foi o MinIstério ela
d,êlste gênero. A JlIpaniha orocura. Apesar do nitido r :doml1úo da índi- &-nhOl' Presidente: Acha-iie em cons-I VIação encontrou nêle fundamento
atuaLmente. eIlIPlorar o rerlo~ da clath'a prIvada, " .. " se descuida o truc;ão 110E~tado do PRraná uma, para economia dos Cr$ 29.000.000,lMl"
?bra de Ci!rvantes. pronwvendo ares- Govêrno da açlio supletiva, possu- ferrovia dencminada Cilntr31 do Pu_1m3, sabe, ~as reconheceu a neces
tllouração dos mln1106 ~ vento exis- indo, mesmo,órgAos especialmente rã. IIp;nndo Apucarnna ,I Ponta Orosso, slclade lnadlavel e de C'l!.râtet· naeio'·
te.ntes no Pa1s e aparelhando-os para destinados a prestar t6da sôrtil de Como se deu, com tôdns as nossas! nal . da Obra, I'ecollheceu a obrH~a
receber Vlst.tlU1tell, it~lando ,lnClWil- auxillo aos turlsta,s, Inclusive d m()- ferro\l!as Ino Paraná) a penetraçiío Içâode apoio esollda~jedade fln::i!l'
\'U, re.staura.nw, cafú, bibUoteC:l3 e nétá.rio: .Já está· também iniciada pelo 00- ce!ra, cr::mo 51\00, pel,; I'ecente pa
colocando à venda "lembranças" re- A grande maioria dos, palses do vêrno dQ Estado, com sells rectll's<Js: recer do DNEF, que, tendo enCI1Ql!4
lu.tlivas às aventuI'as do "CavaleIro mundo vem abo·:r.do toclós os impe- filôl1ncel1'O e' administmtivo, Ipado a ferrovia São Paulo-Paraná.,
Andante", -, No Havai, somente Hu- cUios à entrada de tui:,f.stas, tai;; como 'Já despendemos cêrca de Cr$ ",., J)l'lo Dec:'cto-Lei n," 4 628, de ,17 de
lt101ulu vem obtendo a média de 4.0 a exigência do "visto" (Óonsular hoje, 360.000,()}O,OO. Temos assentados 40 ,l1br[\ de 19~4, construíc'.a com o Pn
nll1hõe.~ de dólares anualmente, parti- na América do Sul, semente exigidO quilômetros de trilhos e outros t'\l1tAJs Itrimônio de te,rr,a,s. paranaen"ses, fi.o
culannente de turistas ianques" _ O no Brasll, Venezueh e Para~ual: fa- adquiridos, pOL' asset1tar: concluida ou rou com a obrh~açao moral e con
México ""desenvolve gl'ande atividade' cllldades alfande!!d .1:..s de tôda 01'- Iniciada a tel'l'l1planag€n1. em :1:l'.J I' tyatual ele !\Lt!!:ilIa l' I, construção ~1
no sentido de incentivar o tipo de dem para a entrada e saida de bens qt1l1ômetros do,s 330. que terá, 9, fenD- !;~açãQ fel'ro,~'lal'la ,ApUcaran:l-Pon,a
"turismo socIal", vIsando paI'tlcular- divel'sos, sendo poucos os que mau- \'la: concluída palt'C dai> obra" desta 01'05.':;a, (Mmto bem),
me t te í' O D têm restl'lçõe.s quanto à moeda nacio- . t d -n e os nor -ameI' canos, epar- na!. corrente proJ.e a a e em condlçoes I O SR, PLAClDOROCHA:
~lI,Ulel1to de Turfkmo estimou-em cêrca de Iniciar tres das maiores p(mtes, I

de 225 milhões de, dólares a receita SI', Presidente, aqui ficam algumas Foi a referida obr!! incluldil no'l (Para, uma C01nltlllcaqãol ( Sem
proporcionada pelos Ianques em 1954, considerações sê' 'e o tUt'islJ1{) e sll- PIaM, Salte, com auxlllo dI'! Cl'$. ". ,'prisão do orador> ..;.. Sr, Presidente,
-o Japão segue a.s mesmas dirt~tl\'as bl'e vantagens que, de sua exploração, lr.,OOO,OOO,OO, dos quais r'eceuemos 'I' tive oportunid~de deproferil', llNna
da. Suiça., sendo Intenso o movimento podem advir para o pais. apen"s com OI't"O' auxil i f~d ra" "'Q r u di u u' 'tRaras as l1,al'!ões do mtlndo tão " " ' "", ,. ,as ç c ':"', 1,.,8, la a 111 se rso, , c JO aS,sul1 ,i)
de seu turismo interno, para I) que " Cr$ 45,000.000.00, Tnt' IC\'Oll, em companhia do LideI' do
,j:lontl'lbuem ativamente os 6rgãQs, da privilegiadas quanto o Brns!l para se ExtInto o. PIal10 Solte, foi consi-I PSD, SI', José Maria Alktm!m, e de»
"'UlprelUla, que organIzam c'Qn~ur"'os transformarem em uni grande cen- gnadll. 110 Or"urnn.,.o de 19-;; nara Dl' "l'11aldo Cerdei"l Lldel do mau.. ." tro tUl'istlco, A natureZa imprimiu, ' .' .••. , '~..." I ,t'\ ' .!, . ..oomo, por exemplo, o deallnado a in- cssa obr:1, a \'er!}a de Cr$ 29.000,00 I Partido, ao Banco do Brasil, p9rit
dl'cat' os 100 mais belos r~cantos do no Quadro o polir 1rf Que nêlese rm sCl:(uida transferld,l para OP!"t1.J reclamar 110 sentido dI' qU~ se tor
1P1lf5, O "MalnichSchinbum", segun- vlsh:mbra,' aSj)t!ctos os mais val'iados de Econcmia, verdadeiro fantasma na~sc Rem efeit-o circular que estil
do jOI'llIll em volume de circulacão no e o retocou com modvos os mais que vem ameaçando a rcal!zaçã.o de c:l,usando pânico na região da Alta.
!paiR. PI'{)l11otol' do referIdo COl1CUrllO, st:gei>tiyos, A tRrefa de aprove!t!!r Obl'2S inadiã\'cls. Norocst~.'
l'~ebeu 77,500.000 de l'epostas, ludi- essa dadiva de Deus C?4Upete a~~r~ Mas, aO justlfica,r 11 tl'ansfel'ência Agora, àcabo de receber cal': li. da
caudo 'lllllhares de, localidades, A ll~ Govêrno. qll: p?~~~~ dela ~.Inl para o plano de econoc:ill, o Sr. EIl- Cidade de AraçatUou, 110$ seguIntes'

O Govêrno da TUl'qula hlantém em gl:1.ndes. e 1ll1ptevi:>u.l::i beneficios, genheiro Diretor do Departamento t.ermos:
mais de umll 'centena de estações de (J~Tu[to bem). Nacional de Estrada de Ferro con- .. ArA çatuba, 10 de janeiro de 1965
l'ii.d!o nos EStados Unldos um pro-I aSR, BROCA FILHO: slderou li. verba "exeês"lvamcnteext- I1m°, Sr, .
grama !nlltulado "Isto é à Turquia" (fI! a 8()rJulnle IItJlícação) _ gua", etn face da magna elCpl'ess~o Deputado Federal,
COm a duração de 15 minutos seguindo Sr. Pl'esldellte, a dat.a de hoje assinala rconl~r.I1ka da fi!n: via, cujs obra, 110 Dr,Plâcido Rocha
o plano traçado para a atração d. nanlversário danol'ted:lqueLe que interêsse nacl·'1r.11, dE.\'lu ser aceie- R!o de Janeiro
turlst.as lanque.'l, foi o 1;l'ande Presiden'e Francisco de rada, , Saudações

A Afrlca do Sul recebeu, ctU 1954. Paula Rodl'I!:(t!~il AIv...s , Em 16 de Com :?RRe objetivo, ') digIro Dirct()l' Dou em m·poder o recebimento
115,059 tUl'llltlls, o que l'eIll'esenta ,ll:lllciro de 191rJ. faleCido o Il1Olvldáv~l do tJNEF, no mCSn10pht'ecer. su~~ri" do, teleljl'l1ma, pelo qual V B me
um aCl'e~clU1o de 10% eU1 relação a Conselheiro, três vêzes Presidente do a ela bor,wãode um oin no financt'lJ'() fazia ciente, do Que a PreSidência.
195:1, ao (:lasoo que etn 1938 o total foi J1Jstl1do de Sâo Paulo e duas vêzes C!cresllon~abllidade l~omum d'J 00-1 do Banco do 8l'a"-ll ·S.A. havia.
d~ 40.584. O E'I'esldenté da eOl'pora- Preslclp.llte da República Deixava o vêma do Par:má, 9. fim de :lU!! fô~~ determInado e1J1IlUltlC'ar as suas
çílo Sul-Aft'lcana de Turismo ml1stra- Inundo dos vIvos e entrava derttiltl- Sfall obtldo.o rccursos neces3ti;'lo,~ "a egência.s. o raltCelaolento dacir-
,56 Impl'cssiol'iado com o fato de tCI'em vamentl! llIl hlstót'ia da stla Pátria, condu:,,:io da fel'rovia C\eln'o do mals culiuó em qu(", as peclllU'!allils IJ
permanec!do oa tUló1litas. em média. aomttn t'i!to. carã CI' puro. atlmlnl!l- breve tempo. ",' lavradores estt'o tO'!'llmente Im4
du.rante 1954,40 dias na Unl~, o que h'!1dol' tna~ls:;·'t. rht'fe defamllla Jl:J'(\ entôo M!ll .tm daVlaçiio.e pos~ihillta~os de (\'jalquer operllo
1~'prescnt1 I;l'ande vlll1tllqem devl;'z exel11plar h'n1em públtro perfeito, sua Ohm;! Públlcas ti atwt.l Ministro. Il ç.'llt.1!1ncárill, .
que a méd'ade pelman;)üclll na Eu- vicia fnl tôdq t'm:' eR<'nla de uxeot- :1l~110 E:ngenhch'o Luc:'l- LoQpeR. , kIeli:::cnellte fui' em clulilc1' -
:rapa é de fJ dll1s; A illdÜahl'llI. de Tu- plos. COl11o dlrlscnte. ainda mnliJ 8eA ballc~cta do~ D~pUU:.103 bld!!ratlJ 1'~"tlr.UI"!', OUllcjf\, CloIUO SlIlllJ.at
lI'l~IllO ê 1.\ qllinta. fonte de réceita acentuou, pelo reto, de8Cort1nlo que do Pl\rL\tu\, sempre uU>\tllntel;i e ,,1lC'olIl cli~llte. propor um~ U'aI1sa~l'.
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• fim de obter a infOl'maçSlo caçães' a ê* J)1enído, que me merece Ipl'oiblção material e rlgor':IM de esta- O SR. JEFFERSON DE AGUIAR:
eoncreta do cltado cancelamento" ° maiol' rellpetto, .. maior conslde-elonamento na mar@'em ("~Iuerri:\ da IPara lima comunicação) f Sem Te-
e como digo a principio, infeI1z- ração. . rua, E v.inha aendo fel ta com n.sivel visão do oradOr) - Sr. P:'élIidel1te,
1l1e11te a resposta foi de que, ainda Er.a o que tinha para dizer, (Jliulto vantagem, 0. Sr, Nelson da Costa Melo,. um dos
permall~ia a proibição na Car- bem J ' Os jornais veiculas da opiniãc pú- Dll'etores do InslJtu~ Brasileiro 00
teira Comercial, aos pecuaristas O iR. JOst ALVES: bllcn devem' contribuir p~ra fruer eB- Café, enviou-me _oficlO ao qual estão
e lavradores, por conseguinte, (Par.a um.a comutlicação) (sem re- friar' a cabeça dêsse M~~!Ol' antes que anexadas e?tpos1çoes dirigidas ao Con-
:rog'o em meu nCnl~ e dos demai.~ visão do orador) _ 5t·. PJ'esldc!lte e lHe transforme num drama " que é selho. NaCIonal. de ~conomla,; ?"]O
mr.el·esslIdos: suas providências 81'S. DeputadOlO, há tem)J\.ls, os em- apenas um problema, Se êle Quer Centlo de Cafe do RIO. de Jane,lO e
nesse sellt.lao. ..., . j)rt:gados da LcoIJoldina :lll'igiram-se,eontrlbull' para re~h'cr ;) u ..~olcma, pel? ..Centro do, C,?mréclo de Cafp .de
. Por mais essa pl'OVlaellCl8, ag\u em memm'ial com !nais de 12.COO aliEi- proceda li estud;)/\ com calm~, convo- Ylt911U , e o p~I(H·.r do Instituto B\~

~li:a o meu ante<.'lpado agmae-' llaturB.S, ao Ex~o, ~r, E'rc.si,lenl.~ ~o candl:! as peSOas Que enten\~elll. Se ele ~f~lr~e dec~;{e d~o ~~~r~ d~o~f~~' ~
Clmellto: . _ Co~~lho Supel'JOr Das CIIlxa5 ECDllO- não tIver tempo de dar a ';'lJUçao ('amo , 1 d 'I!' - d 't

Ate.l1?,IOSaS saudaçoes, Aflonso mie"", plelt.eando lhes rÓs.le estendlda é provável, ficará de consciênch tl'llll- plopn ,a a un Icaçao as :axa-s ~a.ra
Garcza .' . a concessáo que jâ. têm os !unclOna- qülJa e com a satisfação ::le teé-la en- os pOltos do Pais, onde &e

d
"!rm~!Jr

, ,Diante d!~so venho :l t1'lbU1:8 reno- rios de outrasaut3rqulus de fazer, na . caminhado, Assim será melhor, tram ele .pre,luiZ~s, que
t

d eC~l'T e~~~"rtr meu apélo ao Dl', JOao ~U1Z Caixll EconômIca, emprést,inloll amur-I Ora, SI', Presidente, ê3~!! dramas d~8Sa madldo., pa a o Es a o o S
.AJ\"'~ um dos l·esponsÁ.veis pela dlre- tlzál'eis por desconto enl [oilu, Ao se sUcedem desde.a época do Senhor IPlrlt°

d
Santo.. f 1

C{liü do Ballcn do Brasll,. a reSpl.'lto mesmo pa~so, Q SI', Adminibt.nldol' dn- Edgard EstréIa, Depois, o Tenenl,e <? .OCll~~i~t~, a que me re lTO i1m
(tn cl1'I;1lIal'. CRs9 ? S~'. lUla tome as quela ferrovia se dirigiu, em oHeio, aO Coronel Me11<."leS Côrtes, verdadeiro I o ,eoIR~!! de J!,.neiro 10 de janeiro
:net'('~8al'l~S, llrovldellcla~ para torna" Presidellt-e da Caixa Eeollotn:ca do Es- pOço de vaidade, nada reso\l'eu; agora, d 19-6 '
:w Sftll eJeJto, ap~nt,ar':J o .Pl:csl.dell!e tlleiO do Rio de Ja,~ciJ'o,p!eitea~lcio a MaJ?!' Antônia João! .<\.ssim está li e

El1l0
o. 'Sr. Dl'. JefferMn de

<le Banco do BIas.1 e sua d~reçao Igual nl'.:1dioa para )lll.na;'es (lc tmo.l-!adlnimstt'ação pl1bIJca. Aguiar Deput,ado Federal, _
()l'mo culpados .. pai levarem a mse-- lhadores da Leopoldillaiaquele F..Ii- I' Na Prefeituril, 05 Pref.'itos se su- Tenllo o grato pl'a~el" de rc-
~Ul'al1ça :\. regIão li que pel'tl.'nça - tudo. A resposta por oficio cle 13 de cedem e 05 ~uracos nas ruas da ('l- nli?ter a V Excia ~~ra estudo

.:ref!lão que me mandou a esta C~.sa abril, informava que seria at!at·aca tal dade, como também. a ú~t~a conti- e dei~sll dOs inte1'e~ses' d~s cafei-
c'omo seu rcprescnt:u::te -. aSSIm medida desd.,!! que os COn,l'i1tcs de e~n- nUa s:endo o martfl'lO da população cultores do nosso Estado os do-
(:cc;:,o a todos aquéles s~rtancJos. que p~é8timos fllf.sem 3,ver~ad:'s em ,01'- do DIstrito Federal. , , cumentos que se seguem:,m em no interior de S.a~ Paulo. gaos sedIados no Dls',r:~J Fedelal. O SR FROTA AGUIAR - Itlclua 1.0 _ Memorial apresentado ll<}

O cereenr.n,ento do credito ,no meu Apesar da resposta fayorável, os n~ V~ ~(ll. OS telefones, (,'utro .marti-' Conselho Naci,oue.l de Ecenomia
~ a"o e "~l'dade que nil1guem pode .balhad·ores da Leopoldll13. _CI.'lltmuam rio do clU'ioca, pelo 'centro de Café do Rio df: Ja-
:neg~r, Por ISto, n:ais u:na \'ez venho e.~perando PD! es~a cOll~e6SI!\) .salvado_ O SR ANíSIO ROCHA -A falh ' neitO.
pedIr ao Dl', JOiloL\llZ Alves faça I'a tia situaçilo fmancel1'a iiflltlvB. em de telefones, como declara. o nobre 2°_ Parecer que apresentamos
Cfs~ar a medida, pois do contrário que se encontram, Consequêllcia: êS8CS oo12(a, constiui outro problema desta ao 'Centrü de Comél'eiode (".afé
"er-me-el ~orçado a usal' de outros trabalhadores da Leopoldill'l se entre- cid~de. . de, Vitória com referência ao mt!-

l2lei(js. tM1iltO bem). gam 110S braços dos agl.Jti1S, pagalldo , 1!: /)reClSO que se ponha. Um para~ mm'ial ci'ado no item 1.0.
O SR, CORREIA DA COSTA: pelos emprést,in108 jUl'oS de 10% a 12';i.o deil'o a. isso e haja, neste Pai!!, n'enos 3.0 _ Men10rlfll do Centro r.e

!lO mês - parece incrível, mas é ver- !1rre&pollsa~llldl\de" . Comércio de Café de Vitória, 1't'-
(Para uma comullicação) - SI', dttde - sem que, ate hoje, a Caixa ,Sr. Prellldente, só a lme,Uata tra.ns- metido ao con~elho Nacional de

Presidente. na sessão de 12 do COr- Econômica lhes conceda em,préstimos ferência da. Capital .la República Economia com l-efel'êncla ao Itle-
lente o nobre Deputado SI', Filadel!o sob consignaçáo, como já iéz com cs para. o planalto goiano podl?r:í dar tO- ! mOl'ial citado no Item l.u.
Garcia cuja ausência neste momento operári08 da central do Brasil e de Iluçl0 a todos êstes prohlemas que sem outro m,otlvo, e certo da
l'lou ° primeiro a lamentar, houve outras autarqUias, a.tormenta .0 povo carioca, 'valiosa cooperaçáo de V. Excill.,
por bem fazer mais Utna vez, acUSa- Não:se a.rl!\1m~nta que a 111edida Declaro desta t1'lbuna, que ~tou para tão magno problema que
c;ões genéricas, sem ,precisar fatos, pleiteada hão tem cabida em .lei. Há incllnado a retornar a. minh:l vida afeta diretamente a economia do
IlC ~o\'érno udenista de Mato Ol'OSS. wn ayj/lo da c'aixa Econômica, uma antiga de repórter pal'a, CiJ.il.t'iamente, Esoirlto Santo, ponho-me !lO In-
Disse S, E.,\:.A, diriglnClo-se ao meu ordem de Serviço, qUe tenh'J em mãos, d~nuncia.r os ladrões do po,vo - nos teÜ'o ,dlapor do emlnentf. patrl.
eminente colega Sr. Saldanha Derzi, que figura no Processo n,~ 21.354-54, mmistérlos" nas autarquiaa ou onàe clopal'a melhores esclal'~cim~n-
ihoje tambem ausente e em cujO notne dizendo qUe é permitido empréStimo se encontra~m, (Muitl). bem). toa
.fllio neste momentO que sua Ex." sob cOIlSJgnaçâ? aOS sel'vldures efeti-o SR. StRGIO IIAGALRAES' Àtenciosll.li Saudações - Nelson
·Ile\'eria. trazer li esta Casa eXp1f~a- vos de auta1'qul~ lotadas fora da ju- . , • da Costa Mello, :Diretor do ln~U-
~ões a respeito dos, desatl~..'s prat!- I'isdição da Cai"a, clesd~ qUe a avel'- (Para ulnn cOtnunicClçe;o) (Não foi tuto Brl\siJeU'o do Cafe".
'~lldos pejo atual govêl'no ClV Estado. baçâo do conha!'o e o pagamento àa! revisto pelo O1'ador) _ Sr. P1'esidente "Rlo de JanE'Íl'o, 9 de novem..
'que está atentando contra. o patri- consignações &Cjam feitos exclusiva- há pouco.~ di:ls, os jornaJo'l. desta Ca~ bro de 1&55.
mônio. não cUO'lprindo as leis e per- mente, pOI' órgíio sediado 110 t>lstl'lto pital publicavam o resultado de le-Emo. Sr. Presidente do Con-
':mHindo Que assassinos passei~m Federal. !:Ita, elCRtamel1te, a medió,a. vantamento sóbre o cUBto devida selho Nacional de Economjo -
trnllquilamente pelo Estado. pleiteada pelos trabalhadm'EG ela ~o- mamlado proceder pelo atual MiniB~ Rio de Janeiro.

Como vclmV. Ex,~, Sr. Presidente, poldina, . , tro ào T1'~balho, Em conelusão, o.s O ceptl'O do Comércio de Café
e a Câmara, ÃO imputações que se Faço portanto, da.qul, apelo) sincero índices mlllS elevados el'am, os refe-I do Rlo de Janeiro, elltidade com.
,tornanl dif1ce18 de rebater. de vet que e veemente, pOr intermeOlo de Vossa rellt~ ao Dlstl'ito Federal., __ I mal.$ de meio .l!éeulo de existên-
l'lão encontro um b.to positivo q,ue eu Excelência, ao Presidente do Conselho Enquanto ISSO, vimos, nesta CaSa I eia, que engloba em ~u seto as
possa refutar ou' explicar a êste pie- SUperiorQas CtiÍlcas EcollómicitS, j:la.:'a votar-se o ,aumento aos mllitares ~: classes que, nesta pl'aça. lidam

,:nárJo. "Atentado contra o patrlll'ló- que S. Excia. tome, de logo, as medi,- assL~timos ~ promesslls do lfder da I como café. nas dlve~&as n:orlall-
l'l10"! Património de quem? Atribúo, dBs~eceM!árias eqtze ~ trabalhador('16 Mal~l'.!a de que, em breve prazo, Igual I dades do seu comérclo (exportn-
SI' Presidente" que seja, ao patrlmOnio. da Leopoldina tenham ta111l)ém d·treito ~edlda se ,dará com atlnência :10 fun- j dores, comiB.Sârioll, corret.ores, flr-
tio Estado, A verdade é que estamos a empréstimo, mediante eon~ignnçã\), clona.Jlsmo ef\,ojl da t1~ão, _ mazenadores e eml3Cllaores) c
csn face de dois pontos de vista: o em fôlha de pagamento. ~~uito)bem), , EXh1'et.anto, Sr. J:>l'esldente,naote- que

l
a t'elll'esenta na Juntn" Ad:

Govêrno de MRto Gro~so entende Que O 8R ANíSIO ROCRA' nho, not1cla 8Ôbre andamento de qual-I mln.stratlva do Illstituto B. a8f
t de 1 t s devem ser ven- . . ' . quel estudo em beneficio do ft!lJciona- leiro do Café. pede vênh P8rA

as erras vo u a 111 r ' _ .(Para uma comunicação) (Sem re- l1smo da !?refeltW'a do 1)ist1'ito Fe- dlri\l;ir-se a V, Excia, a fim de
~das ~i~ ~o~o~:t!~~o;~ etao ~o~~e VISito do orador} - Sr,Pl'e,mJenlp., o der;;l, sacrJt!Cade, canfm'me e~tt\ (:IrQ- trazer-lhe algum dados e in1or-
Soap~putado Phlladelph~ Garcia tal- "Diário Carioca': de ontem publicou, vado, pelas reduç~s mais fortl'$ em mações que acrtldltll sejam fiteis
,,~z entenda que a venda de terras, em. Um de seus topicos, o :ie~mnte: .cus s~lârlos e,rn vlrtude do aumento no estudo do prO.leto de refo1'ma
pertencentes ao Estado. se transIor- "A OPE1MÇAO COPAC.ABANA" do. cUsto de vlda, ~m como de ma- c~mbial, elabOrado pelo ex-Mi-

e um atentado ao seu patrimônio? O Major Antônio João do passagem jOlação do ~PÔ8to de vendas e c(m- nlstro da Fazenct,.a, o eminente
In n Im t d 1 1&!1' T' i' ': sigllaçÕeS, nao 8Ômente levada a 1)(lutor José MI\l'la. Whltaker e

Quanto a. não cumpr en o as ets, pe o rv ÇO de. r..n.s to, ~e~ anun- efeit<l nesta Capital como, também que, conforme oficialmente anlm-
'Bto é tâo vago, tio nebuloso, Que cia.nd<;? u~a COlS:!. eBpetacula., misto nos Estados forlleCedol'es, as fundo- clsdo, foi en\1ado pAra t>nrt'cer,
tllio posso compreender a que atitude de aça", mllitar e demagogi~. subul'b,,' nál'ios munlcipa.is continuam a 8e te- pelo Elnno.. SI', Prcsldente('Jll.
BC re1ere.~ a meu ilustre coestadullno, na, a que ~~u o nome de Operação g'er- PCI' um E6tatuto arcaJco, com I República, li êMe douto CorJ!{']ho

Pemlltl. que, assassinos passeiem, Copacabana , mals dcquinze anos de existência I Na<:ional de Economia
tranqupgm~nte, também gostarja q,ue Em um mAs o Major, lrri!rellld," rec- sem que tenha havido qualqu'er me~ I O centro d,O, Comél'cio de Cnfé
~,Ex. indlcasse os nomes dos aSSaS- nlco em maté~a de trân.slto, propos-SE lhorla viável, como, por exemplo, a do Rio de Janeiro tem ~rAndc
limos que andam à solta pelo ~tadoa. descongestlonar .Co?aCab9.11a e 1\ referente ao tempo de serviço já responsabllldade na exportação
de Mato Orosso, Aliás, isto nao cs- promover a util1zaçao 1aclonal de to- exlst~mte 210 Estatuto da, Unlã • I dêste produto, Que repl'esenla. em
pantaria,. de forma nenhunJll.. à Cá- dOBos meios de transporte - On1bus, Venho, portanto,Sr. Pr~idellte épocas normais, 70% do valor das
:mara, VlstO cotno se sabe que, na bOndes e lOLa.çlles - que servem à su- fazer um apêlo a a Ex a O ar Pl'C' mercaàorias que o paiB vendE' no
Capital da RepúbllC1l, }lo ,Distrito per-povoada zona sul. Tudo Indica, feito do Distrito Fédel'a'l no Sentid~ estrangeiro, Iaso não somente
:Federal, segundo declarnçoes das pró- Que não foram f~ltos Dl! estudos ne- de que considere a situação dlfieU em pelo volUme do lJl'odum que pas.sll
;pria.s autoridades pol1~iais, há se nlo cellBários, nAo fora.m eonsultadas as que se encontra. o funelonallsmo da por suas mãos, como porque de!-
me engano, 17.000 delmquentes. SOltos pesaoas que reaJ,.,-nente entendem, nâo Prefeitura, Si Exa,pOdel'á. encon- fruta de situação única, enl.re os
;vivendo nas favelas, e transitando foram ouvidos os notnel1S que. habl- traI' Dl! dados posHJvoa do qué e.stou portos cafeelrosnaclonals. E' Que
pelas ruas, sem Que possa trazê-los t tUlIlmente pensam no a!!Sunto,como dIzendo mediante consulta aO órgão náo é. nem corno o pOrto de San-
(ladeia, meSf!lo porque noss!ts .)leni- é o Ca.'lO d081'quiteto Lucio Costa, a est(lt~tjco do Montepio dos Empl'e- toB, especlnliado na exportação de
.tenciárla.s nao comportariam ·numero quem deve 11 cidade algumas suges- gados Municipais, onde llá. mais de cafés fin~, nem como o pOrto
Irande Asslm de crimJnosos! tOes luminosas na z.natél'in da qual o cínqüenta mil pedidos de emprésti. de Vitória, espec1aJiadC?, na ex-

Desta.rte Sr. Presidente, reitero Maior António Joao é () novo lu- mos para consumo, aguardando des- pOl'tacâo de cafés balxos, mos
.:r,ais uma vez, o convite, por assim mina r. , , pacho do Dil'etor daquela repartição, constitui umetnpórlo que, pel1!-
(li2Jer ao nobre Sr. Deputado Phila- Em Copacabana, há. um problema. Venho, mais uma vez ~dirao Se- sua excepciot\al poslç1\o J;:l'oprá-
delpho Garcia, para que precise suas In.sol\\vel, pelo men{)s nos têrmosatua1s nhor' Prefeito estude a situação 'do flea e pelo sistema de transportes
'acusaçôes a fim de que eu possa, co- do problema de tran.sporte; é o bonde funcionallsmo municipal e prosure e a magnff1ca l'êde bancâria' de
':mo representante de Mat<l Orosso c na. contramão MIUl há I1ma coisa. que coJ()()á-lo em, igunldude de condlçlies que dispõe, recebe e encaminha,
f lolldário com, o GOV,êrno" Ud,enis1.'a Que v:i~h,a' ~d,o feita - uma (}~ sUtil1S- ~<&l, ~"'U!! ~~;.s d1\ 'q-!11ãç! . .<M.utto. pil,ra, o, exter/o,r,' a Pl',O~UÇãO de,L' exlsje, tr~~t ~ .~c_eB5t\rlafJ !.ltp'li-_~· d9 ~.~lQ09f~ :,_mx~",,· .Wêji ~ i~d(Uj IUI 9.\lall(.la~ea ~
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davla, () preço do dólar de 37.08 pela peneira, de Ns. 13 a 19, o
para 40 cru:Gciros.Sste abati- que lnclica o t.tmanho ela f!/,v!/,.
mento em caso algum será agra- havendo preferellcia parll os de
vado, sendo, ao contrário, redu· crivo maior. Há os "mal'agogi.
zido d~ doze ccntavoa e meio pes" e "murtas", que sá-o vari~-
por semana, até completa extin- dades botânicas muito estilllad~s.
ç10. Havendo declinio nOlS preços E há, ademais, ágio para os "mo-
externos, o abatiment-o devera cas" que não são varledade ve,
ser proporcional e irreverslvel· ger.al. ma.~ favas de gel'minaç1io

mente diminuido para reslabele· solteIra e não aca~alada. sella'
cimento dos atuais preços inter· radas na bica das máquin~5' de
nos (Cr$ 450,00 por dez qUilOll, ' bene!iciamen to, Café se clasSl-
tipo 4, Santos)". fica pela c6r. conforme sej:l

Com isso, previu a reforma um chumbado, amarelo ou amarela-
reajustamento lento, da taxa do do. verde OU esverdeado. Café se
dólar-café à taxa do dólar-geral. reputa pela safra, podendo valer
coisa que, se os preços vieó:sem a mais ou menos, conforme ~eji.l
manter-se estávels. levariA Ll'és de safra nova ou de safra velha
anos ê melo a ser :·eallzado. E café se modifica. em seu valor
Com uma quedado" preços ourn deacórdo com defeitos oCMlo-
..:... COii>ll provável a partir de nal8. como a percentagem debro-
dezembro, quando os noSllos con- ca. ou alnda. de acordo' com o
correntes entrar~o no mercado ponto de seca•. sendo depreciados
- o reajustamento seria multo os cafés chuyados dos anos em
ma~~~~. qe h l'De qualquer modo a qu.... ta-o . ouve prec pltações pluvio-

'Q metricas, na época da colheita.
do confisco cambial, de aspecto Por fim, inclui ainda no preço
politico e emociQnal muito grave. do café o pôrto de embarque
estaria resolvida a contento da podendo o mesm1s..,imo lote valer
lavoura e sem o perigo de um mais ou menos. caso seja em-
impacto, seja inflacionário, seja I barcado em Santos, An d
imediatamente depressivuparaos I Reis, RIO ou Vitória gra os
pmoso~. ' .

b . Compreenderá V. Excia. que - - ae
O pro lema espeCIfico bem constitua trabalho admirável a

do café exportação. do artigo, na~ bases firmes,
•Aqui, .porém,. surge uma ques- IaCIma mdl~adas - ofereeC,':ll aquêles

tao mUlto sél'ia! ~al'aa qu~l o t~tores d~flcu~dades quase Illtranspo
Centro do ComercIo de Cate do Olvels à flxaçaodos preços de l'e~'istrQ
Rio de Janeiro deseja solicitar a por parte das 8utol'idad-:=s encarl'e"ll
preciosa atenção dêsae douto dos. no caso, o Instituo B"'asi!eiro "do
Conselho, que V, Excia. com Café.
tanta competénc~a preside. 11: que ~te fixa preços que, De!.l sua· pró
a ref~rma, sáb!a em suas Unhas p~la natureza, são apena.s registruS mé
gerais, e que VIsa a atender: dICaS, só. para os padrões :nais desta-

a) aos problemas da impor- cados, ficando' o mais a crit.~l'io dos
tação; . . funcioná:-ios fiscalizadores que tan'",

b) à situação de privilégio dos podem, facilitar como entr~\Var a ação
artigos essenciais; e d.o comércio.

C) às nece.s.sidades cambiais do 1 Houvesse llber~ade de câmbio como
g?vêrno, .. I no~ tempos eli.l que, lentament~: o 1"v

nao eUmina, a.té que o ~olar-café mercl0 de café ci1-egou ,~os requint-<:s
chegue ao l1lvel do ~olar-g~ral, e variedades de hoje. e rd'J haveria
a posaib111dade d.e desVIO do cam- problema, MlI6 a eXiStência ue dois
b10 real, prodUZidO pelo produto. l:àmbios - o de café e o livre - e a
com .prejuizo para o. orçamento grande e.lferença que vai de um para
camblal e pe::turbaçoes _00 co- oU~ro, qUe hoje se mede j)cJadistància'
mércio, incluslve depressao no! I que vai do dólar de Cr$ 7(),OO, incluz,'
preços. Inaturalmente. à. tentativa de registl'O

Dal: a necessidade de medlda$: abaixo do valor real. da me1·ca,ctoria.
complementare.~ que haveriam de O ~rigo de generahzação.. d·ellsa prá
ser tomadas fatalmente fOsse a t!ca é muito grave porque terlllinaria
reforma pos'ta em prática atra- por qu~~r~r Os padr~ de 'lleriedade
vés de uma !nsrtuçâo' da (lO comerclo, por deprun:r 05 preços
"Sumoc" e que podem ser in- e por subtrair ao controle governa
trodUZ~dás, com proveito l.fl, pró- mental uma parte do câmllio produzi
pria refornla, sem lhe alterar • do ~lo café.
esséllcia, agora o que se encontra . A 'fKLllta mínima . _
ela. confiada à competência dês· A fim Qf! pôr cObro a .~~la sltuaçao
se l'ellpeitável conselho. qU~, mp.srn,'l ~om a reforma cambial

O café não é, pela sua própria em est:ljo, n30 seria ellminaJd. pedi
natureza, um artigo estandardi- mos vênia j;o>J' ~ug-erir a cl'laç~o(le um
zado. SOmente a magniflca 01'- sjsteml\ que a~"be com o ;>l'l,,',!!tu d:..B
ganização do nosso comércio ex- dee!aJ'a':i;:~ ine"a!aa e dJiJ) mr.e .d~s·

pçortador consegue basea e pa- t!!-J'te. fl. f'3'[,l;~açao, sabid"mente me
drõell para a realização dOs ne- flclente.
gócios. em condições que certa- Na reforma cambia.l em tela. ado
mente 1110 há para outro arttzo tou-se. em parte, uma C!1S 'medid:l8
agrícola de exportação,no nlundo, eXÍstenteana Colômbia, OU seJa. o "di-

Isso de uma firma exportado- terencíal" cafffiro. isto é :1 difel'~nça
ra, aqui, fazer uma oferta a uma entre o dólar-café e o dólar-geral, d.I
firma .importadora no estrangel- ferença que se vai reduzind'J, lenta
1'0, através. de um simplea tele- mente, até que, em prazo longo, o pl'i
grama, e o negócio ser fechado e, melro chegUe à· altura do l)egundo. sem
na. base dêSlle t.elegrama, ~er depreMã.o do preço ouro (parágrafo
aberto um crédIto irrevogável único, do item 3) , Selia o ~aso C1e lem
pelo total d.o embarque, é coisa brar·ae a conveniência da lI~oção de
que somente .existe no café. outra medida, .semelhante à que os co-

A sua. clwiflcação, entretan- lombianos deram o nome de "l',eint.e
to, 'atinge gamas a bem dizer gro" cafeeiro e que elimin:l o desvio
sem limite. Cafê se classt!!e.'l de cAmbio.
por tipos. (número de defeitos) Sugeríamos a fixação de Ulnn "pau
que vão de 2a 6, com 30 a 50 ta mínIma". nos moldes quo ;á viga
pontos. de intermédio. Café se rou, entre nós, p,orpoueo tém·po. com
classlflc~ po~ bebida~ qU~, vai de 11 Instrução.-n." 66., da dSUnlO'::·. e que
bebida Ri~. à beblda estrita- serviu de base II êste Cen+.rJ na elah~'
mente mole .' paBSatldo pelO "ria- ração do !KU Mlimorial de 1.0 de ju-

do", pelo "llV1'e de gosto Rio" nho de' 1954. '
pelo·'du~". p,~lo "apenas mole" .0 "reintegro". naColÔ:l1b~a. qu.~ ~m
e I?elo mole, havendo ,linda :llterado de acõrdo com a ~ituaçã\l do

.caf~s ácid08 .ou os de. g?sto es- D1~rcado é, presentemente, de 95 dó
peclfico, como os .pl'Oduzldos em lRr~ por saca de café eXpOl't9d:'l ele 70
certos veios ~.e tel'l'i~. d~ Sul de quiloa. E' esta ~cota.-p:lr~.eque' o e~
M.il~as OU os cap~~a.llla, do .~. 'porta<lor é obl1~'adoa ent~'eg:ll' ~a
~1f.:~,Q ~.1. ~a.tJ. ~~.lC4 JSanco .<la ~liliOa, P,8I" j&Ç,! ~uelo

. ,'! --~

Exporlaçao Cafeeira do Brasil
(saca.. de 60' quilos)

19:>1 16. 35lt.OOa
1952 13.821.015
1953 15.558.-145
19M 10.916.976

1i:stes dad08 mostram que, em
1954, tivemllói uma das exporta
ções cafeelr3s mais baixas do sê·
culo, menor ainda do que 11. de
1932.

a) quando o mundo e.<õLava no
auge da crise de consumo. provo
cada peltl grande depressão;

bJ quando Ee. haviaex;Jortado.
em 1931, dois milhões a mal", por
antecipação (a fim de· fUflir ao
pagamento da taxa de 15 5hl1
1Ingll, que iria" entrar pm vigor
em 1932');

c) quando o pÔrto . de 'Santos
esteve fechado. durante trêll me
ses. pela Revolução Constitucio
nalista.

Quanto aOi!' preços ouro, que
caira m do nivel mirifico de 87
centavos de dólar para os atuais;
em tôrno de.. 50. serIam muito
mais baixos, não· ·fóraa mespe
rada geada de julho de 1955, que
afastou, por alg-um t.empo, o (an·
tJsma da su~rprodução, ell1 re
duzindo a safra do Paranli, no
próximo ano agrícola, em cérca
doe quatro milhões de sacas.

A reforma Whitaker

Quando assumiu a Pasta . da
Fazenda o Sl·. José Maria Whita
ker, que, além de fl:1ancista, co
nhece de perto a economia ca
fceira, por ter sido cOll1lssárfo. de
café e por ser banqueiro de café,
verificou que uma das caU8~ da
nossa "malalse" .se encontrava;
prEcisamente, no regime cambial

.vigente.com as suas taxa.'! múl·
tiplas .e os szÍlS art1!lcio8 e, so
bretudo, com o iníquo confisco
cambial que atira sôbre os 'om
bros(e em 70% IlÔbre os ombros
do cafeicultor)Q1S ônus da dife
rença de taxa. de que se benefi
clamoutros setores da economia
nacional. .

E' de notar que. em sentido se
melhante, manifestou-se o se
nhor M. B-ersteln, técnico do
Fundo Monetário Intel'1lacional e
que aqui esteve a estudar a nO.llsa
situação, a convite ainda do emi
nente Ministro' Eugenio. Gudin, e
cujo substancioso Relatório é, se
guramente, do conhecimento de
V. Excla.

A reforma Whitaker,. longa
mente estudada, mereceu. como
Slbe V. Elccia" apoio general1

.zado das 9Slloclações de classe do
comércio, da lndústri:a e da 1&
voura. muito especialmente da
lavoura. cafeeira, aaquais insis
tiram. até o último momento,
pela sua promulgação, sem au
diência do Congres.so, como, aliás,
se procedeu com B4modlfica
ções anteriores, reallzada~ nas
administrações Horácio Lafer,
Oswaldo. Al'anha e Eugenio GU
din;

O apoio da lavoura caleeira
foi dlfícl1 de obter porque a classe
vinha, desde muito, reclamando,
justamente, contl'a aquêle con
fisco cambial, cuja abolição total
sempre. pleiteou. Atendeu, po
rém, àa ponderac;õesdo Minlstl'o
que, certamente, chamou·lhe a
atenção para o fato de que o
câmbio livre para o café podel'ia
ou terefeit-o iIlflacionárlo', se os
preços subissem em CI'uzeiro na
mesma proporção da desvalori
zação,ou, mais provàvelmente,
provocar' queda dos preços ouro,
sem beneflciopal'ao lavrador e
com perda par& a. b",lança. de
pl\gamentos. DAi, ter·se encon
tl'ado o meio caminhocont!'do no
pará'!1'3fo único, do it-em 3) do
proj~to:

"As letrl\~ de export'lç5.o de
. café COntinuarão .1\ ser adqu1t'id!1~

fc'!lm.a9at jme.utR. d2Y,N'd9t't.~

matizes, ~)roduzid05 do paranáaO
jEsp!rito Santo.

Elst,a situação excepeclonal dá
lhe a e"pel'iência necesslÍ,lia para
opinar sóbre a refo:'ma cambial,
submetida ao esLudo dê~e Con.
saUlO. especialmente no que tange
li comercialiação. do nosso prin
cipal produto de exportação.

A Coopera~~ão do Centro

AUãg. alo é de hoje a prM
eU\l;çáQ do Centro dQ Comércio
de Café do Rio de Jan"ll'O em
cooperar com ali aUtoriClade" nesta
obra de tamanho inreré83e na
cIonal.

Ain1ol. ant~.~ do inicio dfl sa
fra de 1954;5:>, qUl1 ndo nos encon·
tra vamos no regime cambial di-I
tado pela Instrução n." 70, de 9
cl~ outubro de 1953, da' Superin
tetldenCla da Moeda e do crédito,
formulou êste Cel'ltro. a ].0 de
junho de 1954. um projeto de De
f~a Permanente do Café, que foi
l'l.pre:lemaào à Junta Administl'a
tiva do "1.B.C.", onde recebeU
a piaUSOS, mas pal'a o Qual não
se conseguiu o bel1eplácito das
esC-eI'RS oficiais.

Estam-o~, enlretant-o. conven·
cidos de que, se aquêlepfojeto
houvesse se U:an~formado \lm rea·
lidade, .

al niW terlamosatraves.~ado a
tremenda "Via-Crullis" que vi.
mos trilhando de então a esta
parte;

b) não reslstrariamos a crise I
de exportação p~ovocada. com a
fixação do.s preços mlnimos em
87 c,entavos de dólar por lb., pelo
Decreto 0,0 35.12. de 3 de junho
doe 1954;

'" ·el' os preços ouro ni/) teriam
baixado aos' niv€is em que hoje
se encontram. '

A iafra de 1954-55, que ficou
em tórl'io de 14 milhões de sacas
-inferior, portanto, à.s nossas
necer,sidaqes normais de exporta
ção - poderia ter sido total.
mente vendida, a preços compen
sadores. e não nos encontrarla·
mos, roje. com um estoql1e conge·
lado, de 3.500.000 sacas a dete·
rioro.r asitu:lção estatlstica do
prodUto.

Aquêle projeto,. de. que junta
mos cópia para conhecimento de
V, Excia., enqu:ldrava-se. no re
gime cambial vigente com a Ins
truçíio n.o 70. e através clélese
criava. também o "Fundo do
Café", destinado .à defesa da pro·
dução cafe-eira. Hoje. contudo,
já não é mais atual, pois. no en·
tretoempo. foram ex~didas ou
tras Instruções da "Sumoc", que'
transformaram, substancIalmente,
() panorama cafeeiro, notada
mellt.e a de n.O 99. de 14 de
Ilgõsto de llllM, que teve como
conseqüência revogar um decreto
assinado pelo Presidente .da Re
pública, e pela qual se rebaixou
o preço ouro de 87 centavoa de
dólar para 66 por lb .. bem como
a de' n.O 114, de 5 de fevereiro
de 1955. que provocou nova re
baixa pllrl\ 55 centavo.s de dólar.

Adotou-se uma estratégia de
recúos, mas sempre .para linhas
fiKM, a.o Invés dall llnha..smaleá
veis. que são da natul~ado 'CO-I
mércio. Por outraa palavraa: fi
cou-se ~empl'e dentro do N!gime
de "umbrela", a cuja sombl'a
pr~speraram 08: nos.sos· competi
dores, gue náo necesitavam ter
politica . própria, mas apenas v-en
der um POtlCO abaixo dc.l nossos
nivels rígidos.
. Como. h por outro lado, os noa

'5OS recüos não eram de molde a
illspü'ar confiança aos llnporta
do~~. passaram', ~stes a prl'fe-r1r
os caféB dos nOSS08 cOnCOI'l'ellt.e&,
sÓCotltprando osnos&Os "d~ mão
para a bôca",a fim de atender
à.~neceMidades ml.nimas de suas
torrehçõe.s. E' o qUe se pode
vi!!' da '1uéda alarmante daa noa-

:ltl./S expol·ta.ç~. C1~l UH!. ~
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'J*c enviada para o exte,'ior, O q1l.c mercado e que, de forma alguma ColÔmbia com tãD 8nlutarl"s l?Snltn- 1'7 de setrmbl'<1 de 1954 e lOD, de.11
,o. exportador oblkm n mais, é vendido apresellta o perigo de deprimi-!0, dos. de novembro de 1954 que nUl11~'ntou
no câmbio livre, Quando o preço do arrast~tndo-o fiO nível da pauta. l!: 3, Allalizl1nJns üiamcn'<' cs ~.spcc- o \'[1101' do dólar café de Cr$ H,H, pai!!
.café ~tá Hcima do "reint.?g1'o", o ex" que e\Sta regula ",.pollas o Sistema de t,:>Q L1':0I'ú\'~is (' prctudiciais d:1 palil a t.inhamos Cr$ 5,00 da Lei 11 " 2,145, de
portadol se benficia, (;)mmdo está pagalmmto da moeda estmn~ei~:I, unica, para que, :;0 llà·DtólC,·I. não con- 29 de dezembro de 195:3. Quase l:rnJmm
abaíxo, serve de medidn de sustenta- nada tendo a reI' com as cotações é<! tribua para se C:lmet~r J:l.,iust:c a:;. aumento em cruzeiros deu o caiei
çCl.o do mercado, pois o eXlJ()rtador tem mercado, que continuam n reger-se 4, Oatnal :sistell!a é rea~mclltc com- cultor umaVfZ Que o VIlJOl' Olll'(' b!l'~':'u
de comprar dólar no Crun'l!o lil'l'c, para ~la leI da oforta e ela procura e a plexo,pos::ablllta C1ecluraçoes Inexatas, I C0)110 se verifica do ql1adro nUlIl:-ttl:

·.completar o total a e!1tre~al'. serem defendidas pelo si~t.el1Ja d~ ,'s- obriga o Inst.ituo Brasileiro cio Café :1 i De! a 14 de :1,;ôsto de 1954 PQr S?ca
Quando, porém, em ',jl'tud';l dí.sm, o coamellto escalonado àas saf:'''s. e m:wtt'r custosafjsealiza.;~:) t'.lHUlt'IS I - 7 Rio - USS90.()2.

café COJi;Jllbill110 fica tão l:f\r·) que l1ÜO pelo finaclamcnto. I'êzcs, a cOl1Cragósto, p:'[)I')1r eml,m'-! De J() a 31 de agósto de 1954 _
p{lde concorrer no merC:1(Il)'!nterna- Acrcscente-se, por fim. a titub dt' ques de cafés. O mais ,~I'.n·'2 do 1),';-. US~ 74.39.
clona1. o "reintegro" é r;:':lu;:iao. Já colaboração, que,' aclotaü:.l qUe 16;"c blem3 é que quanto mais hOllc~ta fi. , Em sel e111oro ....:. Ul':$ 78.59.
j'oi, quando ela nos~a última "pous- o pl'incipioda paul" milt;:IlLl, ünita fit'11l:1 exportado.'a ll!eno:'{s pt"J!J:dJHi-: Em ou:.ubro _. US:Õ 71.28..

8&r." va.lorlz~l.dol'a, del15 jól:l~·es. HO,il\ para todos os portGs. 'j~ão :nalS St.: dades ~enl el11 aUf€l'lr lttEl\JS 'rnl ;;11:15! Em ngósto (14) .dat:l 0:1 In~trt1çrlO
NI.á fixado em 95. tornaria necessária a m'JcJif.cn~iÍ'J du opcraçoes, uma vez que ndD s~ ;l\'"n~'I. 199 11ma saca ele 7 Rio .valia'

No Brasil. se o gJvêrl10 Io'3t11:cl' int.e- dólar-café de. CrS 37,OS para CrS " 2'a n fazer declaraçõcs b'cais, Os ca-. U!3'~ 90 x 23,60 - 7 Rio .__ ..•. , •
.TessHdo - o que acreditamr.s - em 40,0,') f.:.ste p.oderia penn:!!JEc;'1' lla feicultores 11ão se b~neficiall1 com ,.si C;·S 2 124.00,
.THeber " tot,,:idad-c do dó1'w pruduzi- taxa atual, IJ01s a cOlllpen:,;:ç[IO p:lI:a I i:l'egulal'idades dRs dacla:';}(:(i:':;, P2lS. I! qlllmrl.o dcvill srr:
à'O p·elo cafe, poderia.. em cas~ de lldCl- fi lav?ura seria JnU}t'9 ln.l·s;.:np):'\ I :JS QUe ndokll1J t:1is prátic'ls ng::m. ~x- US.~ POx 31,70 - 7 Rio _ ........
'-':'0 de lf;ual sistrmR, rcceber, atraves atravesda pal"te l'enOlOlt ao Banco do I clusivamente, C:Jlll intuito 0;> lucrJs. ICr$ 2 P.53,OO .
doO B:lI1co do Brasil, o ":'cmtegro" a B:a.sil à taxa do dólar-:.j,~L·al. IMas, a apllcaçflo .(i·e um 3istem;t '::;eme- ficando reduzido I"m outub)'o ;'rtl'a US$
tillW do dola,-café e o rest'1.nt·e à taxa FU1'(1 d' Café . lhant,.e ao "reintegro" adoLwo na C:I- , 71.2B x 31.70 - Cr$ 2.2:;9,~O.
do dólar-geral, ,o o. Iló~nDia, ,'em ferir proftlnt~"m(?nte ('s I . 11. A InstruQ/Ío 114. de ~ dr fe"n~

&ste sistema apre.s€ntn vantag(;ns A disposição final Jo pani~:"'fo Iinterêsses dos caf",icultC1l-cs 0.1 'Est~l- i l'eiro de 105'i aument.ou o âldo eI(' 13,14
i.nl'st,!mâveis. pOl'Que, com" no pl'imei~: úniC{J, do item 3, do projero àer.e~ do do Rlo de Janeiro, ES:Jw'<> SantQ, para 18,70 dnndo em conseqüênc:n a
rc Plano do Centro:. Iforma cambial. reza: iZona da Mata e Le'!.\e clJ E~tado d·e: se~l1intp alterncão:

aI a~$t'gura a entrega toa'.al, ao Ban- "Os saldos perc,~bic.ios :;~rão' Mjnal! Gen,is, que re::t'~s"ntln1 apr~· I 12. Nos trinta riias nntpr!,'!'!',~ fi.
toel,a BraSil, de cámbio oro((UziàJpelo creditados em conta vincu]::;:la nu Iximadame:lte 3,BOO,OOOsa(:~.s. .' instrl1r.'io 1~4 a méd'R rlo v~'or da
café; Banco do Bmsil ed~gtltln'··.s('-f1o 5. J);,lib fE,tJrt's primorti;.1i; ilTl'1o!i'i. saca d!' <,afé era de: US$ r,!l,61.

bl põe em igualdade rle condições à {'eol'ganização do crédito agri-llitam n adaptaç:";,o do "reintegra" em i 13. Nos trlnt.n dias sel:!ulntrl; , ...
wdos 011 e>:pol'tlidores·, nl1chmms e t5- cola e melhoramento da produ- n08l'·O Pais: . . IUSS 47,21 apresent.nl1d.n umR hn:ll:\

.,trangeiros, pequenos e grandelS: ção do cal'é", . ' ai Na Colombl.a oS cafés I'iio de ~ilJO I pm dólflr J)O~ SAe~ de 12.40 rosnltan-
CI to11111 bem objetivo ele IUC1'OQur.l~ O centro do ComércIo rl~ (,);lfé cio (}vnlor qu~,se ul1lfol'me~ e no Brasil as' rio em r.ru7.ell'OS 69,61 a 31.70 _ ...

Qu€r burla nas declal'açÕ('s de wnda Rio de Janeiro estimaria QU!' o pro- diferenças de qua.lidade (' Pl'eco~ ~iio CI'~? 2e4.Ii~.

:E' nooS embarques, acabando, pràticn~ duto da. dlferel1çll - QU') Subsls;;e Iderel'as su~tanciais, Em 23 de. 1'.0- .47,21 a 37.30 - Cr~ 1.'760,93.
mente, com os distúrbilJoS da fiscali~- com 3. alteração a$ora :>'cpo:;ta - I"emb:-" p. findo nas divCl';'~fS praças 14. No CASO presente o !'xportf1dor

.çãiJ: . pasasse a constituir um "FUlldêl do ,do Pai~ l'lgOr3vnmos S<"Zll'l1t.P/i pre:;os: prrdcll P1'\"l't!'\ rin. aumento do tirrio
d~ estimula a l1'lt'lhoria óa aualida- Café" - ob,ie-t<J de ot!!',c:\lpacão em I 4 - SAntos - Cr$ 2,361,00. e mais Cr$ 540.00 001' saCR, n trW' f1p-

dt' pela maior compensação rlns )Jl'EÇ.oS, s~u Memorial do .ano· pas..:lQO - d'!'3' 5 - P~rllnaguá - 91'S 2 ::!4,OO. mon~t"a fstnrem o~ Iml'(\1't.ad!lJ''''~ c~rn-
pois quanto melhor f6r o café, maior tmado, preferenCIalmente, aüefcsa 7 -- RIO - C1'$ 1.000.00, venclrlos de nos.sa imltabllidFlno -e SE-ln
lerá a percentagem de dólar~gerai qut do produro, ea flnaciamentl) ~UDIC-I 7/8 --' V:tôl'ia. - 91'S 1032.00. confiancAno. mel'c::Ido cafeeIro.
obt.erá: . '. . mentar. adém do l'f!\'ado Jl efP.ito. nOI'- ~)):t deS\'alorlza~ao da l11o~da co- 15 QllP-m 110S dirá Que 1\ moôífi-.
, el coloca t(ldos os po~·tos em situo~ malment~, pelo Banco do BUiSi\, ou lomblana entre o câmbio livre e o cacão pleiteadn ·niio obedecl'rá as
çAo de llo1ualc:ade. fazendo desa0l11'ecer pela Comt~sAo de Finaclnlllel1to da l'OfiCilll P de. 2V~ enquantc nt) Bl'as·l me~mas n.ol·.mas Rdo.tadns 0.rl('~ 1m
'uma emulação Que às vê~('s Se t01'11& Produção, r de 300%, o aue importa dizer quc nortarlores oll'1nd'l d'18 Tnst"l1ções da
'em concorrência desleal. tl')~ proces- GOlltarfamos. para tel'm:l1:w, d{'so- um "defel'enc!al" no Bl3SJl C'llstal'á S\lP1'1nt',ns. '\fUM. '109 e 114?
!!ar-~e atravê.s de medidas administra- Ilcitar a preciClsa atenção de Vpssa I doze I'êzes mai.." que na Colbmbili. 16. Se a futUl'O sev.u:ros mesmos
t1vas ou fiScaIs.· Excelência para o fato 1e que a r~- . 6 O ar!:umento cantl'ldor :te adeptos rllmn~ do 'ORI!~Rtil) terpmns:
· Há, contudo. uma dificuldade a ('()n. forma c3.mbial é urgente, de \'ez que, à pauta única tcm sido a rli)'llinlJic~o Santos 4 - dI' 63.86 para 1;1.46,
,eiderar. E que na Colómb;.l, o I!lste- enquanto não fór ~ecretadl1, 00'1 il~l· do confisco ~ambial. 'Entretanto, 4s'desc. - dI' :i6,66 para 47.35,
In E, P taei1!tado pelo faro. ele rj.ue t,';'Üo \ pol·tadol'es est.ran::€lrOS .~ontll1uara.o I.como \'eremos l'nhas. A'oAix'1, nara:\ 7 Rlo - de 4.0.47 nAl'a ~!,12.
D café exportado tem valor apl'o:.:i~ nesse regime de não carl'.:~&r estoQues pl'aça de Vitórln ela' \'11':\ f.gtnvsr 7/8 Vitória - de 29.7(l nara ?
maao I Moni1.ales. Medellne Cúcuta)e a comprar "da mão oarall bóca . subst~ncllllmente o confisco. Rio, dezembro dE' 1955",
ná" l1av('ndo '(!'andes Jl{(;'!·e.uças oe que tant<lE males tem trazld;) ti. nossa 7.• Sendo pensamento :bm1l1ante "Vltô~in. 31 de rlpZE'lnbl'r) dI' 195~ .
•prt'ço entre ns qualidades No Br!lsil, exportação, d~de oIS t·el11lY.lS da t.enta· ~ntre" os propmm"dol'PR da "pautA Elcmo. Sr. Pre"lclpl1tp do "Conselho
RO contrário. hé diferenç\ls multiO ~ran_ tlva de. \'alOrlzação art}fiiCal dI' tão unlca. a bnse. de 35 dólares por .saca Nn,.inn~l rip. 14:r.onoll1i!l".
des ent:'e os tipos bMic'J8 Santos, Bolo triste memória. do governo pasSildü. de 600uiJes, mínImo indlsnenSl'l"el l\O R.lo de .Ja~ejro - DF,
f Vltô;-ill - De resto, ainda aA'OI'a, :>o "Fmallei:l) IItencllmento das net'e,,~ldadf" canv O Centro do Comél'Gio de Caf~ ele ':'

Foi Cfl'ta mente , em \'1'. tude diMO, TImes". com a autoridade do seu res' blaiR elo Govêrllo, os cafeicultl11'ps das Vlt,ór1n, entidade a oue estãe n~~n('.jn
qUf a lnstrur;âo n," 66, •.la "5111110C', pl!ltAdocolaborndol' "Loll1blird'cJl:t· regiões nclmll ·cltadas cR'rão em du- dos Ioiloll os que nesta ))rara fX/'l'l'em

.
preViu. uma pauta mlnima para Cíldll..mou a Itenção .para o fn:.o. de qU,e oU pIo confisco Nlmblal - têm que com- sua. At\Vidll.de no comércio CIl. feciro,
um daqueles três portos.· a reforma cambial é- feit~ .imedIata- pror dolar nn câmbio li,:rp. flara ('nm, nas suas divel'slIs modplidfld/'s. 'to

A sUa Vll!êl1Cla foi m.U.ito. cal'ta pnl'a [' l1l·ente. oU j.á não atendem ius nec€s- 'P/et.ar o total a UI' P7Ilre(llle. (Ia Go- ma.nd~ conhecimellt.o do MemOl'iAl one
que 6e' aprel'fnta ~em, em tblla fi sua sldades do PaIs., t'êrno uma vez que os últimos rl'l::is- A é8,~" Con~elho dirigtu o Centro 'do
ellt€nsào. aoS inc:ln\'enlê'lCI'l;.' rl,o.c:lr- Silo elltll! as cDnsider!lr,f>e.s CIUe o tros nas diversas pracall atinq!l'f1m osCompl'clo de Café do Rio de .Janelro

.~r~nt.es, ~ que, com o regime de pauta Centro ?oComl!rcI9 de (~afé do Rol'). seR'uintps nr~o~ Illinimos em ciólnr p!)1' fazendo all!'umas su,1estões liÔbre li
- mif'lima o Que se objetiva e a ~lIm-.na.. de Janelro_ pede venia ;)a.~' submeteI' saCll de 60 ouilos, profl'to ele "refor.ma cambiAl". elilbc-
· 'ção do ret:tistro por preco inferior aO à apreclaçao de V, Excia na ~"e~ Sant.ol'l - 57.42. Tado t")(1 ex-Mlnistrodll Fp""nrln, o
: reli I. Mas. se hoU\'er três ,lautas mi- 1'P.nc;a de que possam c~ntribUir p~ra Parnna!luá - 54,51. eminente Dl'. José Maria Whitakel",
_fttmas.. hnR '\()ssibllidade .~(! de,vio de o mell~ol' exan~e do pl'Obell111 cafeeIro, Rio -.41,32. e eSl:lecialmente recomendandn J tS-
· de CAf~ dE' um porto pat'a outl'C (;U dI? s~m du\'ióa,ulll .cl..~ mais ill1IJ01'tant"'-'. Vitória - 29,70, • tabelecimento de uml\ "pautA mlni-

&tOcal! de rel;i5.tro. de Unl::l pauta para Isenão o l1!Rl.S importante e.ntl'f'. todos 8, Como se verifica dO. Quadro "u~. m. 8.. " .única narll todos os portos c.a-
· Para ('\'itá·lo, a. ..s:Jlucão é o e~ta- os QUe estilo a e~lr o aC'I!l,dO (tltudo pra os exportadores de Vitória, pal'fI feelros, na base do pÔl'to de preco
· 'bejeetmento de uma paut m.tnttaa dêsse d~utoCons-elho Nac!,:>nal de c~ntlnUltrem com seu comérda pre- mllls OOlxo, Que é o de.sta Oaplflll,
fliea para todos OS portos cafee!":l5 Econolma.. clsam lldqui1'ir no ('.àmbia livre 5,30 pede vênia, pAra manifestar a mllfs
na base. naturalmel1te, do :lÔl·t" '1(' O C'entro do Cnmél'cio. (l.~ Café do dólareF por !!Rca de café. Para oue o veemente repulsa de todos os eMfl

'preço mais baixo, que é ) ele VitÔl'ia. RJo de Janoeiro t~n1 ~ ma.~iln') J?raz~1' com,srcio de Vitória não ,ucumba é cultores e comerciantes de café do
Dt> acôrdo e-om OS ar'}'::'s ;;tll~;s. em oolocar-se à mten'a dll;posiçao de il1d!~"en~~v~1 ~'1nter umll :1iff'renca Estado do Espírito Santo, nnnrla l'e

'. 'Ilauta mlnlTll(L ficaria em ~~[) ,dóla~ V, .Excia. para QUalsq~er c'UtrOa E:~cla- em relacão :lO preÇO do Rio, de, pelo ferid!\ s.ujestlio, que, se Relotnda. viria
res pcl' saca 'E5ta seria 1 il1l1,ol'tan· ree1~ellW! e ,Infol'n:açoes - ,1ose 1.a- mfn<lS. 25%. . . sacrificar !linda 'mais tOda aeconc.mía

'ela que o Banco do Bras'\ pagaria rlvOlr Estcves, Pl'es:dente. 9, O Centro elo C{)Ill~rcio dI! Cafcl cnfep'll'll não Só no Estado do ~fr!to
111 base do dQlar-café, pal!~7lCh o l'r~~ , --- do Rio de Jnneiro em seU m~l'l'1l)rial Snnto como no Estado do Rio de Ja-
tant~ ela cambial.na base do dólar-Parecer sôhre a nrloc;cio d~ uma 1i allta. plpitpla a adoeão de uma pauta 1;n;M nell'O, Zona da MAta e Leste do. Es-
r.era]. única cOll.çlanfr. do 1tlC;1/orlnl a':l'C- nos moldes ela tnstt'ucÃo n.· r.6 da fado de Minas Gerais que. l'epr?SE'n4
· Pelo s!st-et11n pr·O'p'O.~to. o.lle cal)l;. sent(ldo no Con.~clho Nari'llwl de Sumoc, Entl'etantonn desent'olr.,'r a tanl uma prOdução a· proximflda de
'jn~eiramente dentro da ':f'f')r:lla !'ln- Economia '{)f!lo Centro 10 Comcrc:[o tese Que defende, mutlla por cOl11nleto 3.800.000 sacns.
r.01'8~n pelo eminente M~r,lstro Jt;,!'é de Café elo Rio elcJancir" o;;rCH'n' II 66, E' reinyi?ica. 1'111'::1 e sllnolcsTnc-n- As razões Que levam êste Centro :'\
Maria Whítnker. fado por Nelson da Co;;;'.'1 Melo, 1.'1- te a tAxa 11I11Cn nnl'rl tnclOIl os portos assim se manJfestnr,slio entre' O\1tl~S
· 1%) sena elimim:l,') em 511a retor do ln,~l.itllo Brasileir,) do ca,lé, nos molde~ elo "rE'fntelll'o" I\olombin- as sel%ulntes:

('lUMe t.otalidade. o !:ón"iuo C01l1- Do Centro '(O Comércio dcCa·fé dc no.. l'E'lel."nndo por cnmnletn os in~ al que. não obstante o obletivo
biai. contra q\leconr~l1un·a re- Vitória. em 27-12·955, terl'~"ps rios cafeicnlfOl'es de re'!iõ~s pril1clrml dA Adocão da "pRlIt.O mini-
cl'm:lr a 1nvou~a: 1. O Centr~ d·~ Orm21'clo d~ Café I'colór:'rns desfavol'Ãvl'is à Pl'l"dncã;) mA" ser fi abolicão do confiE;co cnm-

b,o Banco do B:'ns:l :'I5ceberil'l d<l RIo de Janl,~ro, de 1on~a c1lltn, ',Il'm dI! cnféE; finos. Alrm do as,ortc ele blal: para n. pt'!\ca de:Vit6l'in. bem
a wtnlidade docãmb;t) cafeei~, l)~eite:md(l A adocão de uma U:lut." rlnmnrosa, Injustlçaproo(»),,·t':Jl1!'C!a como. para os cafelcultore~ flllmincn
~m pui!!o de desvios: . ünic:1 sellund!' diz, n:1< 'll1J<lI'S dq T1,.<. "'.l'll1s· reln,,'nlcnl'óes do f'entl'() nie- ses e mineiros. eln viria ap;rn Vlll'sub:;-

cl a'5s€i:rurar-se-ia <l tom 1'lúme trução n:o 66,' dn SUMOC. Razões c\snmos. ainda. terem vi"'i.ã tf\!lns as tRnc\I1Jmente o confisco, pois ~~czlln
de uma das ínst:t'lic,il's ma:." sé· plausÍ\'eis são invocadas. n~ bl'iil1nnte :'\It.era~ões r.ambiai~ viSf\l,rin oi?r \r'~i:'i do opensnmf'nt,1" domln$1ntl' ~l'Itl''' 1"5
rias!' maio res!le~tr..etP::; no Bl'3- e fundamentado Memorial 1'1'n'lI'l'do ('rll~ell'ns.. 1;'01' 8:'lca. no r.<\fpll'l1ltor~r~- nroo'ltrriadores da "l3:luti\ nlinlma'\
sil. no e.b·nnrrclro, 1'](' (. (I co- pelo Ccntro ao Conselho Nac:onal de ~llt'l1'oOS mmorta(lmes baixam /) )'Irr- devendo t'~t.11 ser fixal'l::tll Mse dr 35
m~rcio e~p{)l'tador do nosso pro- Economia, principalmente Quando fo- c<l ouro nt.é nbsorvcr, por completo. dó1nrr.s nOl'sncnde 60 quilos -- ll1i~

f!ll!.n básico. . cnlizn a fraude e fi.scnllzacão, (\(11'';)'' l'fllinst,... '. l'\lmo Indl.np1;lsável no nt.p·118hYlcnto
~'eia dito que {) sistema d<; ~'\Qlll(l 2. Invoen, como .iustifica.tlvn. o "dr~.11). A Instru('ão 9!l, dr. 24 de nf.'!Cist.o das n~essícln(lf'~ c:>mblnls do GOV~l'-

rtninimatem função estaom~a:lor:t do ferenclal" e "reintegro" ndotado 11n. de 1954 alterada pelas de ns, 104, c4c no - os cafeicultores das l'cglocS
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acima citadas sofrerão um duplo Se o futuro seguir os mesmos r'lmes I h:J.l.mo..l1ia com. o qu-e iletermina'. rigi).-.1 Aqui fica meu prote.slo &.' minh'l
confisco camb:nl 1)1)1' tel'em (IV, (lHe do passado teremos: rosam~nte nossa Carta Ma~lla. r. vulta aS:lOci:dll a· dos :n.l ,'.
COIfl./lra,. drílares 110 eâ.mlJio !im'p' uma Santos 4 - de 6:1.86 para 51,.l6,. Entretanto. SI'. PresL~ntc e 51's. mlnhatel'l'a cOlltru a a' t'l·tllclll.timc~ ,dI!!
COI(1)lletnr o tottll a ser entl·t'gue no 4 s 'desc de 5666 173- r t d s '1' 'U" oal~laGoverno. uma ve~ que os t'tltl'tTl<)," 1'''_- 7' '1 ,- ,para . .' ~. . u ' o . o COlllUlre a er.or Jltân- facciosa e 19nóbil do SI' I"'a pitão "doS" ., R o _ de 40;-47 para 31,12, ci:l. m função que exerc~rn, t\ a ar· P"'I'WS Dele ado . a '.,.... 1 .
gistro:-> nas diversas praças, nt.i!1;::lrrtll1 713 Vitól'la _ de 29,70 para ?" blt:-ariedade. é a tripudlur;\i') Ilôore os i fJel'ati~o da ~·unr.ã6n, fl~.!l~~f> p.e.o 1I~1-
o~~e~ujntes pr~os míl1illlr!l, t'l'11 CI que se pOl' um lado a adoção de dll'eltc5 ~os :n:11s ~l'acos, u&,ndo em: mesmo tempo, alJelo q~al'a ã~c;ulo ,t~
dotares. por sacll de 60 qulloH: tlma "naut.a única", podel'R POI'\·i~n. detrll1lelhO dos legltimos d:l'eltas dos' dades competenCes no S{'nCido de q1ue

8:1ntos - 57.42, ttlra t\tlngir o objetivo magno de eJl- t!~abalhadDr'€~, O adminisr,rJool' alnd~ tomem ~nc;a ';.,,, .... ,
P".l'f\!laguá - 54.51. minaI' o denominado "câmbio negro". [ nao colllpl'e~ndeu ou finge nãc com· tal Capitão f ' 'd3el1e,,.,.~ ..~ cont;:J.
Rio - 41,32, por .Ol1tl'O lado ncarretará nor c"rto rJreender que a coluna m,~stl'a a es- radel'l'o n11J' aatcsml "t.Stea::l

o
um P~.-

Vitória _ 29,20, 'Ir' I ' • '. I i 1 do' I d .. - '. '1' c ,e 1 I U'?S Olle naoC n sarl lC o ele tõda li urodtlç~o ('.a- J.l n la rsa e uma !laça0 e a c a.,- se coadunam com c~lJÍl'ito diA Con
.omo se verifica do q1lrldro, se feeh'n dos F..stndos de l'vlInns, Rio de' se. operária,. a ,c,ua1 con~titui, em so:idaçãaduc Lels

o tI'" b·ll.·llsta" re:
adotada li "pauta minlma tl!'k,l ... · os Ja! ",,' 't S t qU'L!q'ler pais CIVl1I'" do ~ pr! 'I" d ..., "',', od ne 1'0 e <:-S O11'1 0, an o e, ? est:'~n- .. '~ " -.1 ~. I ~'. ,.a ?, conhecida pela lllJSSa '~i Mai.ll1~.
exnol't!l ores de café de Vltória para I?ulament.o do. PÔl to de Vltoda aute a vel d~deira. mol~. ~ vel dH .le,lo dl- A propósito, recebi, se"uinle abaixo
pode'rem cont:nu3r com seu c:.>:nérc!o. ~ imnosSlbllidl1de prática de exportn- namo lln,PubIO.laClOr do S<!1l progres- assinado' '" . •
nl'ecl~nrii(J adquirir 111) c~mhio livre r.'lo rlos cafés nue normalmente a f'le SJ I ~atel'laJ. ", D·· d" . .
5,:\11 dólares por saca de café.. deml'lndam caf~s 'ss 5 ' " Em virtude '51:>-' em to·~c.s os pal- :,0" oeputa v' da Bal'.ca,ld Traba·

01':1 para que ° comércio cflfeeiro ria "e tl'pO' In' fp'l"lOe , e s em ~nafima.~. soes de verifi{' UI;l mO'il;\eli'o ver llusta dD Am:lllJn:l.s !la Cárna:'a FI"·

d V
't" .", . I. o I'J llil '5 cr.n.o· ''', , .... , - dera!

.> .Ol'la não venha a sucllmbrir, é ~nfrenrio o confisco cambial em bose dadelramente elc,oplC-o, conl o. ooje. O' b . - , . d' '" '.
p01s Indispensável, mantel'.se lima t",-,O npsada qu - na m ' 'i c!' tivo. com o eSCOPO eleYadJ t' humani- ,s a alxo-asS~I~dV5. ple~.d~l1tes do:>" t f .. "e, nlOl a .0.• C'~sos . 1 .1llÚ' '!\to~ v1'lrl"m'5 e rra 'SOO!'Lt'"

!Jlll1 fl m nima" para 'coda pôrto, isto representará confisco total do resulta- tál'lo de SOCIa izar as !l1·.s,as, isto é, Fluvi;, "O 'Eg't· 'd' "ct'. ,"I ..
é~ uma rI~ferpnça de preço. em relu- do da eXllortacão, o oue il1l\1(}l'taria de criar feis. de P!·ot-eçáo. de amparo, . ,,'so -', o J .o, .,0 ."~lawllas:avem
i;lLO fiO RIO, de pelo menos 25%, que em vlolaçãoflfll~'1'antf' élo pl'eeeltllado de ussisten::l.a ~oc.lal ao': tl abalhacto- ~~i, ISet~l?e;;~e~,~~,~ri~:a O~l.fr;::; d~o ni~r'
eéil'l'p~.p'Ünd(' a média dos registros de nos l'lJ'tilros 141 ; 16 146 e 14"' da re5, com a. l!nalidacle de se defende- . ...,... "'"
venrlns declaradas no Tnst.i'ut.o Bra _ ntllnl ~on~Wulc'ãci Federal: " 'rem dos poderos?s, dose~;ploractorel' "um ~ fl:o:o' ,.aô ~rr('~ul~l'ld~;c!es lI.!:
s'Ipit'o d;) Café, nesteS últlm.ls seis ((j) d) oue sobretudo. sem um'1 nré la do trub~lho e.cest· ,e, !erem seus se V.111 ,Jlúc·e,s ...1d" na CapI!..ma .10s
mf'~e.~, advertêncIa aos cafe;cultol'~: 'd ,v. dlretLOs reconhecidos e nuo vi.vcrl'n\ ~ortos.do. Arnazol1Ps e Acr~ ~ Ter1'ltó-

O
Cen'ro do COlne'l'clo ele C~fe- do '. ,.. -~ essas. I d . ' . di' I"OS lm'l',··:>f,'s con';) adlrlntl- expa-" ,,?onas e sem uma demorada campa- C:J1l10 vere f\ eJl'O~ ;Jar:as. sem. I'eltos. n;oo' ,', .,' ,. ,"

Rio de Janeiro em seu Memorial plel- 11hn para 111e11101'ia de sua nroducão, apenas c?m. deveres a :umpnI'. . '" " ,', , .•1. , " ~
telel a adoção de uma "pauta única" seria' até Dlt"smo Impatrlótieo. ieln O BraSIl foi uma das, .l.v:oes, ,qu!ça n UI o ~h~l,~l ~l~e~u,,:l R~~a!t:9aoQ 3
nos moleles da Instrução n, ... 66 da fornm indireta da ad ã 1 1 Umtl das prlm~lras, u :.l1troduZll' em SeUS allxlll~1 es 10~~m ao cU,11l}llmen
Sumnc. Ent.retanto ao desenvol'/cr a "nauta única" decreta~=5~' ce .t1/ü~ suas leis básicas .1 cansolid~ção das to d~\s L'C1S I'lgentes quer~nd,' .fazer,
tese oue defende, mutila por complc- cão' cls eX1Xll'tncáod'o" cai/ bn;,~" leL, trsbalhistas, pela c;tl;:.1 ('ram re- prevalecer um acuS{) de al'tol'ldade
t 66 I

'd . ., ...s .1XOS. I' , "t i . ql'C a todC's pre]ud'c'{'
,o a e re nVI iea, pura' e slnlples- ass'm rCpPlltlnamente sufacando a con 1eclúOS ,os direi os. lego .tllnOs da '.. . . -' " . ,'t' " .
nlC'lH'e, a taxa única )91'3 todos os econ·oml'a de evt"nsas l' 1-;" '. claose ')1""1' 'i repudiando os escra- b os Sll1dLat\J~ mall.lmos de.. til. ,. .",,,.. eg 00:1' 111C(1)a· ,- -, -. . i' i· t· I t·
portos nos moldes do "reintegro" co- citaclo~ ou ainda não pl'epal':tdo5 lal'n vacatas, os re:.~:onál':os, (,3 E:xplol'ado- cap"a es ao? ctJmp,etament~ . \'aCJs.sa~
~o111b!l\I1O, relegando por completo os a producão dp. cafés finos, . I '1 do trabalho, sem a jU3ta recom- dr;s ]}ela,. aCllida:.e C,?l1l:~dlda, aos,
lllti'l'eSSes dos cafeicultores de rell;tões e) nué conforme reco h '6. pensa,. atmadort:s com c?nsequeM." .pl'e.1

U
,Iz,()

(!colMicas desfavoráveis à prodUção nr!o Centro do comérci n J;e (',0 rP1 , l!:iita ~ :.ndeira de conquista das 1eLs pM'a os seus. aSSOCIados. contando nm·
di! cafps finos. _ Rio de Janeiro em seu °ref~rlda "MC1~ trabalhistas, graças ,à ação vigorosa e da com a fOl'l:t a ,brusca eNU que :>

b) Que como bem ress!tHou o Dou- morlal o sistema maIs lust~, e~1l9nt e!l',preendedFll do inesquedvel P!'e- tltul~lr da .Caplt~1l1a -:IJ~. portos, tra·
tOI' Nelson da Costa Mello, D!retor me e melhor adaptável as c!l'cullstân- slge,nte. Getulio Vargas, que se 1mpoA. ta a~ part-es, sem o~edecel ~_ Ulal5 r?'
do Tnstltuto Bl'aslle!ro do Café. em clas_.da nossa atual conJunt.ura, é o hero1co, à fl'ent~ de nossos tra.1lalhll: nlC~:nhn fOIm~ de edtl~aç,ao. Ad,,=,
s~u parecer apresentado a ~SSi! Con- da "paut::1 mlnima múltin'a" ou de d:>res, parece dIzer-nos: Ü·.:ldt: estao mal~, o mesmo se enco.tt~:' desmo.
tielho: uma "nauta especIal" Plü;a' cada um 011. descendentes dasgranctes btttalhas ralizs~ocotnnletamenteper'lntí: a5 a:-

"Além do aspecto de clamorosa In- dos t.rês nrlncipais portos pxool'tndo- dI: .reivlndlcação ,do traoalhador? sociaçoes de claese comol, ~1~ P011-<)
.Itlstiça proporcionada pelas relnvln- res dl'! cafp oU para determinados ti· Porque deixam as leiS trl1b:tllt;stas se- acont~ceu nú r,l\so dos est."~M~es ?~
dlca()l\es do Centro precisamos, ainda, POB de café. a exemplo do estabele- rem raa~ada3, esbulhadaB, trlpudiadas Manaus. <?" prollrlo oot'tan~l' deste IÍ
ter em vista que tôdas as 'llterncõp.s cldo nR Instrução 66 da Sllmoc sls. aos poucos, sob 11. acutilada dos tral- uma d~~ VI' :l!1".." VISt.O t, SI~O eXr)lll·
camniais visando dar mais cruzeiros tema êsse oue proporcionou os' me. dores, dos poderosos? 50 da Repartlçao que? .mesmo d1.ri
por saCR ao. cafeicultor brasileiro os !hore~ resultados durante o curto pe- Esta bandeira de cJnquistas traba- ~e C'om ameaça de pnsao. pelo ~lm·
Importadores ba.lxam o preco ollronté riodo aue vigorou e cujos oossivels lhistas será. mantida por nós,. tl'aba- pIes fato do mesmo. Qtlerer plelt~a~
absol'\'er, por completo, ãqlJel~ re- Inconvenientes apontados :leIo Cen: "'lhlstas, nem que seja à custll. do no.!- ~~11 rlireito em olledlêncl1 c reSpe!Lo
ajuste, tro do Comércio de Café do Rio de 50 próprio sacr1flclo. à Lei: ,. .

A tnstrução 99, de 14 de a~Osto de Jan~iro, ()omo a possibilidade do des. Sr. Presidente, se asalm estou fa- c) Os PreSidentes dos. \'ál'IOS Sindl.·
195t alterada pelas. de ns, 164, de 17 vlo do café ele um pôrto para' outro, lando, ê para deblaterar, para pro!ll- e~tos doe M~naus, que p~la c(}nsolld~.
de setl!mbro de 1954 e 1()9, de 11 de ou ele trocas de re~IstrO& de Ulua gaI' a atitude hostil e ul"rt't!nute que çao das LeiS ~o Traba~ho" ~e constl
novembro de 1954 Que aumentou o pauta nara outra, podem ser pPl'fel- o SI', Capitão dos·, Portoe do Amazo- tuem em fiscaIs. de.:J.SBs T,els se vê~rn
valor do dólar café de Cr$ 8.l4, pois tamente afastadas, mediante uma rI"- nas tomou contra os maritimos de 1111:Jp?idos de fazer ~umprlr o que d·~
tlnhahlos Cr$ 5,00, da Lei n," 2,145, llulamentaçAo ou 'fiscalização. 1'1- minha terra. Estou certo, f:'r, Pres1- t.~,.,."nn. os a~tll?os.~4h :.547 au~ es·
de 29 de dezembro ele 1953,O,uase gorosRs, denu de que não ;Jode1'la haver ação tabelecenla 'prIoridade , ~os trabll.·
nenhum aumento p.mcruzelros deu o São estas as considerMões aue o mala ifn6bil, maio ~hiqua do que a lhat:ol'es sfndlc911:._das sôore· os de·
Cl\felcultor. uma vezoue o v'alnr ouro Centro do Comércio de Café de Vitó- atitude suapelta adotada e, defendl- mf\ls, atitude t""~ 'lllP. dllim ri" fte·
bailCou como se verifica do quadro ria, tnma a lIberdaele ele súbmeter à da pelo S1', Capitão dos PDrto.s no gal é coatora sobrt"tudoao conside
abaixo:.' superIor apreclacão de Vossas Exce- Amazonas. rarmo.s o modo com que o Illes~o

De 1 a 14 de'sllôsto de 1954 por lências, S1'S, Conselheiros, na e~pe- Pel!J, funçá? que-exerce, como Dl!- atende 'uando rl'c,cbc' as l'ec!an,ac'Je3
saca. -7 Rio _ USS 90,02. rancl\ de assim concorrer para uma legado Maritlmo. '"ela pl'upria .1mpo- d~ mesma decorrente,Je que êle 1)().

De ·16 a 31 de agOsto de 1!i54 perfeita solução do problema cafl!eiro. slção de seu cargo, ·deveril1 ael' 8. derá at!;lr d,a m;ll1eira ~ue entender
U8~ 74,39. ..' tão estreitamente' ligado. ao nosso E'Ã,a, justo" integro, 1mparclfll e não sem dar satlsfaço.es fi o.u~tn Quer' ·u~

Em setembro _ USS 73,59. sistema cambIaI para o 'qual se aguar- tomar pllrtldo dos armadores, prete- seja e que para ele não interessa ser
:Rmoutubro _ USS 71.28, . da uina Rábiareforma l'lnd(,l 08 direitos dos marítimos ama- sindicalizado ou não, e aindl' QlIenli.()
Em agôsto (14). data da Instrução Aproveitando a oportunidade' em zonensea, e sObre. êlell tl'ipuãlando. 11: é ",eu Intult., per1er seus am!~os da

99 uma .sac·11 de café, 7 Rio, valia: t1omp.do Centro do ComércIo de (';nfé prc?!so que se dlll'a, 51', Presidente. SOCIedade para, fa,zer valêr dlreitos de
US$ 90 x 23,&0 _ 7 Rio..,... ,..... de VPôria, apresento a Vossa ElCce- pata que- o 81', Çapl~âo doa Portos mpmbro~ de Smdleatos:

Cr$ 2.124,00 . lênela e n todos os demaiS' membrns saiba,. que. o. BraB1I nao tem dono & d) pedimos bem a aten~ão dos ilus-
qu~ncto devia ser: rlêsse douto Conselho a exnressão dI' nem é tutel!ldo. e sim 'perten~e ato- tres membros da Bancaria ptl.ra êste
US~ 90 x 31.70 _ 7 Rio _ .,.". nosso mais nlto aOl'eço e no~.sns mui ods os brasIleiros e mUlto ma,., àquê· quadro estal'l'e.~dor: ",oenten,'"'' e een..

Cr:i> 2,853,00 ficando redul,id,,' em ou- atp.l'1elosa5 saudac:ões . les que trabalham diurna e noturna- tenas de mal'ltllnos flca.n nesempre-
tubro nara US$ 71.28 x 31,70. ",.,' ~t"nh'o do Comél:C:o de Café de 1tlen~e pelo seu el1.gl"~!1deeime~to, gado~ criandao p;:-ave problema dOi
Cr~ 2.259,50,' Vit6rla, _ Joaquim Calh.au, Pre- confIando apenas na J~sdça,nl\m- dcsn.lustamento scclal. A fome rem·

A Instrução 114, dc 5 de fever~lro sidt"nte". tegridade moral e na mIpal'cialldnde da-lhes o lar l' é éonstraLgedor o f'1to
de 19D5 aumentou o álrio de 13,14 para , dos que dirigoo1 OS nossos l1lt.os des- de assistll'lt1osÀ.S espêsas e os filhi-
1!l.70 'dando em cOl1SeqUência a sc"'uin- Era o que tll1ha a dlzel', Senhor UnOS. llhos dos no~~os nssocl: .•~- 1 na~~~~"r:n
te alteração: "Presit:1~nte_(mtlito 'bem), Para que :lo Câmara dos Deputados as maiores privações, o que nos obrlgtl

Nos trinta dias anterIores à !nstl'u- comul!Ieaçao): e a naçáo .enh9n1 conhecimento da a pedir, por Int~rtnédio de '\TV, ElCvo;.
çüo 114 a média· do valOr da saca de SI', PresIdente: administ'r,açáo facciosa.. e contrárl~ a valias? interferência ao se:;tldo de
café era de: USS 69,61. aos interesses dos marJtlmos de ml~ serem tomadas o.s sep;u\;ltes menidas

Nos trinta dias se~ulntesUSt· 47,21 Infellzmcnte. o Brasil atr:l.ves~a uma nha. tel'l':l, peço vênia para serinsa- que consideramos ilie:ispensiiveis e
anrel'lentllndo uma baixa em dólnr por das fases mai3 negras de tôda a sua r1do no meu discurso o 1hemor~lldllm inadláv~is: /
Raca de 12,M! l'esultondo .em cruzeiros vida adl'l1il1istratlvn. sem (!ue possa- enviado à banca'da tr..balhista do ! .
69,1l! n 31.70 _ Cr$ 2,204,63, mos vislumbrar bem as eonscquên- A: 'lttzonl\S na Câmara Federal pelos Que seja cumprido nor estlt Capl- '

47.'.11 a 37,30. _ CrS 1.760.93,. elas de futuro Que nacel'tn, IId- divel'sos sindicatos a qu~ eo!otão. filia- tania os dlspositivcs êonstantesll:Jo
No caso presente o exportador per- virão, pelos atos impensados de nOs- elos osmaritimos am4zonen"p's, cons- Consolidação d~5 Leis do T.rabalho,

deu a parte do aumento do ágio e. ROS administradores, pela. hlpertrofia tando desta ".alleira nos Ar.ais desta arts. I 546 e 547; -"
mais Cr$ 540,00 por saca. o qué. de- d cl'rto.., poderes da, I:epública, 'Oela Casa o que tem sido a )l'ientação do II ~"'''''..... ~
monstra estarem os impol'tadores con- a~tol'idade .atrabillárl.a e al'bitl'í'!-t'!a, a.tual Chefe da Capitania dos Portos Que seja tornado 0~~rigat6rio aos
vencidos de nossa Instabilidade e sem nao acatando as leU! vigentes do no Amazonas. _ ,tripulantes portadores d~ suas Cartel·
confiança no mercado cafeeiro. país, Agem, nos posooa que dirigem, Tenho a 1mpressl1o Sr.. PreSidente ras Profissionais sem. distinçíio de

Quem nos dIrá auea modificação como se' f6saem don~, como ae êsse e 51'8, Deputados de que o Ca1Jit~o classe ou categoria a' aSlllnatura do
pleltf'ada nio obeciecerá as mesmas posto fôsae uma prppriedade sua e dos P01'tas .sediaelo em Manaus Rol de Equipagem 'na Can'tanla dOI
~~~~gg.da.fJ.d.aO~~~r.:u~~O~aimspuOlnrotao,dOnr,~~ não umiCarR? ou umafunçl\o públ;- transfornblol ' ta '1da de ~a Capi~anla P=~t08, em presença de nÍe'a,bro ain.... ~ ca, sujo to 1:; regulamentaçõea & ..s num am en o ·..0 exu!"1ro, .do msa dlcaUzado. para tal fim àealgnado Q,"

meros 99, 104, 10i e 114? l1ml~açõlll daprõpr1a lei, agindo em. tJata~'o lloblolllta. . POIill& exercer vtgllbcla li.'._O, ~tadori
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• ou não sindicalizado. '1'1l1 medida
e\'ital'lí. .ue 06 armadol·.3 il::.queillluo
I'. boa fé dOo.~ ,l;ignlltál'io,l; cio pl'tllente
al'mem suas tmoarcações com canei
l'all de homens Já falecid~ e ::;uidados
da Policia Militar do Estadt'(pas.
rolem V. Ex~s. quant<l .4f~~f: ebtado
d. OOiSllll):

!II
Que te.lha efeito e vigor 110 Estado

de AmazOllhs, p:Jr parte tia Capitu.
nill do.s Portos. o Decreto :,." ':!7 .048,
aI: 1:1 d~ agosto de .~9. qut· ngula.
IDt:llta l\ Lei n." 605, de li d<' janei·

• ro de 1949, dispondo SObre o repou,l;O
liemlmal remullel'aào e pagament.o dos
B<lJérios noo feriad()s CiV:ll e reliMi·.}.
tO"

Estnmw cel'ws' que V. Exail, hào
de levar em con~idf;l'a·'ã.v ést!l· memo
rial que e o pOI't:.i-V<ll; de centenas de
JlJnl'itimc.s q\le, por intermédill de seus
Sindicatos, fazem expl'im:r SU'l 1'I:vol
tu contra o estado d\; coisas aqui /lCII·
ento qUI em realidade excedt: muitu
ll' .is. Os l'epresentant.; áe povo
IlmaZO;Jenae não de\'erão perrr:itir qUt!
Cl mesmo perdure e Ilgu8rdl.lr o re
sultado das medidas que OObSi\'elmen~

ael'ão tomadRs.
Manaus, 4 de janeirO de 1956,

Onéssimo d Sousa BarbOsa. Preai·
dente do Slndicllto d08 Foeuístas e
earvo~i1'O/l em transportes fluviais no
FAtado do Amazonas. - Ma1;oel Mar.
ques ela Stlva, presidente CIO Sindi
cato dos Contramestres. marinhelrOtl
e moços em tra11SpOl'tes fluviais no
Estado cio Amazonas. -Joãe Vieira
da .i/va -- Presidente 40 Sl1,diC2to
dOll 'Jficiais de Náutica em transportes
fluvlais no E/ltado do Amazonas.
FranCisco Lopes da Costa, Presidente
do Sindicato dos OflcIJis etc MáQui
IlILS em transpo.rt.eb fluviais n(· E~tado
de Amazonas. -João Coelllo da Silva.
I.esidente do Sindic$t.o. d 15 Ta1fl'i,.Qs.
cullnê.rios e panlflcadores.em trans
portes fluvlo.ls, no Estado do Ama·
zonlls. "

""ra o que tinha a diZer (Muito
bem).

O SR, PRESIDENTE:
Tem a palavra o ::':. Mé.rio Mar·

tlm, por troca co mo 51'. Dagoberto
Sales. .

O SR. MARIO MARTINS:

ca, com as Cllllilu Al'wadl1s t, do N- com multo vigor, 1izel·p.m n.1 Comissão brc o PSD e lIJl outras agremint;óee
trallgei~. tinha capacidade e aUdácia de ConlStit' ';Ao e Justl :. ,snem pu- partidária.'lqUe con6tituem a MaiOJ'i&'
de Interferir la v: ... do Brasil, de blicadas em "O Globo" as declara- nesta Caaa. SUa llderl1llÇn J1flO é I

dominar e ver~llro C0I18·reN't'. de fa o ç6e~ .do líàer GUstll\'O ClI P:l1'lEmil , do ellpurlll. Espúria, .sim, e a, entrc\'istB'
zer do Presidente da Rt!pública ou seguinte t.cor: atribuida ao Sr. GU6tavo Capunema.
melhor o Vice·Pre,s!dente 00 Senado "Indagamos, nine, d-" Sr. Gus. -

d 1
' ~ porque 1180 POSSO admitir que () Se-

que l'eSp01J c pe o expedi;m:~ da Preo tavo Capanema," - diz () jorna- 1 J K i
,sidência da &pública, um~, de sUa~ lista "llC tl.nha funJ-*mer to a no- n J01' .u8Cellnu ub t.srhek dll EuJ'o>pa,m . t ou de onde quer que el:lteja, tenhlli
• v~~ne~~;, Sr. Presidente. deVl'm~ I tfci~. de Que o Sr. Ju.sceJin<J enviado telegrama peclinà'o a prutJ'o-
mais uma <,z reconhecer e,.espirito, ~u Vfci~ec.k te~gr~fo~l,~O.s E:sta- gaçi\o do "estado de 8itio", quando
o amor à verdade do LideI' da Maio- os. n os ou a ,tu o ,).1 ~dmd(11S. Ex." foi o primeiro a proclamar
ria -o Deputado Gustal'CI Capane. a ro~rOgação. do sitiO. Obtlvem~ qUe· não governlU'ia com est.ado d~
ma, quando. como enl O:J~r15 vêzes ~~efto~e:~~lll~iegram~ "u~re:~d-e~~: sitio. 'alvez o Sr. Deputado Gus~avo
vem hO.1e, pelas páginas dI." "C Glo~ I'ropa mandou ao Presidente Ne- Cal>al1~ma nRo haja declarllfv IllI5O•
bo'·. colocar a questão nos seUE de. reu Ramos, manifestou j~ejo de ou ..haJa dil{) C~,1sIl, oo,~ple.9.m('nte..
vidos têrmos _ ain.da que apresell- que o estado de ,sitie fOase PT01'l'Q- dí.~elent~, e o Globo, . Jo;n::u d~
tllndo.a en. funçáo de~ll liderança glldo 001' novo período. eObre , ol.lentaç,ao polJtlca contr'rlll a M1UO
do 81'. JUl!:elino Kubit.scheck. que mesmo auunto tllmbÉ'm a mim 1fi ria desta Ca.sa, tenha. dado versãO
por ora é :'llna liderança e.spúria _ telegrafara. dos Estados t1nido~,I~Jfel'ente à.s palavras de S, Ex.n pllrllo
e confirmar qlle. realmente, está obe- o Sr. JUSce.llno KubltB~heck". Ifornecer elementos, aUl).sidios para.
deet!ndo aOl! deseJos do ~-:'. Ju,scellno Note-Ile 11 lnsi$téncia: dos Estado~ que V. El(. , como lideI' da Opo.5lçâQ
Ku ;tschelt. pOl'que êle qu~m pediu 8 Unldo.s o Sr. JusC:f'l!no -:utltschek te- nellto. Calla, oU oUtl'o Deputado [,re
prorrogação do est!ldo de sitio foi êle legrafara ao Lider da sua bancada, denciado pelo seu Partido, plld~Sle
quem talvez a tenha deterlT.inado 1\0 e da Europa, ao Pl'esid~nte da. Re- ter matéria para hoje ocupar fi 1.1'1..
vice-Presidente do Sel:ado em exer. pública. Poaslvelmente. por telefone bunar e fazer dela motivo de com~
cicio, respondendo pelo ~:I;tJed;ente da ou otltr:l ,eio de coml.nlc:l<;áo. S. bat.e à MaiorIa. nesta agitada bél'lllãO
Presidência. S,a já teria tido entendimentos for- que havemos de travar pllra pl'(Irro~

O Sr, Frota Aguiar _ V.' Ex." mnill com o ex~cutordo ei;tlldo de: gação do "estaelo Qe ~ítio". tsLe Ó
permite um aparte? - 3ftlo e flquêles chefes militR1'es. que Iponto de \,Ista que queria ~Xtel'narj
o .o SR. MARJ.O M.'\RTIN6 _ Pois rodeiam o executor. agl·a.d'ecendo' a V.Ex ,li pela a~nçQq
nlo.. Termina, l\"-sim, suas dectarllçõe.s (j com qUe me ouvJu. ., ~

O Sr, Frota Aouiar -Ainda hoje, lider Gustavo Cnpanelnll: ..• r
na. Cond5ollÍlo de Collit;tUiçào e JUli- "Sei por outro lado. Que. cle. O SR, MARIO MARTINs - ,v~ a
tiça, quando se discutia o Projeto àe poill de entender. '. 001' t('lefolll', Casa como eU estava com a .azã.o
prorl'ollaçâo ' do estado de a/tio. o co mo Presidente eleito .6bre o qUl1ndYJ pl-e.stava homenagem aos ))08.

Deputado SegillmundoAuJ.l'ade afir- ftllllunt<l. o .~lmiral1t ",n;al'II1 Pei- lIOS adversári06 da maJoria, Ilue. eDÍ
mau q-ne o Sr. Juscelino Kut,itschecl~ xoto se dirigiu, em cal·ta. ao Pre- s,:!a boa fé, não podem jalnaisllcre-
havia solicitado a aludHifl prorroga- .idente Nereu Ramos parI> trfln..s· dltar - Ilobretucfoaquêles que cone..
ção. Fol voz geral da Ma:oria, al.I mltira êste o ponto de vlsta da- ram o BrllSil p€d'lndo votos para O
representada, de que a verslio não era quêle." , Sr. Ju.~celino Kubitschek - qUe etS~
verdadeira. Agora, veriflca-se que, de Er.tão se obse1'l'a qU~ () 51'. Nereu tamos diante de um homem de .duali
fato, o nobre Deputado Unha razão RamOB aparece aqui silllPlesmi'!,..t~ f!lces. Dal as palavras de V. EKce..
quando .!êz e.'l~a afirmativa, l1iante da xoto e mOÇo de recados do Sr. Jus- lencia de qUe não crê que () scnholl
entrevista dada li "O Globo" pelo a&unt(), O Almirante Amaral Pel- Juscelino Kubltscht>k há cinco dll11/
i,lust1'eLide. Gustavo Capanema, que x"to e ldOÇ<' de recadOll Cl1 Srl Jus· tenha dito uma coisa no estrangeiro
e pessoa. autorizada. cellno Kubitschek, via GlUltl:Vo Ca- e agora, por telegrama ou Pc\' tele...

O SR, MARIO MARTL,\g -Que- panema. . fone, venha dizer outra inteiramen"
1'0 fazer justiça úos rep.:esentantes ela "Ao pedir a medid" ao Congt'es- te oposta. Essa atitude fica multQ'
Maioria na Comissã.o de Oonstituição o!l(),O Govêrno paut<>u~sl\ em CQn- bem a V. Ex.~. Estamos veriflcandQ
e Justiça. Quando declaravam que, aonê.neia com a :Jpinlãodo futu- que lidamos co meolegas de gnnd,
em ab.50luto, o ~tado de sitio não ro preslder.te da República". teor em matéria de retidão democrâ-
havia sido sollcltadopelo SI. Jusce- Estas ss declarações eloSr, aUllta- tica. decom'J~ão, de caráter. Re-
llnoKublt.scheck era 'por et.ta1'e111 na vo Capanema. pugna, a V. Ex.~acreditar 1lI111l, 1n.
conV-:cçã.o" d.e que a. tanto nAo des- O Sr. tj'l~:mo de Ca.rvall1o - Per- felizmente, é a verdade, 'Quando 4)
ceria o 'Jongrellllo brasileiro. a tanto mite-me V. Ex.a um a]>8.:rte? Sr, Gustavo Capanema aqui apare.
não che/?ariamos, ao verlf1<:a.r que, do O SR.. MARIO MARTINS - ~ols cer, verell10s que, com a coragem que
e5tr<.~~gel.To. um homem que ainda não n40, mas tenho de ouvir primeb o o todos lh.e reconhecemo"" S, Ex.n dirl\.

{Se1l1 revtsâodo 01·ai:.Ori _ Sr. P:'l:- está com seu diploma reconhecido já sr. DeputadL Floriano Ru~ln, que mO que l'ealmente aquelaspalavrn,s tlão
f1idente. finalmente, depoiS daqu~le determina ao Executivo e !.o Parla- h~:vla solicitado ant.es.. • ~ aUM e qUe realmente o Sr. JU5r.ellnO
dia que a Câmar~ viveu como num menta Nacional, por pOl'tas~ransver- O Sr, Floriano Rubmt. - V, Ex.. Kubitschek, por telegrama,. a êle se
póço sem luz, a. debater :sóbre a .li- sas, a prorrogação do estad!l'de llitio, referiu à liderança esputlo do. SI. dirigiu nessé sentido· E então V088a
bl . dade neste l"als. em seSllão seCl·e· Desejo fazel' justiça aos represen- JUBCellnô Kubitschek, em, ~laçQo à Eltcelênc1a que agora' com 'rmo
"A é·n""s d"da a o~run'd .. ti'f de fo tantes do Partid'" ... ",' I T'L. "ti maIoria desta Casa. ' d id d' .•.. •..... _ v . '" .. _ .. .. - v • ""la ~mocr.. - O· SR. MARIO MA..'lTINS _ -,As uv a e tamanho artificlo, de ta ..
tP.llzar a. ma1i!ria j em sessào públi- co, do I'artidc Trabalhista BrasileirO e-reBlllle. llA.o foram t)reciaamente manha tartufismo por parte C1'O. se..
~:n~~a~e~r~~d~~en::~ ?U~~d~x::ut~~ ~~8P~ticl~:~~~~tr~fs:C~~~~~i~ tâ; e;(u, mas acelto-I\S: liderança espú- nhor JWlcellnoKubit.!lchek, hA de ter
V(., de prorrogação de estlido de al- Constituição e Justiça., 1JQl'OUt:, natu- rl. no Congresso, \)Orque, eendo S. também a cora.gem moral, que. todos
ti< no:q:'1l811, l'almente n'o pod ri .. 1 Illt ~ apenas candidato e dentro em lhe r.econhecemos de vir, de 1>11bllco,. ," e a· pasnr pe a ca- uco. poflslvelmente, :Presic1ente da c!1zer que elltava enganado, que real.

A Cas: e a N~ção são t~temunhll.S beçll. de qualquer um .iêles a ?06SlbiU- R ~u'bllC8.. n"o ·tem. no _.. o"""n"-, ....0" mente o seu candidaoto "homem dE
d"_ nue ° President·~ que vai a$BUml.·f o d}-de de a' lnv'''s de anuI "e"ebe . .., '" w... d f '".. '" • ""' ...... , ",. l'moa Jer "'llr~ lid"r"r co'-a' "l"ltmll ·ne"'ta \Ia.. aces (não apoiados),. ~ homen1
gLvérno a31c1e .Ianeiro, -em declha- mensagens apena' do Vice Pruiden .. .. co " " ....." ..... -,... - C".a, .no· senado ou no ecutlvo. qUe no estrangeiro prega a llberda"
rações feitr.1I Ao impl'~l1sl1 fi«rte-ame· te do Senad" atualnlente !'e'·""'nden - dricana,aflrmava nEi jfl' absoluta. do pela exp;'dlente da Presidência d; poderia. falar por 1nrermMio dos lí- e e, pela cortina, IOb teleltl'a,mn 0\1

nle
nte de ....u desejo vl~o a "residir o República e.talm· j" ..... deres de seu partido, mas nliO da aob cochlcho.s, vem recomendar () .es-

"" .. • o • os .. areCI'"",r 01'- manelr~ "'el11 qual ·11" d....git1 direta- t1'sl1gulament'l das l1bel'dades P~.bll,
131'asll sob regIme de e~tndt dE sitio. dens daquele aue disputou uma. elei.; " .. .. U'

Na ocasião aquéles - entre os quais ção, ainda não tendo seu d1ploma mente ao 51'. Ne~u R.amOIL Est<lll cas,
me filio _ que ·tehl o :.llr~!1o de /lu. l't'conhecido, e que havia afirmado à eonvenoido de que S. Ex." pretend~ O .Sr. Floriano Butnm -Tenh"
Yidar da palavra do Sr. Juscelino Imprensa estrangeira nib metender liderar, dl'l1tro de~tft' CAmara, n}'lt~" certeZa de que eaIIa entrevista serQ
Kubitscheck. e.stranharam (I fato e governar c<lm estado,', sltlo. de ter realmente \)Oderes para tanto. deamentida. Não ~10 qUe o 8enho1
a~\1l1l daram o.s acontecim~ntos pllr:\ ~tou convencido..S1', Pl'uldente,. O Sr. Floriano Rublm - AI é <IU~ GUIltavo Capanema a tenha conee.
vir mais uma .vez retratar êsse ho- de que ni<' 5Ó os m~mbrOll clt'. Maio- me permito d,lscordu .. de . VOoSSll 'EX cfido. tlUnpouco que o sr. JWice1incl
mem que vai assumira Presidência da ria. Que fazem parte da Comissão de celêncla, Acho que l\ lideran~n do Kubitschek haja mandado tal men·
Repúbllcaface às suas declarações no Con.stltuição e Justiça. m8.'l os demais Sr. JUIlCelino KubItschek ê. lIderan- aagem a 8. Ex.", Nio acredito I·eje
estranl{eiro e aos Seus at(js no. terri- reprcsentante8 da :.Illlori~. sobretudo ça de fato, porquanto, e88a .nla'oria o Sr. JUllcellno Kubitschek homem
tório nacional. Vári08 Stnh<lres liga- aquêles que nl\o conhecem o Sr, JU.tI.. que ai estA ~ hoje comandada pelo que diga uma colBa hoje e outra ama-
dos .&OS .partidos da m. ior·~ procura- cellno K ;blt,~chfék de perte. 1amals Sr, G~ta.vo Capa.nema, pelo .llder nM. . . '.
rr.m desmentir a alegaçào di' que o pod~rlam imll!llna1' t.amr~1ha ~em-ce. do PTB e doa ()utrOllPartidos (IUe O SR, M.UUO MMrI'tNS - Vil'
5r; JUllcellnc. Kubit5chec.. tmha inte· rlmOnla por parte de um homem. que. com~m a Maioria, a MaIorIa Que aer muito ticilaabelr a verdade. .
rês!'e. em entrar ne Qovêrno garrote- ao dar entrevistaa noe llailee malll elegeu o sr. JUllcellno Kubitschek. O Ir, FlO?'iAfI{).Rubim - EeiIIa· en
ando a~ liberdades públlclisBem avi" importa ntell dQ mundo. Jlz.ér· inca- J6. demonatram08' a sua Uderançn sô- treviata vai ller desmentida. Nilo
sado andou o meu com"anheil'n ti~ paz de governllT oom ~stadiJ de lítio bre nÓlS quandofomoa u urnas com acredito que o 8r. ,JuaeeUno Ruba.s-
11llnCadll. Deputado Albert.<J TOrres. re~l1'oduzjndo, como carbono, o que Ô leu nome. Ai 6 que foi, de fato,· chek tenha duaa tacer,' .
que,.&o ra~llarum tumor, derr.ol'\~f··ll· afirmara em lua r~regr!nacio em nOllO lfder.t1e nOl comandou. oon· O SR,· MARIOc·1II.ARTlNS - I
v. a que .ponto ch'!llamo~ C(\m ê88e b~ade votos em nosso ~ttit·6rio - duzlu-nOl à batalha. eleitoral. I"e- queatl0 multo fioU de _ resolvida.
-movlmflnl.o de ret.Ôrno &05 ql1!1d!~ diz pretender governar ~m ampla 11: vamos o eeunome 101 l'flcllntoA mais se a palavra do Deputado OUlltavc
consUtuelonaiS vlgent.es" Qll11ndo um herdade. pois havia sido Ilmatnentado rec6nditoaclo Pais, numa. obediência O.panema nio merece 16'~a .eUIl
homemoue nlo I)tl~ 1)fio t.f'm TXll' no seio da democl'ac1a, e era amante "lua batúta de chefe, -cre líder 1n-llc:l~rldol. para· nÓll, da OPCl'lçlO. que

. ora. nenhuma invelltidura pública. do J)e11l!amer.to Uvre,. do direito dI! contestável.' 1: tanto 1I1O'~' \)1'OV& tellpe1ta.moe lua &tur.çlo parll\men
0111' ,,~o .:u ,,:"-~alT o) I) l'psultndo r~uni1o, do dIreito de 'a.sIl()~iacAo. NI> que,nooombate qUe travamos, o &eU tar, merece. SeS;·Bx,· vierê. trlbu•

. elAS elelç!ll'!Il. que nlif. !:li r.mPó..·~d(l, p.ntanto, ORMad~8 algumJ~. hO]1IIJ do nome ..lu vltol'lólO.· Loll'o.lll'leltn • na dilf1' que a entrevista f ap6crlfa,
mns 'que .IA·nillnohra"1l CMl' n n"n- formal ,·desmentH~o Q.ue .os .reprt'Al!n- liderança do Sr. J~ceUno Ku~lt.açhek tolitur Illlaeatfo," entio. a reapolUl~bt..

•'~,coma Prelld~.1CilHla Re~úbn- tanHa da Maioria, e:om mUita'~lIAo, ·l6br. ~~ "li o JMU·.artído, .16- JHIa.· ....~do jornaJJ.tta.' a.e~'P?'.Dlt
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S, Ex:,. declarar que é verdadell'a, guns DeputaC:os estão p<lndo. emdú.- Icoi:,n no estrangeiro e outra p:lr.1 O! O SR, MAnIO MARTINS _ Mui-
ne.tl.'ie caso eõpel'arel, da parte ele y'ida a veraCidade o:~ elltrevl.%a con· Ino580 . Puis, I' tQ obrigado a V. Ex.",
VO.5sa Excelência, a retratação, a l'etl.. cedida pelo llctel' Gustavo C.apanl~. I O Sr, Aureo Melo....;. Pel'mite ','::13' V~ a Ca.sll que nad'a e lllelh:ll' ""')
ficllÇâo, a colocaçáQ do !)ellSament(l ma a "O Glooo" .. 8, Ex,' acao..l de sa Ex." um a)}arte? • qUe se lidar com peSWaJl qU~' ial'l~l1
de VOMali:x .• doladob<lm.dohdolll!l.reSSarnoplenarlo.esel.lainte_ O SR. MAlHO MARTINS _ Um Iou. que pensam sem annlLCillha." S~ul
perf,eito, do lado correto - qUe é IJ res..'mnte, para ~cabannos com a cris- momento, J)Qt' fa \'or. reticências, li: o caso do nor.i! c .:u
lad'O C:e quem rica sempre indl~nado cussao, qUe pOClerá parecer bizantltl:l. O, Sr. Áureo Melo _ Já ê li ~. lega, retr:H:\lldu a posiçd.o elo Sel',IO:'
quando vê que os ma~ devem esclarece8lle se, r~almente, recebeu o gunda vez qUe SOliClt.o aparte a ~".;.", Juscellno Ku!m5cllek. Como (1.:a fi

dar ex:emplo 11 êstoeFals, 08 homen15 celegramd a que. ~lude na ent:'evista, Excié~cia, _, Ifuturo Presidente da Republlca·!. vU
públic03. e, entre êlites, 0.-; que ocupam ou.seJa, se e .ve~~adoe que o SI. JUIi- O SR. MAldO MARTINS - Vus- se trata de pessOil Que forre a vet'
09 postos mais de8tllcados, se conela- "'eü~o Kl.l~,I1'~chej{ de15eJa .. i\f'l'Ut'J·O- s~ Ex." vai COnc?rdar conüi\o que Ici'adí: ou de levlano. f'aJ.<;.al·á a ,'cr.
~ll1 .;:QIll dUl18 atitudes. com duaoS fa- gllÇao ,_do. e.itado ele :;~~IO • 11ao estou negando apartes a qUCl'tl i daJe se, ,'eall1lent-e, diz uma.ClJl:iu lJO

cedo , O ::>11., MARIO ~lA~IINS -- Res- Cl,uel' 9ue, seja, mUIto menos" Vi)5.iU, Iestrang'eil'o c, em seguida, diz oUtl'a.
O Sr, Frota Aguia/' - V. EX:,a per- ~ondendo "O I~ob,te colega de ba~l- ,Excelencla:Concecio, apal·tr:s li rlul1n- I Serlt. leviano se não sabia :jl1t, t1;io

mite, um aparlie? CIl~~, .aevo declalltr. que talvez nao tos 011 solicitam, poIS é uma ;lOma Ipodiu dtzer Jqullo no estran;:l'.;jro
O SR. MAR.Io MARTINS - Con- fic:w.,,: bem, dl\ ml1ln~ pllrt.e, um J.lara mim. Mus, o qUe não \>0580! O Sr, Jostle áe SOu;:a - V' I!:...(',~_

cederei, em primeiro lugar a<l Dejlu, apelo no lideI' G~U8tavo.(;al:'all<!ma no e cometer de.!cortezia, concedem;';J 11m! lêl1cia pod.: sair de casa desalfll,la" e
'tado Oeol'ges Grl1vão, que já o havia sentido de q~~ 5, Ex, m.ormI.\Sóe.a apar~ a V,. Ex." em prejul?,o de :comp!'3.1' um revólvet· na esquind.
'.solicitado, Em seguida, Ouvirel Vossa Ca.sa e li. Naçao se, .efetivameme. sao quem o solicitou ant~s ~ VOSSI't Ex-I O SR. MARIO MARTIN::i _ ~
ElCcel~l1cia, exat~ Wl cfec1f~raç,oe.s qUe lh~, 1i1W celência. Caso V. Ex." queira honl'ar- situação é esta: Dizem os Jornai~ dl(~l'>

O Sr, Georges Galvão - Não fô!, atrib~ld'aa, l,lubllcaaas, hOJe, no co- me dentro em pouco, terei o maior IEstado.~ Unidos: "O Presid'en:" eleihl
5e a admiração qUe t.en~ pelas a.t.i- n~ecldo ól'glloO da imprensa c9.l'io~a. prazer, Concedo o aparte ao DepU-I do Brasil declarou qUe não gÕ\'~l'r.lj.
tudelS de V. Ex,",.. Nao tenho por qUe razoeI' tal a.pelo, Lado J06ue de Souza. ! l'á com "estado cl:' sítio" O'i] ito

O SR, MARIO MARTINS - Obl'l- mM estou certo de que S. Exce~ . O Sr. J~sue de Souaa. -:: Est.ou ou- dias chegau t,elegr:l':nas e ~ lnlpl'.:n-
gado a V. Ex,-. lência, :spoJ1tàJ1~amente, sabendo da, vm~o a brilhante expOlllç,lJ,o de VOSS~1 !sa a!l1(ll'icana divulga. qUe P<Jl' soli':l~

O 8". Georges G2Zvâo - ,.' nê.tI ~aterla que est.a, ~1 debate, lIcot'l'e- Ex" cUja. maneIra de dlz~r e :trg~- 'tação do Presidente eleito do .Br:J.~i'l,
me sentiria obrigado l\ ~razer a opi- la para nlJ~ hom aI com uma pllla'lra mental' sao motll'os tambem daml- lo 81', Juscellno Kubiu:chek,o Con-
nião d'e um homem que lamenta pro- de eaclarCClmento. . nha admiração., . gl'e&'O vai dar o "estado do? 1l1tjO' !
fundamente o insulto que o .nob1e O Sr. Alb~rto Torre,! - O~U"I, há. O SR, MARIO M~TINS - MUI-. Isto não é Ilada peS/Jolll. QU'?I'CC\U.,
Deputado têz ao po\'O brasileiro, que p~uco,",o a.pal te qu~ a V. Ex, deu o to obrigado .I, ,V. Ex. , . . o Presídentedo meu PaIS não SCJk,
escolheu, em pleito livre, o Sr. Jus- S1. D"p~t~do Flotlallo ~ublm, pon- 9 Sr, JOsue d~ souz~ - Vossa Ex- 1 d'esmoralíZdào. Porque êle desmO::.ll
C.e·I!tlO KUbltachek para seu m!lndatá- de em duvlda a autentlciClade ela en- celencla encontta-se cnocado,estu-, za o pn;sse num dia decl' ra 11. tnl
l'io. POSl\O afirmar que o telcgramn tr~vlsta, que "O Globo" estampou, do petacto, entre a decl~ração do Pl'e- prensa "de Nova IOf(iueq~~ absolU:
que o nOllllo lldel' tem em seu poder Sl, Deputado Gustavo Capanema sidente JWl~lIno KUblltlchek, em l."n- r,amentt: lhe repugna governar com
diz justamente o contrário do que De minha ,pa.rte, d1esejo e~~la:'ecer trev~~ta de que.nã~ precisava. 1U~I'; "esta do de sítio" e, a, segu;.' I'em
está. sendo apontado na entl'evista, que, da4 vêzet! ef!! qUe ~ntlcvistllck> do e:;tado de SItio ~ partir de 31 outra notícia devidamente ,l'ltút'!7,:t
O Sr. Jusoe11l1o Kubitschek pa8scu- por .êsse jornal, nao fOI ttuncado :;e- de j~nelro, ea de dIas depois, tl~n da, oriunda cio Bt'asil e qUe vai por
lhe um telegrama em que diz não quel nU~la pala,v,ra o meU pen15a- teleglftma a? Sr. Nereu .Ramos, 50- via telegráfica para os Estado" Uni
desejar ver o 31 de Janeiro com "es.. mento. 'lenh'O paul. nrlm,.. tal ~ i?l'~; br~ a neceastdade de o sitIO sei' pror- dos, de qlt~ o lfder Gustavo Capflr.~
tado de sítio". bidaqe e o cO:lceito de O GloiJ~ , ro"ado,. . ma declal'ou que foi o Sr, JU8cehoo

~ue, elJ&e vcspeltlno estampou,na JJ1- .~all, Y. Ex" que é UlU nomem ~~bitschck quem pediu o "eoStado dI'
O SR, MARIO MA.RTINS - Mais tega, palavra a palavra, vil gula a blllhante". . SitIO". Então, o raciocinio elem.:u-

um '_~epolmento a Ser confirmado ou vlrgu~a, o pen.s~mento d~ lider da O SR, MARIO M~TINS - MUI- tal' d'e qualquer leitor d~ ,jornal o ~e~
desmentido, EBtou com absoluta im- Maiolla, que, poltanto, esta no deveI' to obrigado a V. Ex, . vará n pensar' "Ê'&? Pal~ ,,,. ~o
pl1l'cla1idatre. Faltam poucos ólo:ls. de vir a debate, para trazer uma pa- OSr, Josue de Sou;,:a - ", cNS a1'l'anjou u mPre.ildente que c,~~~ . .i.
.'\gol·l1, vem l'epl'eaentante da Maioria lavra definitiva de esclal'ecimento ao mais brilhantes QUe conheço." verdadeiro". " -
c1ecla,I'ar, sob a reaponsabllidl\cte. de plenál'lo, n? sentido"de confl~mar ,as O SR, MARI~ MARTINS - Bon- Mas ',amos suavizar, \'amos udml-
8eu nome, que o SI', Juscelino Kubits_ suas declalaçôes a O Globo . Aga- dade de V, ~" tir qUe não· roi inverdade, e, sit'l,
-chek não quer "estado dé sítiO" e, ra, qu~nto ao t~legr8.ma qUe o Senl~ol' O ~r • Josue de Sou~a - .. , ha .de leviandade, conforme V,Ex,1 pro
com relação a isto, telegrafou, a quem Juscelino Kubttschek de Oltvell'll convU' e compreender, com e5IIa Ia· cUra fazer crer
não sei - parece que ao próprio mandou ao .chefe do Govêrno, sôbre c1llda~ que tem de. ríiscernlr e nós!- O Sr, Josue de SOU2a- Não ac1H1i~ I

Deputado Gustavo Capanema - dl- 'a. prol'l'ogaçao óo "cstado de sitio", mílar, que o Pre~ldent-e Jusm:lIno ti tal, mas a prudência do Sr. .JU3~
zendo que lhe repugna1'Ia presidir o não se poderá ma~ll cuidar de "O Kubltachek tinha esse pensal1lent<.l, cellno Kubitschek,
Brasil sob "eatado de sítio", Globo" nessa, matérlll, mas do "Jor- há B ou 10 dias, quando saiu do R.lo O SR. MARIO MARTINS _ N:1~
V~o decorrer alguns tUas e iremos nal d~ Co:ncrclo", com t~a a sua d~ Janeiro,..mas, ainda agora, 08 Mi- qucla ocasião não estava hem lu1'0r

verificar se o Sr. Juscelino K1lblts- aust~rldade: e da autentlCld~de que ~It!tro.s mllttare~, e o Executor tTo mado e declarou, de ac6rdo eom li
cltek, realmente, tem l'epu18a pelo ~ ~03 S.1.IoS, .1llIorTes polLlcos o estado ôe sítio chegaram. ~ con· sua consciência, que não ~'overnfll'Ü\
"es~ado de sítio" ou g'ostosameme Dllulo d.e No..ícias, que, na sua C1Ullão de que, em face_da eXllltê~cla com "estado de sitio" . Ma.~ c1'eoo18

nêle Irá mergulhar; e maLs: caó.,. esta ~ão polttlcé\ de ,ont,em, a8.ievera: àefocoa' de conspu'a.çao, necessl.\l'1a foi hem informlldo oelo Generl\1 .Llltt,
Câmara. não l'eaglr, se !l'á' 'll)llcltar tsse telegl'llnla fUI VUlto nas mãos se faz a prorrogação dêsse ~tado pelo F.xeClIt<ll' do "I!!ltado dp ~itt',"
outra. prol'rogaçlio do "estado de ai- do próprio Si'. Nel'eu Ramo.s, n~ Ca- de exceção garantl~, apoiad?,.. sal- O Sr, Áurp.o Mel~ _ Se V '~,;~~~
tio". Então agual'darei, e não a6 tete, pelo 51', Flol'ea dl& Cunha, E vagua.rdado, defendIdo e justlflcado lência me perm!tis.~1> ..
eu, mas a Nação, opronunclarr.ento acreaoenta: .,E. fiO 51'. eapanemo., dentro da Constituição, . ., ..
dos qUe ainda neate momentl.> RSI;im apesar da declal'a.çll.o feita pouco de- .Q. S.R, MARIO MARTINS -Pois O SR. PRESIDENTE - Ft>ço '\OS
&e manifestam. &ste é sintoma mag- po!.s em Lontlres"d~ que não p1'e- nio~. Muito obrigado a V, Ex,', Sra, Deputado.s que não apE\l'tfiern
n1f!co de que os adversários daopo- clsava de sitio para governal''', o Se- O Sr. Josué de 801.1:1:11 - Logo, o sem pertnlssilo do orador, '
sição .estio realmente IndIgnados: nhor JWlcelino Kubitschek havia pu- Presidente Juacellno Kubltachek, em O SR. MAR.IO MARTINS - 'r.e
cuata-lhea C1'er, l'epugna-lhes oi pos- aado, de NOva Iorque, outro tfolegra- conllOnAncia, de acõrdocolU 08 Mi- mo~ a palavra de um Deputado pa
sibtlidade de um Presidente, no inl- 111a redigido mais ou menos a&im: nistros que sioa salvaguarda.r.lo I'e- triota e sincero I'1Ue Informa que. na
cio do seu govêrno. em ambiente de "Muit~ agra.deceria ao prezado amigo gime, de acõrcfo com o ponto de vista turalrnente,. o General Teixeira tiltt
ab.'I'oluta h'anqüllidade, querer um e correligiorlál'io se consegUÍ56e. a do, General Lott, que impediu coln ,. o llJxecu·()r do ....stado de Sr~i<l" te-'
"estado de sitio". prorrogaçAa do e8~ado de sítio, pelo a SUa bravura moral e com a sua riam dados' Informes ao Sr, Jus:"Pll:l(l

O Sr. Frota Agui4r ~ Sr, DepU- menoa até o dia primeiro de feve- previa60 que êstePais fôase arrastado KubItschek. Isto mostra. a QUe pon
tado, a vel'sl\o de que o Sr, Jusr.el1no reh'o", Parece-me a mim, sr. Depu- a um conflito dos mala grave. e im· to chegou o Movimento d~ p,..t.õrtl0
Klibit8chek solicitou aO .atual govêl'- tado Mário Martins, - e o. digo sem previsivela con&e<lUências, reCOl1h~cia soa. QUfl dros r.:on~t1tucional", Vlg!'lI
no a prorl'ogaçll,o do "estado de si- nenhum pl'opÓBito impertinente - a necwil1adedessa prorrogaçAo e toes! Um MInistro ml1itnr c 11m
tio", se nãofO&oie verdad.elra, o5'e-que se Impõe U1na pala,vra Imediata nio poderia o Presidente Juscelino Executor do "estado de sítio" Infol'~
,nhor Gustavo Capanema nâo teria, do lidei' GWltavo Capanema. Kubitschek pensai'. óe modo dlfe!'~n· mam a qu(' não tem, no mOnlent,..,.
com :I 8ua autol'1dade polltica e mo· O SR, MARIO MARTINS - Em te daquele.s qUe t.êm .sIdci o' SU3ten- qualquer função pública, qut'm não
1'111, dado a entl'evlata a "O Globo", primeiro lugar, o conceito do vea- táculo, a deft'lla e a garantia da or· U'vi! ainda o 1l~1l diploma l'p.('cT1h~
(Trocllm-se apartes), Maa, agc:'~, o pertino "O GlobO", do qual alnoa dem ,:lOMtltuí~a. Daí o pedido do eldo, nAofoi l'mpo&~ad'o, não!Jre.~~.

'que Je compreende éo' seguinte: a que multa gente poa.sa divel'glr, sob "eatado de sitiO", e li sUa aprovaç~o tol1 oompron';,~,~'1 oerl\nt", o Con"T<!!!Il.
prorrogaçll.o do '~elItado de sitio", no o a8pecto pRl'tidárlo, eatá aciml\ da por n6l, os trabalhista.';,' conscientes Nestas condiçõeJl \.~ ft Casa <tue nAo
momento atual, 'é '-"'3un1o !l!'a\'i8al-neceaa1dad'e de qualquer pleblsc1t" em de que "O Globo" nilo menttu e <{11e há nada eomo dlsl'utír com gente de
mo, e ae verifica qUe o Govérnv quel' qUlllquel' Ca.tIa Parlamentar ou do, o lider Capanema lhe deu aquela en· upírito pliblico comprovado no ca.so
lavar l\S mãos, como Pllatos, diante porque é matéria vencida, para Mn- tre\'lata, com a Qual concordamOfl. o lluatre lltla.rt.eante eou@reconhe
duto. medida, qUe fere' pr~f\lndl1men-ra ,a Imprensa dêste Pala, (MIlito Votaremoa apl'orl'ogaçAo do "estado cal' ter havido, não há fugir levlan-
te 1\ opinlio púbUca do Pl\Íli, bem). de sitio" de acôrdo eom o Qeneml dade. I

O SR. MARIO MARTINS - Dls- El1lsegundo lugar, volto a repisar: Lott, com o lideI' GustavoCapanemll Tem o a1'>llrte o nobre cole!!:ll, ~,
1'01'00 de V, Ex.·, ~le nll.oquer la- eu nlo poMO' ser Juiz da convimi6n- e com o Presídmte Juacel1no Kubita- O Sr. Aurl'!o Medo -v. Exa,. es.. '
vaI' aa mãos, êle quel' meter BlI m!\ca, ela. ou das dlficuldadea eln Q'Je pos- ehek. NAo vemOl nenhuma razão tt\-meconeedendo o aparte? ri

O Sr. Frota Agutar.- O qUe se alvelmente se encontra o líder Qu,- para o alarme e a admlraçiode Vo~- .0 SR, MARIO MARTINS - An.]
comprende é q~ o atual Govêrno, tavo Capanema de vir ao m!crotone la lboek\nc1a, embora le jUltlf1que tes ao .nobre DePutado Neiva Moretra. i
conaentindo neata versAode que foi confirmai' ou desmentir U I'eferldas ao trabalho de opoalçlo deaenvolvi- Se V, Exa,. conseguir a permuta, .. I
o futuro Govêrno' quem ao!1cltoll o declaraçOea. Longe de mim forçar do por V, Ex,' nesta· Casa, que .~ tn- O Sr, NeitJIJ Moreira - Não teMI)
'''eatado de aitlo'" quer laVIU' lU miol S, Jllx,' a qualquer atitude, Ile lerá dubltivelmente daquela. que mala a menor ddvlela em permular~ . j
. perante a oplnllo pública, como Pi- Juiz deua opol'tunldac:te 61e6 quemlnwr6ue tem nainterrupç'o do "el- OSr, Aureo Melo -~çadeco •
.1atoa, . ' . dld. seé da .•ua conveniência, J'IO-tado de Iftio",paraqu. a coDlplra- ~entl1el&"'clo,l1U1tre cole~a Nelva'Mo.:

O'SR, MARIO MARTINS - Mas liUca de lide1' chegar aoa 'I!u.a lide- çlo oomece a ganhar forma e VI!- retra, A ol~açlo ele V, 'tia:. pela sua
rtio lavar;' 'à oonaclênola. .'. radOl e ditei" que, realmen'tt, o 8e- n11& um' dia atingir, poI8\v,lmente, opOl'tunlda4e' e veemtncla; lmD6e
•. Q Sr... S",.mKndo AlHlr.... -:-é!.:- Ql\Ol' J~o X:u.klttm. Ulil" QI _ ob.t.tivot~., . .....,.. t~m* re'pcII1t~ oit9rtlana • yteUle~"J
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selO .serem•• ll() Conl!resso. e na qual" i

em certiO t,recho como jlUlt.!ticativa,1
como DMe, como rowão da sUa Bolici.. j

tação declara: '1
"Aproxima-se o din dn }X'&lEl

dos novos titulares do Po<ler Exe
cutivo. e, ao ensejo, é. provllveJj
que a p:üxl'.o polltica dos incon-,
formadoll os leve a atitudes preju~

dicinls li. ordem pública, pertur..:
bando li paz e a tranquilidade reI-i
nantes no Pai8". .:

Vê V. EXIl. que nenhum pois que
se pl'eze de ser civilizado aceitllri~
uma mensa!1:em dessa natul'eza nà
base de uma conjectura, por part~

do Chefe do Govêrno. II
"E' provável _ diz êle - qUe o.s in~

conformados queimm perturbar a 'Or~
dem e a tranquJlidade,.... etc, Não
há uma base. O que. S. Exa. teria
que fazer era mandar uma documen.,
tação. Mau:omo já obServou que ebtni
Cérnara é dócJI, Que eb atende R Wdo
que lhe pedir - mesmo porque, quem'"
do pede ó está fazendo em nome do
General Teixeira Lott - não se dai
ao trabalho de quercr justif;car. fa.l:!!
apenas em hipóteses, em conjecturas;.
e manda, de última hora. uma intor.. ,
macão dos MInistros militares.,. !

O Sr. F7'ota A guiar _ Que tem â
cará~r de memorando. Veja V, Exa:
o tamanho, I"

O SR. MAR.IO MARTINS - E'~
difícil. E' umàesprezo. Tenho n 1m..'
pressão ele que oU não conhe\!o bem
a. ~âmara. porque fi pre,(o muito. 04
então fs.ses ml1; lares é que a oonhe
cem bem. Limita-se, então. a man.
dar, cinco pará'!l',a!os, como Quem de~
signa um !.ncionário para .S{!l'vir em
região .1ongf{Jutl. como coisas cônsu..
mada, na certeza de que poderia llté
não mandar palavra alguma: mo!
como há Um:l. exigência' regimental,
têm Querediglrqu!\lquer coisa, I

Os Ministros militares também nrio
se dão r,ocuidado de justificar,pola
dizem:

"Assim, 11:10 somente est:\1'I1 o
Govêrno .. tual' em condições de
»re\'enir provável perturto.1ciío dllo
ordem pública, como o futuro 00"
vêmo poderá contar com os po..
derp,B necessários à sua normal
const:tuição" .

Também não ,iu.st.\fical.'am nada.
Se houvesse um Govêrno. se' hOll"l'S~
se um Presidente da República éste
exigiria dos Ministros Que mandas..
&em, pelo menos a êle uma documen
tação, e qUe nno falassem' pm têrmlA'l
de hipóteses. Enu·et,anto o Presidente
ê digno àos Ministros militares e su
põe que o Con~resso seja digno ã~le.
Assim. não se preocupa fom prestar
respeito à Constituição e li Nação: e
manda bilhetinhos. que tanto pode
riam ser dh'igidos 11 Um vende'ro. CC
mo a uma npmorada. feitos em clma
da perna, ~'rldenoomente, pOI'oue acha
que bastaria isso, para que todos acor
ressem e ncudissem à sollcitac"o.

O Sr, Josllé de Souza - Disse V •
Exa. "se fôssemos uma Nncão civili
zaàR" e 11 sf/lulr argumentou. susten
tando que estamos em f,aee de 11m
enfraquecimento do poder civil . En
tl:etanto. se V .Exa. conscientemente
examinasse o,,; fatos e os acontecimen
tos haveria. de concluu' quetllnto :lo
acusação de Nação pouco civilizada,
como· o en!raquecJmentodo poder CI
vil. a que~ realmente, Che!;RmOS nós
brnSilelros devemos esoeclalmente à
União Democrática Nacional Que não
Querendo aceitar o veredito dn maio
l~ia, .passou .no terreno dacoIlSolração
e do insulto aos vitoriosos, fazendo
comqueêst.es recorressem ao poder
militar: abdicnndo d~ sua autol'idnde
ch'ile chegassemos a êsteestlldo. Se
a 'ODN se tl\'esse colocado. no papel
clvl111lRdo. de partido democrâtlco. de
partido reconhecido no veredito 00
pular. não teríamos o cstlldode !1t1o
e o nobre Oorador não estaria na tri
buna . acusando n· Câmara ou o Ge
neral 1.oott: teria eIIperado a poeae
dos eleitos Jlnrll critle6-loa ou apll\u
dl.108, de aCÔl'do com a condutallue

lle, que; se fÔoSSe 'procrllstinada ~ tor- com 2,quêles Que comandara,m os gol- Exa .• }lOl'que esta Casa já oomcçou
Daria inteiramente desnecessál'la. pes de 11 e 21 de novembro. MM, a reagir eontra o General Lott, con-

Faz-se mister, antes de tudo, dizer neSSe debate, Sr. Deputado. em torno tra aquêlfs qUe fstão com o tacão de
n V. Exa., neste momento. de minha da conduta d01Lble-jClce do sr. Jus- ferro em cima do pais,
tlolltranheza pelà fato de o ,nobl'e co- celino Kubltscheck, e de suas decla- Por esta razão, depois do SI', Jus
lega comüderar como uma clrcunstàn- rações, que poderiamos chamar ·'PE,U'lI. celino Kubltschek ter· aHrmado ao
ela de causal' espécie o fato de o SI'. nn\ericano ver". acérca' da. qual a m· mundo, como Presidente eleito, e não
Jll!icelino Kubitschek opinar sóbre as- teligêl1cia brilhante <lo nOSSO coleglt empossado, do Brasil,. que não gover
Ilunto. que interessa à coisa pública. Josué de Souza ·oferece uml\ soluçào, naria com o estado de sitio. houve
br'f\sileira,sóbl'e matêrin conce:'nen- digamos, conclllatória, eclética, o que um apélo, para reforçar, porque..do
te à. amplilJção ou fi prorrogaçao dOme p:ll'ece mais relevante, mais fun- ocntrál'io o' General Teiseira Lott
c.l:taào de sitio, V, Exa" pm trecho damen'.(,l po.l'll. o debatepa.ra o curso não conseguiria 'mals dps(e congresso
de seu discu!'so. adnt:tiu que era in· da brilhante oroção de V. Exa" são obter uma pl'orrogação que fósse além
il'omissão indébita .. , os . sintomas de inql1ietaçÍ\o, que já do dia 31,

O SR. MARIO MARTINI? - par medmm, inclusive na bancnda do Encontroll-se ai a única E'xplicaçãCJ
ordens a éste Congresso, nno ,auml~ Partido Trabalhista Brasileiro. e de para a atitude do 51', Juscelino KUbl
te. que nos dão demonstracão precisa as tschek. Mas eu tomo a Jndagar:

C Sr. Aureo Melo - Dal' ordens o Oool·tunas intervelwões dos Deputados Fica bem paran6s \'ermos um estran
1:11'. Juscelino Kubitschek não pode- Georges Galvão e Floriano Rubim, gelro, nos Estados Unido.'!, na França
ria dar. O Que S. Excia pode fa,:eor ~ ~e\'elando, Sr. Deputado, que amplas ou na Inglaterra,em determinado dia,
Ilolic:tnr mediclns através dos caroI- camadns do p.'Jletariado bri\si1ell'o ler, com fotografia e tudo, que um
:nhas competentes e da forma porque está-o inquietas e, mais do Que isso, jovem simpático e elegante Pl·es'.den-
o fêz. alarmadns em face dessas tentativas te da República de uma nação sul

e SR. MARIO MARTINS - Exa- \ continuadas de perpetuar fi perturba- americano deélarar em consonância
to . ção àa v:da pública. bl'asilell'a atra- com o espil'iUl de Jefferson, que .Ia·

a Sr. A7:rco Melo - O Sr. Juscc.j vésde medidas de excef;ão. de um mal!l governaria ~om o est.ndo ~e s!
lin'G Kubitscheek não detel'm'l1a: pedt estado de sitio cuja desnecessidade tio com a opressao,. e daí n mela duo
'Com as vo.u'sda pondel'a~ão. e Isso, lo ambiente ele tranquilidade que a zía de dias ter a informação de que
ncbr€ culega, é d~reito Que assiste !l Nação respi1'a 'é a prova mais conclu- o congresso, a pedido c1êsse mesmo
,5 Ex:l .. porque qualquer PrE'sidente dente. Fixe-se V.E>:a., portanto, elegante. jovem e 'promis5Qr polU,'eo
~I!'ito e Que se encontrasse na situa-! 11eSSe detalhe, brasileiro. por Intermédio e sollc't,a·
'1,'.5.0 pm Que êle se ach~, i.:>to é. afasta 0 N~ dê imnortÂ!lCiaà \'ariedade de ção do futU1'o OC\lpante da Presl~t1'1
no. !lo Pais. t":l1 o du'eito: sem :'lU- I de~l~~acões do Sr. Juscelino ~ubi~s- cla da Repúblicri. voteu o estado de
'ilH'n~::t do governo, de opll1ar neSSH, ehek. mas re'tlce, isto s;m. o mwreS· sitio? E tudo éonfol'nle declara o li·
:IDiller·n. se e a ênfase Que nobres Deputados der GustavoCapanema, 11fIS suas de-

O SR. MARIO MARTINS - Mas do Partido Trllbalhistn BrRsill.'irn drio clarações finais:
11llDc,nle:rlslar do es!.:':m;!clro para (j r.. (le~lnra(\ão do Sr. Juscelino Ku~l- "Dir-S€-á Que. para isso não
:Br:1S11. . ,tsc:hek de (lHe nãoeTn necp.-s,~árHI sel';n preciso que ti dilatação da

O Sr. All1'eo Melo - Entendo, prt.- m:ols ri prorrogação do estado de si· lÍ1edicln excepcional se fizesse se·
liminarmente (jue o Sr. Juscelino t'~ nã.o por mais uma. semana, uma
:F.nbit.sehek tem o direito M o;lÍn:ll... J OSR, MARIO MARTINS _ Muito vez que prOl'J'ogadll .iá ela está

O SR. M_It~lO MARTINS - Opl- obrigado a V. Exr.. Aliás.. ,iá fi?: jus- até o próximo dia 24. e haverá
nar é uma COlsa... . rica aos membros d<> Pnrt:do Traba~ de ser no dia. 31 a }X'sse dos elel·

O Sr . AU1'eo Melp.- ..: sobre. do! Ihista Brasileiro. c;uandc reconh~cl t<lS. P,revnleceu, todavia. a con·
fl"sunt'?s da admmlstl'açao pl)bhca que. em verdade, pm sã consciê~cla, slderação de que a simples pres-
br:u:'1ell'a f!. pm segundo lugar, se- iamals uoderlam admitir que aquele a tação de compromIsso pelos elei-
gnindc a linha mestra traçada pelo (Iuero t.lnham dado o seu vot~ fôss~ t-os, a sua simples InvestIdura. não
:rnrlocinlo dos nobres paTlampnt1\~e~ capaz de ;epresentar semelhante pa. significa. prôpríamente, posse do
(Jue me antece<leram acho tnmbiom pcl flO\'O. Govêrno, o· qual precisará
perfeitl'lmente lógico.. .c1Jnsentãneo OSr. Adallto Cardoso _ 51'. Depu- de, mais alguns dias de maior se-
com .as bens normas e 1'1:'0 leviano. e talio. () meU apart-e visa apenas trans- gurança intel'na para a. SUa Intel-
:in~en.sato o ~to do Pre~ildente elelt<J 'PQl'tar para os anais· da. Câmara Ta organização. O no\'o pl'~ZO
do B~asil. loU\'~~o no dpj)olme~tn das aquilo que ocorre no ~'ece'l!so das Co- de trinta d:as haverá de ser. por-
lIutcr;daàe..~ mJJltal'e.s. dos M;nlstro~ m;.ssties e que nem sempre terna :'lI"- t.anto, a fase linal do estado de
flll Aercmllutica. da Marl,nh::t e dll cpssária repercussão na hist6ria par- sitio".
ú:uerra. refet'pnt_e ao .cahJmentc ou lamentar do Brasil. Hoje pel:,! manhã, Então, Informa·se também. pela pa-
nao. :: prorro~açaoou não do estado em sessno da Comissão Qe Constltul- lavra autOtiZlr"ldll d() LideI' GU.stavo
.(Je .sitIO. E' medida. cuja necessidade ção e Justiça. ouYirnos um Deputado, ca.panema, que a simples posse do
"ar)? conforme. o momento naclonal.- dosma..ls brilhantes lideres do P. Pre.sident~ eleito e seu juramento nes
() grau de conspirações,. o I\pareclmell- S. D.. ·afirmar, OTa rotundo, oue o ta CMa não significará, têrmos no\'os
tos de focos ~e rebeldla. confol'mp n. General Teixeira Lott era o Profess.ar govêrno, mas o Sr. Juscelino Kublts
terJt.ativa de lmnlnntaçfio. em nr.ssa de DireIto constitucional do Bra~i1l. chek precisará de alguns dias para
1err:l.. daquela ditadura' frustrnda. e De forma OUE' V. E:<a. tema fonte conversar. com equéles elUe, no mo
:frl'lcassnàa a. 24 dea7õsto que felIZ- de onde pl'Otllanao sitio e essa estra- mento. querem a1nda mal!l o estado
mente. para fel!eidade nossa. nllo en· nha dOl\trlnado.~ poderes implicltos de sitio.
,oontrou cOll8plradores compett!nte.s e da sall'ação pública à custa da~u- Vamos ver, no final, quando aI
J1flra levá-la a cabo, sob a chefia do P1'esslio das liberdades. E'o General guém disser que não estamos assistin
SI' .Cnté Pilho.. . r..ott o Professor de DIreito Pdbll- do apl'lsões nem a violências vamns

O SR. MARIO MARTINS - MaLs co que teve hoje borla e capelo con- Ter o que vai sair dêste ent\OOO: não
um depoimento da Mai~rl~ à Casa. feridos pelo P. S, D.na Comissão apenas de violências,que a época não
Vl1mos pegar apenas as ultlmas pala- de Constltuicão e Justlça, i. está para Isso, mas. à sombra do es
v:-as do nobr,e aparteante. Teria ha- O SR. MARIO MARTINS- Mu1- tado de sitio, vamos ver - possível
VJdo um mov:mento,.sem peSSoas com- to obrll;J.d'l pelo apnl'Ul de V, !:Xa.. mente não os que estAo dU'etamente
;petentes - de f01'ma quI' não teria a O Sr: Vito1'ino Correia _ Permite ilgados à autoridade máxima do Pais
minima chance de "~encero poIs bem, V: Exa. um aoarte? - surgir, então, ne~'oclatase coisas
.Ap(>,sarde todosn6s sabermos quenâo O SR, MARIO MARTINS - Um eltcusas que só medram - a Histó
l1{lUve consplraçllo . alguma - e se momento.conccdê-Io-ei jã. ria. está ai paraatirmá-Io ~ com ter.
tivesse havido os conspiradores seriam O nobre Deputado Adauto Cardo- tilidade por oooslão de dias sombrios.
tão incompetentes que não pod6riam 50 vem conf'rmar o que .lã foi dito, como de estado ele sítio ou de ~uerra.
CllUSltr nenhum pânico. nenhum sus- em aperte. por um Deputado da' Nestas condições, SI'; Presidente,
to, nenhuma Intranouilldade - mes- maioria, quando, Cluerendo justificar prossegUindo em minhas descolO:'1das
mo lUiS;m, vem pedir um estado' de a dupllc:dade de pnlavras e atitudes palavras, devo declarar que nós, da
sitio:' dep()ls à.~ vésperas do Natal. pe- do S1'; Juscelino Kubitschek, Infor- Oposição, aqui estamos lutando com
rIem outro: e. 11ão terminado, ainda, mava que. naturalmente, dn prJmei- tenacidade, mas sem majores JlU8õM,
êste, reclamam outro mais. lmalÜ- ra vez, S. E.'(a. ainda não teria con- quando se n{lS depara uma Inquieta
nl'm cama estã assustaela cesta gente, versado oU receb'do qualtjuer infor- ção que, já M!Ora, não dominn ape~
que inchA tanto os peitos nesta Casa, maç1!o do sr. Teixeira Lott, ma" nas o Sr. Nereu Ramos. nematjuê-

. se. convictamente. reeonhecemque qUe, depois. ficou devidamente clen- le que se acha no estrangeiro f·alan-
não há li menor razâo para intranqul- tlficndo. Sou otimista. entendo que .do em nome do nosso Pa.Is, o Sr.
lldade. maS, t~ml:iém, não Quer deixar êste Pa!'lamento estã bem constltuldo Juscellno KubiÚlchek. mas que passa
a' menor sombra de liberdade neste e que o P,S,D. e o P,T.B .. da mes- a dominar também aqueles que até
Pal.!. ma forma-os demals partidos, hon- aqui nlio pareciam assustados, mem-

V!lU dar o apart<' ao Deputado Nel. l'am o Legislativo. O qUe se assiste bros destn Casa..do Senado e de di
va More'rn, pedindo esCUEIIS pela de· é. a reacão int!1'na dOB Srs. Deputa· r~io dos Partidos vltoriosos.
mora. do.s datnalorla, que também nlo de. O próprio Sr. Nereu Ramos, que

O S1. Neiva More/ra -Não entra- sejam mais aprovai.' o estado de sitio, deveria dar detalhes das tramas e 01'
rei no mérito dt'sta que.stio,de Cons. porque sabem que não votam em obe- caniZQ.~õea' f:Ónaph'lltõrla.e.ae limita.
'plradorcl! c6mnetentesou incompe~ dlêneia I\() clamor nacional. Entlo, sabendo que .nioJlrec~a gutar mui.
tentC's.. porquanto, geralmente, conll-' para que 11 medida pauaSllt desta ver', tall palavras. aOIlOJ:c:tar a ll.proVll.ç(\Q
plrador compe~nte éaquêle (lue tem deDols do Sr. Juscelino KUbltaehek do conllTeuo para o ntado de 8i.
(l #v!to: f o êxitorelllmente, em mll- 1....7arllr (111" Y'l!n,..overnarift com flS- Uo, 8. ndutir numa Jlnsuagem. pan_

.' Urla de conapiraçfi.o, parece que ~tá 1at!o defiltto, foi }>cdJd.Q refOrço 11 8. tletã1'1a. uma mensagem Que deveria
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. Alll"oa.s;
Al'y Pitomoo - na.
Al'tn:tn;Jn Lllg~~ - UDN,
Aurélio VillU'l .... PS3.
J~ AtOllo'lv -tJ~N.

dcmostrassem, como procedem os de- tam uma tõrçaque nÓll gastariaml)S bra.,lleira. um homem que afirma (l

nlflís braslleit'os que, tendo votado nos de ter, mas que, ainda não temos, de, jornais de responsabilidade de uma
outros candidatos, aguardam serena- em dez anos de existência dura de nação estrangeira que, jamais, gover
mente o pronuncIamento do govér- lutapartidÍlria, poder operar êSõe nü- narin com o estado de sitio, ma.s, na
1'1<) que aí vempat'a podei' criticá-lo lagre de. sanar as males produzidos no mCSl11;. ocaslão, êste homem telefona
oQ!l aplaudI-lo, para dar-lhe oU não Puis em qulnh,mtos anos. sem jamais para seu Pais pedindo ao Chefe do
tll.la aprovação e apoio. São VV. Exs. termos ido ao. Poder. ' Govêrno Provisório. qUe S. Ex.a (
da UDN os responsá.veis peb. situa- O 8r. Frota 4gUiar - Os senho:es maio> o LideI' da Maioria obtenham,
çilo em que nos encontramos .. , I d.a Maioria f1ao se ,esqll~çam lClo com rapidez, n ])rol'2'ogaçáo de mnis

O SR. MARIO MARTINS _ Per- "Plano Cohen". um período de trevas neste Pais, pe-
nllta o nobre colega,· V. EXil. sa.b~· O SR. MARIO MARTINS - Se· rlodo que pode não ter dado sangue,
que lneu tempo é limitado. V. Exa. nhor Presidente, tei'minanoo, devo mas vamas ver como vai dar lama
Comete Um abuso de gentileza. Con- uma. explicaçã.o aos meua ilu.su·es !id- no final. Muitos aql1i Irão confessar,
cedi-lhe o aparte, nos têrlllos do e- versarias, pOl'que é talo meu zêlo,o que, inconscientemente, deram mar
glmel1to, curto ':! corteol. meu amor patriótico, o meu respeito gfm a que novo mar de lama se de-

O S7'. Josué de Souza - Permita ao Regimento, que tOdas as vêzes que senvolvesse nesse pet'iodo de tre\'as e
entM V, EXil... vejo lUll adversário se desviar do negrumes. (Muito bem; muito bem) .

O SR. M,ARIO MARTINS - Não lcumprimento da noasa lei intel'Ila, da Durante o discurso do SI' Mtlric
pos.o;o permItir egalld:>.de e do DJ.1'eito eu próprio lne '. .

O Sr. Josui dr Souza _ V. Exll...e8tendo minha mão, E é o que acabo M"artlfs. OS:' Flores1.a Cunha
.J,emais eOllReguirá Impedir que eu· de fazer Com o ilustre colega,Depu- ~ei":~:-~~~~~~~~~a d~;:aé ~C1LCQ:
dl~a o que peIJ.'lo. tado JOIlUé de Souza, pOl'que não ct l·S . 'ZQ o ,IJa

O SR. MARIO MARTINB _ Sr. QUeJ.·ovel' peaaoa a Quem tanto prezo, ae!~e~lt/' Godo! lha, Z· \ ICe-
Pl'~idente, peço a V. Exa.. que me n:esta quadra. da no.saa vieLa poUtica 'P1' '
saranta a palavra, ' tmtbrar em desrespeitar o Regimento. O SR. PRESIDENTE:

O SR. PRESIDENTE _ Atençlol A61lm. tendo V. Ex." me advertido
O nobre orador dispõe apenas de trk de Que eltli findo o tempo de que Está findo o tempo destinado ac
rnlnutoa. Peço Que nAomllia o apar- dlapunha, teria, se lhe pel'mitl&se o expediente. . .
telem 8 11m de concluir 8eu discurso, aparte, de me 8&'IOoio.r ao desreapelto Val-8e p8&iB.r. OI dem do DIa.,

O SR. MARIO MARTINS _ P'ul à nOMa Lei. 1:, men06 por mim C:c Comparecem mais o.s S,nhore.a:
ta.lvez, injusto, e peço desculpaaaó que pars. Ex,a, não Posso pernl1tlr- BOOdOy Iclllll.
nobre Deputado do pártldo Trabalhl.8- lhoe o Ape.rte. arroa . aJ·valho.
ta BI'lJn8l1elro,. por ter InterromOldo O Sr. J08'Uée de SOuza _ Perdoe- Benjamm Fa1'ab.,
se'.! apa.l'te e por ter dito mt!6lllO 'que me V. Ex.". Eu não poderia ouvll' em Ruy santOlJ.
S. Ex.". cUmpriu apenu 50 % do que 8i1êncio o nobre colep, a quem ~to JOIlê QUitna.rã~,
manda o Regimento, .que recomenda admiro, recotTer ao processo de que Pereira da 81h a.
que os apartea sejam curtOll!l e COl'te- eetá lançando mão pll.l'a argumentar, AntoniO CarlllS.
:rea. O apane foi corteI'. 100 % mas quant\o V. Ex." não tem neceaaida:le Fellx ValolS.
euno não o foi, apenu 50%. Po; laso, de.se 'utllllW' dêMe condenável método. AA.mawMnu

l
:

fui obrigado a interromper S. Ex.- . O SR. PRESIDENTE _ Atenção. U1~ e o - PTIS.
AssIm, quem e8ttvel' aqul, quem ler Peço lL06 Sra, apal'teantes quenao Joaue de SOuza - PTB.

o Dúirto do ConU"eBso Nacional _ le prOSlllgam em seus apartes, poI'que o :Manuel. Barbuda - PTB.
'" que o Sr, Presidente permitirA a tempo do orador está findo, ·Rlça Junior - PTB,
divulgaçl\o - vai ver como realmente O SR. MARIO MARTINS..,.. Eu PlUá:
elltam06 votando. COmo fl Câmara vai daria tantos apartes, quantos me 106- Joio Menezes - pao,
dellberar uma medida elCcepclonal ex- 8em 8OI1cltad06 .. Mas, devo prestigiar Lameu'a Blttencourt - PSO.
clusivamente para atendel' os executo- V. Ex.· e o Regimento. . Vlrglnio santa Rosa - PS':'.
7:es do eatado do sitio, para MO lhes Sr. Presidente, adverte-me Voasa Maranhão:
dai' pretexto de ficar de cara tela Excelência de que. meu' tempo eB.á Antonio Dmo - PSD,
com r'lação à poaae do sr. Juscellno findo. Já dei apartea a tod06 e fui Cid Carval~o - PSD.
KUbltllcheck, Esta, a verdade. Não hA honrado com apartes, mas não pode- Costa Roctl'lgu-:s - P8D.
cap~cid8.de de reação. de resistência rei consentir mal.> em receber apartes ~~h~cMI~chaCAl - P50.
dIante da manifestação doa chefes em l'eapelto a V, Ex,-, Sr. Preaiden~ tel,.. .~ - PSD.
mJlital'es. Para· não desgostar 05 che- te, e ao Reginlento, porque meu amor ~eàva M?lel.a - PSP,
fes mllitares, para nâo criar ruagQll ao Regimento está acima do caloi' Re 1'0 Braga

h
- PSO.

pilrll conter os chefes InUitlU'CS até à do debate. enato Are er - PSD.
posse, não apena.s até à po.sae roas O Sr, JO~é de Souza - E o :neu Clodomir Milet,
nos outros dias de que" fala o Depu- amor", . Plaul: ..l

'tado Gustavo Capanema, é que, des- O SR. MARIO MARTINS _ Esta- Ch~gas Rc:_.ngues - PTB.
prezando jW'amentofelto nesta Casa mos diante de um cUo lnC01'l'igl\'~1. ~lIe Candido - UON.
por ocasião de noaan pQ5lie, vamos ver Tel'e~os que fazer um c;urso à parte' M~rcos :3.re:;xe - u~m.
Deputados que sllblaln que não podiam margmal.., . ' . • I t~~ 1'an.. o - PS!'.
dar além do dia 31 de janeiro qUtll- O Sr, Josué de Souza _ Um :Ja~3 Vitollno Correia - P~O.
que!' hora de estado de sitio, mas para compreensão d~ Regtmento,e ou~i,~ Sigefl'~~~ Pacheco - PSO.
conter, pa.ra negociar, para apresen- para compreensao da verdade, Ai~r\; .'1 P~D
tal' um dique à.'l aaplraçôe.5sôtrer.\S O SR. MARIO MARTINS _ . A1f~ego ;~r"l~cü:;_::> UON
~001l1 q~ redigál'am es.t~ papel, (!ljr,ão para. ver se abate~os o ~ntusiasl;~Ó Antonio Horaeio .-PSD:
~~ft~n~ ~O~t1t:~;n~;~ ~o~ur~me~tc do nobre Deputado Josué de SOuza. Armando· Falcão - PSD.
lnandato. • e o seu Sr. ~i'esidente, V. Ex.· natural. Colombo de SOuza - PSP.
E' • 1M mente ja descontou o tempo em qUe E.~l11erino Arruda - PSP

ate: pala o que eu chamo a me estâoaparteando sem permissão. Euclides \Viea1' _ PSD, .
• ~~a~ios vivendo um epl5OOl. V O SR, PRESIDENTE..,.. O tempo" de Lins Cavalcante - PSP.

~ d 'd . . ' opas- . Ex." já está findo. Martins Rodri"'ues - t1sn
l'l~gei.l~ a ~i a b~·asileira. ~ nossa O SR. MARIO MARTINS _ l\his Perllo TeilCeir<1~_ UDN~ .
PiOPliaeXISténCla ~ um detalhe nu· U1lt~ vez vejo qu~ tenho ba.st'3.\~te severino Sombl':! -P50.fl:n? n~ vida do

cl
BllUlll.

d
Mas o qUe se razao em respeitar a Presidência Virglllo Tavora - ODN

I poe e qu~, ca. a segun o, cada mo- "eupads porV. Ex". Rio Grande do Norte"
mento, .aq.uele que tivel' responsaOil!- Nestas' condições, Sr. Preside!ltA AlUisio Alve.i- UDN, '
dade pubhca atue, c~mprtl e hOl1l'e o minha passagem aqui não foi· lpe-on"S Djalma Marinho _ Ul:m.
seu c~mprOl;n1M~. E as.shn que. em pal'a que pude&'lcmos ver o cOl·tejo de Pal'aiba:
outras "nações, ,eles costumam dIze:': aparteantes, mostrando uma nova ~_ Draul. Ernanl _ PSO,
Es~a~lQ.';~ co~tlUintdo uma Pátlia. ~açiio de parlamentares que honram 11':111 Blc\lllra -. PL.

OI eSia lazâo oi.que., respondendo este Pais - aquêles que me aparcea- JOSé Jot'fl!y -PSO.
a um aparte d? noore lepresentante ram - mas. pi'illcipalmente, para ver João Ursulo _ UDN.
d.~ PTB, declalei que o P~1.lI ainda qUe o BI'asil não está ficando b~m João Agripino - UDN.
nlloo estâ devidamente civilizado, E neste episódio não está ncando oeu; Pereira Diniz - PL
~e~l S, Ex.a

t
, dentrodaque,la comOdi- intemamente. 'nem no caml>o intern:l- Pi'axedes Pitang·3, ..... UDK.

a ~,que Se ornou um. hábito, resll':m- ciona1. . Rar~el Correitl _ [J'DN.
6ablllz11r !lo ~DN 110r nuo termosatm- . O Sr: Adauto Cardoso _ E ~'a~ Pernambuco:
g!d~ un~ SU.u ,de c!vlUzaçioie 1.500 flcal' plor~ .' Amaury E'edrou _ PSO.
par:! ca ... ! E um llOOSO, Que já . I Dias Lln.~ _ UON
caiu na chacota, qUer~r reSpOl\Sablll- O SR. MARIO MARTINS - Aqlu Jo~' LOIJI!! _ UON
zar a UpN por tUdo que o Brllsll ,que. tanto se fala em a&unt~ intl!r- Jo:~~ de Ca..~tro _. PTB
amdtl nno pQ5liui. mal! por que se naCionais, é oom reparar n3sse~. <ji'ta, Paulo G"rm3.l1o _ P5D •
bate., ". .. lhes: Hoje t'stou convencido de t'lItC Souto M;íor _ PT9. .

O SR, PREStDENTE - Está tt}r- aqueles que conheCtanl. mais da l\U,' UlisDes Lms _ E'SP.
minll"Jo o tempo do not:e orador, eu, a atuação p3htlcll do Sr. Juscelinc.

O SR. MARIO M..\RTINS.- Vou ~Ublt8Chl'k. llC1uêle.~· que o catnlJat.ull11
concllllr, 81'. Presidente.. . t .nazme'llte, t1nh9nt b:1Stlnt~ 1':l:1:ã'l

Ne.'it!lS condIções, os meus llU&tl'~ Eu só tenllO um peca do: o d~ na,) (
oolcgas n10 percebem !lut!. U vt!zes; ter combatido lU:lls.pnrque Vl'jo ':e-.
I'e:lI'I\lIUl\ akl O rldiculo, ~ nOlS OInllrea· tr~t:ld.o ne~t:\ p:\li$aG'~ln d.'. hllj~Ól'!~

;rosé Maria - UDN'. {
Medeiros Neto - PSP.
Oceano Ci1l'leial - UOr-r.

Santos:
Airton Teles - PSD.
Francisco Macedo - PTB.
. Bahia:
t\lailll Melo - PTB:
Aloisio de Castro - P5D.
Aziz Marol1 - PTZ.
Carlos Albuquerque -PR..
Dantas Júnior - UON.
Hildebrando Góes - PR,
José Jatooá - UDN.
Laurindo R~g1s -PSO,
Luna Freire - PRo
Manoel Navais - PRo
Nita Costa - PTB,
Nonato Marques - P80.
Rafael Cmcurli - UON .
Vasco Filho - UDM.
Vieira d~ Melo - PSD.
RalmlUldo de Brito.

Espirito Santo:
Cicero Alves - PSO.
Jefferson de Aguiar - PSO.
Lourlval de Almeida - PaP.
NeisonMonteiro -- PiSO.
Poncianod08 Santos - PRP.

Rlode Janeiro:
Alberto Torre8 - UON.
Mino de Mattos - PSD.
Augusto Qe Gl'egorio ,.... PTS.
B- rtolomeu Lisandro - UDN',
Celso PtlÇanha - PTB.
Edilbel'to Moura - UDN.
Oetúllo Moura - PSD.
Jo5é pedroso '- PSD.
Jonaa BahleWJe - PTB.
Prado Kelly -UDN.
Raimundo Padilha .....,UDN.
Saturnino Braga - PSO.

Dl.>trito Federal:
Adauto Cardoso - UDN.
Bruzz~ Mendonça - PRT;
Cardoso de Menezes - PliD.
Danton Coelho - PTB.
Frota Aguiar - UDN.
Qurgel do Amaral - PR..
LOllO Coelho - PSO.
Odilon Braga - UDN.
Sérgio Magalhães - PTS.

Minas Gerais:
Bu1.! Fortes - PSO.
Carlos Luz -PiSO..
Gusta\',) Capanema - P50,
Israel Pinheiro - PiSO.
Jaeder Albergaria _ PSD•.
Llcurgo Leite ,.... UDN.
Mlltoll Campas - UDN.
Ovidio de Abreu - PSI).
Pmhelro Chagas - PiSO.
Plinio RibeIro - PSD.
Roncon Pacheco - UDN.
Urlel Alvim - PSO. .
Vasconcelos Costa - PSO.

São Paulo:
AbgIJ1U Bastos - PTB. '
Brasl\io MaChado Neto - PSD.
Dagooerto Sales - PSO.
Emillo C<lrlos - PTN.
Frota .Mol'€'Íl·a - PTB .
I·..ete Val'2;a.s - PTa.
JCl~e M\1'a~tia - PS?
Leónidlls Cardoso - PT8.
Mou,eiro de Ba.rros - PSE'.
Pacheco Chaves - PSO.
PereIra Lima - UDN.
Queiroz Filho -PDC.
RaOlcri M!lzzilli - PSO.
Salles Filho - PSO.
Ulisses Filho - PSO.
Yukl.Shl~Ue Tamura ..;.. PSO.

GoiáS:
Beredito Vaz - psn..
João d 'I\llreu - E'SP.
Tacilluo' de Mello - PSOI

W~gner Esteolita - P5l>.
Mato G1'oS30:

COI'reli da C[)Sta - UDH.
Poncl' d.e Arruda - PSO.

P,"'aná:
Anton\o BlLby - PTB.
DIVl>nslr COrtes - PT8.
LUIZ Taurmno - PSP.
M1tri'JGrme.~ ..,.. P5D.

:.illllta Catlll'ina:
MIIlo Font~na - PSD•.
EIl9S· Ad11me - PTB.
R"rciUo Oee\~l' - llD"~

.•JMl1nl"'· R1m(l~ -PSD.
L~oi.ll:r~v Le~\l PS~..",
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, , , .. \ A ·to. oportlll idade parà re- I 2,0 Os professOres U"re-dllctmtet.
WIUl:!erley JúnJOl' - VDN, 10M! do estado de llitio. no que tange lO proveI I , t t di n1'e:;ml1 Faculdade :;trAo aproveita"

Rio Grllllde d:J SU;; h'l'c manifestaçào do pel1l!i1nlento. cU-ll1ovar li VOSI;Il., ExcelênCia oSi ~~ ~~ ~~ dos no quadro ~rmanente do MiniS-
A i V· P'fb ;an~ a rigêl,lCia da medida excC'p.:io- Ide minha ,RIta el!t.iJnu ze maal;o Sll1de térlo da, Edtlcaç o e CultlJra, com "en-

:.01.0 1l1:1a - Q'nal decretad.a pl.'lo Congrell&O Na- consideraçãO. - Car os mes •
Cl<i\'1s P;;"tlll1li - PSD.. . 1 Oliveira Prlmell'o Secretário. no exer- cimentO/! Igualli 8M da Faculdade Na.
n,ulleí nlPP - P'1'B. CloAnal'l;eu ver. nos me.smos têrmos c1.a c1cio da' PreslciêllC::l. C

B
i
r
O
a
l1,1l

1
'll. de Direito da Universidade dô

E:.g:u· bclmeider- PL. ~
H~llI'iq...e P"jl.llOllCelll - PT:B, proposlçiw qlle prorroga0 esyado de O SR, PRESIDENTE: , ,I 2." O~ protessôres llV1'e-docent,e~
1,L11~ CJllIpag<ioni- foRP. ~,lLjo. ésLe meu )Jl'o,'ieto deverIa P.5trll' H,á sõbre a mesa e, l'Ol! submeter a Idll mesm,a Faculdflde ~erlio,' aproveita·
N~stor .Jost ...:. PSD. em regime de tlJ'géncia pela slIa na- votos o seguinte ' dos nu quadro perUlanent.e do Minis-
Rl\ul p~lla - PL, tureza. elll Iace do que dispõe o artigo RJ~QUERIMEN1"Otérioda Educação e Cultura, com ven·
Uniria Machado - PTB 117 do Regullellto I:'~l'no. Requeiro 1\ V. EX." ch~pensl\ de ICimento.s iguols aos da Fllculdade Na"

I\"re' No t'nt.anto. procurando afastar ctú- Inter~tício e publi~acií.o, para ser vo- c10nal de Direito da Universidade do
J(:s; GuiomnJ'et - PSD, \'Idas e rep~lir qLlal",qUer discU&i(')es em tatia a red':Ição fmal do projeto dl) Brl1Bll.
0tiL.l1 paSSo.s - PTB. tbrno da matéria regImental. apresen- lei n.o 1.326, de 1953, § 3.° Os mais o!!ervldores da melltnl\

AIll:'pá: !?i à Mesa. lJa Sl?Â'lão matutina de S. 5" 13 de ,ianelro de 1956, Fllt:uldade como funcionários ou ex·
C"a;'acv Nunes - PSD. hoje, r~qUCl'lmentll de urgência, sUb:;- Tarso Dutra. tranumel'ários. conforme a categoria

Guaporé; crito por 54 5rs. Deputados, atend,m- O SR, PRESIDENTE: de cadaun1, serão aproveltad08 !lI)
J:JroqUim ao~1don - PSP. (107), c,a. en. consequênc.a ao vreceito re- OS 81'S. que aprovam queiram [I- quadro 'permanent,e do Ministério .:lo.

giment.al que exige éste '1110/'11111 para cal' como eo!'táo, (l'all~a>. Educação e cultura, com vencimenl.o~
ORDE:'1 DO DIA a apl'~ClUçã.o de l'equcm11entos. Aprovado. Igual" aos doe cargos semelhant.f'S dlt

O c:R fRESIDENT1> A~il1l. de acordo com ° artlgo 156 e Enl votação a seguinte Faculdade N"flclOnal ,de Direito da
...., . .seg'Ull1tes do Reg1l11:.'llta Interno, arl![lO, • • t Universidade do Bl'esll.

A, 11;",ta d~ p;'esenç;-:. a~~a ~ âompa - eS~ii questão de or:lcm para que Vossa Redação Fmal do ProJe o § 4.0 Aos professôre~ cat~dráticos, 11-
rli.:;,J1( ,1to ~e Q2,l ~ s.~: ,~pu'5l os .' _I Excelêncla, Imedlntamellte~ .submeta. o N 1.326.F de 1950 \ne-docelltes e fUnCtOllá~IOS efHIVO~.

\; ~I-S~ ploc.G,e. n H,t:lÇaO oa tna,e 'Te{juel',mentD de l1l'l.<éncl\1 a ap:'ectacao '. lnt€rlnos, ou extranumeral'los. contaT-
rIr. CO:1St~ nte da Orct€'nl cio Dl:!, \ do plenárIO desta Casa. ~os térmos Redaçáo filla.l do projeto n,o 1.326-E, 'se-é. pal'a tod08. os lir~lto:'l inclusl,:"

O ~R. RUI 8A~TCS: liO. Rel~imento, para os efeltOI; preco- de 1950. emendado pelo ~en~?o. quel apo.<e,n,tadOl'la. rilS}JOllibllldade e .adl~
81' Presidente. peço a palavra j)~l;j I nJzados na 110~sn LCJ Intel'l1l1. I federallza a Faculdade de ~uelto de clonais de maglstério ou de antlgui-

\
O SR, PRESIDENTE - O yequeri-I Nflel'ói e o Instlr.uto Eletrotecnlco ae dadc o tempo de servlç~ prestado du'

();:Jcm. ,menloD do nobre deputado nM PO.:le, Ito.jubá; subvenciona' aF8culdade de \ r;tnte a fase de in~peçao fe.de;'al, ~oso
O SR.. PRESIDEr:TE: \:; ~r submetIdo ao pl:mal'lO, p"ol'q~e se eJências Económlcas de Pelotas, no termos da Lei 11,° 394, de 10 ae ff've-

'lc:n a p::tlana o no uH, D-eputn:l<i. Irncontram em regIme de urgen::lll, Estado do 1'1.10 Grande do Sul. e a reil'o d~ 1937. sem pl'ejuizo do temptt
, T "'. ' (',rês proposições: uma, já Ulciuld.a na Faculdade de Olrl.'1to do Rio Gra.nde computal'el segun(io li legislação !e~

O SR. RUI SA~ O...,. I (.)l·'lem do Dla de hOJe e outras dl1:LS, do Norte, em Natal; e dá outras pro- deral. .
(r,Ui'li uma .qu~~W(J ele ordem). Idefe:'ldas pelo plenário, Os projet,.)s vidência!. § 5,0 osp:'ofessore~' e func!on{clo,g.
(S~'f)1 reVISrliJ ao orad.ol I • , ,. s~u;m n tt'anlllação reglmel1:al, O Congresso Naclol1<'\l decreta: , que. ao entrar \!sta lei em vigor. con-
S:, Prest..dente. pedi li p.lI,RVlli, !)\a \~lm, não é p:>SIm'eI atender a Vossa Art, 1.0 . F'icem federalizados. pala tlll't:tn. ~Io m!nol! 70 (setenta, Iln~

uma questao de ~l'd,em" ~.ll J:l.lJ"-r E.">celência. todos O~ efeitos legais.. os segUil1te~ de Idade, serao aposentados CQm OS
1l!l:'nt.:) no artigo 108,. paJaglllJo 6,", ao! " . estabeleclmentOll de Ensmo. Superlo~. vencimentol\ prop~l'cionals, .
E,'gimellto, DiZ o dlSpcSltlvo: ' Lembro. enc:etflnto, que seu ?lO~~t,O. I, A Faculdade de Dire1to de Nl- § 6.~ Os professores co.tedrá~lc_oS dO'>

"O projeto em re-g1l11e de U'l:- é con~xo com o que estabelece a P1"!: tcról que, mantIdtl a slla p'el'sona- Instituto Eletrot.écn1co de ItaluOà 5e~
l.rênc1asÓ recel.lerá emendas d.~ I rop;açao do estado de sitIo., Sm:ia OpOI- !idade juridica. gozará. quanto às dl- rão apl',~~eit,ados lloqulldl'O peJ'ma~
(;un-tlssão. do.s Lldel'(,-s da M:WJ1';a'i UUlo renOV35Se \:' Ex.- a PIOpOSIÇão retrizesgerai.s do ensmo superior, na nente do Mi1l1stério da. Educação e
<HI Minoria ou de Bloco PaJ'j;J,- '\' atl'a~'e,ê de enlenoa ao. projeto. Pare- forma da le1, dI! plena aUtol1Omia. 11<1· Cultura, cOllt.alldo-se o temPo do Il~r~
nWntal' oU da quarta parte da tu· me este o cammho ma,IS expedito, pOI.S mlnistrativa, didátir.a e finanCl!lra; viço para efeito de aposentadoI'ia, dlS-
wlldade ab.!ioluta da Câmara", V. E '." vISa as:;:egural' uma dass.a- Ir. o Instituto, Eletrotécnlco de Ita- ponibilldade e,gratifIcações ele maslS~ ,

A Mesa tem entenClido que esse ar- \ l'antlas estabeie~lda.s,na ConstltU1~ao Jubá que continuará sediadO na n\es- tériQ. .
tigo 151' Só se aplica ao projeto (:1.1 exclUlndo-a da lncldellcla na medl~a ma cidade, no Estado de MInas ,Ge- ,f 7.° Os mais empregados do m..,
re~lme 'ie urgénchl., deVldo li l'equ~l'l-I t:'XccpCIGnal do estaclo de sltlo. O:a, ral5 e conservará seu caractel'tstico mo Instituto l5eráo aproveItados, como
mellto submetido à Maioria. !..S pu- como estamos "ottJ1ldo f.l Pl'or;rogaça?" de especlaUdade no ensino deenge· extranumerários. em tabelas criadu..
po.sIÇ{Jt-.~ etn regime Cll' urgéncla, CJnlO na:ia mais opol'tun.tl do que V. Ex,. Slharla eletro-n1ecA.nlca, de que expedi- para êSl;e rim. pelo Poder txeeut1vo.
~tu, por exemplo. do estado de ~Itlo. por mel,o de emenoa. procurar o pro- rã diploma. na fOl'ma do regulamen- contando-se o tempo de serv\çl? J?arli
não elltãosuJeitas à regulament:lção nl.inclnmento da Casa, no sentIdo .de to. efeitos do art, 192 da Colls!ltUlÇão
do lU't.igO '158" IÜ," oie!' 'lU não a sua sug,estã,? E o § 1," Para efetivar-.!ie a federallzaç6.o Federal. .

Pergunto eu a V. Ex,Q; As emell.J1lS que ae me aIigura de econonlla pro- da Faculdade de Direito de Niterói f 8.0 serão expedidos pelas autol'i-
ao P!'Ojl'to do estado de si~ío poo.em, ctl\.Sual. , serAo incorporados 80 patrimônio na- à8des competentes OI! tltulos ~e provl
bel' assi,nada.s por qualquer DeputaCio ? \ ' O' SR, . JEFFERSON DE :\G~I..-\R cton.aI. independ,ente de, qua.lquer ln- lhento decol'1'entell ~e ap, roveltar,nenta.

. - Independentemente da lSugestao ae denlzaçAo mediante1nventà:tio e es- do pe.ssoal do InstItuto Eletrotecnico
I O SR. PRESIDENTE:. "V. Ex.a • SI', P:e.siáente, aollclto sU:J- crlturapúbllca,oli bens mó\'eis d.a de Itajubá conforme deter~ina élSte

A Mesa. já teve oportUnidade de di- 'I meta a M.es&, a plenário meu l'eque. Faculdade. bem como os prédlDl! nú- artigo. , .
:rimir a questão, ao lier\'otado o pt'O- l'lUlentu, algo tell!lft nm l'eglmtmtai meros 54 e 62' da rua Presidente !te- A~t, ~.o Apaculàadc de Dlrt'it,o de
.ieto original que d.ecretou o estado de unJa,das pl'opo~içoes em. regime de dreil'a. em Nlterói, Estado do Rio de NiteróI organlzBl'â e 8ubll1eterà à
.:;itio. Embora entenda não estar I'lgo- l1l'gencia, Ap. e.sclllârel. nao obstante, Janeiro. livres e dese~l\raçadoa de aprovação, do Ministério da E:dUCI\
ro.salllente adstrieo à prescl'lçâo do neste momento, emenda, no me8mo qualquer ônus, ção e cultura dentro em 3(1 <trinta)
Ilrtigo 158. julgou a MeSa que nennll- ~entiao. jUmanClo o avulso du Pl'O- I 2.0 O lnstituto Eletrotécnl~ l1edlas a contar da obrigatoriedade des
ma restrição de ordem regimental J~e posição anteríot', .~lilÍs, se V. Ex.- en~ Itajubé., incol'\Xlrlido~ ~dos l?s seuS ta Lei, o quadro do M\U pessoal ~llra
'Veda, r faculdade de apl1car éalle ClIS-/ l.oende q':le a nJatena e conexa. podera, bens mó\·eJs., imóveIs e dlrellOs ao a l'espectll's aprovação e aprovelta-
pOSftlVOSUll!Sld1ál'iamente. A medida ex-offICIO. determll1al: a inclUsão, em patrimõli;o nacional, Independellte de mento., ,
cO.'ltribuirá para que lUl proposições rmIVlr~u~e àe s~a Idel1tldade. , quaisquer indenizações, passa a Inte· Art. !l.- Ao!! taxas esool61'CS ~eVJdEl~
:reK,lme de urgência; de n,ature:;m ('!- Era o que aeseJ3va e.sclarecer, ,agra- grar o Ministério da E~ucaçào e. C,UI- pelO,s estUdantes. matriculado.s na Pa
peci31, tenham maior celendade na decelldo a V. Ex.". tura Diretoria de El1l51no SuperIor, e culdl1de de Dfrelto de Niterói consta
tramJ,ta,ç,Ao', objetJvo preclpuo do r::-\, O SR. PREsr.DE,NTE -.se V. Ex." conservará os bens lnal1en,ávels, Só po- rã<l de tabelas aprovadal\ pelo Minlol!~
gime de urgência, não se opõe. a Mew. onclará à Co· d.endo as sUIl.S rendaa ser apl1cadas terlo da Educaç&.o e Cultura e serão

• ' mi:;~ão de JusLlça. onàe ie deve en- em ampliação, desenvolvimento de recolhidas aos cot1'es da U111ão na re-
- O SR, RUI SANTOS - ~e1'doe-me Icontra.r, o projeto. a fim de que o pe~uisB.S ou cursos de aperfeiçollmen- partiçãQ. arrecadadol'a mais, próxima.
V.• Ex." Nào é um comentarlo à de- apl'ecie conJuntame11te com a propo- to ou exteru;ão, previamente aprova- Al·t. 6.0 Para atender tis C!espeea8
elôao da M~a, o q~e IiÓ poderia ser Isiçâo oriunda do Executivo e as em~n- dos pela Congregnçlo., deco1'l'en~es da federalização dn Fa..
feito amanha. Apllca-8e,.somente o das oferecidas até o encel'1'att\ellto da. Art. 2.0 Fioo.m InclUídas a Faculda- cul.clade de DU'eito de Niterói, flOO o
parágrafo 6,°. ou tO,do o artIgo! ao pl'O- \ VOtação, , de de Ciências Econômicas de Pelo- Podel' Executivo autorizado a abr1r o
jet,o naturalmente em urgêncla? O SR, JEFFERSON DE ,AGUIAR tll8, no Estado do Rio Gl'~ndtl,do Sul, neces.sÍlrio CJ'édlto ~pedal. Incluindo-

O SR. PRESIDENTE - A M~S;J, - Obrigado a V. Ex.". (MUlto bem). e a Faculdade de DIl'elto do Rio seo quantitat!vo para Mulsição de
km-se utlllzano ~e várias dISpOSlf!oes\, O SR PRESIDENTE' tJ1'anc1e do Norte. em Natal, com .. material permanente e de consumo.
oonstantes do artIgo 158, no que tange, ' , . ,Cr$ 2,500.000,00 (dOf.s milhões equ1- Art. 7." São criados no quncll'O
ao propÓoSito e ao objetivo da urgen- Vo.u dar ~o~heclmento ti. CaS(4 do nhentos ml1 cruzeiros) cada. entre o;; perl11anente do MinLstéJ'io da Eõuca~
cia, que, é a. maior celerJdade l1a· !legumte o1JcJo. e.stabelecimentosde ensino super10t ção e Cultura:
tram1tação da.'! proposições. elllbOra CN/l _ URGENTE - EM 16 subvencionados pela União., a) FacUldade de Direito de NJte-
nlioer.tenda .seja compulsória a obser- DE H.NEIRO DE 1956 Art. 3.0 FiCa. a:s.segurado oap.o· r6i: 22 (Vinte e dois) ca1'gos de pro-
vli.nc!a estrita dessas df.sposlç6e.s, 5ellhor .presidente: ve1tanlento no aer"lço federal, a partir lessor catedrlÍtico'.- padrão O;' .

E' o que tinha a Informar a V. Ex,a Te21ho a honra de comunicar a da Vigência desLa lei, nas condições b) Instituto Eletl'otécnlco de ItajU
O 8R JEFFERSON DE AGUIAR' Vossa. Excelência que, atendendo 11 estabelecida! nos part\grafos dêsta ar· bá: 25 (vinte e. C!J1CO) cl\r~os de pr(l-

• ' , ' • C(ue se acha enl CU1'~0 l1a càmaraàos Ugo, do pessoal dos se!!ulnte~ esta- !esaor catedrátlco - paClrao O:
51' . Presidente, peço a palavra pela Deputados matéria pertinente à or- bele-cimentos: . , ... c) Funções gratificadas (Facllldnlle

ordem. dem pública, Que exige urgente pro- I, Faculdade ae Direito e, NUe- de J:?it'eito de Niterói e Instituto Ele-
O SR. PRESIDENTE: nunci(lmento das duas Casas do Con- 1'61' , . trotecnico de Itajubâ):
Tem a palavra o nobre Deputado. llresso Nacional, resolvi tra.nsfer1r. ,IÍ. In~tJtuto Eletrotécnlcc de Ita-' I - dIretor - ro-3:
O SR, JEFFERSON DE AGUIAR: para dataJlque.serão oportunamente jubâ, . . II - sem'etário - FQ-S; #

.<Para U71t(l questão de ordem), Imarcauas. as sessões conjuntas oon- t 1,0 Os pf.OfeSsõres, cat~\..,át1oos <.!a III - chefe de pOI·taria. FQ-7.
(Sem revisão do orador). , vocadas para os dias 17 e 19 do cor- Faculdade de Direito de Niterói sel'ao Parág1'Q!0 \\I11co. AI; funçôe.s g;at.
Sr. Presidente. apresentei pro.1eto1rente, destinade.sàapreclação de ve- Ilproveltados no quadro permanente flcadas de ,que tratam 08 itens 1, II

de 11.'1, sob número 947. Que restabele::e\t.os presidenciais, , ' do Mintstério da Educaçâo e Cultura. e In da letra c dêste al'Ugo podem
a vigência do parágrafo 5,0 do artigo 2. Rogo se digne Vossa )::xcelência com venclmentosig~al,s aos da Fncul~ 6~r exercidas por extranumerários.
141 ,da Cemstituição, Federal, o que Ide dar conhecimento dessa comunjca- dad.e Nacional de DIreIto da universJ- Art. 8.0 PAra ntc!1dcr àS desrx;sn.lt
.~portn, iniludivelmente,na !uprC$- .ção ~ C~arEl tlo"'~P.\~t~QO~,.,"'-'~à~ qQ~Il~I,L;" --_.- '~~~..9H~1l.tsª t!g i.Wi..U4sl_l~'" _

'Hi......
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tA lei, no exel'c!clo de 1955, fica aberto d/mentos: em pI'imeu'o lugar." 1m· Lott é um grande pl'ofel;6Ol' de Dlrel~o, tempo que, natul'lilmente, H'ria l-oIitl.
~ c.l'ecll~ ~bpeelal de Cr$ a.4~IL:.!OO,.OO I1 pedimellto de um pl'esldente e.~ exer· t6se Deputado, entretllnto. não quer pulado na .serltcnç&. que fósse contra.
~1J'es rnllhQeIl, quatrocentcs e tl'111t.. e cício; em segundo, o Impediment.o de confessar que o General Teixeira Lott, S. Ex," decretada,
olw mil e duz"ntiOs Cruz,Cll'OS) .~e~l(lO um efetivo' em terceiro o constran- d d f i O R C
Cl'$ 2,1;20.000,r-:> (doioS milhões qui- gimento ~b que vive ~ Vlce-PreoSi. :: cc:nt~a~~r~~nto, oi ex mio chefe com ~~. lei~f;~lnai~r~~a p;js~ acôrdo
~~entos e ~lnte mli cl'uzelr~) para dente do senado; e, pOr último, o im· O 8R. RAIMUNDO PADILHA _ O SR. RAIMUNDOPADILHA _
pe&<Jal pellllltllente, Cr$ 32.400,00 pedimento em que se encontra a pró . .obrigado a V. Exa., poI'que vem EVidentemente, não está no nosso
(trinta e dois ml! e quatrocentos cru· pria Justiça brRsileira, coadjuvar na elaboraçilo da biografia propósitc" nem constitUI matÉria de
l\Iell'o~) .pal'lI. funções gracltlCadas, Cr$ Vivemos, por coruseguinte, sob osig· do (leneral Teixeira Lott, Acredita- nessa discUI'I5O, acompa.nharmos a
47b.800,<l0 (quatrocentos e seventa c ao dos impedimentos e, aos poucos se t110ll qUe os póstel'os vão ficar edifica. onda de Ódio que, por\'€l.tura, tenha
ClnCO n

1
111 e oitocer:to,scruzeiros.1 para vai levantando o véu que encob:'e êsta dOi, quando souberem do lldminiculo sUllcitado o General LoU. A nossa

pellsoa excranumel ál ia e •.. ··••· ••.. 1mllgnffica e e.splendida realldade pc- li V E t "I b . d tlt ti . - 'b ' . á01'$ 410,000,00 (quatrocentoll e dez mil Utlca. . q,.e ... xa,. rOUxe .. e a 01'11.91\0 a a ue n,ao e em a que se diZia. h.
cruzeiros I paru material. . Hlsto:la Polltica de nosso PaIs. . poucos dias nesta ~asa e se repetJU

Art, 9.0 Para atendel' às de.spesas Já. no die. 21, aquelas tropas quo PaI outro lado, Sr., ~eputlJ.do, rendo Isem nenhuma o~.gll1alld!l~e,;segund.o
õeeo.nemes da tedel'allzação da F.acUl- vinham descendo. da Vila MIlitar, co- daqui ao General TeIxeira L~tt, as. n. qual seríamos. homens 1]1ConfOI-.
d ... ue de Direito ele Niterói, fica o po- meçavam a verifH:~t' que não Se tra- min~as _homena.gens: Em pt'unelro ma~os, ,
der Executivo autorizado a abril' i>elo tava, como de InicIO pensavaml.ls, dI! Ilugal, nao se dIscutiU a c~pacldade Amda I€Centemc.11te, ontem, se não
Mmi~tério da Educação e Cultt.il'~, (J ~ufocar um movimento comunista, Imilitar de 8. Exa., aliás. tao ?abal-I me. el:gano, um Ilustre ln(;mbro da
:rrédit<! especial de Cr$ 5.!;i7'i.400,tKl como se propalava, Nã? se trawva de mente demonstrada naqu~le mO.V1l11en- Mmol'la dfl Casa, o Sr. Deputado
(Cll1Cu llluhoe~, belsoeentus e setenta ti enfrentar uma rC\'oluçao pop~.ar que I to de tr~Plls e nesse esforço diuturno Jefferson.~e AgUIar, .a.pr~.;entou emen
,\;ett mil e quatrocentos cruzeIros) llJS- estava na rua. Já alguns ofIcIaIs. dn I que S. EXa. reahzR, n9 sentido de da de ~Iande opoltumdade, com a
.t;im dl~crimlllado' Exército se sentiam mai.s elucldados manter R ordem do retorno! Agora. qual estamos de plcnissimo acórdo....

Pess~al pel'tttanente ;... .,...... .... acêrca do sentido daquele f.amoso mo- quanto ao hom~m público, ao polftlco dese,tanda qUe se restabelecesse o § ,
Cr$ 5,211, 4{)(},OO (cinco milhões, duo v~el?to de resta1l7~çao das \lberdade~ propriamente dito, - como sabe V. 5,° do Art. 141, ou seja, que se reas
zentos e onze mil e quatrocentooS cru- sOI-dlsan{.democratlca~,E os dtas fo- Exa., $r. Deputado, meu prezado segtlraFlle a llberdade de pensamento.
Zoeiras) . ram .passando, E a Nação começou a.mi~, Vltorino Correia - ° General Conclui, todavia, na SUa justificativa.

Mate~ial - cr$ 400.000,00 (quatl'o- a ~e esclarecel' cada vez mais, Já ve· I T~ixeira Lott incide precisamente no com a reiteração daqueles mesmos,
~elttos mil crut,elrosJ riflcllmos que o si~io, além de el1ml- ralo da crítica, está sob a nossa cri- termos. porque 5eriamos nós - assim,

Funções gratif1ca1i~t\ _ .......•••. nar aoS possl\)ilid~de.s de exercício nol'· tica, é por ,nós focalizado porque aca- aliás. diz o bl'llhantissimo. Colega
Cr$ 6ti 000 00 (sessenta e seis mil c"u- mal de uma magistratura que a Cano· bou de dirigir um movimento de re- Jefferson de Aguial' - ineonformados.
zeirosJ: ' , -titulçáo d.eferLua ~ois elninentes Qra· beldla, de Insurl'eiçlio, objeto de nosso Ora, precisamente o que náo somos

sl1ell'oa, lundl\ roo.l1zou a maravilha de exame, tanto assim que estamos es- é Inconformados. O têrmo não é:
Al't. 10. Até :l. expedição do regu- llrrolhar, pOr praZoO nâo determinado, tudando o estado de sitio. E' maté- bem êste, O Inconformado seria aquê

lamento pl'ÓP1'io, dentro em 180 (cen· a Suprema Córte de Justiça do PaLa. ria. 9Ôbl'e a qual temos que nos manl- le individuo que desejassealgnmo.
to e oitoentüj dias, pelo Poder Exe· E R&,ora ficamos conhecendo, pela pa. festar e não poderemos fazê-lo, evi- coisa de que outro se houves8e apro
culivo, o Institub\l Eletrotécnico de lavra de alguns juizes independent~, dentemente , sem determinados ante-j prlado, devida ou indéblt.I.mente.
Itujubá, reger-se-ti peio regulamento que o regime sob o qual vivemos an· ce.dentes hist:>l'icos que estão sob as .tsse seria o inconformado. E' quase
cle_engenharilL aprovado pelo Decreto liustiadamen~e,é ,da mais autêntica e nOll8as vi~tfls, Dé2ses antecedentes sempre atitude condenável, do ponto
D.o 20,865, de 28 de dezembro de 1931, cOllSum~da I~egalidade, E' tão ilegal históricos emel'ge. em pl'hneiro plano, de vista do espírito, da inteligência
{idotadfj, ll. tabela a que se refere o êste regune, e tão gr:;, vemente mutila- a personalidade do Sr. General Tei- e da moralidade pessoal.
DeCl'eto n.· 22.784, de ao àe maio de ao, é tâo gravemente subvert1~o nas ~elra Lott, e. lá'" muito no fundo. mui- . . '<t. "
~933. suas própria/:l baA~ moro.is, .senao nrlS to submerso, muitei nos bastidores o O .homem, que exelce pollcH~mento

Art. 11. Para ocorrer no exel'ciclo seus fundament,os jurídicos, que o nono eminente Vice·Presidente do Senado, lntel'lol', é- preci.~ae11te o que nüo 11.11
cle 1955 iI. despe.sa prevUita no art. 2.\', rado e eminente Mlnistl'o Nel.~on no exercício da Vlce.Presidêncla da menta êsses ressentimentos, que cons
é Cf Podei' Executivo autorizado a Hungria, no seu cintilante e, ao mes. :República. tttui - como sabe V. Exa. - ~até
abl'lr, pelo Ministério da Educação e mo tempo, cociso voto, qlte vimos O Sr. Hetfor Filho _ Permite V. ria de indagaçilo até de Mannhelme
CUltura, o CI'édito ·espeÓil\l de .•.•••.. conbecer há-poucos dias sU&ere nada Btia um aparte? de todos os pensadores modernos,
Cl'$ 5.000.000,00 (cinco milhões de menos que a anistia para o 81' ~ne.·' quando estudam a própria teoria do
cruzeh'os). ral Teixeira Latt e é o que a 'trlbunll O SR, RAIMUNDO PADILHA - res~ntlmento, matél'la de psicologia

Art. 12, Esta lei entrar" em vigor parlamentar vem hoje fazer por meu Com todo o pl·ll~er. . social.. .
na data de sua pUblicaçáo, revogadaa modesto-órgão, Ou seja. pedir all1.~till O Sr .Heitor Filho - Nobre Depu· Náo.-.é-dlSsO que estamos tratando.
as dlllpotilçCJes em contrário. para o sr. General Teixeira Lott tallo, V. Exa. vem fazendo, Nm rll- Aqui não é academia de estUdo para· ...
, ,COmissão de Redação, em 16 lie ja.. O Sr. B4/f1.el Correia ~ V. Ex.,' vai 1'0 brilhantismo. a hil!tórla dos Impe.. apreciarmos slsteml1l e escolas. Res-
neiro de 1956. - Virginio Santa Roaa, apresentar projeto? cUmentos. Queria eu que V. Exa, re· sentido é aquéle que deseja 'aquilo que
Pl'esidente em exercicio. -Abgua, O SR. RAIMU~"DO PADILHA _ montalSe às orlge118 chegasee ao 24 de um homem conquietou ao outro precl
Bastos, Relator. - Cardoso. de Mene- E' o de que est<lu cogitando neste a,6IOO, ao primeiro grande impedi- pitadamente. 1l:sses atentados mellqul-.,
~es. - Ernani Satiro. . momento. . mento QUe gerou os dema13. tsse n110s são mal inspIrados. Nós somos,
. O SR. PRESIDENTE: O Sr. Rafael Correia - Terei mui- o primeU'o repe.ro. O segundo reparo portanto, malll do que lnconformados.

Os $1'1. que aprovam quell'f!!ll ti- ta honra em subo'lcreve·lo. é o. seguinte: V. Exa. invoca voto somos revoltados.
cal' como estio. (Pausa). O 8R.RAIMUNDO PADILH.~ _ brilhantfuimo do Ministro Nelson Como se definiria a posição da re-

Aprovado. O Genel'al Teixeira Lott, sem dúvida HW1gria. Devo dizer a. V. Exa. que volta em face da realidade brasileira?
Vai à sanção. algwna, é um homem de futuro neste o voto do Ministro Nelson Hungria A pO!llção do revoltado é a do indivf-

DiBCUB840 única do Projeto 11011- P1tf.!J e nlo podemos deixá-lo à mar- proterido no Supremo Tribunal Fe- duo l\ quem foi arrebatado, não um
mero 950, de 1956, que dispõe sa· gem da vida pública brasileira. Sle crel'a.l, órgio de delibe.rR.ção coletiva, lugar, uma comISllã.o. uma propina,
brea prorrogaç40 e t!jgéncia do que i' se mostrou tão fecundo e de nio representou, contudo, a expressão é a do Individuo de quem foi arreba
E8t4do <fe Sftio em todo o terrttó· tG.manha imaginEçAo, envolvido que da. .malol1a. O votO daquele MInistro, tado um principio. um direito, Não
rio nacional. (Urgente em virtude foi nesses sucesso,$! brllhantiasimo revelador da elevada se me tirou a minha funcão legisla-
do di8posto 110. art. 117, II. do Be. O Sr. Rafaet Correia -Foi uma cultura de S. Exa. nAocoincidem Uva: não .sofl'i, direta ou indlrt'tn-
gimento Interno). . revelação. com a exegese dada à espécie. atra· mente, no meu b6lso, nem nos meus

O SR. PRESIDENTE: O SR. RAIMUNOO PADILHA _ vés do julgamento pI'oferido pelo Su· bens privados, nem no meu patriJnõ-
Tem a palavra o sr. Raimundo pa... De tato, uma revelaç~o. Como sabe premo Tribunal Federal. nio pal·ticular. Sofri muito mais. oU

dilha. ' trabalbar o melo civil e manipulá-lo O SR. RAIMUNDO PADILHA - sofremos muito mais, ma8 foi na sub-
O SR. RAYMUNDO PADILHA: cOm tão alta e eficiente sabedoria! Muito obrigado a V, Exa. tl'aç~,o I5Oturl1a e noturna de determl-

Sr. Pl'esidente, 81'S. DePutados, e.s-, O Sr. Vitorino Correia - V. Exa. Quem sou eu para discutir os votos nados prlncipios juridicos e morais
tamo! alnoa uma vez convocados pel~lite um aparte? . doa sábios das Escrituras? Numa que constituem o alicerce de uma
pelo eminente Vlce-Preaidente do se· O SR. RAIMUNDOPADILHA - controvérsia que se estabeleça entre sociedade civilizada. Por isso não so
nado no exerclclo comllulsório da pre. Com todo o prazer. jW'istas 8into.~me inteiramente deslo- mes inconformados: somos mais do
llidência da. República, Sr. Nereu Ra.. O Sr, Vi/orino Correm - V. Exa. cado. Trata-se aqui de ma solucáo. qUe isl5O. somos revoltados, ou~eyolu
mos, a tratar novamente desta ma. é um dos Deputados aqui nesta Cà· não pol!tica. mas juridlca, proposta cionários. como V, Exas. quell"am,
térla que constitui nada menos. que mara que nunca deixaram de l·eco· pelo eminente jurista Nelson Hl1t.lA'l'la, e a' atitude de revolta é uma atitude
n. supressão de algumas gal'antias ('8· nhecer nas Fôrças Armadas o valor no sentido de anistiar o Gener.!I Tei· que obriga a obediência e o respeito ,
llenciafs à. vida do homem e da cole- dos seus chefes! Da bôea de V..Ex.- xeira Lott, , a certo númel'o de idéias. O revoltado
t,lvidnde bl'allileirlUl. muitas vêzes tive o prazer de ouvll' O 'Sr. Vitorino Corl'eia - Que fêz ,ficaria no campo puramente da ação

O papel da oposIção tinha ·de t!er, as melhores refel'ências ao Genel'al S. Exa. para ser anistiado? material, ao passo que o revoluclonál'Ío
obvillmente. o de suscitar neste deb~te. Teixeira Lott. Evidentemente,' não O SR, RAIMUNDO PADILHA - é aquele homem que procura a reali
~ apreseDtação ela -soma, talHo quan~ ouvi isto depois dos últimos aconte· Quem está falando é o Ministl'o Nel- zaçllo das idéias na experiência 11is
to possivel fundamentada, de ~t:.s ar- cimentos Sr. Deputado, seria pre- S011 Hung'rla pela minha bOca, o qual. tórica.tl:sse é o rcvolucioná.rio. Em
gument06, no sentido deexpl(J1'sr d,e ciso se fizesse o seguinte: separar a alegando não poder apreciar o habeas conseqüência, com.eçamos a Palrar
boa·fé, o estado de elmirioo que, irra. personalidade do militar da sua atUa· Corpus impetrado pelo Sr. Café Filho. num plano mais alto. ao interpretar
çns a DeUll, já se oom'cça e. obServar ção polfticn. Ninguém, nesta Câmara. féz a declaração de que estamos den· êsse fenOmeno particular e concl'eto
em setores respeitáveis da Maiol'ia est! à. altura de fazer crítica' à atu~- trode um regime da nia1s autêntica da l'ealidade brasileira, para. deixar
desta Cua. 1;10 ou à capacidade m11itar dêsse ilegalidade. mos o 81'. General Lott.:nãoem boa

Efetivamente, entre o 11 de nQvem· Uustl'e brasileiro, que é o General Tei· Só haveria um meio de o Tribunal situação moral, mas em boa situação
bro e 16 de janeiro alguma' coisa nes.. xeirn Lott.· se . l11anifestar. Seria precisamente' sentimental. Estou aqui construindo
te pais Se passou" que cOlUitltui pal'a _. O. SR. RAIMUNDO PADILHA - aquêle em que, restabelecida a ordem um estado de sentimentos em favor
todos nós um,a grllvissllna experlêncla, Obrigado ri V. Exa. constitucional, mercê de llm 111o\'i- do sr. Genel'alTeixeirll Lott.
Verifica-se, de inicio, que o eatado, pi. O Sr. Vitor(no Correia -A atua· mento similar àquele de que nos deu O sr. Jefferson de Aguiar - Senhor
torescamente chamlldode tnovimen· ção pol1tica-deS, Exa., naturalmen- exemplo, tão sàbiamente, o Gencral Deputado Raimundo Padllha, c\'iden
to ~e retôrp.o aos quadros constitucio. te desagradou a uma boa parte desta Lott, pudéssemos. amanhã, restaura· temente, inconformado, sob o panto'
nalS, objetlvava, nada menos, que es., Câmara, ou melhor, a União De· da e reintegrada a ordem constitucio- de vista da teorética jUl'idicl\, nlío
tabelecel' UIU primado do que se. de-mocrática Nacional. Ainda hoje. tive nal, examinar a posição de. S .. Exa" consoa com a expressão· psíquica 0\1

Jl'omin.a. rá ,na.. ' hlstól'i~ do DI.reito.. Pú·' opo.... rtun.. ida.de de ouvir, de Deput.ado q~e, ao liU.e imagino,. não terIa longe- PSIC01.ógica qu.e. ·.V. Exa. focaUzo.u nes-
~l·~~p:.lr~'i 1f3tn~:~_~s .i~~ .W4!~ ~. !lU Q .Q.e~l'~nm_~~ J!lY\ ~~~Rll~ol· lqpcC.1~ ~!~ l!lstan~. a~m Q.Yvi~~, ,sob o·l>Onto ,

, , ...
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de vista processual, inconformado é Ora, é, ~m sll.Crifício que o General] cularn1ente os do Exército - ouvem é meu propósito diminuir, perante ~
aquele que não se ajusta, não se ~ott esta l1l1pondo aos seus soldados, cum tristezlt acusações à figura do conceito público, fi figura do condell~
submete, não se subordina ao que foi esse enfraquecImento progressivo que General Lott, porque, sem dúvida, é tável da República, Sr. General Tel~
decidido. ao que foi julgado, em vil'- contemplamos cada dia. Imaginem S, Exa. padráo de honra e glória elas .xeira Lott, Imaginava que um hom!lm
tUde de fatos ocorridos anteriormente, que S, EXIl. está acima do Bem e do Fôrças Armadas do Brasil! <Palmas) público que stulpende as garantias
O mconformado é aquêle que recor- MaL .S, Exa. jápóde dizer, em duas Conheço S. Exa" desde Cadete· da constituclonais. que se locupleta dflS
re para a instância superior,. é aquê. o~ tres palavras lacól1lcas, em Exposi- Escola Militar, quando foi meu ins- funções para as qU,a!s foi nomeado por
le que luta· por uma idéia ou por um ÇllQ end2reçada ao Vlce-Fl'esldente do trutor. um presidente leglt1lno e o depõe em
direito, é aquêleque não se confor.- Senado, no exercicio eventual daPre- T1'llbalhei com S, E:<.R em dlvel'- seguida, êsse homem incide em nossa
ma ante quaisquer situações que se sid~llcin da República, quealg·o Ile .'las .opol'tunidades, na EScola Militar, critica. Desde que não faltemos aOI\
lne impuserem, por circunstàncias de esta passando. S. Exa, vive no mun- na de Aperfeiçoamento de Oficiais, nosso~ deveres de cortesia reciproca e
volição própl'ia oU em razáo de Um do da alegoria, da emblemática ou dI\. na Escola de Estado Maior e na 2," ]'espclto àquêles postulados essenciais
psiquismo qUe não cabe aqui indngm' metafísica. Alguma coisa existe no ~gião :Militar. ll: homem de bem, a uma vida de gente civllizada,evi~
ou analisar, V .Exa. cOl1hece beni aF' e então S. Exa. não procura Sll- que soube se impôr à custa de tra- dentemente o SI', General Lott, sem
um estudo especialíssimo e interes- tlsfazer à l1ntul'al curiosidade do fun- balho honesto, inteligêl1cia e compe- embargo da defesa calol'osa que há
sante de Chlovellda, em Diritto Pro- donário que exerce a Pl'esidêncla da têncla pl'ofis.sional. Não se trata de pouco lhe foi feita de maneira tão
cessuale Civile. em qUe está e?,pres- República. O SI', Nel'eu Ramos, ape- um aproveitador de um movimento estentól'ica, S. Ex.· para nós COtnC~
samente demonstrado COlllo se colo- sal' da sua cataduJ'a. tem a curioslda- mllita.r, como se declarou aqui ago- teu um ~tentado politico, e desta nOI!l~
Cllm os agentes na órbita processual, de bem humana, Desejaria sabel' o ra. Foi apanhado, numa situação lia posiçao. ~ão nOll evadim08, multI)
perante as lides forenses. E quando que se está passando no Sl'l1sil. Mas cl'ltlcn, para chefiar o Exérclt'.l em pelo contro.rlo :'.
me referi a inconformado, o.dvogado isso não é matéria pal'a o Sl'. Nereu momento de crise, para a pasta da I O Sr. JoaquzTIZ Rondon - AtentlJ,~
que sou. humilde. da provincia,... Ramos, absolutamente. E' matéria guerra, n.aquela situação. seria ne· do polltlco foi o cometido em 1931

) •

.. , O SR, RAIMUNDO PADILHA - da órbita nulitar; é matéria de coma- c~sá.rio um chefe mll1tal' à altUra. O SR. RAIMUNDO PADILHA -
Brilhante, bu1açl0 entre generaIs. Nem o Mi~ por 1s.so o ar. Presidente da Repú·l~atamente; V, Ex.- tem ttida 11. rl1~

O Sr, Jefferson 4~ Aguiar - ".evi- nistro da Justiça., l1em o Pl"es.idente bliea designou.o sr. General Te1x'!l- zao, elItou de acór.do com o nobre co~
dentemente aludia àquela situação de da República podem penetrar naquele r.i Lott, que não era polltioe, não ti- lega ,Foi o pode,!' da fôrça.
fato ocorrida e demonstrada, inclusi- templo de Apolo; naquele instante os nha ambiçôes e bastante conhecido (O Sr. JoaqUIm Rondon dá um
VI!. neste plenAl'io, em que mlútos oráculoa estão senào con8ultados ape- como milItaI' de alto conceito no seio aparte) ..
nAo se conformavam não só com a nas por individuos bem fardados e da tropa. O General Teixeira Lott, O SR. RAIMUNDO PAOILHA 
vitót'iado Sr. JuscellnoKubitscheck com as estréIas do generalato. Um Quando cursou a EScola Superior de VOIl concluir. Respondendo ao tran~
de OUveh'a, como também com a ai- pobl'e paisano, como o Sr. Nereu Ra- Guerra, na França, foi classificado qul~o apa~~ do meu eminente colelll\.
tuaçãoo de fato e política vigorante mos nào poàe evidentemente pe_ como prImeiro aluno, dentre eatran- (RISO), dll'ln a S, Ex. a que, evtden·
no Pak Portanto, não infringi 11, netr2.r ·ne.sses aitos segred08 d~ EI- getros. 'rambém aqui em noa.!os ~- t!!mente, todo.s os mO'fimentoa lIe le~
norma ética... tado em que desempenha o papel de tabeleclmentos de ensino - desde o githnam quando VitOfl080S. Amanhã,

O SR. RAIMUNOO PADILHA _ sace;dot~a, S. EXa. o Executor do colégIo Militar - ,manteve sempre a iO Ge~eral ~tt pode ser, é veJ'dade,
De forma nenhuma. . estado de sítio' sua poaiçio de primeiro aluno: tenl!Q nves~ld? aUM de uma daqu.elaa grau·

O Sr. Jefferson de Aguiar _ o ••não Ora estasltuaçáo é pelo menos merecido as 11lelhorea referências da des. Inl!llrnlu Que o Senado romano
tl'ansgl'edl qualquer deliberação que íl'reguiar, e acompanho também· ~ Miaslo Militar Francesa. . c~;itumava conceder. aos Qenel'ala vl~
pude8lle atingir a. personalidade de SI', Nereu Ramos, com a maiol' sim- O ,SR. RAIMUNDO PADILRA t 0608. se ,êsse General se chama
V. Elta.' ou de outros ilustres pares. patia no seu calvário no seu cons- Qu«ma desculpar-me, mas .sou obrl- Oto e é denotado POI' Vitélio, 110S
Refiro-me, . também, aQui. para de- tl'SngiJilento ~ gado a 'interromper o discurso de campol! da Gália, com tMa a sua
rl1onatl':l1' a perfeição da explicação Imagine V Exa também que não V. Ex,·, porque tenho apenas el:lco glória, o senado romano Jhe retira
do termo, na jUstificaçiiQ do meu é diferente' ~ posIção do SI' Minta- minutos para conclUir minha I3r8. 4 flmediatame.nte as Instgnias e tl'1lns~
P

. i d S·l P' , .. . çAo. ' ere a Vltelto. Imagine V, Excélên~
rojeto. a un13 pag na e I ac m- tio da Justiça, nO&So honrado colega O Sr. JotZquim, Rondon _ Pel'm!-' ela: Vitelio' plWlOU a receber tMu

to, nos j)l'ódomos do seu livro "Re,- Menez~s Pimentel, pelo qual tenho ta-me apenas encerrar 8IIS11 ligeira l\l! honra.s do senado romano pOl'que
curso de Revista" ,onde bem as.slnala t.õda sl~'l1patla pessoal e ao qual me digreaAo a reapei~ da pessoa do Ge- foi vitorio.so, mEU! êSse mesmo Vltélio
a procedência e a peculiaridade do liga. alem da situação de conterrlneo, neral Teixeira Lott confesso ue é pOr a8llim dizer pOlI. em rUina o T~
têrmo, porque nas lides. ninguém se aquela afeição n:Ulto pal'ticularque com pesar que tenho· ouvido Qnl'Sts BOUl'O romano· Só porque comia T.lui.
c.Jnforma em ser o vencido, se estabelece entt~ yelhos amigo~. .. Casa certas cI'ltlcas injustas à f1gu~ to. (Riso) - um Flllstaff latino _.

O SR. Rft.-IMlJNDO P,\DILHA Pois o ncbl'e Mllllstro dsJustlça é ra de S.Ex,a, imagine V. Ex,a que, com oTesou~
Muito grato a V. EXll, Já se \o°ê que por. igual uma entidade estranha aos O Sr. RafaelCorr~a - V. EXee. 1'0 de Roma na!! mãos. evideritemen~

, a Cà.mara sõ tinha a lucrar com' esta estlanhos acontecimentos que 840 um lêl1cla está-se referindo a· uma de- te Vitél10 tinha de arruinar a Nll~li"
provocllç:l0 tão cordial· que acabo de tant~ esotel'icamente trazidos ao co- claração minha? E, então, surge quem? Vespaatano.
fazer, nheclmento desta Casa. Nenhum fato O Sr. Joaquim Rondon _ Vossa que, ao sair da Terra santa• .ao sair

O sr. JCf;erson de Aguial' _ E' co~ereto. Tudo abstrato. Há alguma Ex.a declarou que o General Tejxêi~ da Asia Menor, investindo sôbt'e RO~
bondade de V, Exa. cClsa no ar, , ,ra Lott havia sido beneficiáriO do ma, imediatamente recebeu do se~

O Sr. Rajael Correia -O ilustre O S1'o Deputado Medeiros Neto diZ: movimento de 24 de agósto; Sua nado as insígnias do vitori08O e fêl1
Deputado, pelo Paraná, SI'. Heitor exi~tem focos: Há ~?COs e. não se Ele.a foi convidado, naturalmente, as grandes reformas que V. Excelêtl~
FilllO disse hà peuco li V, Elta. que aplicaurp. ~o antiblotico,. ~u, pelo para assumir a pasta da Guerra, na~ eJa conhece peio sub6tantlvo comum
o- primeiro impedimento se realizou a menos, 11ao. e efic~zo antlblót,ico do Quele. momento critico. que êsse nome implica. .
"4 de a"õsto e que portanto ·0 que estado de Sitio. Nao há possibilidade O Sr. Rafael Corrêa -. Declarei OS· FI cf
tem oco;rido desde~ntão é u~la con- de s~. extel'!111nal' o. foco. O. estado que S, Ex.· foi beneficiál'io político· Devut:cio ~;~ 's~e C.!:,'tha - Senhor
seqüênc:a dos fatos que determinal'am' de SltlO esta em açao e o foco per- de um acontecinlcnto polltico da nha sido'desi 'n;do ainda que t?~
a queda do SI', Getúlio Vargas, Que- dur~. '.' maior importância. E, tanto, ~ssim mim _ é m;sl;lo oe~a uCadC\ra prlt.ll
ro entã:> que fique consig·nado. se .Nao obstante, conc1u!rll.o V. Exa..~.. que passou, de General do Elet"rc\to o meu estado de sa' .e. lugar, po:s
v. E:<a. permiti-lo. no seu disC\lrsO n!10 é de ~1olde a re~lgol'ar !1 auto- a Chefe. do Exército, como Ministro te sequer residir aU~~s~~~, me p,emu: .
e nos anais drsta Casa qUe o Genel'r,l rldade 11101al ~o p,odel Executlv~ l1e~ da. GuerIa. . Ito, quero ~izeJ' a V Ex a ~~tle~an
Teixeira Lott foi um dos principais t~mpouco de 1efolçara nossa sl~Pa- O Sr, Joaquim Rondon - Mns Sua nhor General T' j, .•q o Se~

, " I fi" d _ tia eo nosso respeito pelas autorlda-. Ex,a estava em condições. de ex":. I . d elxe la, Lot. !Jade ser,
~~~;~~::VJ~~2: d~!'~~ô~tl~C~~S195<1. mo de moral. do Poder Executivo. nem ·cer a função de Ministro da Guerr'a, ;iÇãeo

ve
s~~ me::no, critlc~~O pl'la opa·.

O SR. RAIMUNDO PADILHA _ t~mpot1co de reforçar ~ nossa sll1~pa~ . O. Sr. Rafae.! Corrêa - S, Exce. direito,q MJ
s
3ev~0 I exe.• (.Íc~o do. ~ell

Realmp.ntl', o General Teixeira Lott tla e ~ .no~so respeito pelas autorld~- ienCHt ~ico~ solldário com o presidell- EX.": ês~ Gp.llel'ul ~fOlnH11 a yo..sa
l'eaUzou a sua fortuna p::litica !itra- I des nll11~al€S que falam .11 est~ Ca- te. cafe Filho e todos os elementos Exército, de um nonleo

z
i1ib no selO da

vês do -:!4 de agósto.... data que dev'l mat:a ja .nesse tr:m enlgmátlco, e 1l1llital'~, que ~!etual'am O' movimen-to bem). Qualsquer desUfe~~~' ci MU1;
ser muito car,1 no seu calendário par- o~~,el1l, entao, votaçao maciça em ma- t.o de :-4 dea~osto. .• possa terg·l'angeado não lhe qn; iu
ticular, que há de ter entrado com tCllU preclsame.l~te que ~~volve o mal.s O SI, Joaqutllt R01~on ,- Nao es· as grandes vil'tudes de homem ~ ~
muit:J:' simpatia no seu calendário profundo lutelesse pol1tlco de cada tou dizendo que tenoa Sido contl'a soldado contra 'I I e .:Ii.
pelo fa~Orque os Deuses lheconce~ u.m individualmente e de cada Par- 81;1 E.'C," as.sutnlu. a ~asta ~a Guerl'~ ção, ate' hoje, põd~ ~el?1~v~tgt~:ct:l'güt
deram. Chamo, precisamente. a aten- tido coletlvame!'te. , e. virtude da sltu~çao. S, Excelên· ziamque êle em um· ouco l'u··D

>,
ção dos Srs D'putados p!r:'l o fato O Sr. JoaquI1Il ROlldon - Ilustte Cla nunca foi contlaa ConstitUição, na sua maneira de f P s.st~!·J

. d "'lle 11"0' est.~u aqui p:lra deV teto Depu. tado. ach3 que cOnstitui até nu- mas, ao revez, sempre procurou m"n- do. Pode belll s'er .u
ag

r, I
como

50 R.~
e..." ." da'c'I ·p'·oferit' ~par'e a b"ilI11111te tê-Ia pre.itirriado 01' to·d 'h' q e ass U1 seja. Ell~a posse ou a não-posse, as circunstân· a,' ~ •• o '. fes Jlillitul' o p os JS l. e· tl'etanto, é um homem· de \'ida Ul'll

elas quP. devem ou não rodeara In- disCUlSO de V. Elt9.". lnjustàs aces, que o apoinm contra as ~. oposição está no seu direito d~ ert~
vestidura do Sr .•Tuscelino Kubitschek. O SR. RAIMUNDO PADILHA - pessoa S us:;;,õ",eso2~es~~p~nze~ll SUil tlca. E 'quero dizer que ali naquell\
Esta matéria foi hoje. aQui, objeto de V. Exa. muito me honra. nladrugadà d~' d een, o na cadeira, estarel sempre' re50lvldo· !t
fulgurante di~curso d? eminente cole- O Sr, Joaquilll Rondon - " .mas, assumlr novame~te : n~;am~lo·etl\~.11 amparar os direitos da oposl,~ã3, 80/>
sa 51' . Mário Mal'tms, que trouxe como militar ..,... esta qualidade não ra numa situa ~ d P'i a ue;. pena de não estarmos, de out:'afor~
esta. Cà.llara em suspenso dUN,nte poderei perder - sinto-me profunda- fOss~ talVez oJ~~ f~~.S:· sft~ n~o J.lla, em ipleno regime demoflraticu quo
6!l mIllutos, A mi~ha missão é outra. mente entristecido por vil' ouvindo, atual, estaríamos ! braços· com ~ç/llJ e ~ l'eg me dn contl'ovél'sla e da' fi.!l~
A minha missão P. de Impugnar isto desde o Inicio da campanha presto ditadura .0U Uel11 sabe ' .ma co. zação. Mas não acho jUllta,~ as
que está aqui. E' esta a minha mis~ denclal, expressões tào lnjuatas, por vII. q , em guelra ci· apreciações de V, EX, a em rel'.l~'iio ao
são, m1.~são ql:e me foideferlda e que vêzes até ofensivas.,. . (Troc(1l11~seveelllentes aparte. e General Teixeira Lott. QUl1nd1 t>n.!!~
nós, dentro da capocidlld~ de c:l.da O SR, RAIMUNDO PADILHA _. Sr, presidente ta .. soar os t'~ ,> () sarem as pab:ões e osesplrltos IiCre~
um, PI',cul'amOl' realizar. Apenas pe- Parece que não é o meu caso; cllamando /I ctl?nçâ.o~. znpa1&ol/, ~a~~I11, ~ ngur~ do Genel'lll 'Il!h:l"lrlt
diria ao' nobrl.' ~part!'''11te que. ao O Sr. Joaqul1P1 Rondem - ... l O SR. RAIMUNDO PA- o, selll conlUderllda de ollta bt?ne~
ilwl.'s dl" e~t:tnn\)s' aql.li ~fazer tlm pessoa. ilustre do General Teixeira Agradeoço ao' nobre colega ~If:.fl~!ln m~ê~c~n. ,Palmas).
ep!t\ido, I'm elogio em Vld:l doSe· Lott. Admito tenhalU cabimento, .no te discurso que em defesa do:' li - 'f" RAIMUNDO PADIUII\ 
nhor Ornemf Te:lt~hll Lott, nos iem- campo político.· obsel'V8l;ões (lU cl'!- General TeixeIra Lott, mulbo .:ll~lt~: ~f~r:ltl1d"ente, Sr .. Deputado uener~.l
bráSlIf'IWJS cto. orové'rbl0 Clt1e vt"tn d9 tlcas, Mal' é {ll'rclso frisar que nós. mllmt'nte v!!io produzir nesta C A li ti Cunha.,
P"Ól"l'll\ ~:Hledol'h rhtnf's:J. e,qUf' diz: mLUtl1l'es - não sOmente os que têm Todsvill, ofer~cend:) esta oporlun~ll- u~cio-~e àSDall1l~8 entllBlãstiCflIt
(It'''l'ldr. I g"nerllJ I'hl!/fA no. aoogeu, o as~~t'ltl.l nesta Casa, mas todos 011 <me Ide. n~n lhe l'l('Ço flue mt' l\grl\deçl\.~coaro~~~ res da MSlorlll tlCilt'lllll Q~
soldado \'ira esqueleto, <Re,o,) lntegl'am .. Fl\rç&a Armad.as, parti- Ap~m\:'l dirl:! 3.~ nobre colel::1 Que n!lo 'nerai FI~sn, 'C'a

l1sa , EStou ':~:n. O.. I)!!.
. l,lf,e" l\ Cuntl'" 111\ liUrel:l'wli.<a
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N,· 4

Emenda Substitutiv(J

No nrt. 1," substitul1-se ti fxpr'lIl\§.,,,
"pelo prazo de 30 dias". :)':':1 ~:;.pn:s~

são: pelo 111a::.c de dez dias,
Sala das Sessões. em 16 de '..,neir('

de 1.956. - Prado Kelly . ...; Jara fine
de apoiamento C,Albuquerque.

N," 3

Acrescente-se ao art, 1,· d(l pro
jeto dc lei n," 9::0~56 o seR'ml' e J'llrá·
~rafo único:

"Ficam suspensos osefeito~ :lrtP:~
serlte .lei de sl'is hons a~ 20 !'Iorn.!! do
dia 31 de lnM~rCl em "l~tud!' daoo~~
do:; 81'S. Presidente f Vice- Pre!':drn
te da Rtopública e de v.rio~ GOVt:rna
dorl's de Est3dQ '.

Sala dns S<'$sões. em tli l't' i:>nf'Jro
de 1956. - Diz'on~'ir Cortes e outro,;;,

do perfil moral do sr. Gencml l'ei-1bém o Podtr Exccutivo? Ignora V~- tas apl'eensões por parte de quantosl O SR, PRESlDENTE
;'Ilcirrt Lot!. Isa Ex." qUe tôdn a ordem polltica, aqui representam ao oposição. Tendo ~jdo oferecidas emend:.,s ao

O Sr. Alberto Tórres - Não há econômic:t e social vigente no pm~, Desde que tratado ésteassullto na Projeto n." 95C'. de 1956. em d:6Cll.!'~áo
'fluem, na oposição, negue as qUnliaa-! Sô tem um principio, uma base e um Câmara, pela primeira vez. 'I ?:lnca- .única •. voll.a o mt'smo à ComiolisÍlQ de
de~ poollitlvas ào General Teixeira comando. que é a constituição? Não da do meu Partido teve ocaslâo de Cons~ituiçãoe Justiça,
Lott. t há no nosso pais um poder pel>Scal, manifestar restriçõesacêl'cacte cer-

O SR. RAIMUNDO PADILHA _., Há um poder juridico. A re~oiução tos aspectos" procurando ~ _com;~1!'t1ir~- Emendas oferecidas ao PrOI""'to
De torma alguma - parece-me -, vitoriosa de' 11 e 21.de novemb:'o ." do introduzll' na proposlçao iI<juplas . ":
meu discurso envolve qualquer lncl'e-1 O sr. Rafael Correía- Not': bem garantias mínimas aos trabalhadores. n,~ 950, de 1956. em dlS~
]Jução que pudesse ser traduzida co- V. Ex.· uspalavrasdo li.der: revQlu- ~obretudo os legalmente constituidos cussão única pa'ra serem
1110 nntlpatillno campo pessoal. Até ção. em sindicatos, e também concedendo . ' c ._
c pru5ollianismo não vai muito mal a I O SR. R.o\IMUNDO PADILHA - n medida excepcional,. por prazo t'c- encammhadas a Comlssao
s. Ex. ". Mas li vcrdade é que, pa- portaria vlt<lriosa. ,Iativamente cu,rto, cl1paz de permiLll' de Constituição e Justica
:rn. minhas expressôesserem injustas, O 5r, Gustavo capanema _ .. , de logo ao PaIS a I'<llta aos quadros . -
.lJerla preciso que estivesse sozinho I teve justamente como conseqüência o legais. à. inteira tranqullidade. N." 1
Jl~ta tribuna e nestes conceItos. pn- 'I Imediato recebimento. a adoção ex- 5 C I
:ra inf~llcidade do General Telxeir:t recepto. da C<lnstitulção amaça~la. O r. am pos Ve/'ga, - Permita. Dê-se a s'fguinte redro çãn no ;lrti~
Lott til i f I"'.. C it I • d f d'd No tocante ao setor a que V. F..:,ce- go L':" nao es ou soz 1110, posso 11 or-.,.",a onst u çao, e en I li pelas lência sere!ere, subscr~"o l'llt'.ll·1",1- A t 1" P' o d ' '
:mar, Sr. Deputado, que. ao revés da fOrças armadas, ê o pálio de V. Exec- t d ~, r, . lea pr rroga o a pllhlr
.!lua afirmativa. a critica à atitude do 11 1ênc.ia. e de nós tod.OS' Q.uanto à sua me!'( e as pon frações do ilustre cole- da hora zero da dia 24 do ('.ü~ITnte
"., 1 i I tt Idé' di' f ga. A grande massa trabalhadora, até a hora zen, do dia 31. o estaelo"",enel'R Te Xl' ra Lo não é apenas la e an stla em avor do oene- ,operária, pOj)ular do Pnl'S se te',ll' .,., 1 f . l'

minha: ela se irradia a setores res- Iral Teixeira Lott, é coisa bem estra- m t d d t ':1' Cle S!tlO liecrHaco na orm' 0:1:' ,eIS
peitáveis da. Nação braslll'lra. No Inha. Anistiar o chefe de uma revo;" co por a o, uran e os, u tlmos me- número!; 2.6{i4, 2,682 e 2,706. respec;:-,
meio intelectual. no meio juridlco. no 11UÇãO vitoriosa? Nunca Se viU isto na ses, de maneira verdadell'amente alt:?, t1vanwnve, dI;' 'o de t10VP':'l1"'"i:; de'
:mei,o da classe média e até no prolp.- hlst6ria. con~trutiva e civica, Tôda ela está I dezembro e. ]0 de janeiro dêste &nO.'

plenamente de acôl'do com as medi- '. ,tfil'lado já começam a esclarecer-se 08' O 51'. Rafael Correia - NóS é que d .~ d 1 JustlflCUÇCIQ
,objetivos dêsse movimento tão pito-I temos de ser anistiados,.. (Riso). as ,,,,,,ma as pe o congresso Nacicllal,' ' I

J'esco do 11 de novembro. I O SR. RAIMUNDO PADILHA O. que os ,trabalha,dor~s deSeja~1l é a O estado ce sitio que 'Je pretende
O SR. PRESIDENTE _ Lembro ao Sr. Presidente, nin me resta cutl'::" OI dem, o lespelto.a le1 c a po",,~ as- pl'orrogar nasceu no govêrl.1,o do Soe

:tl'~bre ol'ador que já excedeu de 15 lllternativa senão perorar outra vez. segurada dos eleItos, Fora dbscl, é nhor Nereu Ramos e com êle deve
J:nmutos o tempo de que dispunha. O Sr. Rafael Correia _ V. Exce- perder. tem~o. e. traz~r mal-estar e terminar.

O SR, RAIMUNDO PADILHA - lência não esqueça de mencionar que agitaçao estenl a Naçao, O futuro gc\'êrno. que 'Jel(, ll;el1<l6
Con~luil'ei em pancas minutos, senhor o Deputado Gustavo Capanema é, O SR. JOAO MACHADO _ AO'ra- D.ara ollqup ,CO)1co:'l'€l'am '1~"~ ;l sn;~
I'res~dente. respeitando a delicada ad- Itlém de grande jurista e orador,um deço. sensibilizado, o aparte de Vos- Vltória, constitUI uma esperança 'para
'\IN·tencla~c V. Ex.". _ humorista de Jl1'imelrR ordem. (Riso). sa Ex,", confirmando inteiramellt~ o ~."JS, deve na,cel' s{;b" I;,gnu d~

Como dIzia, esta opiniao não é ml- O SR. RAIMUNDO PADILHA - que haviamos admitido como ama das I:bfl'dade,
:nha apena~. mas também da. Arma- Ou. pelo menos, um pal'alogista, Sua razões mais fortes de defesa. fi'" vo- O que não é !lceitável ~ qUE' U l'e~i
da Brasllell'a. Dentre, 1.850 oficiais, Ex," acaba de pl'aticaro que se chll- tartnos o estado de sitio. isto é. a me de e~;c€'ção pleiteado lJei.' aLIaI
í:ol1hec;o menos de 100 que aceitam o ma, em L6gla, um paralogi~mo _. plena garantia dos trabalhadc\(,:l cio presidente da República. v!'nh~ con
comando do General Teixeira Lott. não direito. sofisma; ou, ~e quiserem, Pais, Estamos certos de que, se tal taminar o go..-êrno do Sr Ju~cf'ljno
Gr~nde A parte da Aeronáutica náo uma petição de principio, Pretenu~u obtivemos, obt.!yemns algo mais _ a Kubitschek. que sean~Tlcj:l :mimndo
aceIta este comando, e posso ainda S. Ex." afirmal' uma coisa cuja de- certeza de que essa massa opc:'dna dos melhores propósitos 1e 1"~"J>,.i,t<, às
afirmar que .expressivas personalida- m<lnstração iria ainda ser feita, recebeu ° estado de sítio como .l11e- franQl1illS constitucionais cio P'~vo
des do Exército b1'ullelro estão exa- OSl'. Gustavo Capanema - A dt'- dida mantet?edora, ~a tra?CiUHichr.ll?, bl·aslleiro.
tnmen~e com a opinião que acabo de monstraçâo de tudo quando dis~~ t:ia como provld~ncla mQispen~av~1 li um tle é qUE' de','e ser o iu:z dH com'e-
tradUZIr desta. tribuna. . susclntamente exigll'ia um diSCUrso. clima propiCIO, a um trabalhu nlfl!S niência àessa medida llGlipátic;l 00
. Por canse uinte ni '. to .ã Não podel'ia fazê-la .num. aparte. e!lciel~te. Por Isso, cnda um daqueles seugo.... êrno. Que o p<!Ç3 ao. Conl(res-
~acompanha~o n6.te 0j~~ uet ~êS~~- Apenas 'pretendi oferecel' uma obje- que- tem parcel:~ de responsabilid:lde 50 se as contingências pojitu:aõ a~sim
conceitos. A função do orador .arla~ ção. .. nos meies l,aborlOsns do ~ais entre- o exigirem. .
mentllré l'efleUr a opinião o~tlca O, SR. RAIMUNDO PADILHA - gou-se à fama d~ cadadlR, sem t:>- Sala d"s Sessões. em 16 ãe ;amitoO
Be de cel·ta maneira nio eftl\ nd • MUltO grato a V. Ex.". mel' pelas consequênclas do estado de de 1956. - Pereira Dini,. - Rr.oal
tr1to & 01 bilidad li . 1 s- Elll, SI'. presidente. as razões pe- sitio: que. em1>ora. existente. não e Pilla. Ivan Bichara. P,odo
rull.\l, tod~Vi~ tem ~ d~e~P ~:r~ót~~S las quais não poderia dar meu aSSEfl- s.entldo fel~ Nação bl'as!leira. Já ti- Kelly. .•
D deverclvico o dever polltPco d .. ' timento ao ,novo projeto da prono- ,e opor.umdade de afIrmar ISto e N,. 2
n tribuna traduzir os anseios doe \~ gação do sitIO. As razões,exabundam h.~~e n~als uma vez o f~ço. c~mo jus-

o i d tôd . pl ,dentro do meu próprio dIscurso e de ti caça0 capaz de por SI exp1lcnr nos-
Je' fÔd:snsi:s CI:SSes asuas expressões. tal fOl'mll.tão inlpressiontntes que so a~sentimen'to à nova decretação da
FI coletividade danaç20 e ~o~;;~tU;~l até a pobreza da linguagem, do esti- nl.edlda. pois, assim contribuiremos
Jetividade SI' Deputado I" - lo do orador de certa maneira não pó- nao Só para llssegurar aos eleitos a
tem de Inals' ex r ' ,pe o que de impedir a imprellSão geral que ésse posse, como também para o indispel1
o(JS créditos ue ai~·d~s.slvo,. com, todos novo fato politlco de repercussâo m- slÍvel clima de tranqullldade.. capaz
lidllde mOI~1 do G:~:;at ~p~o~~- comensurável na vida braslle1!'a lH'U- d~~roporcion~r à Pátria futuro mais
Lott, nâo deixa, todavia, de Tn~l~i~ ba de provocar na consciência de en- 1)1 per~ e feliz. ,
lc como principal fautor das desor- ~ i~:ra dg: :engore~ componentes d:\ Podena. Sr. Presidente alom'ar-me
lõ1enl'! de que é eXpressão êste pedido a" i s a asa. E é par:! ~.s,~a na análise das razôes'aul'esentadas
àe estado de sítio. (Não apoiados. mal01 a, para o Partido, ~l'abalh.!st:1, à Câmara pelos ilustres ê honrados
palmas) • . n:e::~~~1 seueml~ente l1der ~ meu Minisu:Os da Gu€rra, Marinha e Ae-

NÇiS, que desejamos paz nêste PaiS p Ca go, é pa~a o Sr. ,?usta- ronl'tutlca ao soJicita:'em ao Congres-
e, Vl:f0S aqui Inclusive propOr ante- ~~rtldga~~~~i be:~~rá~~colldq"'t;~S',d~ so a p1:orrogaçã~ do estado de sítio
cIpa a~ente a anistia: para o Gene- nho apelar Afin 1 d . ,e por lllalS Ulll mes: deixo de fazê-lo
l'~l Tbelxelilr~. Lott'lvamo~ dizer à na- Congresso precisa ~eaf~m~~n~~: ê~~ porém, porque não prete~do rOUba;
ç"o ras ella, pe o 6rgao desta tri- sença . nã 11 P, o tempo da Càlllllra ~sslm ao tér
'bunadque rãO aceitamos ° seu c~- apenas ~aterfal a~;~:s a~~~c~e ~~o mino de milihas' C011si

A

deraçÔe;, ape
1~IU1<l. ~e o contrário. Muito mais do a sua presen a In r 1 f .• nas lamento aiilda não tenha ha\'ido
~mda: ~ao aceitamos a gl'atuidade dêáte momento Çhist6~ic~ e~M~~~~ p<!rfeita e unânime comp.reensão da
{a~ razoes apresentadas namensa- bem' muito bem Palmas· O orador necessidade de estendermos a medida
Voem}' enviada pel,opresidente da Re- é cU1nprimetLlado·).· excepcional do siUo ainda por al~um
púb lca, , em exelcicio. I O SR. PRESIDENTE' tempo, até que a posse dos reaJ-
lev~-~~' ?ust:o

ll
cdapan~lma -:- Re- Tem a palavl'a o SI' . joão Mncha- men,tc el~ltos, por se~l turl1o. venha A t 2

• . . Izer- he que a do ue " fI' f . a tlanqullizar a Naçao 'e \)rOpOI'CIO- . r. ,.:
nu~sttap não eS~á colocada nos devi- ·oqsRvaJIO'OOal....ftACHavAoDr·O·. l1ar um clima de .malor ú~urnnça, Suprimam-se. no lIrtigo 2·, a!' I'l(-
llo~ ermos. Nlnguém quer ImpOr a " ~ 11I. • capaz de levá-la fi seus altos de- pressões' "sempre que ll1!ti'r;2ados":
V·, Ex.''', nem ao seu partido. nem (s~m reV1SClO do orador) _' Senho:' slgnios._ nela Presidfncia da Cà'I,~r:1 dos
às demais agremiações politicas, Presldent~ e Senhores, Deputlld0,S, Dou, portanto, eomo en~rradflS DeQutados Gudo Senado h'deral".

- I1cm ao povo em gel'alo comando minha ~esença·.nesta t!'lbuna sel'la minhas palavras, cert-o dt' que a Câ- Sala d8s Se,.,~6f',~, f'm til ti .. in:''';ro
do, sr. Ge~eral Teixeira ~ott.Tan- desnecessa1'1~, ~U3 as razões. Q~e l~- ma1'a. na sua aita sabedol'b e na de 1956, - CClsti/llosC::b:-r!{; - Pra
to V. Ex .• como, todos os outros varam a Call1a18 a votar. pot- du,ls sua maioria .esmaoado'·a oroêUrand{) do KeZly.
hOmens do nosso país estão sob ou- vêzes, ,a decretação do estado de ~I- resO'uardar os legltimos illter'liSe'~ do N" 5
tro comando, ° comando da Const!- tio terladm de ser repetidas agora, ao pais apro\'ará esta n-,ed'dn' C·Ori"cOl'.
tuição, t!nsejo e novamente decidirmos sObre. ri" • . . " AI't, 1." Continuará, em \'!lwr ('\ ,o SR. RAIMUNDO PADIL _ o assunto. ren o cO,m isso; pnra ofeN"cE'r <lO 5," do art. 141 ela .Constituiçf\o Fe-
Qual? BA Quero, porém, apI'Oyeitnr a oportu- ~0S8~nlpo;~ ~n!nd.~oens~vel garantHl deral. ent'l\l:'l1'l',O Olll'ar (l f'd"O'1o. fie

O sr. Gustavo Capanema _ Igno- nidade .para. embol'a rapidamente, e d t .b;]j ,ted de 01 de~l. d~~ ~az$ltio decretado pela Lt'l !l,o:!. 654, de
1'11, então. V. EX." que há 'Ifi llifestar minha opinião a Javo. da e e ranqu..<t,a e. que 1.1'. ot',m,t;t 12& de OO"E'mbl'ode 1955, .'
umll constituição vigente? ' no pa18 a;rO\'ação pelo.. can:;l'csso e pela 'ter- Itra'~flhal' efllclenJeme~te ~o~ reais. Art. 2," EEt.li leI p.n~r;lr~ em l'j"or

O SR. ~AIMUNDO PADILBA _ eeit'a vêz da medida extl'ema que, ~g; m~sá E!j eevaMn,~ .~t~l e.~:;el' ~a 111a data ,dE' .s.\l~ pl'bllcac~().' revoga-
oom~o a 19bOrllr. apesar do aeucal'áter, ,excepcional. go,sa .tr a \ ( 1 ,to . em, mUlto 'dasns dl~"oslç~es em ro"tr{lrln,

O sr. Gustavo Capanema- Igno- nem por isso deixa, de ler admitida NR, PetlllCS , Saln elas Sf'~ot's. {'m 13 ,.lp IllndrO
tlI V. Ex." que a Câmara dOS.DepU- pela pr6pria'Constituiçüo, O SR. PRESIDENTE: de 1956. - Jelter,~on de Aguzar.
tados e o Senado Federal funcionam, Dtã, pol·ta.. to, o COIlgreS&>, foxer- JU3t1 t1caçl/o
11IStamente porque exllte a ConstitUi-ctndu uma de IIUIlIl mll~s l"gltlllHIR Já. tendo usado, d!! pala,Vrnquat.ro ,
~!iO? Ignora V. EX,- aue o SUPl'emo .b·ib~ôtlll, 110 debater e vl>tar,. i!m ()rado~~, na forma di>~!!ml~nto ,de- . ÇlPoder F-xecl1th'o jui"ou nt'''~
!'rlbunal , Federal também funciona curto pralO, p1'()\'id~ncla<tue: tp.m si- claro (!Il1ceruda ao discuaaiio.e adiada JW'18 a dec:1 et&~~QdO ~~-~~ OI.' IIlt\o.
Illo'b a égide dn. constituição? E tam. do' oll~eto de talltM crltlcRl5 e tnn- a VQt.ndo r.om A.~II."p.nldin ri_ ","·o..h .. " --',-
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LEGISLAÇAO CITADA

DECRETO N.o 38.402. - DE 23 DI:
III1:ZEMBIIO DI 1955

f

titucionaia que explicitamente fon,m nal nos têrmos das Leis n•. 2.654' O Vice-Pre.~identp. ,do Senado Fe~ I r!g-os eclladas, mas a ma.i()r d~
a ..lontadtl:; no al't. 2.Q da Lei n.O .. :L682, respectlvall1ente, de 25 de no- dl!ral, no exel'cicio do cargo d.e Prelll~! tô<:las é a fOl'mAçãol1e uma es-
,2.654, de 25 d~ novembro de 1955. vembro e 13 de dezembro do corrente dente da República: I pecie de nuvem de 1l'1'eaIi31tl1),

Na C/jmili.~ão de ConstitUição e ano,' cujas normas conttnuam em Faço saber que $ CongreSllo Nn~ ql1e envolve e perturba os gO\'el'-
Justiça tive ensejo de defender 11 vigor. cional decreta e eu sanciono a I nantes. O p<lder de imprensa !!
reJeiçílo do parágrafo único do art. Art. 2.° O presente decreto eontra-, seguinte lei: I de outrl1s manifestações da opi-
3,0 que lInpu.nhl1 aos civis a jurisdl~ I'é. em vigor na data da 8UllpUbU·1 Art. 1.0 Continuam em VigOr"dU~j' niíto é alertar, é provocnr 11 ateu:'
ção militlir, e lldvogueia manucell- cação, revogada8 ai disposições em rallte o estado de sitio decretado l>ela ção, e quando 88 campanhns sâJJ
ção da m~'lolabilidade do lar. com.a contrá.do. Lei n. :1.654. de 25 de novembro de in.luata.s, !lssim lUeSnll) têm o mé.
afJresentação de emendas de"ldll- Rio de Janeiro, 13 dedilllJllbro de 1955. as garantias de qUe tratam 011 J ril,o de despertar, nos que de.
mente justil'icadas. 19b'5: 134;0 da Independência e 67,' pal'ágrllJos 6.0 e 15 do art. 141 da têm o poder, o instinto de de-
~m dlscl1l'sos pl'ofel'idos nestaCil.- da Repúblicl1. - Nereu Ramos. - 1'. Constituição Federal. fesa, o que também é indlspen·'

mal'a, apol1teique o e.stado de sitio de Menezes Pi1l19ntel, _ Anton1o/ Art. 2.0 ~ta lei entrará em VIgor sável plu'a a saúde do regime
del'eria ter seus efeitos mitigados até Alves Câmara. - Henriqtle Lott, -I na data de sua. publicação, revogadU 'democrático".
eletiva lluspensão. bit 011 bit, até Jn. José Carlos de Macedo soares. -, as disposições em cOlltrérlo. O problema dallberdadeo de
te~l'al reStabelecimento das franquias i Mario "da Camara. - Lucas Lope'.1 Rio de Janeiro, em 23 de dezembro f Imprensa já está. porém, há mui-
COIl8tlLUcl<lnals. '- El1.uardo catalão. - Aogar R.e- de 1955; 134. 0 da Independência el to superado, em meu pa18, Não

Rejeitada a emenda que apresen- tll1ult. - Nelson Ome.rma. - Vasco! 67,° da Rcpliblica. - Nereu Ramo!. passa pela cabeça de ninguém.
tám. com o objetivo de rellguBrdar o Alves Scco. _ .ltauricio ete Medeiros,l...;. 1'. de Menezes pimentc'l. - Anta- a nio ser em n\omentos de co.
lar de quai.squcl' tl'uculências poWlals. ! n/o Alt'es Câmara. -' Henrique Lott I moção e perigo, discutir :-1': deve
verificou-se posteriormcme que pro- LEI N .• 2.654, - DI: 25 DI: NOVlJllllaO - José Carlos de .vacedo Soares.-I ou nAoser livre a imprensa. To-
jeto apresentado pelo Senador Apoló- DE 1955 ' Mario àa Càmara. - Lucas LOPOS;I dos no Brasil, estão conv~!lcjdos
nio Salle.s, ,foi. aprovado por unánl- . - Eduardo Catalão. - Abgar Re- de que a imprensa não é llvre,

:,.1üdade ne5ta Câmara, iuclu.sive por Declara o ~s,ladode SItiO elll nault. - Nelson Otnl!<lna. -VascO não é Imprensa. Qualquer deba-
. a(Juõlcs que ~ntendiam que a emen- todo o Terr/torlo NaCIOnal. Alves St?co. - Mauricio de ,vedeiros.! te a êste respeito tem debate pu-
da de minha autoria, pl'à.ticamente O Vice-Pl'l~~idente do Senado Pe-, ' l'amente acadêmico". . ' .
anll!:ml o e8t~do de sltJo! deral no exerclcio do cargo de Pre- ATOS DO PODER LEGISLATIVO Confio em que a maiorlajusceh~

V:u-se, cntao, Q.ue a lei n." 2,,682, sidente da República,. I ° 1 niBta. subscreverá os concelr,OIl do
1Je 12 de dezembro de 1955, res:al.lele-j Façosabel' que o Congl'esso Naclo-1 LEI N,', 2,706 - 19D~5 l() DI,' ,sr, Juscelino e aprovará ar.mcllda.
ceu a vigência dos H 6.° 15 do art. nal decreta e eu sanciono II seguinte I JANEI110 DE 'Sala"das sessões. em 16-) -195!L -
Hl da Constituhi~o Fedeml. durante ILei: I Matlt~m o Decreto 1t.O 38.402 I Ruy Sa1ltos. ""':' Prado ICellT/.
? estado de. Si.IO, resguardando. o . Art. 1.. Fica decretado o estado de de 23 ete dezembro de 1955, que N.o "
si~jJo ela corlespondéncla e a an~10- I SItio em' todo o Território Nacional,l prorroga o o$tado de sítto,
labilidade do lar d~ QlIal.squcl' medi- I pelo prazo de 30 (tZ'inta) dias. i Acrescente-se o artigo seguinte:
c1tlSC01l1 apóio no reg'Jme de exceção I Art. 2.0 Continuam en'! vigor, as! O Vlce-PI'esidellt~ do senado Fe~ "Art. Não será censurádn. nolS
Instaurado pela Lei 11.° 2.654. gal'anUas asseouradlts pela constitui., d,eral. no exercl~lo do cargo de Pre- respectivos Municipios, a publicação

O estado de sl~io foi prorrogadO I cão Federal, com exceção da~ PI'ev,iS-' SldFente dabe~epUb,li,C~' . de atoll ou declarações, de, Pl'eicito/J
pelo Poder ExecutIvo por ·30 dias a' tas nos §~ 5. 6 o 11 15 "0 21 22 aço sa I que o Congresso NR-I'OU Vereadol·es".
partir ,de 26 de dciembro de 19'55 \23 e 24 dO' art: l~i, t! no àrt.. '142: Q,ue I cional dec.reta c, eu sanciono a se~ Sala das SeSl.lões, 16 de janeiro
pelo decreto n.O 38,402, de 23 daque· ficam suspensas durante o est,ado de I gUlnte LeI. de 1{156. - Prado Kelly, - Raul
le mês, já ratificado nela Gon\!re~so sitio, sendo que a,! dos H 20, 21 e 221 Art. 10 Et; mantido o Decreto n.~ Pilla e outros.
Nadonal (~i n.O 2.706, de 10 de ia- do art. 141 subsistem em l'eiação aos I38.4{)2, de ...3 -de dezembro de 1955 'I N.' 8
neJro de lS~G)., Indiciados de crímescomuns. do Poder Executivo, que prorroga Acrescente-se o seguinteo

Autolidades ciVIs e mIlitares pro.' Parã"'l'afo único, ~ suspensão do pelo prazo de tl'lnta dias, a partirj, "Art. _ Não serâo censuradas as
clllmamque a situação' do país está habeas:corpus restr1ne-se 1105 atos da hora zero do dia. 26 daquele mês, entrevistas concedidas à imprensa ,ou
sendo pacificada, e prestes se en- praticados por autor;d':tdes federa.is e o estaclo, de sitio decretado pelo eon-I ao rádio pelos membros do Poder
r'o~tra a Nar~o de ultrlll1l\SSar o pe~ a do mandado de sêgurllnça aosenía- gresso 1I!:ac:lonal, ~os têl'mos das Leis Le~islativo ou do Poder Judiciário".
!'fodo excepclonel que atr:ivessa. O !lados do Presidente dn Rer>úbllca. ns. 2,.6~4 e 2.682, aquela de 25 de Sala das Sés.slies,' 16 de janeiro de
1?resldel1te eleito .anunclou fiO e:o:te· dos Mii\istros de Estado, do Congres- novembro e esta de 13 de dezembro 1956. -, Raul PiUa e outro$.
rlor que governara sem o estado de so Nacional e do Executor do esta.do deA lt955. ° E t . t' ... , N. 9
SItiO, isto é, a partir de 31 deste mês. de' sitio l' " 2. s a LeI en I'!'l'.. em vigor ',. ~ •
O i1u-ttl, Gene~lll B1'avnel' chefe da A t 3o N h Idê I t na data de, sua publlcacao, revogadas Acrescente-se o artigo segumte.
Casa. Milita.r dâ 'presldência dá Re- ma~'a' em ~i~'~u~lde~{~\elnc aode~à as dIsposições em contrário. "Art, - Não será censurada li pl:"
pública pl'oc1amou que a censura '. t'i ô . ' à li"'P d Rio de Janeu'O, em 10 de Janeiro bllcação de atos ou decla1'llt;ões do!

" '. ~Isat ao pa t m mo nem 1ile a - de 19"6' 135 o da Independên ie Qovernadores dos Estados",
seria restringIda aos casos estrIta- ministração das empr8sas JornallsU- ' o. : c a S I d', Se 6es 16 de janeirl)
mente necessários à d~fesa ,do regi-, cas ,e rádio-difusoras~ 68.· da Republlca. de ~9~6 ~ M::iO ~tartinll _ Prado
me. com aollcllç/io bemgma. Art. 4.° O Executor do esta.do de NeREu RAMOS. K II . Raul PiIla . '

E' inilu~ível que, já agora, deve ser I sitio. designado por decreto doPre- F. de ltenezes Pimentel. e y, - ,
re..~tabell'clda a garantia que assegura Isidente ela República, tomará, as pro- Antonio Alt:es Câmara. ,N." la.
a liberdade do, ~nsame,:to, subme- vldê!1c~as adequadas para prevenir e Henrique Lott, A:'l'escente-se o al't1l:o seg~lnte:
tendo-se t.odos a livre crlclca da 1m- repl'lmlr, qualquer tentativa de co- Jose Co,rlos de Macedo SO(Jres. "Art, - Quando fór prOIbida &
prensa. Nem se pode adotar medidas moção intestil1:1, requi,sitlll1do a Co- Mário da Cámara. pUlJhração de noticia ou de artigo jor·
de contenção, para o futuro govêrno laboraçs.o das au!m'idade8 cM!! e ml- Luca,s Lopes. m\l!stico, mencionarlÍ o censor, ao pé
receber o impacto destas criticas 1ltares por Intermédio dos Ministros Eduardo Catalão. dos 0:'lg1na18, ~s expressões c·)ll.'lldel'a·
conturbando-se o ambiente !1acional de que elas dependam. 'Abgar Renault. das p~'ejudicial!5 tA ordem pública; e
em regime consti~ucíonlll, Já supe- Parágrafo llnico.O Presidente da Nelson Omegna. os originais serão restituid08, com a
rado o estado de SIUO, com as ~ensu- Repllbltca e o Executor do estado de Vasco AI,vesSc!co. \nfCl'm9c,'ii.o escl'ltll., ao dlt'etor do jor-
ras a~res dos inconformado!i, VItImas sitio não poderão recusar informa- Mauricio à'e Medeiro. nal ou perlodlco. para o f1m de fazê-
da. raIVa impotente ou da inveja mes- ções ,ao Supl'emo Tribunal Fedel'al los presentell à Câmara doa Depl1t.ados,
qumha. sõbre os flltpS I'elllcionados com aI N." e quando ela conhecer doa atOl! praU·

Sala dM Sessões, em 13 de J,anelropessoas referidas no art. 209 da cados pelos executores do e.stadode
de 1956. - Jefferson de AguIar. ConsU',uição Federal. nem' as medi- ACI'eBcente-se: sitio"

das tomadas e as razOe" iustificativas r A~t Contil?-ua em vigor. dllt'o.nte Sal~ das Sessões, 16 de janeIro, de
da! providênciaa de exceção. 10 .e:stado de SItio decretado pela Lei 1956. _ Prado Kelly, _ Raul Pilla.

Art. 5.0 O Executor do eHtado de I n. 2 654, de 25 de novembro de ,1955,
sitio poderá, tomar, contra pessoas e prol'rogar1;, as garantlas de que " N.O 11 , .
apenas as medidas pre\'istas nos ntl- trat~ o ~ 5. do art. 141 da Conati- Acrescente-se o artigo' segumte:

Prorroga o estado de alUo. ,meros I e II do art, 209 da Constitui- tulçao Federal. "Art. Da dellberaçli.o do censor,
O Vice-Presidente do Senado Fe- ção Federal, sem preju!zzo daA reser- Justificaçdo proibindo a, publlcaçAo de noticia ou

:1eral, no exerciclo do Cat'go de Pre- vadas à competência do PreSIdente ' comentário, caberá recurso, 1nterpall~
sldente dI' Repúbllca e no uso de suas da Re~úblJ.ca, pelo parásrafo Ú11icO Apesar da referência feita e ainda toem 24 horas, para o executor di)
atribuiçlies legais. do, mesmo artigo, 'agorarepetida pelos mlnistl'08 m1l1- estado de llltio, o qual decidirá no

Considerando que, o Congresso Na- Art. ' 6." Esta Lelentrarâ 'em vhlor tares de que "focos sediciosos com mesmo prazo. \..•p·ondo ai razões- di)
cional, reconhecendo ocorrer no pais na data da sua pubilcação t'e"ogadas posslbUldades ,latentes de aç!io con~ seu despacho,' cujo teor será 10:;0 di-
uma comoção intestina grave. com o as disposições em contrário. ,tinuam ameaçando a ordem pública", vulgado no "Diário Oficial".
caI'áter de guerra c1\'I1, decretou, pe,la Rio de Janeir,o, 25 de novetnbro de 8abe~8e e a imprensa, lIpesnr da ten- Sala das SeSllõeoll. 16 di!! jane!r!), d~
Lei n.o 2.654. de 25 de novembro ul- 1955; 134,0 da Independência e -6T.~ Bura, noticiou que esta nova prorro- 1956. - Prado Kelly, - Raul Pllza.
tlmo, o estado de sItio para todo o da República. - Nereu Ramos. - traçA0 foi Ilolicltada pt'!lo Sr. Jus- N. 12
território da União; Franci.sco Mf:'ne::e,y Pimentel _ Ân- celino Kubitachek ao ,Sr. Nel·euRa· .

CoJ18Jdetando 9ue ainda perduram tônioAlVts Cflmura Júnior . . _ Hen- ~os. O ex-governador de Minas. po_ ~creacente-8e o artigo ,seguinte:
, as razões que levaram, o Poder Legls- riaueLott. -José Carlos de Jfacelto I rem, falando em Washington, disse: OI! A~ .: 'ti AC?, expor RIO dcond~resso

lat.lvo a votlU' a reterlda Lei n.~ 2.654; Soares _ Ma~fo da Cctmara _ "Tenho tôda a autoridade para' a, jll l' ca..08 eln v !;tu e o es-
Conll1dOl'ando que ao Oovêmo In- LfLcas' Lopes _ 'Ertuarcto catauio _I declaral'~me pela mais total li- tado de sltlo,menclonarll 'O· POaet·

cumbe. precipuamente, a manutençãO Aboar Renault _' Nelson omerin4, bt'rdade de Imprensa. S;)trl cam- Executivo, em cada CRIO. o nome·e a
da ordem p\lbliCI\ eda paz social, pre- __ Vasco Alves ·S~co. _ Mauricio lIe panhasinjustas, , mas delas re- funçA.o daa autoridades inC:1~l\bldas
servando-a.s contra quaisquer tentaU- M~deiroB colhi ,numerosos enalnamentOft das Inve8tlgaç6N e do curnprlnl~ntJ
VI8sedlciOBa'S: . Sel,por experl6ncla própria, quê da! providências l'e.spectivu",

Cotl8lderandCl, por fim, o disposto LEI N.O 2.882 _ DI tll'DI Da_nO nlo há nenhuma campanha que SlIla da~ SNI86e!,'18 de jllneiro. d~
no art. 208. da Conatltulçio Federal. .DI 1965 re.lata ~ verdade. como sei tam- ,1968. - Prado KellW, - BOld Ptrla. '
decreta: " ' ' ~m que não há nada mala l\til ' M,o 11

Art. t.~ Pica prorrotado. a partirl Dtap6e a6bre tA 'vtglncl(JdOl a um ,ov6rno do que" " ,cr!tlca Sulaatltua~se, no art,1.0, as pala~
da borazero do dla :18 do corrente e fKl,r4grfAjoa 8.~ e 15 cio IIrt, 141 114 que lhe ~ ~elta, .ejlllf. d. que vr..... pelo 'pruo de trinta di'lUI" pe.
pelo praao de trinta dia., o estado de eonstituiç{to l'etterat, durante o m"nelr~ tar, O exercício do po- 1",.elJulntel:"até 31 de janeiro da
.Itlo decretado peloCoDsretllO Macio- eatatto&fe ,mo. 4ft' pollt1cO apr••enta ~Ult~ pe- 18~" a • ','
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Jus/.i/icaçdo ·1 macio. de!de 25 de novembro de 1955 sftgl'a.58e tftl extensão ("Docum.mt~ N," 2~

& n LegiSlativo é i~fz d" couve- I até ~fi de jan~iro do corrt!l~.te ano PII,rl&nlentares - EIltado de Sftio·...
Dil!ncia de decretação do sítio .. Inl- (ConstitUIção. art. 214 1l1nlco) • vo.ume 8,·. pg8. B9). Acrescente-se o artigo seguil1tt>-
c:a.tiva dê!l' pertence ao Execm.h'o, JllstiJicação Bala das 8euõel!. 16 de janeiro de "Durante o estndo de sitio, oru uC'o
'único habilltado a nclall1á.ln para, . 1956. - Prarfo. Kellll. - Raul Pilla. cretado, não poderá o Poder Exe-'
d~mpenho de suas 1't1l~I;Õe,~ p:e~i- Basela-se a emenda no procedellte cuth'o exerc1:ar a l'oculdade prevista.
pUlUi. Em 31. de janeiro, cessnm, po- firmaao pelo Pres1dente Epltácio Pes" .. N, o 22 no i~l~lso : ~.o ~ único do art, 209 da
l'tm, as atribuiçõc5 do ~l~e-Pl'esicien- I loa, ~nt 192' ,quanf' antes da eXjJllfl- Ac;:w:cente-se o artigo seguinte: C01lStltUlçao.
te do Senado, na invest:õllrú recebida çAo.QC seu mandaL.. enviou mensagem, "Alt, TOdas as providência~ toma-, Justilicação .
para dirigir Oli destinos da Naçêo. 9. ,cãmuB. em obedl~ncla ao artigo 80 Ida.!: p('},oexecutor 110 estado de sírio. I ,
Não dá conta :l m&nsage:n dtl~ opt- ~ 3,· da COnl!titulçác de 1891, reiat:llI-1 ou p"r qualquer autoridade em VIl·t1l-1 . Vl::ia, a, .«?menda. a cessação da cen..
niõeI! do seu sucessor, Niío é de pre- do e motivando aI! medidas de exce- ide desta lei, serão imediatam"nt.e co- ISUl'a l1. IInp~ensa e aEl rádio, Ja o
oliumir que êle deseje começar o quin- çâo tomadas pelo seu aov!mo 1111 i munfcadss. por escrito. ao Presidente iPI'ojeto laclllta a dlvulgaçiío dos d1S
quênlo com a suspe1'l8ão dAS libel'dfl- oonstlincia. do utado de sitio decret.a-\ da República, quer para seu conhe- ! cursos parlamentares; mas tanto de
des Individuais. Ante, .tie ilssumir o. dopclo Congree.!lo aos 5 de julho da-. cimento, quer para conhecimento. UI-I pende.o ~egllllatlvo da imprensa livre
poder o· Pl'el\ldente Artur Bernardes. quele IIno, POr êle mesmo prort'ogado I tel'1or do Congresso", q~e n~o e justo consinta nas liml'R
o seu competidor no ple1to, 5enndor ROS :!9 de julho e ainda em vlgO! sob! Sala das sessões. 16 de janeiro de I. çoes 1mpostas aos órgãos de publl-
Nilo Peçanha, dirigiU ca1'ta 11.0 sena- o govêmo Artur Bernllrdes. A Comi!!- 111~. - Prado KellV. - Raul PiZZa. cidade, Agudament.- o sentiu. e pro-
dor Francisco Sá, exortandü-o n pro- são ·ae COnl!tltulção e JIUlt1ça lavrou' N • 23 clamou La-bouJa/e: "L. presse e!l~
por, com os correl1glonál'lOsvltorlo- parecer a respeito, em sesaão de. 20 . 1-: forltm de, peuples moderne3 •• ;
.lKJ5. a suspensê.o do slt:o em 16 de de dezembro de 1922 ("DoCument.os ACl'('8cente-se o artigo seguinte: Non seuJemem la liberte de lil presse
novembro de 1922. comaÇo do novo pa!'lamental'el! - Estado deSlt:"", "Art. Não será permitida a t'erllU- est I~ g.Rl.'antie de toutes Jes llber-
o.uatriénio: e ponderou-lhe: "Eu te-volume 10. o, pgs, 5). ra dl18 comuniraç6e! telefOnl\llUJ, in- tés md1vldueIJes et .!iociales, ma.~
nho para .mim que só uma larga polí-SIUll du 8essõea, 16 de janeh, dE' correnao o Infrator. além das o!lanl;Ôe~ elJeest encore la glll'antitmême des
tica de clemência (em relação aos re- 1986, - Pr4do Kellll. - Raul Pi:la. previostllE nas leI" ,'igentes, em p"na rie garantle.,. si lon me perm~ ee Dl0t
voluclonlÍrios de 5 de julh() e de """", o pp.rck p'lblico,que porventura ocupar.. La tribu~e et la. presse 'sont deui
a.pazl.guamentoda famllia brasileira N. 18 ."". na de inab1l1taçAo para o exel'clcio llOeW'snees le n1ême jour; elles ont
poderá. conaolldar a ordem. PClb.lica· e Ac.re"cente-se o seguinte artli'o: de q.ualquer funçAo,federal, est.adual/ touJourl .mêmesamis et m.~me.5 en-
permitiria tarefa quase sobrehumana Art, i: livre· a m.anlfeataçAo do eu municipal, peJo prazo de cinco nemls; Mélne !ortune et même.sré-
hoje. da recolUltruçAo 'flnanceira da'pensamento pela imprenaa .endo Cio- &~'.vers, ElJes ne peuvent vivI'e qu'enno
Naçl.o". ("Documentos Pal'lamenta- rantldll a propaganda .de qu'alquer dou- "la du se.86e.e.em 16. de janeiro.Ise 8éparant pas". .
res: Jl:8tado de Sitio", voI. 13,°, pá- trina polftica. . ... 1968. - Prado KeZl1l. - Raul PI/la. 9&18 das Sess6es, 16 de janeil'() d,
ginlll 263) • . Parágrafo. Pica. proJblda a dlyul- N ° 2' 1 56. - Pratlo ;~"ll1l- Raul Pilll.

Sllla das Se&sões, 16 de j!lnelr~, de gllçio de notlclas relativas a opera- . I
19M!. - Prado Kell'V. - Raul Pt1l4. ç6N ml11tllrlll ou de comentárlOl' que ~~nte·se o artigo seguinte: N.o 30

N." l' incitem à subversão da ol'dero públ1- "Art.. Não lerá censurada. nOl.1 Acrescente-se o artigo Ui t •
ca", . reepectlvos r.sta~, a publlcaçAo dOS! • Art Não A seg n~.

Acrescente-.e o artigo seguinte: . . JUltl/fcaçlfo diecurllOs d06 deputadOB, conforme I gação 'pela ~:pre~~r~da a dlVUI·
"Art. .., O estado de sítio eqlira- . llÓpias vl.sadaa pelo Presidente da AS- i pode' úbl1 a, e atos dOI

lá. em 31 de ja.nelro de 1966 nOB Es- Reagindo à revolução de .etembro sem})léia Legislativa." 'I ais,~es p co.s estaduals e mun1cl·
tados do Pari. Maranh40 Rio Gran- de 1893, Floriano Peixoto não e.squ<y~eu Sala das St>ssôes em 16 de janeiro p, .
de do Norte, Paraiba.. Alagoas. Para- os deveres do B:atado para COI~ a 11- de 1956. _ Pro.ãiJ Kelly. _ Raul 19::

1a
_ dasl~eS8ÕE'S, 16 de janeiro, dI

ná, Ba.nta Catarina, Mlnaa Geraia e berdade de manitestaçllo escf1&a do ~1Ia. . ·l 'R A ~to Torres - Prado Ee'
Mato GrOBso". pensamento. E ainda naqueleadllUl. N • 25 I Y - aul PlIla.

. . conturb:ldoa, o Che.fe da Nação bai-' . N· 31
ltl.sh/lCaçao sou o decreto n,' 1.565 de 13 dieou- AcrescentE-se o segUinte artigo: .

Na data a. que se. refere a emen- tubro, "regulando a liberdade de' im- "QI.,.lquer ,pessoa pl-ejU~iCa~a J?Or ~c1'escel1t~-se . o a1tigo seguinte:
da, cesslU'á o mandato dos' atuai. prensa durante o estada :te sitio". ato c!e autol'ldade ~dmmÍll,"'ltlva m- ,Art, Nil.o será cen8urado o no·
governadorel! n04 Estados 'alucl!do. NA/) in~t1ttliu cenaUl'a pl'évia. A pre- fringente de dl.spOS1Çôes C\ :idas nos tlclário de agênCIas ou corresponden·
VlIIa o pr~ente artigo 1\ evitar quê sente emenda reproduz, na ínteira. o artigos2<l6 a 214 da C<,>1'l8titUição te~ internacionais, nem a reprodu·
os novos govêrnoll iniciem os leU! pe- artlgol. o do citado decreto !. no ~ 1.', poderá. U!ar, perante o jUlZ ou trl- ção" na 1mp~ensa ·...0 pais, de artigOI
1'iOO06 na vigência do estado de sitio, resume as hipóteses prevls&aa no a;- .b\lnal competente, dos :meioSe re- °f !,ll!Onnaçoe.s publicadas no exte,

Sala' elas sessões 16 de janeiro de tlgo 2.· dc menclonacfo diploma, Dei-""cllJ'tOO processuais adnlltldoli na le- r 01' • ,
195e. _ Prado Keilll. _ Raul PiZZa.xa-se de repetir o art, 3,· {uso Ilir. i~l..çAo em vigor (Const, , art. 141. 198Rla das Sess: ~s, 16 de janeiro,de

medidas OE' exceçl0 contra os Infrnto- § 4. o eart. 215). . 56. - AZberto Torres - Prado Kel-
, N .". 15 rea), porque l!ISl\. faculdade está con- Sala das Se)JÕeB, em 16 de janeiro ly - Raul Pilla.

Acrescente-se o seguinte artigo: tida no artigo 209 da Constituição de 195ti. - Prado Kelly. - Raul N,c 32
. "Art. Não será censurada a dh'ulga-, vigente PUkl.

çl0 pela imprensa de &tos dos Po- .Sala das Sess6es, 18 de janeiro de N,° 26 I Acrescente-se o al'tigo seguinte~
del'~S llÚbJ~cos federf118~'. . 1956, - Prado Kellll. -Raul PllIu, Acreacente-se o seguinte artigo' .. ":rt, Nlio llel'ácensurada a publi,

Sala das sessões, 16 ·de ja.leh·J, 1956 N.' 19 "Art. Na \'1gência desta lei, de- I ~:i~áori~~~ome~tár~c::. ou côriticas dou:
_ RauZ'Pllla. _ Prado Xell],·. penderá sempre de autorização es- . . em e liertaç es Ou ex,

N
"1 Acrescente-se o artigo seguinte: crita 40 Presidente da República a polsl~~e8 ge, temas ou teses juridlclll

• ti ."Art. Não serâ censurada a dlvul- prática. ele qualquer da" medidas J)re- ~t aC~~l1a as com a administração pa,
ACrColltfnte-se o artlgoseaUlt1ta: gaçAo, pela imprensa ou .pelorádlo, viM1l8 no lUt. 209 e l)(l1'ãgrafo únl- ga. ,
"A1't. O executor do estudo de 11- de manifeatel, comunicados ou rello, co ela Constituição. 11lst

1a
.!as s:ssões, 16 de janeiro, dj

tIo farA reduzir a têrmo o interroga- luç6ea dc»i 6rgl0ll dirigentes do..~ par- Par'srafo único, O executor do Pra o . Kelly - Raul Pila,
tórIo ,le qualquer pesaoa detida, den- tidoa po1ític,~ reglatrados pela Justl- .tado de sitio só poderá ordenar N,O 33
tro de 24 horas a contar di. deten- ~ J!ieltoral . aquelas providênclM em zonas de·· . ,
çAo ,afim deo fazer pI'esente &oCon. Sala das 'SNs6ea, 16 de janeiro de operações militares tConstituição, ar- ~cre8cente-lle ,o. artigo seguinte:
gl'elJllo, ouando expirar o "'~t~à') de 19~. - Pr4do Ktllll. - Raul P1lla. tilC) 207 e parágrafo único). Att. Não sera censurada a pUbli·
sitio (Cor.lltltuiçào, ort, 21' i único) • li.' 20 8ala das Sess6es, em 16 dejaneil'O ~~Çã~on~'~~çõa il'r.ab~!aç!o de. dl!b~ttel

de 1956 _ Prado Kell1l -R.aul . .elS pu lcas dos partIdo.
J~lti!iC4Ç40 f-UNcente-/le .o artigo seguinte: Pilla.· . fg;~l.~OS registrados pela Justiça Elei.

Enllinou o Ministro Guimarães NR- Art. Nilo lerl\ censurada a pubU- N."27' •
tAl em 6eclsAo que teve a.s homos de cação de dupochoa esentençll.ll dOI! . . ... Sala das SesSões, ~6 de janeiro di
lle; tr'uJ~crlta nos AnaJadQ s:~"sdo juiJIes slnrularea, conforme c6pias au- .t&rqcente-se o. art,lgo ~eglllnte: 1956, - João Aprlptno. - Prnd,
(DoCu~entOll Parlamentares) ":lista.- tentlcadas pelos respectivos prOlatores,"}, partir ~e 1. de feverelr~ de 1956, Kellll. - Raul Pllla.
do de Sitio vaI. 13 gs 189)' "O .1'10 nem de votos e ae6rdf,OII doa tribunais, nlo wá pelmltlda qualquer censura N." 3.

8' d' ri t ,Pá' '. . t ' segundo c6plaa autenticadas pelo. res- a. jorne.1B, perlódic06 e estações ra-
~~~Wcfad~ ~~W~~ol'i:~ente:a o~- pectlvOlll prelidentt'.ll".. diot1'e.nsnlissoras".. A<'rf'scel)tl'~se o artigo ses:uinte~
torlzD. li . :is10 arbltr~~1a'd: nu~i' ~e; Sala 4u sesa6el!. ~6 de. jan!\iro de Sala das SeIlS~Il, fIlm 16 de janeiro ."Art: Nüo serácensuradEl a 4.
cidadão ~11B únicamente '.: 3011 q r- 1856. - J040 Âgrlplno. - PratloKel- de 1956., - MaTlo Martlm. Prado \Ulgllçl'lo, pela lmpl'ensa, de atos o\:
t'cipantu na comoção InteatlnaP:ue l,l. - l!41l1 PUla, K,UJ/. - Raul pilla. documentos e votos constantes d«
ft.' mediça excepcional é deatlnàda a 'N" 21 . N.o 28 fi~~~~S50S ~tI1 curso no Poder .Judlcll\-
l'eprlmlr. . . Abrescentep.e oartlgo~gulnte: . ~ntE-se o al'~O seguinte: 1,8ala das Sessões, 16 de janeiro de

O Primeiro Dever, portanto, da llU-"Art. O e8tado de altio. ora decre- . "Art. Não ficarão 8u,leltos às me-!1956. - Odilon Braga. - Praào
t
I
,or

t
ldnde, que dDeetermina a c1·'knçlo, 6 tadcl, 1IÓ Viaorarf. no Dilltl'1to Pederal". didu excepclonaJa elo estado de ai- Kellll -Raul pil/a .

n el'~gal' o tento .••e,'1flcar se tio 'eI d- ·f . 1d' .• contlnuaçlo dêle em l1be d d d JuBtillcaç40 OI C1 a ..os que orem nr~o n os N o '35
ri conco i t rUBI e po e· . como teetemunhas em jl1Stlf1Caç~ .
atO,.lnt"11~e~ut~~~1I1~0'~ ena c.\Ç~O do 'A Ocnstituiçlo em vigor nAo pres- para instruirem impUgnaç6es. oure- Dê-se no Art, 2,0 a seguinte tedll-

S I d S· 6e "'. supOe a declaraoio emeat&do de si- curllOl elei~oral.s. fnterpostos nOli' têr- çlo' , .
._ J~r~doa.'Kerrll 8, 1~de,j~f;rO,1958.. t.lo,de todo o ",.rrltórlo nacional: an- DlClII.dl\ legi.la940 em vigar.. I .'OS. dlIJcUrllOS plu·lanlent.OJ·es pro-

• - au .1&.," . tee,elÜgellue 11 Dpeciflquem .. 1'e- !lllr,&rafo único. A i.sençAo pre- feridos na vIgência desta ou das. leia
_I N.' 1'7 :"'li60 por .!leabranl'1das, na confor-. viata. neste. ar~ilO vigorar. dC!sde o de que trata o 8rf.. 1.0. serão publi"·

. ' . midade do· artlJo 212: "O' decl'eto do ar~lamento da testemunha, em. pe- CAnos lnd~t'l'nrlen,emt'"tedflce1"l"ura
!.'X~,~8ce~ttae : "frio Irlnte : d eaClldo del1tfo Dpec1t1cará ,8elmpre IItl.oio ot~l'eoidll por 'dÍ!~egado de par-sempre que autorlzadOll· ~Ià presl~

Pl'elllde~ci Y8II
m

o rmo ~A pe~c: o .rtrl6ea qu~ deva .•~anler·. Na. vi,,: tJdo,. a~ o julgamento finalcie i~· dêllClll da Cantara dos DeJutad08 1'11
.' .& e. curlO, o ......er _e~ IIfncia da CODltit~içl~ d.e 1891, Rl\Y. ,l?ulJnªç~ ou do reCUl'ollO·· •.. '. .' ,do .Senado Fedel'l1Joú' transcrito.. do

cutlVO tal â preaentea .. CAmara a men-Barbo.ft slhlteht~u .Cainda em .caso d" Sala Cllur SéU6ea" em 1~. de jo.nelref DiárIo do ConKrt'.sso.' ".' .
i:g~~cÚà~d~ o.s ~~u.~en.toI. l.1~tf'Ql '\lerrn~t.~~DD~aJ)... 1nCOn8t1tIlCio.; l"JrO,-=.,rcU!O lCtllr, . ~. B.Ii'· Sala ,ela. S"I6"",. 14 dê jantlro d'

, .~.PO OD.~, Q\II,. • .... IftD.Il.. et_..l.. .... . -- , 1"', - IrnA7l& '.trro. .



Janeiro de 1956(Seçfio . I) Suplemento

ACl'ellcente.~'e onci~ c(>n'!i-er:.
.. Art. - Contil1l.T'J!ll em vigor ao!

~3rJllLl:'ts e::ci\)ulJd'olS no ar:,; 1H,
~. 5,"•. a:J. comtltu\ç:'o Federal .

J!ls~ificar:ào

d3d~ d<l mr-clirla a vl;:o01·àr. no inicio
(1) lutu~'[J Ciov2rno, o C'lt1dldatl>,ll1l\IS
..o:;od:l nas últlm1s eleiÇÕes [m!81detl
c:a:~: .., l1~t h\:xít~"·~afirmativ3, qu~\l
a OlilUiio manífe:!tllda por 5, .Ex,

S:ll:! àa <; e,e,~õ·s. 16 de jallelrQ dê
D51', '-l'rado Kr!lty,

OSR, PRESIDENTJ:::

D~:XCl cl~ receb~l" em f)ct' dodL.i'
tl,c~to nl} are,. 15t!, 1 6.', do Re:,:l

,ment,o, a $e~tl1111e

OI~R'" Df). CONCRSSS:'J .NACIONAL

o SR,PRE5lDENTE:

L:J"'o a S€;uir, ~ob o titul,l): "Saldo I ninguém, venho ma.nifestar-me, ?),ra
d) ~~llJ,sídb d2 1955", L:';Ul'l.uU várias; 4'.:~ po~'Samos ,corrlgll' tal sltuaçd'~ e
l};rcellls, inclt'sive a d,c Ur$ 154,156,30,: na:>, pall'~ll\ duvlda,s 8ôbN :l e.scrl.U
l'€!ativ:~ no \la~al1lenw de aJu,da. de rasao ~ acontllill!ldad~ da. Câ.tlllU·ll.;
custo aas membros da C:>lll:.5"J-o In- ~:Jdl1s,as 1',€'pl~rt1r,oe.s tem. tld~ cas~,

Lemac:ol~31 d~ l!el~ln(]u~, , "t2m, tido senoes .. Os MIIlIsterios, o
P'eç,;} a atcnçao da.s meus. L1u.stre~ Instituto d.o Cate, etc, já tlvenltll

cOlega3 p.al'a o.s camcntanoll qU~ >c:"s.s OC01'l'CnClail, Ai,:'Jl'l:l , que ~ es
~stou faz:,'nC:o, com o propo3lto ,ie ta~lOs tendo ~la, nossa própria es
col:1b:JI'.lr c:>m a il\te~r;dade moral cnta" ~ssas duvidas devem ser es
da Me::ü, no sentido d,e qu·e nos. ca·' c!arec:~as convenien,tRmente,
lJttclt:'mos li d:lr n0/5s0 ,'oti>, C:>I1:::1.:'11- POZ' 1&50, vou e1?vlal' 1I0.PZ'CBld-el}fie
te!U{'l1t.e, na apl',ovaçào qu,c S'~ pré!- d? Cu:;?, um pocdldo de mlurmaç()e.s
tende e ao me"mo t-e111pO vou requerer a.

Dcs't'nados à ajuda d·e custo dos I'etll'ad,:.t, do Proj~t() da Ol'dem d'J
m2mbr~.>da Comissão Intcl'\lacional Dia, P'OI' 1,0 s,en:;ões, a, fi~~ de que
de He;ulqu<, c'Jnsta, tat~ilel11, o p~- j)OSS:lIU?S votar C011\ COnClellCla da
'samento, l~,e;a Colll;i~naçi:lo 11 - Dl- apllcl~::l\'O legal, das verbas, .
i'ersas _ Sll~clmsigl1a~d.o 111-:.1, -:- e O uI'. Gndo/ ll!;a - Quero dõcla
çstli aqui 1".0 m::lllU n." 1 -da un- rllr a V, Ex" m,erpl'etando o p~(l-

p0rti~c~a de Cr$ 95'0 .OCO,DO, O::a, samento da ,~es~, que rece!Jell~'~com'
"" Presidente tel11-S~ a llnpl'eSSa{) a llHllOl' satl.~íJçao acontnoulçao do

A sH,uacDo do pais não justif:c.1 d~' qt:e h;uve ~u um pagamenl'a lan- ilustre Ol'~~OI', 1'!ã,o alimentll,lllU5
qualqt:er r2striç}o iJ. llvre. mal1lfe:~a' ç:ldo em dU!Jllcata, oU doiS pagHn-en- outro. prop,oslto, s-enu,o o doe esclarccer
,~ã~ d3 1:~m1ment;), Parttcula:'lI1~,.~e t3;,', E. neste caso, a des!;e.::;a :;lnbal perf'cltanwnte a Casa, Dado. o de
i cr:JSui'l1 à imprel1ya e, ~o raril; da Câmara cem a Comis;;fra Intel'- 'I curso de temp.o em que ellutl o pa~

Doe acôr:h. com o art. :35, i 1." do 't~m chocado a o:::n13U ;1ub.lca, qu. n.lcicn.al de He!sinqu2 nio. foi de I re~e:', não t.ellho presente, na ~e-
re;ial'ento, lIldef'l"(} o .e;uinte Inio enc,1ntr:J. r3Zõ~s em f~vor de c':s \JY) ,000,0'0, mas, sim, a(1l1'~\Ua mona! certos d-:ta,lhes, certas Clr-

.
o"ov:cenciu tJo 3mr.açadora ,a tt:aIl" elevada il\\lJortância de Cl'$ cunst,unClas da duvida levantada por

. REQUERIMtW~TO ,~uilidade e à liberdade dos c.dauaos, 1 sr,u.aoooo, V, Ex, Mas já que o noore Depu-
C)t~3:j21"Jr.jJ qu-e o Con~resso, e o A emenda visa a t'cztabe!ccel' a liv:.e 'ião há dúl'Ida, SI', Presidente. e t:ldo v~i endereçar o pt'dido d.e in

juiz da oportul1ldadee cOl\.e~lI~nc:::1 nlf,l1ife"t~clâ{> cio penS,1mento e.11 51's, Deputadas, de q,ue o balance_;, fOl'mllÇ,oe~, a. Me~Il, gJ<iwsamcnte.
d:t d2~l'er,1Çl0 do estn do de SltlO - to:la~ :1.5 SUlS formas, no Q'ladl'o 1, não esta exato ou. {le.o acudira a sohcltaça'O.,.
jlf'la r~l?ã (}, entre outras., de que "{) S, S ,,'-16 de janeir') de 1956, menQs, 11&.0 esclarec,e ~. h{JUve doIS
d;reHo d", susplender (} Impcl'lO das "'llC!gas Freitas. ')analllento ou se hã do:s lal1ç:,ltnen~ O SR, DIVONSIR CORTES
kis (como diss,e Chl'/eau' deve per' ~ . . " d pro'eto de I '" .' ana'llentú Perfe:to, A:?;l'adeç() bastante,
tene,,!' únf.:amente·ao pod,;:r que aoS D!SI:I!SSao ~~7t!4c9a d~ 195~ que te., de um UlllCO p,,,. "., , O Sr. Goclói !lha - ,. ,e creio que
dita"; neso!/lçao n, , .Bal'a'ncele O SI' ,Godói

l
It 1ha - p:el'll~I,acn;:'" poderemos atender satisíató1'Íameut,e

Considel'andD que assim o têm. re" aprova. ~s contas e o d' Cà, V, Ex, Fui re.:l 01', lloselO.a - a tôdas e quaisquel' indagaçõeli.
conhecido o direita continental eu- da ReceIta e da Despesa . a 11" mis.-;ão Diretora, do proj-eto de re~ O SR. DIVONSIR CORTES _ .í!:1lSC',
r()p~u, o direito .norte-americano maTa dO,1 n.eputadoSl ,tcordres~~5~ solucão ora'suometido ao voto da mell. propósito, .
(Const., art. I, seção 9,·, classe 2~)c1ente' ao 1ncS de agos o e Casá e que est~ merecendo a acun- Contlnuo a aprecIação que vinha fa-
i!' o dos [Jaises, da América do Sul (Da lI{csa) , da critica de V ,l!:x. . zendo.
(Const. argentina. art, 86, inciso 19: OSR PRESIDENTE: O SR. DIVONSIR CORTES , tJ:<Jte caso dos subsidios l'es5altll à
COllst. chilena, art, 73, inc, 20);' Crítica sel'ena, Sr, Doeputado 90do1 primci,ra vista. porque a vCI'da de onde

Considerando, porém, qUe ~l1cumoe Tem li. palavra o Sr. Divollsit' Ilha, Não estou pondo em duvida íoi feito o pagamento jli tinha um,
30 Poder Executivo, [XlI' força de, CÔl'tes. a integridade de ningUém, saldo deflCitál'io de C1'$ 3,000,000,00.
suas atribuições !const.. art, ~7), I SR' DIVONSIR CORTES: O Sr. Godól 1l!f.a . - Desde que Não encontro justificativa. de como
solicitar ao Congresso OU informa-lo I O ' . ' pas~1 na Mesa, .a relatar o.i ba- verba Já esgotada pudesse solver\l~
da necessidade de d,ecl'e~ar eSSa me- (Semret'isão do orador) - ~nhor lancet~s da ReCi!ita e da De&peSli comp1'ccnisso de tamanha.montll.: ..
dida de exceção, em reforço da pro" Presidente, disse, ainda há pouc<> o da Cámal'a doa Deputadoa, tenho tido Cr$ S5(J,OOO,OO,
pl'ia autoridade g,overnamental; egrégio Presidente da Casa,Senhor cuidado ae exammar, na Contaol- E' mister fIquem convenlentemt'n-

Considerando que a recente Men- Ueputado. Flores da Cunha, q~ o lida.de, tôda lL documentação e com- te e:,clarecidos osdois-lançam~ntos
.sagem do() Vl~-e~preaidente, d~sena- re;ime democrático é o regime da provação refel'entes aos paga~entoa de Cr$ 950.000,00. na Consig0lloRio 11
dI}, em exerClClO da Pl'es.d~ncia da contradição e da fiscalização. efetuados asaim C01110 à perfeIta 00- - Di\'CI'S<lS, pagos pela suboonalglla
~pública, não menciona qualquer Quero' fazer comelttlil':oa ligeuOll servânCla' dos dispositivo81'egimen- çlio 18-2. de Cr$ 95,000.00 e duas OU
htoG, justificativo da grave. provi- sObre oProjet<l de Resolução n,· 49, tais no tocante às diversa.sdotaçõeoS tl'as p~rcelas que atÍllgem juatamente
dência, e se apola exclusivamente na d 1956. que apl'ova aS contas e o pel~. quais devem correr lU deape- o total de Cr$ 950,000,00 pelo meS!110
opinião do General Executor do. Es- b~lancete da. Receltae da DeIJ~lI. sas, A dúvlda de V,Ex. também servJço, pelo mesmo entendlitlel1to.
tado de Sitio, a que alucie - sem a d1\ Càmara. dos Deputadoa,' correi- me assaltou, ao ler a relação dlL Dea- Oll. houve uma despealL maior de Cr$
tl'an~crever :-:- a expOilllcào do! 51'S, pondent-es ao mês :d) agósto de 1955 •. pesa. eda Receita, Pareceu-me haver 950,000,00 e. nesse caao,. de Cr$ ••
!Jtinliltros ml1itares; .. O Regimento Interno da casa es- pagamentos em duplicata eem tri- 1.900,000.00. no total, ou o bluanoeta

Considerando que .3 Càn1ara., para ta'oelece, efetivamente, que é atrIbui- pl1cata' mas tive esclarecimento, 'no está. errado e tem lançamento duplo
ajuizal' doa acanteclmentoa, ptecisa. C;ão da Mesa ~'jUlgll! e encamil'l:har à tocllnté ao a&lunto, no sentido de que de duás importância, quando devia
como é óbvio, inteirar-se doa têrmos aprovação do plenário as contas da li dotação orçamentária era exigua. ser 19l1çada Uma só - cr$ ••••••••
exat<lB do refel'ido parecer bem como Dlretoria.",e, também "autorizar de modo' que a despesa correu por 950,.OGO,OO-sendo Cr$ .855.000.00 p~lo
dos motivos que o exphcamou o despetilloll até cr$ 200,000,00 ou soU- conta dtl várias dotações, Hauve, sa1do d(l exerclcio de 1954 e 154 mil e
justificanl; citar ao plenáriO, etn projeto de re- então, a subdivisão, quando da con- pouco pelo saldo de subsídio de 195ã.

C ons i de r ando 'lue, como realça solução autol'ização para. despesas tabilização das despesas. Esta, é a primeira dúvida. que le-
'Gonzaiez Calderón ("Derecho cona- que ex'cedam dessa. quantia e não O SR. DIVONs!R CORTJ!:S - vanto, com todo o respeito e com
tUücional", 3.' ed,. _ vaI. II, pâgl- constantes das tabela4 ol'çamentã- Agradeço o aparte. e estam<JS dando todo o acatamento que mel'ece a ln
nas 31)11, "a suspensao das garantias rias" a demonstração eloqüente de nosSO teire1a e a integridade da Egrégillo
constltucionaÚl é unl fato anormal, tste dispositivo deve ser, Do nosso desejo de elucidar o assunto, V. Ex. Mesa que preside os destinos daCas:l.
e:<traordmlÍl·io. e grave e~ l;1~ 11,a: ver, modificado, [Xlrque, muitas vê- tem' sido' um dos brilhantes P1'esl- O SI'. Godól Ilha - pos'so anteci-
çã,o livre, l'eg1d~por iru>t1tU1Çoes ~e. zes. oU quase sempre, a Mesa não dentes da Mesa,.. par aV_ Exll., que se' trata. l'ealwen.
publicanas e, portanto" tal medida dispõe. para apreciar a prestação, de O Sr. Godói1l11a - Muilio ,obrl.- te, de doia pag-amentos distintos. As-
Só deve adotar-se depoIs de..madura contas dos recursos técnicos que tem gado a V. Ex, sIm se fêz porque a. dotação era in·
e justa rejle,1:ão sõore as "circuns- Co~jssão de Fil.anças. O SR, DIVONSm CORTES suficiente paracobl'lr ade-,pesa de-
tâ.ncias" e "causas" qu.~a rec1alnam, a. Nesse Sentido, estoU levando à .. ,e, como relator. vem aqu1 pres- corrente da ajuda de custo 11 5 l'cpre.
o, que J;;ó St; coru>eg;ulra. com a par- Mesa projet<J de resolução modlf1- tal' esclarecimentos. Aproveitando a sentantes da Câmara à Conferência
tlclpaçao direta dos J:epres.entantes Ican.do a redação do disposto no in- boa vontade do ilustre colega, quero, Interplll'lamental' de Helsinsque e
do povo na deliberação e "exame do 'o VIII do art, 16 do Regimento entretanto decl.a.l'II1· que não me con- mais ao funeionârio da Mesa também
caso ocorrente"; i~t-e"110 que passal'á a ter a seguin- venceu a' informação presta.da.. Te- credenciado ,para aquela conferênciu.

Cunsideran<,lo, de outra parte.: q.ue te r~ação: "Julgar e ~ncaminhar à nho dúvidas. é sõorese houve dois O SR, DIVONSlR CORTES - Eu-
~, medida sollcitadase est~nde ,a,1,em apreciação doplenârio as contas da pagamentos. de Cr$ 900,000,00 ou um tão é. preciso fique escllu·eclclo.'lue
do presente períod~pl'e~lde~clal e Diretoria, depois do parecer da Co- pagamento de Cl'S 900,000,00 lançado esta. despesa não é representada. .sÔ~
que acerca do p.el'lodo mlc1ado em . . ~ de Finanças". duas vêzes, E .floesclar~cimenC() de mente pela importância de. 050 mU
31 do cõrren~. mês, só pode. e, deve l11~~OPresidente, examinando a 1)r.e- V. Ex.n se contl'apõe a próprla ex- cl'uzeirrJs, como foi ·debit:tda, .•
Opillll1'O PreSIdente da. Republlca, a sente prestação de contas, prec~dida. plicação da. situação cla. verba, A O Sr. Gor1oy 11110. - Ex:atam:mte
'er empossado naquela data: do brilhante parecer da. Mesa, ~ re- verba. de subsidias de deputados, de O SR, DlVONSlR CORTES _. ,.

Requeremos que a Càl11ar~, pa~;;L conhecendo, desde logo, a retidao e 1955, já. em agôsto apresentava. um nas rubricas do Exércicio, de 1954 _
habilltar-se a discutir o projeto nu" honestidade dos seUS compone

d
n1ieS, dejicit de Cr$ 3,064.207,70. Ora, não Saldo de ·1954 e Subsídios de 1955 _

mero 950, delibere 'que a Mesa ofi- tenho. data venla, al~o a pon era.r acho l'azoável que uma. .verba.· "es- e sIm pelo total de 1 milhão .'.~ 900 mil
ele comU1''''ência ao Poder Ex:ecuti- sõbre aigUl.".5 lal1camento.9, qUe julgo tourada", qUe Il>preaentaVll, em a.gÕ6- cruzeIros: 950 mll cruzeh'os e mal~
vo· sollcltando-lh~ os seguintes escla- irre"'ulares, ' .' .",~ a to. wnsaldo deficitário c1e ma.1f1 de 950 mil cruzelros. 1 ntllhão e 900 mil
re~imentos complementares d.a Men- N~quadro da Receita. e U<:>DJ:)eS Cr$ 3·,OOO,OOO,OO,pudease suporta.r o é a quanto monta !lo despesa.
sagem de 14 do corren,te.: relativas ao mês de agôSto de 1955. pagamento de Cr$. 95g.ooo,00. Não O Sr. Godoy II!ta -'Aliás, como

1 - o teor da exposlçao do ~ue- vemoa, sob o titulo: "Saldo do 1!l.'ter- elltendo, Penáo que liouve eatõmo eselarecl anteriormente a V. Exa"
ral Executor do Estado de Sitio e cicio de 1954": . . de verba, C&/I() que é p~v.lsto pela quanào li o balanaete, tlve dt1vJdna.
noticia dos elementos probatórios e "Pago parte da ajuda ..~eIc~~ Conatituição e pelll& 0011& normaa da talllbém, a respeito da regularidacle
indiciárloa em que se baseoU' para . aos membroa' da. Comlaa_ :n..-- C<Jntabll1dll,depubllca. Contra filo me dos doia lançamentos nlio dos Ilfl{t:t"
prestâ.-Iasll.O Govêrno; . nacional de He1s1nque: Crt· ••• iaaurJo, e, sem PI\r em d\lv1da, repi- mentoa, maa dOa lançameJl~. UCI)oÍll,

n a informaç!io de ter .sido, ou '. aS5.843,70". ,to, a lnterr1c1adt • _ PlorlUi41Kit 4!_~~tr~t!~~, ~ escllueclclo, n~ CD1~t~..
.não. -;nault&dO, quanto • oportunl-

1'1." 36............

TJda Fl'ts~.o ('jetL::ld:t em virtucll'
do cs~ad", dt: slCic, em Yl;alquer pon
to do t~"l'itúr;o nadonal, será ime
dio.~ai;lCntC cona1lüc:ada ~lO Min:stm
da J( ~~"'~L r'li11 a [\1:1'.:;'(1 d'l r~I:~:l

(jl.i~ a dêt~l'l11;nou e d,e out:as Cll'
~ ~IJ.:~,- •. :.il..' ...,;:; C:i.: ~~\ re .. ~U..J:~-::; .

P:l!',"~l'~l'o único. Q~:all}uel' depu
ta~:ll C'L! Sl:l1sdor po::lerá ~o!ici.al' do I
Go\'0rnu, :;0:- ;l1t~rmédla da Mesa.
ill (OI'I1~:l::Õé'S sobre p'lsClo moti l'adl1
p,';:' U~:l::;O d~ sí~i(', c::\bcn:l0 ao !.VIl
n'O'To d:! 'l's'iru "l'"sbr por es
f.t:ii~, :'5' it~f;l'~naç,j~s, no' prs.zo de
..8 !te l'iIS, "e se trat:Jr de p':s:\O efe
tun<1~l r~o Dis'.r:toFcderal, ou e1l1 ii
iciul'O') di[t.s~ se :t pris~() OC01T2t' mn
Ol:~ro ponto do terri: ;)rio n:lCiOl1D.l,

s:.';> ""',fr,"'nio (k~ Melo Fi'anco", 16
d:~ ja~_~Qjl'o d~ 1955 . .:..- JIllton Cum ..
IJes. -' Prado KCI!:I/ e outros.

..... - _.
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o SR. PRESIDENTE:

o SR. ABGUAR. BASTOSf

o SR. PRESIDEnTE:,',

Tem a palavra <I n,ooxeDeDuta:l,).

Terça··feira 17 DIÁRIO 00 CONCRE$SO NACIONAL (Seção f). Suplemento
"e~.==~==~==~--.!'~~----=====~================~~==~~==~==~....._._:..~.,...~.....========~.,... ......-
bilic):ulc, de que tinh:tm sido deScic'j r'OS~01' lidc:'cs, que são os Jl'!elllaUO-j O SR. DIVONSm C6RTES - E da njuda. de cu~t,), juslali1~nte l)"lJ ql1e
bnlG{'li, em vn"tudc da.Ü1SU1.iClênci'l l'l:S de 110SS~1 vida adminitsrativa. . tenhü agradecido a intervençáo de a. '\,1"e~a oua di:'cçiio namil1ls1r&t.iv~
da lIot:1I;;'.o or'~lmcntlÍrja. Mas o TE- O Sr. Amelio Viana - V. Exa, está:V. Ex?. Jogava tum a verba do SUbS1Ú:O a "(:'l
lllll'rlD1Cn:o de V, Exa, posslbilill'll',~Ic(,jllb;:rando com a Mesa. ' O Sr, Godó1/ Ilha - ,,' Cll!ll:) ~~el pn,;',er, atendendo a ob;'~:s p'ltl'
)flllilJl' esclarecimento do ns,;;umo , . O ::,Il. DIVONSIR CORTES - per- Ob.jet.h'o de esmiu{,'ar .qUa,lq~er reta- .cas" a limpezas, que têm .clDtrU:'il~S. "1'-

O 8[c DIVONSIR CôRl ES - VOl. fCl!ntnC'nte. lhe q~ie possa SI1Sclt~r dUV1CI:lli, peeJálS no Orçamento da Cama::. e
p.as~nl' noutro P(lnto quc me .p:·opus G Sr. Aurdio Viana - S~ V. E:,a.. O SR. DIVONSIR CORTES - ~1'a'.i1Jlr,c:ões a funcionários. ';?':;))O

('S[Ullar neSSa clemonstração de c.on-I.fizes.,c um est.udo mais circunstanCl:cl- A~radcço os tsclnrccimentos je VC'.s~!'l .i.~S'~ aqui: "Pago li .Tales l>lllt.,;! da
1M. Nf,o sou 1l1uiw entendido em ma- do ~õt:n: o assunto, a fim de cl1amhr Excelência. ,R,oc:J'H1 c outros vencimentos e ';'i'at,!
j,(;rill ele contabilidade, mas, como hO-

1

a lltenri:to da Mesa, deveria incluir - Eis outro bnçamento, no salde rtt; flC:tÇQ('s - trinta e quatro 111 i I 0.:1'\1
melll curio~o, quelo procurar a verc:~- I p.~m:ce_ ftoourcloo que vo~ di"cr - :l suhsictios de 1~55, referente à B,;;17! zeir(l.!i; lava~~ens e limpeza Q;' ertrada
rie. Vou dlscutlr eacelto a coh~bol a- I sltllaçao elo nosso restaurante, 110,lC I L:tUl'lo ~. Despesas C':ll)) obras na \,.,;;.- das C'>ll11.'k:Õ2S de r.nanças e Je J:l~·

çfL[) cio nobre colega, que tem ~lclo ~e Imenos lll'Ocu. :tdo pelos funcion:íri(',:;: mara - CI'S 365,260,00. . tiça: Cr$ 12.600,00, quando "H': vICi'ba
gl'll.lJcle valia pnra mim, no esclareCI- I àa Casa e pelos Deputados, Deveria i Ora, 51'S. Deputados, o R('gimrn~,'1' prevista no Orçamento da Câm:l1 fi

mento dessas p,arce!ns, hm~adas,. a iV. Exa., ainda, chamar fi atençüo I~stabe!eceq~e a Mesa pode autnnnn i pr,m ésse fim eSJ)ecífico,· Si'tu i:rqu
meu ver, l1'l'egul:ll'mente, pDlql1e re-r para " água que bebem os funclOlla-1 oespesas ate CrS 200.000,00, Acrc(\;to larHhu.ies que ?ponto,
rcm c11spositivosconstitUClOnaIS, que rios e, talvez, os Deputados, Parece Isejam f'.'sus obras ant.eriores h i1!11nJ,. ,.
:não permitem o c~tÕ1'l10 de verbas, coisa muito simples, mn~, na Ingla. Mesa e tenh..'l havido contratos e con-, ;-;st~ucelto. de <lue a. Mesa,.eom?,e-

() SI'. AU7'élio Viana - (~ueria per, te:rra, há uma comisslode parlamei1-1 cOI'l..~ncías públicas e, l~l~is, que as ne.ra~;,1 ,~,c se~s ,~eveH',s, .~t lf~r~l .. tl~
f.~lmt.ll' a V, Exa, :,Quantos Depu- trt;'e,~ denominada "Comissão de ,:v.'s-! ob1'as ':enham do exerC1ClO an!e ..,,':', ~el~ /;..pI.JlO publ;CO, PIf'St,!.,1 ). p~
1ndos foram a Helsmque e de qu,m, t;1.ural1te". Se V.. Exa. assistlsse,l Entretanto, para escla;'ecer a C~\' dm e",:l1\f!1t-oS, a L:n ,de ,que. ~l~bre 'fl;:s
l' , Im cionál'los se faziam acompa· como tiz hoje ao Corpo de Bomb"l-' nlara quero tamb~m focalizar um as- não leC:1lam as" mesmas Cl l!lcas fo.
l';;~ar? i ros joga~do num tanque Imundo, su.1 pecto:' porque" em agõsto de lfJ55, 1.1; .Il:~lad:,s f1. •.?l1tr~s .r.ept11'tl~~OC.s; .l'r,m,o

O SR DIVON\:;IR CORTES - O jíSSil1l1', da Casa a água qUe beb'~111 I dc.spencllda a Importância de CI'S It.lIe . ocaslao. de fazer qU,Lhlo t;e
~o"un'~ ne&Se aspecto não intere;;sa 11N5S0S fu.neionários Deputados e "i-11375 2(l{)OO com obras na Casa Tem()~:c:;tCU~I<l a taxa do café, Ataca!o€ o
,,,", '-, ., , ,<, ., . 1 lI' ~·'tllto BI·aSl'lel'·o do Cafe' p""rJllI'ri, m'nha apl'eclnção, slt.:mes, teria sentido profunda re.cl- I aqui cntra verba,. referência 05 - D- i I, ;,' . .. . " ~, ..

() Sr, Aurélio Viana - Intel'el:iSR :1 ta. O tanque mencionado não é :tl-! g~it'Os reparos, adaptações, conserto.~ e igus.a quase, a to,allclade de SUl. ve~ba
l'llim, S1'" Deputndo. gienizado há muios meses, São I:OiSfth ICDI1Sel'vaçáo de bens móveis e imó'ICi~ I com c· pag'lme,1t~ de pessOll~ .•~~.l~~U-

(l . SR, DIVONSIR c6RTES - O que a Mesa poderia, através dos ó;'g;Í\,s, _ N." 1 _ bens móveis ~ Cr$ ... ,',! l'~m-~,~ nos, .mstltutos e ml~;, '~llIlS,
própr;o relator da matéria, nosso co- respoll~ávels, investigar, a fim de :iue I~(}O.OOO,OQ, Foi gasta, até hoj".!, a: ql.,". \., em apmhados de fl;lncon.l1 1llS,

lC":1 1)f.putad{) Oodoy Ilha esclareceu, ess~~ falhas graves desaparecessem ,I qual1t;r, de CrS 252.177,50, rela tiVl'·: mUltas vezes, desnecessáriOS, e~ue
!"~ n~llrtc, há pouco, que foram 'c'n- Como disse, V, Exa. está prestantlo llIel1te a. bens· móveis. Da verba di" COllS11iJ~1em as verbas com oess lal,
co Dt"plJ(.ados e um memhro da C'llo':, muito ~rande colaboração a Mesa da ICl'S 400.000,00 fo~am gastos,o'" Ip~ ivanoo-s~, por, ~Q .de desenvol'ler
:F.sta, '1 Informação que recl.'bl de Cfllmlr~, QuerQ também colaborar, julho de 1952, Cr! ;)21, 729:00, ha v~n- !s~us própllOs plOgl amas.
S, LXll, . ' Icom ,\, Exa. -, I do, portanto, saldo negativo, dellcil Cumpre a nós, que 5Omos a O;);;;a
. O Sr, Alll'éli? Viana -,E ':I-~ ~ar,tol\ O SR. DIVONSIR CORTES _ Ju _ :de Cl'~ 1~1, 779,00 na verba .de cb!1scl'. legi,lativa, fiscalizadora do Orçamen
('Om a delegaçao ascendel am n", I t e 'te M . Ó lto '. 5 vaç~.o e llgelros reparos de Imóvel/; na to tia República não cometermos (Jll

O SR DIVON8IR COORTES -- am J., as meu plOp S e C'.'- Cál11ãl'ft ~ ,
Cd: l~l;OO.OOC,OO. . m~lt~r o balanço que velo à. no~a Além 'disso, em agãsto, pagou-Ile" nmrrlGS er~oll,

Ó /:ir Gocloy Ilha - Permita' o ,nn- lp, ec.~çâo, ',' por f.~l\e verba, por obras púoiicas i Sr. PreSIdente, há outros fato.; ri
bre Dl'pntado. Cl'elo que V, Exa, lA- A~l~(ja na sess,ão de sabado, d"C aqui realizadas, no titulo "Subsidio., I. c~mentar em face dé8lles. mapas, Etl'1
bOi'011 em ligeiro equh'oco aO ',mpl]~3~ o~slno de focallz3r o estado da E~" de Deputac'.·s",. a importância de: n~mero de três, que acompan~am.a
li i!lrr:c!io da Casa a censura je }'laveI'Itatua, ar: :riradentes, que, ~eg~raltl"n. Cr$ .376,260,00 à firma Braz L.auria -. Inpr<.>S~I,ltaçã~ .de C?ntas da ..01. etoIl3,
'feito €'xtôrno de v~rbas, que ~ 1>1'(11- te, tia maIs de de~ a~?s. nao e .Impa deapc~al! de obras da Câmara, Const- Adml1ll8~ratl\'a da Casa, a m':lJ ..~e;
bido por texto expl'esso da COllS- O pedestal e a plÓplla estátua Mtão dera o fato como anterior e, por lt1:0 SeC!eranll, mas uso a~ eX;>.eos,f)e_
'tit.ul~r~o, Não houve tal. Uma lei ,)l.'- a~nnvonados, Dêles absolutam'.nte faço menção dêle no meu req1lerJ-1 co.nstantf.ji do "vulso,
(liim'.1'la, votada pelo congresso Na-li n"Xsse ~atf' ., mento, ,- O pareceI da MClla é judicio~o: op,-
Ciol'lfIl regula. de. modo expllc,tc, 8. m. q~ nas de que os SIS, Depu- O Sr. Godoy. Ilha - A titulo dec,:)- na pela apro\'ação porque }lá exati~
(:1isc!nÚna de ser dnda à. con~Rbllldan'! \adOS dlspfe~ rqUi ~~a sallas adJác\~t'r· 19.borilr.~o, permíta V, Exa. mais 11m II dao til: compl'ovan~s,·Mas, com,,' u,:;se
da Casa na apllcac;ão.de certas verbas" es ao ~.en r o es ..o mprest \e s, e!clarccnnento, Quero, nest!' altura, de ':nicic, nem sempre a Me.t!:1 dllljJõe
S" J1Í10 me enc:ano, trata-se da Lt'. né,o !unc.ünam, E vemos no balan- infQr1llar que,a Mesa atual Já encon· do- recursos técnicos para conferir &
62 Nlio tenho de memória o tlúmel'O eete despes.as eol08sals ~om maqulnR- trou essa situação na Casa, emvlrtu-I esc:'ita contábil 'foma-se ne·'el>sil.io
cy.ntc, Fosso, entretanto, Inf.ol.;mal. R' 'Irla~: ,~latei:al ~e eXP~d,ente e outn8, da de contratos anteriores ct"!lel)l'a,dos IclÜJponhados mesmos recurso!" téc'ni
", Exa que existe 1is?<?~icAo le:l\b- e. "ai! a =aj·~~las ver as apre.sen~.~1ll com al~umas firmas. entre elas a Cl;a-\ cos com que conta a Cóml~ão de Fi-
lflt1Vll no sentido de poSSIbilitai, C~\ -I glan es "' tIS,. " • dA PO! V, Ex~, - Braz ar Laur.a . nanças, Por isto apresento pro,ietl' de'
rnm à cunta da \'erba Saldo dt ~l:b"f-. Ora. áR Me~n ptlderia comprar al"u QuanlJo relatei o oalancete das des- i~E:eoluç~o no sentido deaprimo'l'ul' o
d'ioS ct,ll'tas despesas que não .p"ds~m mas r.1 qU1111U! novas para atender 30' pesas, rhamou-me a atenção a. Cl1n- iRegíme~lto InternQ, para que na(; se
~er l',tl'tldldas' na dotação orçan1er,,:\- se2}l~es Dt~utados, t1nuaçãc dessas "erbas, !lão digo exa-, proyoquem criticas que, am3nhil ou
ria vl,lente, El'a il Inform,"ll',IiC' ljue . 1.R:PRESIDENTE - QU~.i~ geradas, mas, apI'eclá"els, 9ue ainda depois, --podem surgir na imprensa,·

'desejava prestar. Quanto à repre- pendI.'. RI a V:. Exa. que M 17 lt ..ra. são de~pendldas, Porocaslao. da \'O- contra nós contra os Deputados con
~()ntnr.i\o Que foi. a ·He1sinsque eeg"tI- temos de passar à. segunda pal't.~ da taçAo Cio parecer que tive opol'tunld:l.· tl'a a. Cá~ara contra o Poder. Lelotl':
do ~~i-~Jt' .Informado, se constituhl de Ordem do Dla, sem sacrificlo ao ',em· de de emitir, pedi a atençl\o de ll1"oUI' lati"o, ~ não'contra o aetor de e~n
cinco Deputados e mais um alto fun- P') de V, ~a" que só falou vlpte mi· Mbres companheiros da Mesa 'lira administração
cilm{p'iú da Casa que acompanhou a nutos e dlsJ:õe ainda de dez.. a circunstância de qu edeveriamos fa- • '. . ..
ril'lf'gRÇ~('" O aumento dedesp;'Hl 08a, DIVONSIR CORTES _ DI'!, zer.. um levantamento dessas úbras. . :tste projeto "Isa modl!lcardL~pc.5l.
rlf>ve scr levado à conta dali alteríléOt'S sejarla na forma regimental prol'ro- VErIficar o que foi contratado, fa-=~: o tlVO li" Regimento, a fim de Que a
cambiais porque sempre se estabele- gação do tEmno do meu discurso mas le\'811tnmento de tOda R despesa rpa- Mesa só formule seu julgamento, .. 1i0
tt' det~Ttrilnado te~o em. dÓla,,.,,s P:UR .lá que nenhum 81', Deputado 5011cl. lizadn f' mandar suspender :r'al.qucr e~ita st.U I;lat:.ecer, depois da Iludien
11 fixação da. a,luda dI' cus~ a .:>lte.. tou proI.'rogação da/ta parte da Or- obra, até que a Mesa .se Pl'onunClaslle.

1

cla d:: Conllssao de FinançM, Q.ue t~'m
ração cllmolal elevou dI' mUlto o p,·,'ço dem do Dia .. , 11 respeito" capacldaaep:tr, l'.studar .• elicritu ;8.
do dólar, determinando, desta f~l'ma, ,O SR. PR!:SlDENTE _ V, ~Xll. O Sr Presidente acolhendo a \U- i çlio da~ despes"s e c:onferll' com 8 [;0-
maior dellpesa. Daí a tnsuflr:ên~l~ ria pode 'CedI" a prorrogação, gestão, 'determinou 'se expediBSe por. cumentação ~rl11 PIais eX'!lerlênCHl ,1(1
dotaçito orçamentária, A tnf,,"nH'Ici'O O SR, DIVONSIRCORTES -Pi'::lJ. tarla ao Diretor-Geral da. 8ec.:'etal'!a, que a pr~pIia Mella, cUJa tarets 11
(Jue " 'MMR Irá dar esclarecerá. clel", então, prorl.'ogacão, por trinta mlnt!- para que se baixassem Instruçú~s desenvlJlveI é.árdua.
M õuvldas de V, Exa, ede t.Ô,dll n tos, da primeira parte da Ordem do nesse sentido, pOl'que, realmente, II Sr, Pre.sidente eSrs, DeputltdOll,
Cal'R Nosso dever é prestar ao o.en~- Dia e, em consequêncla ,aprOl'roga- Il:rftiCfI de V, Exa, é procedente e ,lá encaminho também requerimento de
rio ,IIS Informacões necessárlR~ pfl, ~ ção a que tenho direito, a fi mde po- , Ioi levantada, no próprio selo da Co- informnc;ões sObre 8 prestação deC01)
QUI:: p"ssamos decidir com pleno ~o)- der comentar outros pontos. interes- miSsão Diretora. As,obras que ~e rea- tas e ainda outro no sentido de reti-
nheclmento de caUsa" , santes desta prestação de contas. lizamaqui há 5 anos - quando che- rar~se o projeto da Ordem do Dia

O SR. DIVONSIR CORTES - O SR PRESIDENTE _ Acaba c'e guel R Câmara já estavam em anda- all~inEidC' por mim e por 1fder de pur-
A~lWlf"ÇO 05 esclarecimentos prestallQS che"'l\r à Mesa re uerlmento do ~r' rnento - são as chamadas 001'aS de tido pt'lo prazo de dez dias, para a.
c qll('ro t<l1'nal'claro que !:ti\o ellt.a'llOl' Deputado Godó! I1l~a, no eentldo de' Santa Ingrácia, isto é, que nunca ter- adlllil~:llt.rnção di!' CAmara. d~ o.~ P.s
combnte1'~o a representaçao que foi fi. reI' pr'Trognda a Ordem do Dia para minanl, A Mesa, que nem sequer tem clareclmentos sollcltados, (MUlto bem;
He'sinque. 11: dever no.~so m!,ndllr re- discUO~Ro da Prlmeíra Parte :' sido ouvida sõbre o plano dall obraI!, muito bem). .
prcsentncão parlamel1t.ar a esses con- ,.., . > tomou a providência de se suspende- ,
f~rf.s..'(1s é deveI' pr~cipuo de,~.t.ll C:lfit. Os ~enhor~s que o aprovam Cll.Ll: rem as obras, fi fim de que fôsse feito. . Durante o discurso do Sr. D~~
atender a eSl;élS exigências interparla- ~l\m fIcam c~mo se encontram (Pau um: levantamento das despesas efetua- VOllSlr Cllrtes o sr. Godoy 'Ilha 2.'. V.l
ml'nt:Il'~i', Não arlllll1 não a~~~lI l' "a). ~ n' das e cleterminou que nel1huma outra ce~r~sld.entE; !lelxa a cadeira .;111
não critico: 1lclo contnirio, muho ~ nob. e or..dor contmua com apa- obra se realizasse, a não ser com sun pl'esldencla que é ocupada pelo sr.
rl1y.ilúve; tive~se ha\'ldo l'ssa rej)l'e.~c~l- lavl n, prévio. auol'ízação, a não ser· que hou
tm'lia, . O 8R. DIVONSIR CORTES - 81'. vesse disposi..ão contratual· que sela-

0qllE' estou coment.ando-é o bnca- ?l'csit1t'nte e Sl's. Deputados, conti- mos ('briga.dos a cumprir, Não havendo mais oradores, vou' àe.
mmto irregular, em 110ssn escritura- nuando fi minha flpreclação, o que O SR. DIVONSIR CORTES - CJn.I':;U· encenada.
çfi(1 . .', , [nço com li maior serenidade, pOlljUe Agradeço o esclal'ecimento de V E=\ll,
.Sr. Presidcnte, de!~ojs'dessa râplda nllo nb.~etivomelindl'ar ninguém,.. VerIfiquem os 81'S. Deputado:! que

d1r..l'esrãe c-r,m o prdido de Infvr'na- O Sr, Gl)dolJ mIa - A Mesa não ô salão de sUbsidias de 1955 não .foi
ç~'E'S (:1'f' estoll fcr.'mulnndo. trJlM se ~ellte dI' modo nenhum, ligada à sl1f;clente pal'll o pagamento da aju- 15:'. Pruidel1te, peço np~lavrapeln
certeza de. q~le li M"o5a dlsprmará, c:bjerâo de V, Exa. a qual recebe da de custo da convocação extraordl- Olcem,
rtrl1r.f;c aa a~sun·)·. Não ')0111:1) 1~1'I"\ comI) ut.n e ol'eciosa colnlJ.ora~ã;) nária. Fêz-se necessárIo ernprE'g'i\SSO
tlí;vid,l. l1bsolutn~nrnte, n· c,:;~I:·It.o CC' ~~r,Oll-!'l'Jt" dirigindo n V. Exll. :Jonue o Presidente da Câmara, por adiatl
cstlnrccrr e servil' n cama .")~1)lie:~ de l'ntencli do meu dever, na quaIidnc!tt tnmento do Tesouro Nacional, !1. .lm
tlUalquer doz colcCas, quanto mais de re l'clator, prestat'e.sclarecimcnt'os".' p\ll'tância. equivalente ao pagamento
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Suplemento

o SR, A.IGUAR BASTOS:

(Sem revisão do orador) - Senhor
Presidente e S1'S, Deputados, o Pro·
jeto n,Q 4,720-A, ele 1954, com parecer
tavorável da Comissão dc Finanças,
autoriza a abel'tUl'a, pelo Ministél'io
da Fll.zenda, do crédito especial de
Cr$ 500,000,00 para atenaerà.s des
pesas com a l'calização do 2,0 Con
gJt:sso Eucarlstlcodt Niterói.

Estranho Que a Ccenissão de Finan·
ças, êIlte ano, .se esteja mosU'ando táo
generOo:la, Ainda ,hn pouco, assiBtia
mos a Um grande congresso interna
cional nesta Capital. Penso não ha
veL' malil necessidade de que se rea
lizem congressos semelhantes, no Cllo
SO, conSl'essos-mirins, espalhados' pelo
Pais,

Quinhentos mil cruzeiros! Não se
ttata prõprlamellte do volume, da
despesa, É que devemos zelar cuida·
dosamente pelo emprêgo dos reC'urllOS
da Nação,

Não se cogi~, no caso, vertente, .dfl
llSSuntO religioso. Tanto é assim que,
dentro de pouco.sdiRli, vou apresen
'tal' projeto solicitando dois milhõea
pal'a obrl\ll educacionais l'igorOllamen
UI cat6liclUi, de dedicadall e distintRli
irmãs de caridade, que, em várias el-

. dades do interior do PaiB, lutam, anO·
nlma. e herOicamente, para inatrut:,
educar crianças abandonadas, aplI
cando os meios mais modernos e ser·
vina.) ao maior número posaível.

Se o projeto, ol'aem dlilcU(1llào, ti·
vessl finalidade assistencial ou edU
cacional, .seria capaz, ainda, de a~
mental'a solicitação: em vez de qU&
llilentos, talvez pedisse um milhão,
A questão é que se destina a um
Congreaao Eucaristlco.

.. Ora, 81', Presidente. um congresso
eucaristico é grande festividade, ma
nifestação pÚblIca de fé, talvez, J;,
porém, ,uma grande exibição, '1ue,
prAticamente, a ninguém aproveita,
Se o autor do projeto, em lugar. de
Cr$ 500.000,OO,solicltasse Cr$ .... ,.
1, OO!). 000,00 para detel'minaCla orga-

nlsaçio ~correr ai cidadel do ~n- O 8ft, PRESIDIIfTI: 'minado também (J tipo conatrutlvo doo
terior, aa :wnas 1'ul'lliB e levlll ~ 1'0- .une!.

(Pare. uma questão de onlém) (Se", pUJaçõea daa zonaa rurais alguma (;01- PaMI\-Be à explicação peMoal, . U8 métodOi de prospe~Eo geofi4icllo
,,.evil1ào ao orllGorJ - SI', Presidente, lia qUe dlS6e.'lse respeito a inlltru~'âo, li SIft(J aIVel'~Ull, [;aí/i COIHU grltvlme~l'h
V. Eltll., declara encerrada 'i dl.Scus.~I\'~ saúd,e, 11 lI.Illli~t~ncia m,édica e a 11""i8-

1
o SR, StRGIO MAG.~LIIIES: C~, Il.Slllicus, lllagllcLIColi, elétt'Ico5,

do pl'QJ'eto, Parece-me, entl'eta'1to, ,'l.l<', t 11CI dentaria e ta I 1 "e "'Ulml'CO u I t' N.. d~e acao'rdo, , ,S l'a penarr,ente, , SI', Pre,sldent,e,.peço li. palavr'a.pa- "u.. llU 'acuaalvalS, o CIIIIOhuvendo requerunento no aentidJ de I ell1 <:liLUtiO o me,todo liWllilico é o lIldJli
l'etirllr-se, a proposiçio , da Ordem do P,'eci3aL'los combater um pouco,' la uma cun;.Ulllcaç,áo, 'mdicado, Baaeia-Ik! no iato ae qu~
Dl", a fim de Que seJam preatad06 patriotlcau,ente, êwell l::a~tos com aoS I qualaqlU!r choques ou te1'1'emotoa pru-
novOll esclarecllnenloa, deve o projeto Igrandes cidades, objetivando festas,! OSR, PRESIDENTE: vocauUIl na Cl'ullta Lerr~liLre, pl'OVOCIU1I
per",la,lltCer em pa,UtLl, s.elll q..e l!e,Ju Iaglomel'açóea, para aumClllar o ~l'~li- Tem a. palavra onobl'e Deput.do, Ol1àlUi t!l~ticul:S, que pOC1~m lIer dece-
cllcelrarfo.;, sua dUSCUMào, tígio, o Iascmlo, o lllaglletllillJo da8 tU<lUlI por li""mo!;'l'afoô, ~all ondll.ti

E.~pelo d~ V, Exa" SI' Pres:,dr.nte, Sl'andes cidadc8 que vão, aOll PO\iCOS, 1\ SÉ ..e pl'olJagam em lOGalS ali Q1reçoell;
lr.,terl.!relaçao regimental para nn;.lh:; l'U'l"Ullcando do interior mai.8 ,e, mais OS, RGIO MAGALH.1ES: entrelU'lll.u podel1l oetermmar-se on-
~uestao Je Ordem, ,gente, ent:aminhando-a pal'aos cen- lPara uma comunicação I (Sem re- das em dualSall'eções; Iloselltldo da.

O SR, PRESIDENTE - Apresen- , troll urbau'oÂ!l, O êxodo o afastamento visão do oraào/') _ SI', Presidente, plop.agaçao da OllQa e 110 sentiao
tado depois' de iniicada a dlllCUSllRO continUo das trabalhadol'es dill; "'Jll~S hã algul1.'! dias, apresentei pedido de Lratlsvel'oSéll da mesma,
da 'Ilatel'ia,o requerimento do nobre rUl'Uis que se encaminham j.lHI'<1 as informaçáo pau ser encamlllhado ao Medmdo-se Wl velocidades d'essas
Oeputado, pelo Regimento tornou-se grandes clciades, para as capitais, é Ministério da .. iação e Obras Públi- OIlUtUl e possivel conllecel' U,ll cUl'acce
lnoportuno, um dos grandes senão o maior llloti- cas, a reSPeito da construção do tú- rlilticas aaos roclll:loS e U sua conugura-

N.e~ttUI ,conc1!.ções. não _ podendo vo da crise a que con~'à"Jl(mente li nel Rio-Niterói. Acabo de receber o çl.<O, Para ISSO Utillzam-oie dUas cs
aceita-lo, IUcluslve pal'a nRO cl',lar o impl'el'UiiA e Oi repI'eSelltallLeS cio p<l\'O trabalho do engenheiro Cornêlio Cé- tações: uma 00llSliOl'a e OUtl'U recep
?,'ecedellle, a M,eba toma a mlclatlva ~e retc:'er:1., O at'astólmento j.lI'U.ól'CS- Sal' Hauer, entendido d;}sse a.ssunto e Lera, Na pl'1mell'a, por HlelO de t:X
de retirar o pl'oJeto da Ol'dem ~o .DIa ~IVO, oU melhor, a fuga do eampo, autor de projeto da ponte ligando I plOlllVOIl, provocall.·.;e ondll5 que sc:!-
por lU lie.s.soes, atendendo a.B8un ao Cl>oSa busca continua das grandes ci- as duas capitais, rão reglst'l'aelas lia líegunda, A dlr'e-
lntel'eBSe do nobre Deputa~o Divon- dades, dos tentros, dos cinemal!i, do " • rença ae tempo permite conhecer íl
1.1(' córtes e de tôda a Camara na asfalto, das diversões, do Ca1'llíl\'aJ Parece-me de todo intereliBe t<lme veloc.dade de !lropagaçã,J entre a.'>
obt'.!nçâo de maiol'e8 e melbores eg- dos congl'es.soll e das fc.sta.s ti que tOI'~ a, C~mara conhecimento dali raZões dUllb estações e por comparaçao com
cla,'ecimentos sõbl'e o balancete, na a vida difícil, o pre<;o das merca- teclllcas que aconselham o proJeto padrõeli determilladoll em lalxll'u;Ló~

O SR, ABOUAR BASTOS - Obri- dorias muito mal.! alco, é o que cie- de pante, por sel' ma!.!l barata a I'es- 1'10 ct;nhecel' a natureza e a comor-
inda a V, Ex,-, termina a falta de gêneros de pri- pectiva constl'ução e porque seráo. ,u.:çc..o, do :SUbSOlO, Na prospecção

O SR, PRESIDENTE _ O Pro. meira necessidade a preços ,populares utIlIzados material, técmcOll e opera- i :,uLmarl11a UCilIZiUU-Se llaVll>S, a bol'
Jeca ele Resolução n,O "9 é retirado nas v~nd~s,. nos mel'cados e nM pra- rios nacionais, O túnel virá impor-I do dos qualil clitao loealizados os apll.-
n.>la Presidência, "'0,1' dez 8essões, d'a ças publictUl, tal' em despesas de divisall, Ullla vez relh08 U'all.SmlSSores e l'eceptorcll de
..~ ... que elltá sendo projetado por firma ondas, Com eles procede-lle ao le-
OL'dem do Dia, Não podemos estar de acôrdo' com estrangeira, que,' fatalmente, ganhal'll v:lmamento de uma 'faixa mais oU

Discussão úníca do Projeto nú- o projeto, A medida não, é sábi~, a concorrência de construção e terá menos lal'g'a do SU~8<I.o, poroncl.e de
mero 4,720-A, de 1954, que aulo- nem COl1.'!trutlva, Talve~ seJa ~01lt1. de remete! para o Seu paIs os lucros Iverá patssar o eixo do túnel.
riea a aberi.ura, pelo Ministério ca, Se a douta Ccmi.8sao de Z;~n!ln- da ope~açao, , , Vê-se por aI, a IWponállcia de se
da Fl2Zenda, do crédito especial ças estiver agmdo de boa fe, ~Iá de. POl' este trabalho se vel'lfJCa que o obtel' resultadoli 08 mais exatOB pos~
de Cr$ 500,000,00 para atenàeras aprovar a em~nda que apreSental'eJ Ministêrio da Viação não se baseou li.velil e a sUa IIlterpretllçào, de que
despesas com a realização do 2," ao.,projeto, an.allhã, QU~ vou suge- ainda em estudo definitivo para re~ dep'endel'á o projeto defillitivQ,
Congresso Eucari8t,ico àe Niterói; 11'11" Que ,cin<:<> orga~Z~çOe8 orienta- llo1vcr pela cOl1.'!trução do túnel. De posse ao levantamento geofisi-
tendo parecer favorável da Co- das por Irm~s de V~U'la.s 8eÇôes da :t o seguinte' co do subsolo e possivel clete1'llunar o
missão de Financas lSr. Campo~ mesma reUgiao c:at6lica e .respo~á- . traçado CIo eixo do túnel. illste, dada
Vergal> • , vel8 IJe!a ll1.'!truçao, educaçao, Illlude, ".( ponte Rio-Niterr7i a sua extel15ão,' dificilmente será em

. vestuarlO e pelo bom encaminhamen- . f linha reta que.ser~a a solução ideal e
O SR, PRESID!KTE: to de centenas e centenas de criançRli Advertenc a,. lato pelOs ObStaC.\l108 natura15 que
Tem a palavra o SI', Campos Ver- e jovens recebam uma conU'ibuição Quem conhece a .trave.sllia atual da ira encontrando, tai.~ C01110 fraturll4
1 desta natureza.. baía de Ouanaba~'a, não ignol'a o geológICas, tel'renos incoerentes, pre-

18
• Se a Com1s:>ão de Finanças con- alUleio com que o povo do ,Di.8trito !:Ias \Inclinais ou anticlinais), ,estratl-

O SR, CAMPOS VERGAL: cOI'dar' com as emendas, emÍlo aCl'e- Fedel'lll e muito maUi o povo de Ni- ficaçôes defeitu~saa, emanaçoesga~
ditarei nasu~boa fé" no 8eU desejo terói, sonha com um melo, mais eficaz 8<l4a.s, infiltraçãodágua, etc" dadoa
de c?laboraçao COnStlutlva" ,Se, ao de se locomover entre as duas ci- êstell obtidos com olevBntamellto
contrario a emenda fOr :eJeItada. e dadei, préVIO de sondagens auxUiareB;
h9u,ver tentat1v~ de aplovação do I Duas soluções se apresentaram: a
l?~,()~eto, ,convldalel o ~elator daquele cOl1strução àe um túnel ou de, uma Definido o traçado, passa a ser es
o.gao tecnico ,a esclalecer, ~esta ~ri-I f,onte, Inexplicavelmente esta fol re- tudado o método (;ons.rutivo e li ,se~
buna, ~ motivos que àetelmi~alam I jeitada. embora, tenha maior capa- ,çáo u'ansversal. Esta depende da ca
SUa aceltação, cidade de tráfego, seja, construida em pacidade de tràt'egodo' túnel e das

I cona,çóes geológicas, Os metodos.
Assim, o. representantes do povo, menoo tempo, seja mais econêemca, c0l111trutivOll variam de ac61'do COUl as

qlie ainda há pouco ouvlmoa o ilul-1 dispensa manutenção permanente, .
tre Deputado pelo Paraná. 80licitar, possa liel' construlda com material camadas que,o túnel deve atravessar;
da egrégia ,Mesa, explicações mais nacional e pOSlla Bel' projetada e podemllel" a) escavação em rocba;

b) UliO elo "e.scudo" em te1'l'enos Ul~
amplas sõbre as compl'all feitas por construida pOl' técnícos e operário:> coerentes como sejam 80108 arenosos
esta Casa, estamos no dever de pedir nacionais, No que se segue, procuro oUlugilosos; ou C) o emprêgo de pe~
elucidaçãocomPlet,a sObre o modua Idemonstrar à luz da técnica, embol'a çali premoldaàas,
aplical1di deBaa verba, da maneu'a a mais suscinta posslvel,' Dada a prorundidade da baía de

Se assim pI'ocedemos, Sr. Preslden- as l'ílzões com que continuo defenden- Guanabara, pal'ece que a solução in~
te, é pOl'que ja estamos cançaet08 ete do o projeto da . ponte, dicada é cavalo túnel em rocha; a.
ouvil' l'eclamaçãea,apelos, pedldOllde Não se busque ai tentativa deobs- sOluçiw definitiva, elltret-ant,o, esté.
miBel'lcórdill, de inúme,ros tl'abalha- truçâo, nem interésses subalternos; Ilujeita ao estUdo elo fundo da baill.
dores, do D.C,T., das estrada41 de há, iMo sim, luta e sâcrificio, para Em todo o caso, embora o tempo de
fen'o, de outros setores, homenl que procurar, a solução que indUicutivel· avanço da const.rução seja menor do
se' enoontramno tl'abalho h' trinta, mente é a mais indicada, a defesa que a cOllBtl'Ução por "escudo" em
trinta e cinco e qual'entoa anoa e que, dos nodos interêsses.
qUl\lle no último quartel da vida, ea- Se fór mal sucedldo, farei minhas terreno incoel'ente oU pol' peça41 pte-

moldadas, não há dúvIda. ,ele que o
tão l'ecebendo vencimentoa de apenll.ll as palavras do saudoso professor Ale- tl'abalho da eBcava.ção em l'ocha é
tréa mil, tt6ti mil e quinhentos e xancire Albuquerque que diria maia j it im
três mil e oitocentos cruzejroa. valer uma tentativa 'fracassada do mai~ seguro e menos su e o li. ~previstos mormente quando a pro-

'!'emClll de flUel' economia, bmos de qu.~ nenhu~a t.entatlvll., fundidade de escavação é grande co,..
fazel' pal'ciUlônilL inteligente, pan 1 - O tunel. mo no CllllO, Entretanto, muitas pre-
que tais reCW'.50S sejam consairados a li: uma obra subterrânea, subma- cauções devem sel' tomadas, EBCI1"
elilla pal'te mais sacrificada do povo. l'ina ou lIubf1uvlal permitindo li. con- vando-se uma seçâo num IUl1clçO t'?

, tinuldade de uma via decomunica~ ,choso profundo, ha unl desequil1bl'10.
O SR, PRESIDENTE - Atençio, ção; no caso em Joco, seria estabele,; dRli tensões internas, passando llll ca-'

o tempo está esgotado. cer a continuidade entre as cidades madas adjacenteS ao vasio a traba-
O Slt,. CAMPOS VERGAL - Se- do Rio e de Nitel'óL lhlU' no regime plástico, A grande

nhor Pre:aidente" arendendo à adver- Sendo uma obl'a subterrânea ou pl'ofundidade não ê,.recomendáv~
têncla de V. EIX,", indago de quantos subaquática, está pela sua própria aguardar a estabilização do furo,
minutos dIsporei amanll~ para ter- natureza ligada diretamente à Qeo~ necessário combater a deform~âo
minar mel1tliscurso .sObre a. matéria. logia que vl\l, determinaI' o, métoclo lenta de imediato o que obriga l\ COll-

. construtivo a ser adotado e em con- venlellte utilização de escoI'amentos e
O SR. PRESIDENTE - V, Ex,a seqUência o seu custo, revestimentos de concl'eto. &itell ,têm

dUilõorá, de 20 minutos, prorrogávelll, O eixo do túnel fica pois condicio- importância capital na vida. do ,tun~l
natura~nto. nado à prospecção geoflillcll, que, pois Impermea.bilizam a lleçao ~ eVL-

O SR CAMPOS VERGAL - Obri-' quanto mais pI'eclsa permitid com tam a rutura da I'ocha sob efcl!-O da.
gado a ·v, Ex,-. maior segurança obter uln traçado o compreaaão, Para que ~ta açao ~

mais racional possível e evitar sur- pl'ocesse ec!clentementee ncce.ssarlO
DeIxo a trIbuna. Sr,. Presidente, pl'esas durante a constl'ução,. Ca- promover a máxima aderência do re

prometendo voltar amanha para ean- l'acterisada a natureza do terreno a ,vestimento li l'ocha, para evitar os
11ulr meu dlscur.iO. onuito I»em>. /ler atravessada pelo túnel.1'ica deter- v:uioll e~tl'e esta e o túnel, o que Sl\
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c()n~egllc graças fi aplicação do rev('s- Ic de~f'mbocando frente ao eixo da 1 dlnâmicOoll como também ccOnÕmlC{)s. do estudo do fundo da bala de gllrt.
timento sob pl'cssão ou evel.ll.Ualmen-j Avenida F.eliclano SOd1'é, em Niterói. IA8.<;lm sendo a e8trutura de~.'e ser na bara.
té sob proteção. Esta pressão não com uma di8tãncia de mais ou menos Ie8tudada pelo método das de!orma- A :nanutençr.o da pente. por. ma
poderá ..evidentcmente u1trapa8.'lar l\ 6,00001 com quatro faixas de rola-. çoes, cluanto à estática e sob ponto vez, poderá ser r"duzida P.{) mlnimo,
da rocha a fim de evitar trações mento, constituldo de tubo único ou de vista. aerodinâmico para o vento, IIdotand{) a metalização em substi.
nesta, I!: nece58á.rio. portanto, o con- duplo, em aproximadamente •••.•• Com os ~ritérios e estudos procedidc c tuicÃo à pintura,
1.1'61e das pressões o que se consegue 10,000,000 de dólares. por D, B. Steinamn esta última O custo da ponte ~ó s':?rÃ deter-
~?m o ~o de extensômetros aplicados 2 _ A ponte parte podc ser estudada sem neccs. nado exatamente, al;ús eõL~r N:n·

l1l loco de ac6rdo com o avunço do sldade de grandes (' CU:ito~.o~ mod~lo< clulclo o projeto defliliti"o, l!.~11 l()a')
túnel. Em~ora seja, uma medida de ,Em oposição ao túnel ,prévia e su- áa ponte, bastando, se' ;1ecessá-ri~-, o caso, pode ser .cstimado aproximA
valor l'elat1VQ, auxiha muito no con- cmtamente eolitudado. eXIste a rOSSI- proceder fi verificação de pequello,~ damente comparar.do-a com obreiS si·
trole das obraS, ~i1Idade ele se vencer o mesmo tr~,;!-:'), l!node!:: de se~:áo d.l p.:,. ': corn re- :nilares i'\ rcalizadas, Assim o5':'11do

Do ponto de vista da segurança é Isto é, entre a Praça, Mauá e a Ave· cursos de rerorçJ,.por 11: ... ele estai.' (oram pl'evi~tos mails Q.u menos 1 0-00
pl'pJ:erlVelque os maciços sejam com- nida Fehciano Sodre por meio de convenIentemente aplicados, é po,. d~lare~ p~r melro iinenr para ,I rnnte
pactos e homogêneos. onde se possam uma ponte, . . slvel assegurar a estabilIdade acro- R,lo-N:terol ren:ltand:J um total "pro-
empregar de pl'eferência as leis de \ Seu traçado obedeceu a dIversos dinâmica da ponte ao máximo, f xlmado de 60000,000 de d6j-'t:'e~
resistência dos materia.ls menos com- fatÕ'res que serão enumerados a E' Steinman 'in..-1n quem estabelece {;;ste \'alor cntá bem di' acõrdo 1m
plexas (IUe as dn mecânica dos solos, segml': • ,_ o critério Reral de (Jue é mais cien- o custo da ponte Sã:J FraJ,cisc-u·

A pressão das rochas crescem com a) prevlsao da lIgaçao fel'l'oviária tlflco prover a ponte com uma es. Oa,kls,lld, da ponte ~rnckinnc em Mi-
e diâmetro da seção (circular), razão de Rio com NiterÓI, pelo, prolon,ga. trutul'a,. capnz de,clilJ1in~r as eallsas chlgal~ .• atu.aJ?1e;Jte e~ C(l~stl·l1(:á~. e
J'or que é conveniente manter-se den. mente da, E, F, 1:'eopoldl11a ate o de oscllnçoes perIgosas, ao que callS- .pO.hC so!:l1e o estl'Clto ae .Jessm~,

í"l'O de certos lim. Ites, E' êste um dos Ic.als do por~ ~o R10; , tru~~la com o fim d.c resistir ao~ projetada.
mol.l\'Os a l5e Jazer tunels dUolos ele b) .desobstl Uçuo do ,A1senElI de Ma- erehos dessns sollcltaçoes,
difllll('tTC' menor cada um. com um I'inha; Com a s,e<;~o ,Projetada é PO~SiVt'l 3 - Estudo rompl71'c:til'O da ponte
sí';nticio de ~I'áfego, Quanto li !'or'11b C) livramento ao canal navegável a~t!t!' a resiste ;1•. n~e~ânl.ca e nero- c clo túnel
:~ao )'C'sta d:.tvlda que el~1 te~'rel:o ·0- para a Marinha Mercante; dmàmica., ?0111 a u,tl!lzaçao l~aXlm-l Feitl\ a li rr.cia~ii, <minta de tin-l
cho'c o seçao circular e :\ mdlcada. dJ utilizaçÃO do plano urba nístico ~:tl'~~~ac~.ld.e ?e t:lá!CR?:, A.s0'5l1n. ;10 c ctn [lnnte Pe po,~sivel !flzer umcon-

,Dlterminados os elementos cons-! da Praça Mauá pela PrefeItura do lamento \ p~llor ha 6 ,f,uxas,de, 10· front(J técnico e .pcnnõmico dl.E dUllS
tlt'JUVOS de um túnel. devem S"I' Distrito- Federal onde foi prevista a no inferib~l~ ~~f~I1~ÓVe}S e cy,eüvos; scluclies, Como já foi dito anterior
~:,t~dndos ~s complementos indi~pen. embocadur.a do futuro túnel;.. esado e ':. fi ,)ar~ 1'0 ame~tll: mrnte, a comparação n1\o de"e se
~,á\('IS, quaIs sc,1mn. a ventllaçao, o 'e) respelt-o llO cone de aprOll;l1nação ~a alian;a r~~;:v~~" Eltporf C€ltll Iater tanto à despesa, .•uanto às v~n
eSl!utamen~o. das águas d~ Inflltração do Aeroporto Santos Dumont. [R':OI' d; ponte. .. IS a o . aja a tagens, decorl'el1ter de cada soluc:io,
e lfupel'flClals, a instalaçao da apei- Nestas condições a ponte pode se' Quanto ao material A ser utilizrrdn I Prellmlnarmen' ~ é mister recordar
1'1: ;,'.!gem de, segurança e a i1U1m- desenvolver quase em linha reta 11R vlg'a de ri"idez não há d' ~id; lO arJluJ'!lento deci.ojvo p~ra rejf>i!1IT
na"no. De Importância capital e. o I ., à ,. á ' d "',', ,. ,U <1 li soluça.o da ponte serIa o pe·lf.(O
pr{.biemu' de ventilação. mormente 5a ~o o acesso . Plaça Mau ,on~e e que o aço e o, maIs mdlcado; ClE' em caso de bnmbardeio aél'eo. 'li
tendo cm conta a extensão da obn' - haverá, u~a aproximação em cUI"'ia: d~,nt1e êles um~ nu,l1lc~, que. tellhu ponte poder ser destrulda e obatruir

8l\be-se que a tolerância de gases .até atlll!!11 um trev,o que deverá set 1 /0 de manganes e 0,6,:/} de slite:lJ, a movimentacão da esquadra, .:t!:m
Õf'.letérios capazes de serem supor- l\a~mo~l~ado ,com a futura Ave,n,da perml~e aumentar conslderàv~~mente en.trevi~ta pará o "Correio ele Manhã",
1;[100S continuamente são por litro PCI ime.1R1 p10Jetada pela Prefe!tu,'a o limIte de elasticidade e ce:ca de nUbllcada f'n1 17 de outubro de 1954
ele ar: . , do DistrIto Federal e ~ linha fer~e" /I()% da resistência à rutura, foi abordado ês~~ arg"Jmento sob
ó~ido de arOO - O do cais do pôrto do R10. Evidentemente deve prevalecer o t d
A~idridc. no ..•• , ••. , .0002 Na escolha do tipo da ponte pl'e- material. que peRnita o máximo de o os os aS1?ectos ~ mostrada flsua

d ' o carbônico ....... 0.015 \·tJeceu o tipo pên.'lll parallvrar' o reslstênc1a como mlnimo de seção Improeedêncla, mOllnent.e. que IIp,ora,
Anl rIdo sulfuroso ..,.... ..0,00003 canal navegável. O~ ilce~os sâo cone- no sentido de redu~irao minimo ti ~om o }raçadO . definitivo, o Ars:mal

Num túnel rodoviário como o túnel utuídos de vigas trellçad8.!i rr.raa con1 Péso próprio,. I. ,Malinha. fIca. total;nent$ desem-
Rio-Niterói a maior contribuição de &. seção constante l1tr'iv~s déteda. oa estrados de rolamentO são de pedIdo, A experiencla (j~ guerra pali
óxido de. carOOn' provém d{)s veículos extensão, com um eSPIlc;;a.mento ~ Iconcreto armado, havelldo a pOlislbl- s~da en:"lnou que,-..é ploblemát.lca 11
automóveis. A remoçíio dêsiles gases apoios de 90 m. lidade de estudar a aplicação do con. õ struiçao da !?O .e ,do !tI' e Que
I:e faz através de. possantes ventila. O trechopên!ilmel'eceu atenção' creto protendldo, - ~es~o 81lBlm RIO e NiterÓI, oferecem
dores 10callzad06 em casas de. má- el5pecial. Havendo necessidade de se ~ alO1es es~ratéglco~ ~e. n:u•to maior
quinas' e espaços mais ou menos dar o máximo do vio livre sObre o Os ca,bos de sustentação ~onstltuem Importãncla para um mlmlgo eventual
iguais .. Não é recomendável a veu- canal, nio só para dar maior ampli- a parte vital d=-. ponte, Sao con5ti- d~ 9ue a ponte. se pre\'alec,e~se tal
tllllr;ão através de um grupo Isolado tudeà navegaçlo como também para. tuldos de fios de aço paralelos e com, crlterio, nenhuma. ponte 'serIa mais
Estas, ins~alações são aconlpan~lldas ))Oupar as fundaç6es onde as iguas pllctados pan. ~hegar à seção deter- constl~lda e não é Isso t'lUe.9contece~
de ('l!.<·JO.~lt1\·OS de contróle do con- e o terreno firme são mais profundos, m1nada no ploJeto. .. Nos glandl's centros de gll\p.de 1m
teúr1 r> 6xido de carh.,no. d~ trans- foi estal>elecldo um vio de aproxl- Os fios de aço estão .11dquirlOdo p<)rtâncln .e!traté~lc9 como Sao PraD
pl.,'R;1cia do ar e da formação de ne- madamente 1,500 m, com dois. vãos cada vez maior importânCIa na .téC-

1
cisco e Nova. Yo~k. nos EE, ,u.u"

blinl1. . . latel'als de 500 m, onde ficarão al- nlca das con:;truções. Se~ campo ex!stem osex;mp_os ..mais slgn.1 IC~~
O e.sgotamento dâguaé outr::t parte tuados os blocos maciços de anco- est' se ytendendo cada ~ez maIs It1\05 de pontes. A Golden Oste •

~mpol't~te e onerosa da obra' por- l'agem d06 cal>o8 l' uma altura de nas pontes pênseis. com \'aOs cada por. exemplo. acha-M localizada exa·
tanto é interessante l'eduzlr esta' parte 7D m sObre o uivei médio das marés. vez crescentes. no concreto pl'ot~n- tamen,te na salda da Baia de São
lloindl5pensável O esgotamento se ... . dido e nas coberturas suspensas; IstO FranCISCO, ' ,
1az por melo de glllerias de drenagem Desde o d.esast're da ponte pênsil em função dai! ~uas excelentes qua- Do ponoo ~e vista econômico a
• de eletro-bolt1bas . de Tacoma em 1940, o estudo de l1c1ades de reslstencia, elasticidade e ponte se impoe, De acôrdo com n

A AumInaçâo d' e b d t pontea pênseis jJa8lOu,'a ser estudado tenacidade. Pode ser fabricado com descrição feita é poss1vl'l que, a ponte
e agrat:bel. M 1:~P:~~ ad~r f~~O~ ))01' outro prIsma, Levando-se em, realatênclas Jariando e1~tre 13,O(}O Illseja não sômen~e projet!lda,e cons
l'f'3Centes constituem o alstema atual. conta Que o desabamento dessa ponte 20.000kg/cm com um dl~metro médio truld~ por técnICOS nac10na~, como
mente preferido foi· caU!ado por uma brlaaoom a de 5mm, com estasqual1dades é ad· tambem utilizar-se os mat.erlais cn-

Além disso silo indls e á' pressáo de 26 kg/m', quando a mesma mitlda a viabilidade de se construir pazes de serem fabdcados no pais.
Jlledldas contra Incêndio p~:e vée~o~s. ponte foi calculada para uma pressão atualmente vãos pênseis até 3,000 m, seja financiada pelo GO"êrno, que ê
batido por melo. de extintores m : dr 250 kg/m', surgiu lmediat,amente a A aua colocação é feUade maneira a manl'lr& ..recomendãvel, seja even
nldos de aviBado1'cs, por sua vez ~_ nece&lldade de peaq,uls& dlUi causas continua de ancorage~ a an~oraKem, tualme,nte financiada por capl~alista8
gados diretamente ao corpo de so- désse 'desastre, D, B, Ste1nman, F. Ao maneira de uma. fieIra, apoIando-se brRsl1e1l'(~,.0 fal,() é que a Impor-
corro e de bombeiros B. Fal'~uharson e outros não tal'· nas extremidades das tõrres, A com- tâncla preVIsta, mesmo. que seja ui-

• daram a encontrar. a caWla do de- pactaçlo se processa após. envolven...lo trapassada ficará no palS. com grande
Vê-se por esta resenha os fatOres sll,bamento na .imtabllidade IJ8Todln4- o cabo compactado com uma bobina f'~onomla de divisas, Por outro lado

Que evoluem de um empreendiment.o mica da ponte de Tacoma aliada a de fio galvanizado, Embora seja U~.lI o túnel será flnknclado .por grupOll
como a constl'uçll.o de um túnel. E' sua enormeflexibl11dade, que nelfava operação dellcada, não deixa de ser de capitalistas Mtran~eiros. que serão
uma solução onerosa que sõmente os cAnones eatabelec1d08 pelos cons. relatlvamenteslmples. Os' próprios rell8al'cidos dos . capitais invert.ldos.
cle.ve ser aplicada em ClUlOS especiais, trutores de grandel pontes pênseis cabo.! servirio posteriormente para a cC'm o retõrno dos mMm08. além dos
porquanto quase sempre ultrapassa até então., BlUleado nOl resultados dos IUspenllo do estrado com o que fica jl'ros e luCl'os. o que slgniflea dls
em custo uma obra com a mesma trabalhos d6811es pesquisadores prln- eliminada a necessidade dautillzar;ão p~ndlo de divisas. Mesmo a reversão
extel'1São, esta em superflcie. Entre. clpalmente de D. B, Stelnman. a de escoramentos. No estado de equl· da obra para o Govêrno,. ap6..<; o tér·
tanto. como dizem BARDOUT e BERNI ponte Rio-Niterói f ! estudada dentro llbr10, a flexa previ.llta é de 140m, mino de contra da exploração, sig
Ilo solução não deve ser a comparação dos novos prlnclplol! • eneal'das sob oom uma relação de f/-l/IO. nlflcll despesa conslderãvel com a
de despesas, mas sim das vantagens dois aspectos: e.stitlco e aerodinA.· AI tOneB com 210 m' de altura con.!- manutenção permanente do túnel.
a se extrair da obl'a. E' dificll pre-' mico, Para. vencer o grande vio 1m- tttuem outro elemento- de grande 1m- A capacidade de tráfego também
clcl3l' a priori o e.usto de um tunel post.o de 1. 500 m. foi fixado um. es- Er.tAnc18. D.a sua estabilidade de- não. favorece o túnel. basta.nte mo
como o de Rio-Niterói. Eln todo o trado rígido duplo oom uma altura nde grandement.· eompol'tamento desto diante da capacidade da ponte.
caso, comparando com obras slml. de cêrca de 15m. de acOrdo com OI o ..trac1o sUlpenso. Foi previsto Em igualdade de custo, bastaria hte
lares já executadas e em melhores. critél'los de SteinlJllln, e vAo, entre lerem de aço, mas ~ posalvel estudar fato para prevalecer a e.scolha dI\.
condlç/)es, é po581vel a\'a11ar o seu eixos dOi cabos de suatentaçAo c1e 'a. pOssibilidade de serem construídOll ponte, E' Incalculável o beneficio
custo aproximadamente. Assim o 22 m. A1iln de fafer· face 80a afeitos de ooncretoprotendldo. A junção do para 8 regiâl' do Estado do Rio e a.
túnel sob o Ric Mersey na Inglatel'l·a. aerod111âmicos t6dltll ai. vigas prin- estrado oon1 a tôrre está aproxl: 'a- sua economia a ligação ferrovié.Tia.
com 3,4<lOm de extensão com quatro c1pals slio \'azadas, ficando OI ea- damenoo a. 65m do nivei r.lédio-das do pOrto do Rio com o Interior do
1'alx~ del'olamento custou 7.000.000 trados Isolados da estrutura.. com maréS. Estado,
de libra.s <Aproximadamente 35,000,000 rendas ("slots"),pa,Ia equilibrar lS Çuidados especiais exige a Infra· Do ponto de, vista téC.nleo também
de dólares em 1935), O túnel Broo. pressões do venkl' ltravêsda 'seç~ e~~~~tura, principalmente a fundaçJo ganha a ponte. NA.o é pOIislvel deixar
kl~'n-Battery sob o East River, em e reduzir as oscllaç6es induzidas .'\0 cl.!I~ 'es e doa blocoa de ancoragem, de l'econhecere empirismo na cons
Nova Yorkj foi orçado em 1939 em mlnlmo. '. Toda, a, co~ o estado atual da téc- trução do túnel, embora a. técnIcl\
80, OQO. 000 de dólares; é Um túnel . O projeto estrutural de \1111:1 l-lo~te nic'l das fun~l~çO~f O com protótipos neste tipo de construção já esteja
duplo com 2.770 m de extensão com dêsse porte, não pc:h~ E~:' feita llêios de grl1:~:'~ envel'n.aUra. já executados, altamente desenvolvida, e reconhecer
dUM vias em cada sentido, Não há métodos correntes ,ImpC· . ~ métOQ9S sC:'á Pt" :-:d executar com sucesso a o caráter altamente cientifico do pro
cXl1gfro portanto, (IV lal' g 14únJ:l '&\9..' PHl!.s eat.<>tl I:G,'J Sfllní'l'lte . 't~n f r 111lldgt9.o'o da. l?Qnte. ~io-~Iteról, .eujo 3t'to da· ponte •. Isto. significa maior

;.loJU" 1 1 a l·obl~..M-c.stât!ê-:.S. 11 ~1!tQ ~i'làemeM'ê~1~.L,~»en~~~!!I\U'.~~.ait.,uem~~tr6~_~~ar~

.. '
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o 81. PUIIIIEJ(TE:

ra e Wanderley Junior, opInou, con.
tra 011 votolldos 31'S. Deputados MU
ton Campos - Frota A~uiar _
Adaucto Cardoso - Rondon Pache
co e Wanderley Junior e Ivan Bi
chira, pela aprovação do Projete
n, o 950, de 1956, de acOrdo com o
parecel' verbal do Relator, cujos

fundamentos S., Ex. a ficou auoori
zad,? a tl'ansmítir oralmente ,ao pIe
narl0.

Sala Afrlilúo de Melo Franco, eu,
la de janeiro de 1956. - MlltoTt
Campos, PrccIdenre. - Nogueira dl1
Gama, ltelatol'.

SuplementG
:s::d::=::a:zZIZXZZX

(Seçlo ')'

DPOerQA.O DE MOTIVOS

DIÁRIO DO CONOMSIO NAOIONAL:

Projeto n. 95Õ·A, de 1956
Dispõe s6bre " prorrogsçdo ,

víg21tcta do estado de aitlo em to
do o território naciotl«l; ttn/fo
parecer /(tvorá'vel da Comlss!1o de
COflstitU.içcio e Justiça.

o 8ft. PRESIDENTE:
V(lm. à Meaa e eltando em ~slm.

de urc!ttcla .Vaj a 1mprimir o ae.
gu1nte .

9 The Sa.1l. J'l'lUtC*o- ·tlo sómellte. à Investigação, 1 pre-
Oaklant Bay Brldie - Ullited vençAo, e a l'epr!!sslio de movimento
Statee lSteel - 193fi. subversivo, cujo procesBO está em an

lO - Te()hn~es et Arcblcte- damento desde antes de 11 de novem-
ture -Fevere1rc ,.... 1955. bro.
11- Memoil'es _ .A&!lociatlon Apraz-me ressaltar, como o fiz nas

Internationale de.s Ponta et Char- Mensagens anteriores. que as classes
penU'.s - 1952. trabalhadoras dão magnifico ~xemplo

12 _ Memolr~ _ ASilOciatloll de compreensão e de espírito civlco e
Intel'l1ationale des ponts et Char- as leis que lhes regulam l\ ativIdade
pentes - 19&4. e lh@s asseguram dlreftos, como as

13 _ S1l.5pension Bridie.s _ D. ,~uprentAS normas constitucionais, não
D. 8teiman - John Wl1ey &Sons sofr&r10 restrições.
_ 1953, . Verdade, porém, é que o Pais não

14 - Theot·y of Modern Siruc- deve ficar exposto aos itnlnentes pe-
tlll'CS - L. E. Grintel' _ Mac- riJ.os. de uma perturbaçlo da ordem

M!l1art _ 1953. publica.
15 - Thr. Analysls of Englnf.er- Os crimes contra o Estado . devem

rlnt 8tructure. _ Pippll.rd li Ia- ser prevenidos, e, para tllnto o Govêr
ker _ E, Arnold '" C o ~ 1i63 110 necessita de armar-Ie e de eltar

16 -B1&tory oi stl'engbh' c1f m.ttr~alment~ pl'eparacolo, com os po·
Mat~rIalll _ a, 'I'ill1c~henko _ deres que, em tais clrcun!ltlnciu. lhe
Ma.graw-H1ll _ 1958 ofllreee .. própria ConstittúQlo.

17 _ Publlc Roads _. Junho 2m conseqüência, tenho a honra dé
1955. submeter à conslderaçAo do CODo/lres-

11 _ CMl D)fiaeerinr _ J&- 50 Nacional. o anexo projeto de leI.
netro _ 1930. . Rk> de JAneu'o, 14 de jenelro de

19 _ DuX'Iu'lieDde Dllch _ lHe. - Ner!U .RlJmol.
nr. In8'. Frei Otto - BawwIt

18&4.
20 - 1'oundation of StructMIU

.... C. W. DUnhim - Mea'I'lw
Blll - 1950".

ErA. o ,que UMa. 1 dbIr. (MuHo
bem; murto be1rt).

quem vai utilizar a Obl·l1. O túnel)
será. construído com arte, cuja al·te
nl!.o vai apat'ecer; a ponte va: set'
construida com ciêncja. resultando
tlLun a obra de arte à viata de todos I
e orgulho para todos os brasileiros.

, 4 - ...1 ponte e o pô,·to do Rio de
Janeiro

Como complemento é necessário
ilbordur alguns pontos 1lll'ndos à
pOllte Rio-Niterói, Um dêles, de
grande importâllda, se refere ao des
congestionamento do pôrto e da Praça
!Mauá com o aumento do tráfei'o
!.l1"eViilliO, Já existe um projetado
arqultl"to Reily, prevendo unla ave
11ldl1 elevada sObre a Avenida Ro
dt'igues Alves, aveoida portuária exis
,tentt".

Se bem que. venha resolver eln
parte o probl~m:l urbanistlco.êste
projeto não mod1tlca. a pôrto, que
está esperando urgentes reformas.
Assim .'lendo é pref-el'ivel a .solução
pr{)po.s~a, que ao mesmo templl vem
resolve:' I) trj1e,o em superficie e
amplia\' de muito 11 capacidade do
porta. Conto ~ ~ no croquÍli, é pro
poeta a conabl'u~1io de"piers" ao lon- I

io do' caiS elt1.stente, tral1sferinck
para cs tlleM110& aconstruçl'o de gran.
de3 armazéns modemOll. com li de
rnoliçlic dos armaZéns atuais, peque·
nos e obeoletoa. ganha-se em super
rfcie, com o que ser4 poSlli~l:

al . alargar R avenida portuária. Ile
pllt'!llldo o tráfego !>Crtuál'!O, do trâ·
lego urbano.

bl evitar d'UapropriaçÔl!.5 onerosas.
c) ampliar e mOderl1iZar o pÔt·to.
cf) t!'1ltar a ClLStoea oonstrução da

lt 1l,~ttlda elevada.
Sbmel1tA! sel'á pt·evl.8ta uma passa

,em elev&da na altura do parque
da estaçlo mal'ftlma, tramferindo
p"r~ ai. tOdas aa ferrovias· que vio
até a pôrto e aMim evitando as pre
jUd'lclaúl passagens de nivel.

Eqotada a hllrt, vou levan~a.t '"
.e_o.

Deixam .cH! oomp&t'~ 0lI senhorea:
Ama2lOn.. :

Antun~1l de Oliveira - PT8.
Par(:

Glllbriel Hermes - PTB.
Loblo da SilveIra.
LôjlÕ de Castro - PaP.

Piaul:
Bueo Nopelelo - P80,
~arâ:

E'lCte1entlas1mo senhor ~te Al6near Ar.rlll. - tTDN '.-3 di
d& 1fA!opública 1911) •

O movimento levado a efeito na C I J. I •• ti .-
lnadl'uladll de 11 de novembro nlo p~::~reM':M-:'1"t1õN-.
tol um 8im,ple.s eplSódio marginal da 1\10 Grande d.o Norte:
MM' vida po1!~lca, mu, aim, uma Eld.r Varei. - ~.
aç60 de funda8 raizes naclonaia, vi- Ol,lvló de Medell'OlI -PaPo
tRndo restaurar o principio da so- J~ Arnaud - PM>,
beranJa do povo e.1\6 norinu de hle- Teodorico BeilC!rra- feD.
r&rQuia e dlaclplina, esaencialau Parl\1ba'
F'c5rçu Armada.s. Janduf Càrnelro ;..- A!lD.'

Imhlente a aubveraio da ordem Pllnlll Lemos - PL,
m&tertal, arR'(emente ameaçado.pe· Pel'nambuco: .
108 que tinham o dever letal de man- Adelmar Carvalho _ UM.'
tê-la, tia clall8el mllltaree, corno AJi~OnioPerelra _ P8D.
apOlo do povo e do Poder LelJlsla. Armando Montefro- PI!ID.
tiva, intervieram paraevita.l'O de· _Arruda Clmara - PIlO.
aaparecimento do, Estado de Direito J0e6 Maciel -- ND.

PROJIlT e aMosut'ar a continulddae do re- Mllfa)hl6l de Melo - P8D•
. O .N.O 9!iiO-1956 A QUI: 9E sime jurldlco vigente. . Moury P'ernandea _ PSO.
,R~ERE O PAREeEPt Se a manlfestaçlo, clara e Inequi· Ney Maranhlo ...,; PL.

voea, da vontade do pala impediu. NUo coelho- NO.·
O Congre!lso Nacional decreta: concretlznçAo do plano sedlclOIO, nAo Oscar carneiro - P8D.
.Art. LO Fica prorroaado a partir pode ela. contudo, eVItar que ele· oavllldo Lime. Filho - pelt,

da hora zero do dia 24 do corrente e mentot Inconeol'mad08 peralBtam em Pio Guerra - UDN.
pelo pl'azode 30 diatl, o estado de sitio teus condtmAvels pl'opôsltoa de re- Sergipe:
decretado na forma das Le1s nl1mel'Os bel1lio. Armando Rollemberg - PRo

especulaçAo Imobl- 2.664, 2.682 e 2.706, respectivamente O General Executo!' do estado de Leite Neto - Pal>.
de 25 de novembro e 13 de dezembro aftlo têz chegar'!l( noSoSo cllnhed- LUiz Garcia - UDN. ' lo

o cre.scimentll da de 1955 e 10 de janeiro do corrente mento que focos sediciosos com pos. Seixl\S Dórla - UDI'.
ano. sibilldades lat~ntes' de aç!o conU- Walter Franeo - UON.

Ur- Art. 2. o Os discursos parlamenta- nnam ameaçando a. ordem pública. :Sahia: ..
res serão publicados illdependentemen- Nesta oportunidade, quando se Allomar Baleeil'o ~ U1lN.

8 _ Conclusão te de censura, sempre que autorizadoll apro:uma a data da ,JO&Se do novo AUgWlto Públio - paD.
pela Presidência da Câmara dos Depu- Governo, IJEnSlItt:OB que é de no!MO Augusto Viana __ PRo

Como conclLlSAo, é necessário res- tados ou do Senado Federal. dever sol1citar a iniciativa de Vossa Eunapio Queil'~ - PeD,
sa1l3l' a importância para a n068O:, At't. 3." Esta lei entrará 1!m vigor Excelência, junto 8{) Congresso Na- João Falcão - PTB.
técnica e a n06Sa indústria a cons- na data da sua publicação, revogadas clonal, no 8(lntldo de que seja pror- Luiz Viana - PL.
trllç'10 da. pllnte ,Rlo-Nitet·ól. Não as dIsposições em contrário. l'ogadoo (!stado de sitio em vigor, N~tor Dual'te - PL.
reata :lo men,or dúvida que com os e.s- por maill trinta dJas, a partir de Otávio Mangabeira - Pr...
forç'J8 allad,s dessas duas entidades, MENSAGEM N. °12-56 24 do corrente. Vieira dE Melo- PoSt».
teamr-J1s1:"ialmdpaud':oumpaPr~d,,~ee,Cnl.svoIVlove·rcoma ExcelentIssl~os Senhores Membro.s AB.'lim, não someonre estará o Go- Espirlto Santo:

• v d' 1 ........ do Congresso Naclollal. vêrno atual em condições de preve. Nap,oldo F'Ontenelle - Pat),

nOS!'tS8j. in ustfr,a pesada e de'!i aQOs e.s~1 Os Ministros das Pastas M11ltares nlr provável perturbaçilo da ordem 'AaRr~~ ds~aiJnnbnt~UlrChO: _ .!Yrtft.•

pec a .5, COl1 lrmar a con. ança. do em exp.osieão que me dit'i"ir m n 'públicA, como o futuro Govêrno po- """ ........
nos..<;o noVo nos seus técnico8, dar pre- recem a necessidade de <:1' ~a'i euca- derá contar com oe podel'es neccssà- Barcelos Feio - PIS,O.
cIosos el18Inamentos aos centros de z d t d '2 S ma 1'105 à suanormalcol1Btltuição. CArlos Pinto - PSi>,
lPesqulsas e abrir caminho para em- ~~ 'de eSWlg a a prorrogaçao do esta- Aproveitamos o ensejo para relte- Distrito Federal: .
pre-endlmentoll de maIor vulto, até a As ponde~ações daqueles jJIt~~res ti- rar a VOBsal!J:celência protestos de ~~t~~'oL~~~:~:s-_UOP~.
entrnda, por nasao pró01'ios meios. tulares. responsá~i8 pela mal'tlten~ão nOll8a elevada estima e distinta can- Minas Ger~i.s: -T
~enttdo da nallcente iU~l1lzaç1Lo paci- da. ordem i11terna e pela relntegta~ão slderllção. . ' Afonso Arinos _' UDN.

ca a enerila atôm ca. do Pais 110S quadros da plenitude coi'ls- Rio de Janeiro, 14 de janeiro de
Btbllografta tltuclonal, traduzem a real1dade da 1938. - AntõnloAlves C4mara, Mi. Bento ~nça.lvcs- PR.

hora presente. nlstl' da M In"'~ G l Bl1ac Pinto - UDN. ,
1 _ La COl1lltructlon des TUn- _. <) - ar !Uh - ettera Hen- cel80 Murta -PSU.

nela, Oaletlea et SOuteml!ns _Dai a raziopor que me dirijo li Vos- rlque LoU, MinIstro da G~rra....... Este,'es R<ldrlguea - PRo
Bl1rdaut e Berny _ Eyrolles .... sas Excelências, pedlJ.1do ao Congresso Major-BrigadeIro Tasso Alves S~oo; Fellciano Pena - PR.
19M. . ' a votaçlo da medida solicitada. Ministro. da Aeronâutlca, Gabri~1 Pasaos -. trDN.

:1 _ Geolo~ia lIppllc:ata a,ll'!n. Aproxima--se ,0 dia da posse dos' Uullhi!rme Machado - UDN,
Ile:rnerla -A. Dealo _ Hoapll novos titulares tio Poder Executivo e; PAREcER D.\ COMISSAo DI: Guilhermino de Oliveira - P.SCe,
_ t9C9, ao enlleJo, é provAvel que apalxlo CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA t1aclr L!tul1 -PTB, .

:J ~. MCidernPhysica for t~ TSn- polttica dos. llldonformados os leve' A Com!IJsào de CONlt1tui~!o e JUlI- José Alkmin - PSD
gllt!!el' - L, N Bldenour _ Mac- :ltltudes prejudicial! à ordem pilbllca, tiça, em l'f!UnJAo !,lena, I'relJellt8 os ,J* Bllnlfâclo - U1>N.
8r~n:Hll1 _ 1954. . perturbando a paz e a tranqU1l1daa! DePUtl1dOl Milton CamPoe _ Pre- Magalhtlell PInto - trON.

4 - ~onc!rHo n,o fla ~. 19014, reinantes no raia. 'Idente; NOluelra da Gama .... lt4!'. MArio Palmério- PrB.·
5 -; Tl':1vawr -- Novl!mbro - Entende ° Oovêrno que. medida lator. -'daueooCardoao - '. P'i'otâ ~:~~~oJes:u~~r~e IirB~O'

Igt- T deve ser dI' :lariter geral e extensivl\ Agui,ar -- RondQn' Pacheco .... OU- 'Olavo Costa _ PSO (2-3-561.
19~' r:H'lIUlt - Novt'!nbro - a todu o território brasUelro, a fim de veira Brito - Blas Fort~ - Joaé Oscar Corrêa _. tTDN . '

:.,' La 'lIe hnl u rf que llII autoridadell possam agir pre- Jofflly - Pontea Vieira - Newton OI:ácUIO N~~rão - p~.
_ MIlIo JJn~o q ~193~S Tl'l\vaux ventlvamente quando o exlBir~m as Belo - Leobt'rto Leal -. Ml\rtllUl Starl1ng Soates - PSD

I
- -'. ,cil'runst'neia.. Riodriguea - Getúlio Moura - Amau- Vl1~ter Atald ·PTB '

- Lj Technlque dell Travaux Ali IIstlntfM eonstltuclona~ !l...!edrOltS. - Raymundo Brito _. 86'0 P ulo~ "':"'... .
- Janelro-1l'everelro - 1'81. - ,.,e.. e ....,. .. ,_ _~~ 4c ~~14r. - ~ ~lcb'•. .tnl~aoe*lt. _ fSP.

tS - .'" ponte e a clda~fe' de
. Niterói

Como segundo ponto ..erla neces
d.r!" propor ao gov~rno e ao leite
latIvo do Estado do Rio uma l~
laçâo especial elaborada para prever
a urbànlzaçlo da CIdade de Niterói,
!bendo por fim:

a) Impedir a
lillrla.

b) racionalizar
cidade,

c) evitar o congestionamento
be.nÚltioo.

·26 Têrça-feir!l. 11.! a:::::ez:::se::::=: SS.._2 __•__OCZ:=
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o SR. PRESIDENTE:

A:rj·\U· Audní - P.S.P.
]3;II,i.sl,ll Rfl1l10S - P1'B.
Côl.rmelo D'Agostmo - pro.
C:trlo~ Pujo! .~ PTN.
CIln'.. t'10 S·obl'in!lo - P'S?
t(',cry ,POl'to F'(-rnandes - P.EB.
}'~l'l'eira Manins -. PSiP.
l'1erbcrt Le\'y - UDN.
Borâcio Láfer - PEn.
,l,pão Abdnlla - PISiD.
l.nu1'O Cruz - UDiN.
l.au:ro Gomes - PTB.
LOllrelJ'o J\ÍJ1 ior - F'R. .
Luiz Fl'llnC1SCo - PoSB.
MILla Lello - PIS;P.
MárJo Eugênio - PiSo..
Mcuot.ti di.'!l Picchin - PTB
Ortis Monteiro - pr:l:l:
(.,~uirln'D Ferreira - UDN.
}l,oxo Loureiro- PRo

Goift.~:
Ernlvnl CaiaQo - UDN.

Mato ül'osse:
.11l~·é F'!'agelli - tiDN.
Jú!i<l de Castro Plnl0 - DDN.
Philn<!l'lpho Gnrcia - P'So.,
~;aJrlanha Derzi - UDoN.
WilI;cn Fadui - P'I'B

Pnrnna:
Ji'lrman Neto - p'En.
HU,!lo Cabral ;....- UDN.
Ost-oja Roguski - UDN.
Rnfne1Rezencle _. PtSíO
Rocha Loures _ PR..
~ Santn Oat:uina:
AderbaJ 8ilvl1 - PSD.
.Jorge Lacerda - UDN.
Wi1!demllr Rupp - UD1Iii.

Hlo Gl'al1de do Sul:
Coelho doe Souza - PL.
Crooacy de Oliveira -' PTB ..
1lerl11c,$ de Semm - P'8D.
Joaquim Dou ...al - POSo..
Julio Fico - PTB.
N1'.~t.m Pereira - })'t?p,
Sl1vio Sanson - PTB., - 112.

t;lÇtiO clcn.ssist.encia t.érn!ca. IDa Co- I bre ~ medidas de regtrlçãode '~re- Allcmar BJleeir() RO!,!é Fe:reira t c~
mls.srto .de Orçamt.. ;·o e }<"lSC:HJZ/<çtw dil{} lillcl-atJ,!: pc)eBUJ;.'( ~( B 1.'IJ 10lJlbo d~, SOlP'lI) .
FmancelrA) • '17 Vút:l<;;;'o do P.~qu<::'im\!llIO 29 - Di~Cll!:.'·âúll1lCll d<J Pól:~cofr

'1 _ Prirneirn discussão 'do ProJeto: n." 1..048, ele 1~55, que ~i:liktu a Co,l- n', 20, (W J95;'. que . ~)lm. p~l:t "plli a
n. ::l.4V5-.~. de 1953, que tilhJ>ÕC sobl'e!V{J~fl~ao do Sr. M,l11l;;troda JU';'jÇ\ f;i;<l (\{J cii~p(l!:to nO.l~rt. 52. § }' dl')
n flXl1çiio tias l.axas e anuaiades de~i- .,\ 1m de pr€!:!.Ur e~·:Ia:·eclm~llto!: ~6- RegllT.fnto Trlte: llCJ. l1a ele!ç;lú "N''l
das aoS Conr.elhes de Engenharia bre.o c1IECUI'.~'O d:) SI'. ~rt'fiden~e ou Prr.'·dcllle da C'ãi11iL:a d~~ l>e;'lllt.nrlrl':>
ArqUlteturR na forma nos artigos 21. RCPUbhcl~ l:·:~:'~:ucl-o no ma 24 de ele- i .D:l Cor~"~" r<r r"w,· 1\' f I' J\l~
:.l2 li' 24 do Decreto-lei n." 11.620, de zembro ae I v~~._ . . 'tlça - J nH·:·it<i~ os SI'Ii R.ul S3ntO,s,
10-3-11146, devendo 011 valores llxlIdllb (~ll, _ Vota~ao oR~qllenmen'il O~cnr Confio e Alinmar fl·l,l'pirlJI
vIgorar pt!10 prazo mlllimo de 3 anos; n., 1.~7iJ, de 19;)5, que soIlc;la a ",)11- I .' •

tenc;l0_ pareceres da Vomissão deConF:- v(Jca?~o d::> Exmo. fi:': oMl~l,H~i'\T" ~a I' Lf;val1la-~c a ~e::l>30 as 18 no.as.
I.ltlllçno e Justlça, pela COll,~tltuclOnall-Gllella A;, fim de pre.·t·.1 ... c.ar:.,,·, -.-... -- .. --.--'----.--.----- ..,,--.....--
aade do projeto e favol'ável da COml!- f1D~nto~ sobre o~ . motiVOs (jUC [Her-: ~!<:.~tlR"'a DO ""'1õ'?'JT~I:::'l HE"_
slo dt! F'illanças. . :l'\1ma~a!11. os l~O\'Jl~en~o~ nu li ''1'','' 'j€ ,-' RIQúEPp.mWCEI ,b.· p~liOF'ER1-

Il - Pr:me:ra dJscussâo do Projetú: 11 e ~1 C/e nOl emo~cl ultunlJ. : DO 'o. SI:"""'AO kT'-'r'IRN·· DO'
d 5 . \ 19 "~o'l"'da "'l'CU~"~o'" t> .. t' I .'." c.':l" ,,~L "'1 .,n." 1l61:A. e·l\) 5. qu.e Isenta\\e dl-, 0- ...-.,'''' ~" .. '0 ,"~' .\(·,1C/:l D!}\ 1~-!-:9&tj, C1JJA l"T.l"'L'CA-

reno, lmpósto óe consumo, taxasl!l; 4.272-_~, de 1fJo?~ qUe cO.lce,i·, pen-: c!t.D~,EnlA F'EITA P':J€TERlúR
IlOUnneJ~'al;, e~clusJve a. de .IJl'evidén-, SilO. e$peci~11 de C1S 1 O~O,OoO. ~ '''''ria· ~IE':~TE.
ela Soem1 obJetos l'ehglosos proveni- ,Glll~el Glaga Herbsie!, \'11I\'1l de
entE:~ de Nazareth, Palestina. comu lRllllllundo Herb,ter, 1,üfCico ('Oln0 CJ- 1 O SR HENRIQUE PAGNONCELLI:
Cloll.~'f1o ao XXXVI Ctil1gresso Euc:U'lS- let.ar fcdlll'al aposentado de M'll'll.n·
tj<;o Int.el'l1acil?nal, vindos pejo vlljJer: ~nj~pe., . .! ej', PlY,;-id,ent·,? e S1's. D~nlll~cJcs,
"Wl1.terlnnd"; tl,ndo parecer favorá-' 2,1 - Segunda d1~cuõsao elJ Pl'o.1er.o. e,~tn em (ii.~cll~si:o o Projet'r! 'nlllIJoI'l",o
veJ da Vomlssão de !":néjnças. :n." ~. 6BU-A, de 1904. que concedi' a' mH- A. d·e 1955. oue e.l:la,;Jo2J~ce fi Cf-

D - Primeira discussão tia P.o.leto pi:I~SIl() EoSpeelal ele Cr$ 1 (JOO.(]O mm- i g"n''Z:,~:[iJ geral' d':l Min:st~ri;)' da
n. U 941-A, de 1956, que dispõe ~Obl'e,saj' a MS:'~a cl~ Cal'l111~ Martin,: r,(-! Gl'i~rra.
aconc<-ssão -d eadirllnento e registros: Andrade, Vlm'A 00 t'x-'lledt.c:, ela :;al~- 'I' A p:'opósitq, é intf.'i·e~ar.t~ I.tCoPr aI
posteriore~ de des;t€s"s e dá outl'as' ~e rios portos. Flol'e da S'.h'Pll·a An-. l1um:;s c:onõid<Ól'açÕo('s. não" d;, orÓ21H
prllvidellCllls. - al'~dt~. 1111~Cr!to o SI'. Allomar Ba- t,f,c!J:ca, de (f!']anizaç2:l do E,:árcHü,

~O - Di8Cussãodo Parecer n.o 24,JeClrol. . _ ,mÚ. prir.c;pallnclilc, d·< um c)fp:lr..
de 1956, que opina pelo al'quivamentu! 21 - Se:nll~d3 d:~eu;:f.:"o dn Pr'~.iel:l, tam~nlo e~~eciaJ:zario, qllf d::ve 1-a:_
da MCllSngem n. U 1, de 1955. do Trl-,n." 4.963-13. De 1953, que 'EH;;Ul"j os i ç-JSfil11er.te f':íEtir d·mtl·O de umn cl'
Illma1 RegionRl do Trabalho - 1." F~e~: beneficios da Lei n." 949 ele 3-12-,9 n, I::!<:niz::cflo. dt' U:l1 el:ércit.o m<ldern':J,
g,lãO _" solicitanóo a a~l·turado Cl·é"r maquinas que Viere,l11 a se: :i!"s,eln,ha- :,' d~ ,L:m mini:;tüio f!~','f te ;)1'ez.:: de
Olt olll1plemel1tar de Cr$ 3.447 .:nS,6D, rfçp.da~ me~mD depoi~ til' extint., o: e~erce: rkmínio cClmpj~to ~1}bl'e 01
em reforço à Verba 1- Pemml, COll-: prezo(} dequ etrllta o llrl:i'!O !' d') ci-' elf:mêI1W,s e~trnle~ico.5 neNr.silriCt~ ,.
~lgl'lnção r - Pessoal Permanente.' tada Lei e dá llu~ras pl'bvid:?nc;A~, def·~,~a niic:Cl1al.
::lubconsignação 01 - Vencimentos do I 2~ - pl':meira cI:~cu~~'f:o rio Projeto O Sr. Ca?i1PD,ç Ver(JCll- V. Ex.D.

. Pe$~olil Civil - I...., Magistrados - !'l,o 3. 814-A. de 1953. que f!~a II ::m'~d pe,mile um A'Jl-irle?
05 - J,lstiçll elo Trnbz.lho - 02 -, pClra ~onclu~ão da comtrucio f. :la- O EH. H'i:~HHQUEF'AGN!)~CEJ"
Tribunais Regipnais do Trabalho e' vlment'lçáo da BR3. tl'écho B~r:'ejr'l LI -, V~l1 iá d:lI' o ap<:rte R, V ,Ex ~.
Jllntq,s de Conciliação e Julg.3mento,: eln Triunf()-Be'oHerizonte' t:=":do 1J? -I Refirc-m€, pr.rt.icljlllrmente. iJ 01-

j
<JI - 1." R~gill(). do Anexl1 27, dn vJ- i reC!lr com ~Ub~tjtutlvo da Comi<,~f<í ell! !Ulni!'aéo econfJn,i::a di' Um pais. ao
gt'nte leI orçamentária. IDa Ve.tmissão !T~an.',po:t{ls. C(ll11tlnk~cõe,~ e D1)rns I(lonhe.cimento l?Sp'r;cjllH:::ad,o ,f.[U'\ ~"V(l
de Oreamento e Flscalizaçi.'l "mnn- iPub!ICi1S e da Com\s.~ão de Finan"as I~swn' um exérCIto. um mmlJ!t.f rIo,

. Celta!:. :ccntl'â:io ao prejelo. Y pr.rll. na oporllmidaC!€ devida, ler A
11 - Votação, em d!scl1.8~ão Únl~\3, I" ." _ . ~eu djs~Jor tod<ls o.s e!'3m~ntos, mOT-

Levanto a sessão designando para. do ProJet<J n.O 1. 439-B, ele 1951. qUll' õ3 ~ pllmelra ;ll~CUSS'.o do Projeto mentI! Os de supnmentos milit.ar.:s,
limanhíi a .e~guJnte: inclui o Munlclplo de Plquete no E!;-' 11. 4.603-A. de 1904. que conC'erle ;-,er'-, E,Ell: daçlotE convepi~nt€mente. Em um .

tado de São Paulo na ~Ol1a ie guerra são. e~pecial de ~:·S 2. ocn,OO..men~:ll< ~ e~;éro:t{) mo;lerno. na ow'amz~C'i)o ntl
ORDEM DO DIA defimón e delimItada pelo Decret:) IAngelma de 961~ C(,br.:I, \'1Uva. do [P- um mmist2rio, deve existir O~qanls

n.U IO.490-A, de 25-9-42 e dá out"a.s: glonfÍrlo J..au.enln Ca~,.~. ~tl!' fe:l nar- Il1lo de.stll1::do n .aSSl!nt'J05 econom;ns.
11 _ Votação, em discussão tinlca. provIdências; tenao pa;'eceres! oe.a: te da Fo~ça ~X'P~c1I.!'lO~"r'~ do .~C!·~: I tr-tlY-"7. o ma!'s ln~nort"I(:. o f'~<!'n~'nl

CIo Projeto n. o 910, de. 1956, que auto- conl;tltu('l~nalidade da Comlssã~ à~ I~en~ nare~el talOláv·_I. da Ca!111S~Il,' IÉ I.ndlspen,shel que, dentr? do mlm~
:lt'lZ~l' o Poder Executwo a abr1r. ao Constltulçao e JustIça e favOr'lWls: e .::attC~~. . < < _ ~'o térlO, no. seu estado-malol ~e conn.
Ministério das Relações ExterIores, o aM Comissões de segurEnça Na'~lc-I ~4260 1·~nel~5dLcu-llaodo P.~l. t.O çam os e.ementas d:'! orQdu~:i:J d~ [1~l!
crédito espeCIAl de Cr$ 8.000.000,00, nal, ue Serviço Públl('o Civil e qE' p!_l n.. - 1" / 1~ ,que ~;o:l.ceQt' 1~Pl1' P. a forma rá,!da d,e seus Sll)l:·lr.1en
A1l1l'n (I tender às {\espesas, de qualQuf,r nlln~ac. NOyo parecer da Comi~~ão de ,ç~o ~e q.li.'!.t:l_de Impo!.llçao a mel'- tos, para" não ha\'t'f a surpl'~sa d'.!
~~pécie decorrentes ela pOSlle d(l f\l- Segur(lnça NaClOl1al cOl1trál'lo (,S I~nd~ll~s doad':ls ao In;<!Jtl;!to Nfl!ion<l faltar .na·o ape::ns. o lto3sl·ecmlt:11,;>
turo Presidente da Remíbllca: tendo Ierutlldll.s de discussão única, com voto I ar

c mH!1'ação P colol'\,Z~,.t'lO; co''''' ~8- nec.es.i::o aOS eXJ:r~lcllo.s rn1 o])eral'!í?,
'tlILrCCCr fllvol'âvel Qa rpmlssão de 1"1- vencIde do 51'. Vanderlel Jimlor IRe_Ire er favorl1vel da CCJmls.5llo de FI- ma~, m!-llt<J eSl)eCllllmente, o !upr.
:nnnçlls e df:penden'tc "-'de pal'er.er $1\_ lat<Jf ClUf\nto às el'\1l!ndas ns. 2 e 3). nanças. . menta as pojJllla~õ<!s c1v15. poro~e,
bre emendn. , • - lL··, , 25 - primeira discugsão do Prol"'I,I) n.a.'I gue:'ra,s mod·ernas. ~!io se, d~-

I) _ Dlscllsaiio ú111ca ~Projeto 1~ -. votaçao.. em 1, àll;;c\Jssi\o,: n.O 438~A de 1955 que promove' 80 nngue lm.is.o frDpf p:n1r.'~m-entl' f1!T'~

11.~ 547, de 11l5S, .Que autoriza o POdei, ~~sp~,°.t~t~e l~"p~O~~~;, f~ ,~: oir6fàlbq~~ II PbE, to 11l1ed~a.~o os' m, lJitareF, l11capil- do d.f~olnt }I\'I1. No. dÚl~m,~á COlnf1~~
Executivo n abrlr o crédito especllll ' . . T . ' cltud06 definItivamente para o ~er.!Uun .a. \ .mos ser In lS .. -'1 ve e••
.. .,,'.' ,rei:trva "tJllO remuneraàa', cll16 FOI'- '. '. d ' ol'<rllnlzação. .
,,~ Cr$ LCOO.OOO:OO paUl ccmemora- Çllll A;l'ma~all CIo arasl1, q\le C<lupertl- v,çc atIVO, len o ga;ecer cOm emel1Cj2 Na se~ã{) vp.!~rtinfl de hoje, tl-
CIlO do cen~enár,Q dCl Munllllp10 ~e rft1ll no esf-rço .de \luerl'i1 ;tentl0pl\- Ida C~I~F.ão ~e ..,e~ura?ça .~aclonal. vemos.o'P:lftunidalie à'2 apo11t.ar nm
Santa Vlt6lin. de Palmar, nQ RIO recel'eb, d~ COnllSsão de çon;stitulçaol .26 primeIra ~Lcu~lio ~(~ P:'CJJ;IO suur:ml;nto til' aPsolllta nt>ce,s.sià,Hle
Grande elo Su!. clependente de pare- e Justiça Que opina pela sUaeons~l- In. 829-A" de °1,~50. Que retIfica, s.m e fJ\l-e diz rr.sp~lto, não arpena:; à f.Cll.
cer da ComillS[\C de Finanças. _ tuclOtll'Jióade; com eml!nda da cp_llmus, aLe. n. - 1~5, de 14 df'"der-el11 - nOTl'!iR(j:) Pais, mal; à própria or~!l-

:; _ Pltlcussão únlca do Projeto 1l1l.S11ão de 5egUral1çl'l Nf\C10l1l1J, e ela I~[O de 1953, que eM1n:a 11 R.ce.t,) l!nizacão militar. ao aoa.~te~lmento cl~
11." 4.72D-A de 1954, Que autoriza a CotnJoIisâo de F111~l1ças tavo1'l'Wel ao jXII a DespesE da Unl:o [lara o ?xer· fÔrc?.s31·mnd9~ e especialmentf flD
abertura, pe'lo 'Ministério da Fa;olewia. proje:o e ~ referieia ~mel1da. Parecer Ige~loc~;~a~ci~;fl.u~?voI9d4; cien~~ pal~- Il lllnent~ maia ~,Eencilllhs popula.~
elo crédito especial de Cr$ 500.00f.l,OO. aa Comi.ssao de ~gurançi1 NaCIonal I, o'" '., ~ oml. SuO. f' çõ'!'s ciVIs. ,
para lltender àsdesp~:;as com a rea.CQntrario li emendai' 'Iorcumetlto e.J'·lsca~lzaç~o FIl1ancel.r~ Tem oapartf o npbr~ Deputado.
lli::lcãp do Z. o Congresso E;ucllrJ~tico 13 - Votaçâo, em L" discussão, ;7 - prlm.lrl! dlsrus ..fto da prOlf',fJ I O Sr. Campos Veryu·1 ...., Estou um
rle Niterói: tendo parecer fnvor{wel fl(l ao f'l'ojçt~ ,11.":':04'13. de 1!1955, que: TI. 836-.~. de 1955, CJue co::.('ed~ lf!'I1" pOllCO amioso pl\:'a tillr o aparte lln.
r!omissão de Finanças. IIn.~cr,lto o Sr. Clll'P,Ot: ~óbre a nomcllç,ão dp~ Delega- Iça0 de d.rel.tQ~ de iplPortll"ç,r.O. 1l1(':n~1· tes ,.C!Uf? V . E,'C.a s!,la do E'tereito e
Cllmpo~ VrrlZR) (20 minutoS). _ dali do:; Il1:;tltuU!s elé PI'~"'iàénclu So- ve ,~s ge Pleildênc.a ~Q{'I~1 parA 11m Cnll'enO tl'lgo. lfi/so) •.

JO r'" ~ . I d' ft. j I' I' t, d ~. c ... de' . d Clll'·l1hao de qUatro SInOS de brnn",e
-:, -- U -~uss ...o 11n ca . o n'O eto c li 'o c:~ o f"le el es. a onllS;a~ .. e e Il l'eõpectiv2 arma!;80. dondos À C~- O SR. HENRIQUE PAG>NONOE'L-6' LJ~ 1\. de 1954. que autorlZIl o Legl",lilça~ t5~c:al c?~n t'lmel1dll aO, ).~: tedl'nl de T..!lrnnie!l'l'l< nn suL Paraná, LI - Quero crer qUf? V Ex fi está

loder ll.;...·('utlvo fi abrir, 1'1'10 Minis- j~t.o e eontlállo ~ emendas de ,4, pelo Revmo. Padre Bernal'(Jll Sr:hlllte roui.'!r·!'!'(lr. "lnt,.j~Rr-'11e" C''3m (1·prCl.le
ltlrlo dn Educn('~o f Cl1ltul·n. () cre. QISCUEbtO.. Over<ohl dl.'F'~<en Alemanh" to. (RisO). Em' todo caso ouço com
r'lito espec!a lde Cr$ 6(54 640,00. para 14 - Votação do Re~ue:'hnento tenÍi~ plú'f'C('r iâvol'âvel da coml..:lô orazej· (1 seu aparte. '
ntentlel' fls deSpeFl1!< ctllU ps prêmios n." 1 _013. de 18:>6, que sollclta a eon- de F'innncnF • .... lI . O Sr.. Campos Vergal ....; Quero
lle viagem COl)rel'ldo~ pelo Sal~o Na. veeaç.(lo do t\1Imstl·o da Ag'l'lctllturll a. 'I' ,', anro,'eltar !lo oportunidade que mo
tiona! de Al't~" Mode1'nas <te l~h:! f Cll.lnara, !l tlm de p:·e.stal'· escZE:recl- 28 - Discussíio única do Pl'ojeto ~fel'eçn. Nós outros, cl\·is. Jnclul!i~
fJutrtlsdetermlnadl)~ pela LeI, nl\me. Inentos sobre. materull .pal'& revenda in.o 749-A. ~e 1955, Q!1e autOriza o Po- V. Ex., i4'nos habitullmos li. eon·
TO 1.512, de 1~-12.t9~1; t'?IHlo PI1~'ece" llpqulrido por 8CJuê1e Mlnlstel'io. com jdcr EXe-cutlvO :l l!bm, pelo Ministér10 sideral' ()' Ministro da Guerra como
tnvor;ivel -dll Cpm!lil>node l"lmmc/l1' emenda. • .' da Justir:a f' Negócios Interiore~, o chefe. como' comandante ,g~ral do

ri - 5r.~llndn dIFr.t!,,;;~n dpPl'ojet.o ,15 ..- Vo.açào do ftequellmelltO Icredito· especial C1eCr$ ponço 000.00 Exérclto pràticlunente, o1>jftlvamen.
!1," 5.04lJ.A, de 1!llili, QUe altera p n," 1.Olp, .de 19p1)"que s(jlil:lta a cun- dt'~tln~qo a a)Jxlllar 8 Cruzada de S~o te, tem sido l! ~, 1l&lm. Agora, J*l~
Qun,dro de Pes/iofll "aSecrrtllrla 110 VOCl1çfjp do 51' Mln.lstro O" F;\~eznd.l S~ba~tlão, nll u~'b(\nlZação dlls f,lVell1s ptoJet{l, ~le PIJ,$:Jlll'l\' ~,ser 'chefe de
1'ribunnl R!!gional ~lf.'it.ol'aJ de Mll'lllb afim de prestar InfarmllçÕell sObre np Distrito Federal: ten40 paret!lr f!l- fure. de direito. -~ mfdidll, portanto.
qcrals e dá outr~lfS providência.. () l:llmpl'1!nento da VI n.c 1 493, de VOT{u'el da COn1lo,'ão de pinanças. nl\o, é flnU·con~UtUlllonal. O Pre,!l~·

fi - &gunda al~C\JS8Í1o do Prflletp la~1~pll1p1 l~rtlio 11 eparl\li1'nfos 2.0 rr~crltos oS 5r~. Brm~zl Mendonçll, aente da Repúbllca continuará como
n.~ 931, de 11>56, que J1bl'e, no Con.. e ~.O)., "Tenórlo Cl\vlIlcllntl," MartlpR ~pdrl- i:hefe $ijJlrem()QJI4l Pôrçl\J 4\rnllU!aI.
l(resS{) Nacional .... C~mllra dOIJ)ePll.. 16 -Votação dp .Requerlmen1.o 1:1IfS. Arlno de Matos, VJ\scon<'flos ~n.o collclel:PJll o fatp ele P ~t·
l.n.doll - o crédito c.pel~llllc1e .. 'lO. n," 1.020, de 11155, que sol1cltll i\ oon- emita, Joâo Mepe:<:es. GcoP"es Onlvfto. nlatro da G~ml ~r o enfie do Jll~r·
r.~, 1.IlOO.CllO'~9. pl\l'll pRlll\ment.o ~,VClcíi!;.iio. do 8r. Mlnlllt1'o pa .~zencla Abr;lUll' B~~~o" Fr'1ncllieo .'ac,('rlo. Os- .~1to, A~Jl.dfW.1l V. JlX,. 1\ ftllJ Qtjór..
.lr'UndRÇ~u Oetl.lbo VIUBPI pela. p"Il" " fIm àe prt~tar jj,Bclal·ec.menlos 14- JCIU' Cr:ril(ljl'C, Raimundo PIl4!lha, tU7l1d,uie que me com:edeu.
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'O SR. HENRIQUE PAGNONOEL· sibilidade do seu transporte 110imais 1peuuanenttl, ou. como situação tl'an. 11l:45 a fOll11a por que ê~5e sUD,,,id,':<l
LI - Acolho o aparte de V. Ex,-. distantes e long'inguollpont08 (lo tel" 1l1tóI'!a, OCI41l1<Jllltl; e n140 tJll.eJ1do, cht!ga às ~Uas luitCl:; e que e olJed·:v.e
,,<l11 responder t~ l'àpidamente quan· l'itório nacional. AgoI'a, estia sendo La.ll1lJem, se V, Ex,a qUtJr alJl'Clveitll.l' li. l.IUlllistemtl especial nosso, Nâo
to po&1vel. processada. uma forma de reconheci· ei~~l1elltus do Exercito ll/d'l( que se desejo Cllol'ar na aprtJclac;ão cttJ,,5~ H~-

:l:ntendo que o chefe das Fõrça8 menLo da produção nacional que, r!e5enVU1Va essa e::onomlll.. :::;uo os cc~a. du problema que requer 'Jml'<lJi
A~'mada.s deve ser o Presidente da absolutamente, náo, diz com nossos elois pontos que V, Ex," deveria IrlSllt conllidera<;õe~, Desejava cinl,p:-~Ilt~
Repúbl1ca, .especialmente pOrque, se foros ete gente civilizadn, de gente lJelJl, o:ie se: tla,a cc U!UI( e~uLl(;nlla agora a lima exposição do pr"b'emi.l
~oCls~derl\nnol! apena3 a nomiTll\.tl't doa que entende de algo sóbre econcmia. de !!;uel'l'lI. perpetuo., l1D.O esi,l1l'el de da tritícult1.u'a e da suI\ dlstrllini<;lb.
nn!SQs Ministerios, veremos qUe há Realiza·se, nestemomellto, o que <!t:ónlo ('0111 y, Ex,", p'Jrque s,)!'!:! ell· Em outra. oportunidade voltlll'tlI a esw.
co:npleea, l}Or aS8im dizer, desorgllnj· há de mais antieconômlco dentro 1\;ixal' p~rpetuamen,e, nUIl mãos do quest,áo especial d.o subsídio rect::lJidll
zal:~o(), pül'(!Ue nào é o Mil1iStro da desse setor de nossa IJroeluçáo. Lem· Exército, poderes e privil~g'iOS que pelo agricultor de trigo atrás etiJli
Gt',et'ra o c'omandante g'eral das Fór' bl'el, amda e{lta tarde, que O trigo dest,rumam., em g![U1dll [lul',e, li 1111. àgioll cambiais,
.ç:i;; Armadas, Pela Constituição exl.s. I naCIOnal,. produzido especiall1lenre, clatlva particular, Se SIl tl'í\;[', po- O SI'. celiar P/'ieto - Estou ouvin
te. !.Im chefe 'único, ao qua.l estao .\lU' Ilumaproporção de 80%, no RIO rem. de aproveitar elementos ao Excr. do, COIU tôda atenção, o dir.cw"w de
ool'dinados o Minl.o\ltro da Guprra _ Grande do Sul, é retirado do ~eu ea- CIto !Jara dc.!lenvolvcl'lllll a llossa V, Ex,". Em primeiro lugar, devo
àe:1omil1B.~ãc que elltendo errada, pois Cado nt\tlvo, quando, 11a ai posslbil1· cultura e virel!1 ~m auxilio d\) mso divergir, quanto à forma"ão do [Ull
d,e'/cria ser Ministro do Exército. _ dade de /Sua industrialização, e car- progreti&O t:conomlCO, elltáo ell.urel de elo destil1ado l1() Banco Nllcúmal de
{) Mimstro da Marinha e o Minl.,ro reado, - quem sabe .lá com que diti· acordo r..'OIU V, Ex,". Desenvolvimento Econômico, quan~l(}
da Aercnáutica, ' , culdade, com que desgwste. nÍlo Só do O SR, HENRIQUE PAGNONGELLI éSlie fWldo, decol'l'ente de uma IcaU-

U ,S? Vlturtno Correia Permit,e produto, lUas dOI! noseos precários - D~se e. V. Ex," qUe achava mdill- zaçilo fil1[lllCeira que irá, sem <llUll,·
um :J.p:irt-e? - meios de transpo,rte, '- para t<ldos pel'kiavel, diante da llituaçoo. em que quel' dúvida, ,onerar a' aquisição d()

O aR. HE~RIQUE PAGNONCEL. os recantos do Pais. 1l0li 1!11contramos. em reltl:,'i\O, ~pe'l t.rigo estrangeu'O, a ser llqlli~:~lIu em
LI - Contanto que seja rá.l'ido, por. Agora i)llra substitulr o trigo na· cl~lrnentl!, a esllll. cultw'li. qUI! .ate - quar<:.nta. anos, O que justltlC{)U"
que ainda n30 entl'ei na apreciação cional relll'ado recebemos. trIgo de veja bem V. Ex," - o E:;el'chu. pai' crlaçao do Banco Nacional de Desen
da parte e.;;cratégica que me tl'ouxe imj>Qrtac:áo. para ser indUstr,aliz~do um depllJ'tamento especiallzll.ou, de- voh'imento Econôlnico para os !nves~
1 tribuna' nessa mesmo zona de prol1uçao. ver,ll. tomá· Ia. em considel'a.çào, polS, tlmentos fundamentais do PaiS foi

Ó 'Sr, Vitor1no Correia _ Pelo que Vêem Vs. EXa8. que neste ponto,. amo tamanho e tâogrande ti o descala· um investimento financeiro, il. custll
V, Ex," diz, faz~se necessária uma bem, ,não so 011 e.conoml.stas, mas o bro,. que n6ll, 08 CiVIS, não temos ca· CI~que1es que tivessem maior cl1pa
ex~lica,:ão, a fim de que suas pala. proprlo ,Exel'cito e que de,verllt .to. p!lcldllde de colocá·la em rumo cer· cldude ,econômica,. através de uma
vr3S não toenham sentido fora do que mllr li 51 o encargo de vel'lficnl' ease to, Tencionamos, no decorrer desta taxa adicional d~ Imp6~to de r,md!t,
rhlmente d'evem ter. Sa.be V, Ex,- descalabro, essa coisa a~ti.ecor.omica. oração, 10l'mula.1' um e~uemll, pelo ou: ent:o, excepclOlla.1mente, com a
que no Exército, POl' exempio, os co. qUech8mllmo~,de pa8,?~0 eto trigo. qual se possa dar - pelo mCl1o~ ~ o utllizar;ao .das relle1'lall das COI1l11Il
mandO\S ~ão constituídoll de dive1'8O.'I O sr· MedeIros Neto - Permite que pI'etendemos - ljQlução ao caso nJ.:lias de seg~ros, NotemOll. 0!ll' ltl,
~~c:~!Õe8, Ooonjunto d,e c.ompanl1ias V, Ex, Um aparte? que elltou apom.ando, • nao ser .1u9tlfi~âvel a fOI·mal!fl.o do
mlusetus comandantes forma o bata~ O SR. HENRIQUE PAGNONCELLI O Sr, Lmo B1'Uun - V. Ex.', há fU:1dos no l~lenCIOnl1do Banco, a custa
!hão o qual 001' 1.1 oi. - Tem V, Ex," o aparte. pouco, afll'mou que. nos Estadoi$ Uni' do encarecimento de um alimento
n11l t\~ante. DQ18, St~~ e;u t~~at~~:: ,O S~, Medeiros Neto -.N~o n;c. pa· do.!l e ,na T,?I'quia" o govél'l1osubsldia. básico d~ pov<? em g~l·al. Em se~undo
talhoes, com seus comandantes cans- Iece estranha a tese que V. Ex, le· sua plOduçao agrlcola. Tan,to l.'lS0 é lUnar. devo dlBcordul de V, mx, ,em
tltuem um regimento Da remiiã de vanta ,e defende com brUha.ntlfinlO; vel'dade que O pl'eço, Wl dol:u, pal'a l'elação a~ preço de dois mil eo )1ou4

vá:-io.s I·e"lmento.s com outras a~n~ ao reve8, parece:l1le a mim que pro· o tl'lgO destinado ao consumo m~erno co.~ cruzem>.~ por tonelada, i1trlbu14

ve1n a dhrisão cnm seu o and r t cede tnlÍlClnle quando se compreende dos EstaelOll Unidos é maIor do que tia ao trigo importado do estrllngeil'o,
Di~el'saa d1v1sõe~ !Ol'lll!l.;n ment;n e. que o Exércitq, como órgão, Já díB· o fixado para ~xportação.. O U'igo. de Ve'1: q~e, se aplicállllemoll à tOl1ela
~xé"t.c ,,o, o põe de batalhoes de engenharia. ba- quer na Turqwa. quer no Cauadá, da de trIgo ImDol'tado o dôlal' \10'1'-

.~1 . que ~ c0!Uan~ado, !egundo talhões de saúde, batalhões e,:;pecla. quer 110S Estados Unidos, é vendid'o Imal, comum a tôdas as operac;õ~s Ia
~1I !Jlo~4ta, pe.o Mmlstl o ~a Gu~rra. lizados, e que teria, naturalmente. mais bllrato para 10ra dos respecti· lI;lt;imas. êsse trigo, em verdade, custa-

so q e ~e pll.Ssa n~ Exélcito acon- como uma decorrência da argumenta. vos países, Aqui no Brasil se faz \'Ia no pais mais d,e Cr$ 7,OOO,QO 11
rece ,tambem na Mal'mha ~ na Aero- çií.o que V. Ex.- formula, um bata- o subsidio às avessllll: .impolta-se trio tonelada, oU seja. um preço igualou
ná.u~l~a e ê8l!es três escaloes - Mi- lhãa de agrlcultw'a. go com favores cambiai::>, de sorte I;Ul)el'ior ao conseguido por tonelada
n\stérlo da Guel'l'a, da Mal'inha e da O SR. HENRIQUE PAGNONCELLI que o trigo estl'angeiro se tal'na pelos agl'icu1tore.s brasileiros. De

• Aeronáutica - !ícl11'ão sob o ,coman- _ I!: b':mçâo tMa especial rece"oel' lUll.isbarato que o nacional. Dal essa modo que, :l despeito dos sulJstdio(i
do, de autoridade ainda malS, a~ta, um aparte alentador, como c que concorrênc1adesleal. ,Nosso Govêrno oue os Estados Unidos, o Canadá e a
que é o Presldt!0re da Rep,ubltcJ!' V. Ex," me dispensa. deveria proceder diferentemente: es· Tul'qula concedem :lOS seus triticultow

ccnformoe determma a Constltuic;ao Em qua.~e todos os países do mundo tabelecel' a p!iridade de l?rec;os atra· l'es, Q!le alcancam até 60:,% do v~lor
e <> qu'C não há lei qu'C possa re- procede-se ao sistema de !ub.'!!d:o à vés de ol'gamamOl.i estatalS, ou seja, do trigo ali produzido, tunda I1SSlm',
vo.~~r, . . agricultura. Vêmo.lo na Tul'Cjuia e com. o Instituto Nacional de '1r1go. com os valoreR cambials altanlente
• ~O .SR, . HENRIQUE PAGNONCEL- outros países, e especialmente, nos TTm Pais como o nosltO, que possui até favorecidos no país. o trigo de ori
~1. - A!l:radel.'.D () aparte esela.rece· Estados Unidos em que o Govêrno Instituto Nacional do Mate, Instituto gem estran!\,eira aqui chega por pre
d?l', ,especlaimente porque vem de um às expensas do 'próprio Tesouro( sub~ rio Alcool, não tem o seu órgão pro· ço su\)el'iOl; ao d() trigo pl'odu.zldo
téOlL~O, CFI*! ~ ~~,-. I sidia 08 agricultores, E o têz de tal tetor da alimentação básica do povo, pelos brasileiros. 'S:ste fato represen-

.[. ro a ~ular - V Ex,- m~ forntaque incentivou el101'll1ementea que ti o pão, t.a, como V, EX,ft bem sabe, uma con-
pe~n~~ u~E~~fQe.JE AGNONOEL produção. prapiciando talvez OB malo- O SR HENRIQUE PAGNONCELLI qulsta das mais 11Otávei8 para l'Jl'l

LI R· ,--' P • I'es excedentes da produção de Vou 'l'esponder a V ·Ex. O 00 nossos agricultores, pl1·ra aquêies que
- eOê""'O com prazer· contanto '. H' ó' - , " • d't I" t ã . ~ vernaQue seja' curto, oiS meu tem o é e.s. Que se tem conheCImento na 1St ria. vêrno americano adquire o trigo de acr~ I am 1'l~. 01' _n ,a~ o o, w

ca~.o, P P Tão 8rllJlde~ são OI; excedentes ,que ~Ull produção e subsiála o agricultor mental. Devellamos pôt em des~aque.
O S F ot A ' E ã ês.sepais nao. sabe o que fazer com em se não nos falha a memória 18 1101' is!!O, que .alguns compradoles de

d:uci ~utr: ca rt~~u:1ade~lt o, aguar. tiles: nâollabe mesmo onde colocá·los, ce~c8 por bushel.. Recebe e al'mllozena m~illhOll est~'am~elros, la no 1l1terior
PO I. a ponto de de"cer de seu pedestal e é&e tl'lgo, pagando a<l agricultor às' do nosso Estado. o Rio Grar.de do

O SR. HENRIQUE PAGNONCELLI da altura em que se colooou o dólar expel1Sll11 do próprio tesouro Vê Sul. para invalidarem o esfóI'ço do.,
- Muito grllto a V, Ex.-. : no intercâmbio mundial, para vendê· V, Ex,- qu~ o sist:ema que usamos trit1cultores gaúchos, usam com C01l8-

Nt\ sessií.ovespertlna•.ralava cu 5ó'110S em moedas prórn'UUl às nações nAo é pl'ópl'lamente dJtel'ente pois tAncla" nara afastâ"loa das suas tare
breassunto que 8ft enqu:ldra />ctfej. necessitadas de suprimento. ti Govêrno apenas nl\o entra com ê&e fas difíceis e onerosas, o argumento
tamcnte na matéria que estam~ tra. Recent~mente, nós outros aq~l nu subsidio. Porque -e nisto vai uma de aUe o trigo ~trangeiro custa
tando, encarada do ponto de vista Bras1J, tivemos conhecimento ue um p.xplicaçâo da torma porque é sublll. CI'$ 2,000,00, enquanto o nosso, n.e!tte
estnté~ico, do ponto de vista àa 01'': tratado dêsse estilo. em que os Es· dlado o nosso agriCUltor _ ~ <:10.1'0 e~el'cíclo, 11'11 custar Cr$ '7 ,000,00 H~
gllnil.açí\o, No nOS50 modo d~ ver, tados Unidos nos vendel'am flOO mil que deveríamos entrar aqui na ques- ntBl!O uma inverdade, O tl'l~o de Cato,
d,~ntro da administra('ão do Mimst~. toneladas de trigo dos seus f·:ceden· tão de preço do trigo nacioDllle do custa,Cr' 7,000,00, .0. oonelarla, O
1'10 da Guerra, entendido - como eu' t.es, pagos 001 cruzeiros,. E' Verdade tl'lgo estrangeiro e na queBtAo cam- trigo estl'ant:':elro. pOI'(3m, çom as, l;ll.w

.

e!ltC'ndo - como or~anizacão de tôo '!ue eu mesmo colocaria uma ressalva bial, que deixarei de parte, a. C,m de ranttas e diferenças cambla4! Just.enw

da~ as Fôrçall Armadas. deve exl5t1r na destinação de parte da verba em não complicar demasIadamente o ra- tadas pelo Banco do Brasil no mdo
l1ln dcpart?O'..ento especializada que crUzeiros que tivemos de pagar, E1l. ,clocínio, O nosso agricultor l'ecebe menoo, saí para n6s por mafB e
dig3. de perto com o sistema econ/'). tl'etanto, a forma da. negociação nos hoje por tonelada. de trigo nacional Cri 7,400,00. Acredito que. ne.~se t>ar
mf<>o do PlI~, , . satisfaz no nJop1ento ci'Jtlco em que· a illiportàncla de 7.000 cl'uzelro.a, lató ticular, V, Ele ,a, m:n estudioso no

Pemon"tl'el. amda esta t.arrle, que não temos posslbllidades, ou se aI! ti· é 420 cruzeiros pOl' saca de 60 quilos as.~unt,n, esteJascoml~oT'E to
cerras problemas, não só dizem com verm~s, )JI'eclsaremos fazer e%lormeS ou 7,000 por tonelada, A Importaçãó O SR, PRE IDEN. - Lamen
a organização econômica do Pais. sl1crlflClo5 para obtf.'r o sUl)rlll1ento do trigo, até 31 de dezembro, atingia 1ntormar Que V, Ex. estA c«n ,o
%tlR5. muito f!speciall1lenteaté, <:-Otn do cereal tã? necessário à alimenta· a 2,515 cruzeiros por tonelada C I. F., tempo esgotado.
a rua organização estratégIca, ção do povo. . qualquer pOrto do litoral. Hole, foi O SR,HENRIQUE 'PAGNONCELt.t

'Suponham Os nobres Deputados Dl~c01'damOll apenas na parte em acrescido a éasevalor uma taxll caro- -Vou concluIr, Sr,Presidente.
que, por fatalidade, sejamos levados que esse pagamento se destina à aqui. blal maior, Isto é, uma sObretaxa à O SR, NESTOR JOST (Para tI,ma
a um conflito armado com outro pais, slção de materiRia estratégicos,. eSIle- ta~a norma.1 de cAmbio, Aos Cr$ 18,72 questão de ordem) - Sr, Presidente,
e não tenhamos suprimento suCfetente clalmellte o,~ modernos, para a pro· fOI allcl'eclda uma taxa que repre· peço a prorrogação regimental " do
- ~lOr exemplo - de tri!/:o,. netn mCh' dução da energia atômica, Apeoos senta um subsidio para o ágio cam- tempo cio orador, '
rnODarllo dois meses, Vêem VOSSllS !leMa parte é que dlscordamo~. No blal. Assim, o agricultor l'ecebe pelo O SR, PRESIDENTE - A Mp,~ll
ExcelêncIas que, em se tratando de tocante ao outro empréstimo, o Que tt1ffo nacional uma dllel'el1Jça Que detere o l'e</uel'lmento do nOb1'6
abastecimento. diz respeito o a&'iunto deve parar nas mãos do Banco do atlnge hoje li 3,000 cruzeiros. Eu 1180- Deputado. O tempo do orador ,esté.
1 competência do Estado·Malor do ~eenvolvlmento Econ6mico. êate ~ via dito que illSO tem um j6go com prorrol(ado 001' 15 minutos.
Exército e das f1'õrça8 Armadas. Mas u.ti1:essa Importância nos é nccellsá- • relaçio cambial, m... o certo A que O SR. HENRIQUE PAONONCELLI
:para uma organização e8pecial1zada 1'la, DOl'que dai mPOrtação dêsse tri- o nO&'lo agl'icultor l'ecebe. um S\l'OIIldlo. _ ARradeco'" Mesa e ao Deputado
é necessário que tenha.mos em viSl'a go, dêsse empré8timo a juro barato tste nio ~ pago' pelo OOvél'no, mlWi N1!l'ltorJOIlt· a pl'or%'Og'liçAo,
não apenu o sentido da prodll<,lo f! a I1raao longo, tel'emOB a ])OBtibllf· !>fIo povo bl'aalleil'ol' pOl'que, ao entre- Concnrdo com V, Ex.-, nobre Depu
do cereal de que dese,10 tl'atar de dllde de coordenar a solução do pro· gar esaa importlncla ao agricultor, tado Ce~ar PrIeto. APenaa advertl

,modo particular, Náo 11' nec~lUdl!ode blf'mQ do trl~o naclonaL. o preçocol'l'espondente,à média feIta V, Ex,-, alIando reloondl ao tlepu
,de corlta%', excluslvanlente, da ,pro· p Sr. Ponciano do. Santo. - Pel:' entre 30% de, tl'il~. naclonal e ta'do Uno Braun, de que a Queatlii) do .
'J!l1C;io do trIgo nacional, Rá neces· Imta·tne o nobre orAdor. Nlo. estou 80% de trigo eatrangeh'O hnportâ em subsidio ~,nequeno Illtrlcult.ordt'! tt'1~
'sldada. talvez, de cuidar do seu oo~ entendendo b~mse V,Ex,-der..,nde a wn encarecimento do produto. AI· ~n se t'p.laclona ,com .. aqueat~ Clllm-
n\érclo e lndustl'lLlllza~ão, e tia po~~ economIa d~ guerra como, 8\tllaçio sim .ende), o produtor ~ 8ubli'Uado, bJaJ. Nlo ~ elltriU' aiOtlloem
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:r.H,;ores detalhes. porque de.se,~() se- dI\, operação de MDC pao-a em Cl'U-. _ ele PI'''''UZlr', em "Dda uw·..I0dA o"n"Ulr o roteiro que t . .. OI w".... "M " .o"" mais em conLacte com o al;ricuJt.DJ',
ot,. . rU(;el pal'ii meu :tfiro~, retlradll do Banco deDe6en- mll.tonela<lnD de ensllao'em, tet'iamo·, I.tll.'~('~no, a fim de chegar a um" con- .. - .. ., porque e a pode. realmente. absOl'\'cr
dusao. OportUlwmcllte volta"clao volvlmento EC<lnOmico,. praticamente, a safra de trigo enlila- a prOdução nacional, selll11ecessidade
mioSunt.o. proml'tendo fi V. Ex... • escla. A solução se enco~trará no al'ma- d.., porque a .alra. dura, pejo menos, Fie fazer o .challllldo "Pas5elO do
l·tcer ê!'se ponto. . zenamcnto nos proprloa 10c..l& de qUtltro meses para ller arrecadada • Trigo".

Por ora declaro que estou de pleno! prOdUção. Alara, vamos às cifras para saber O Sr. CeNar Pl'ieto - V. Exa. per- .
;Jcól'do c~n a tl'éll1l:l:-J.cao 1ena I;UlIl Uh Co. m11ll50, quel'o defender a. ceo- qu.anto CUsta ea.a en.si1aB~m.Pelos mUe um aparte?, .
:Estados Unidos da Ainéricn e com os nomla dos Estados do Rio Gran(1tt do dados técnicos que temos em nosso O SR. HENRIQUE PAGNONCELLI
,l;eus l'e8ul~ados. Não I'epl'e.~el1(il ela Sul, santa, Catnrlna e ~araná,a pe..: poder - que compuLsll.riamos se o - Infelizmente. o tempo níio me per-
lim subsidiO ao Banco de Deser.vol. quena md\.lStrla mOll.geita do meu.... tempo nos permitisse - calculei o mlte conceder o aparte a V. Exa.
'Villlento. mas uma fórmulndc ne- tado. t~o malsinada pelos últimos ..- cUlto de Uma toneláda de construção 8r, presidente, não esgotei o alSsun
~.ócio elltre Banco e Banco, para que rig.ente.!l do Serv~ço de Expa.nsio 40 ele .1l0ll, em CI1 •. 000,00. No l'ecln- to e entraria agora na pal·te atra\'es
}Jollsamos utilizar o dlnhel1'o IJ1'oduto Trlilo. lllIIsa industrlll. tem o ellrelto to desta Cllla, exi.~tem industriais que. da qual procuraria lembrar a necessi
elo tri~'o americano pago em eruzei. de aubtiilltil·. Se uma economia é al- a.inda hoje, afirmaram já. haverem dade de uma organização dentro do
ros, E sugiro aqui a fórmula a l1pll- teradll. artiflclllllnellte por lI.1Juma obtido para cuato da tO~elada de en- Ministério da Guerra para tomar co
(',nr-se, Uma vez qUe a situaçf\oatual forma, tem de llel' rlp06t.a, atrav" sUagem apenll.sCI" 1.500,00, Par- nhecimento de certas. situações que
representa um sacrlficlo para Q. povo também de meios artificiais. E' prln- to, no entanto, de que o custo de representam um vexame para os eco
prDslleiro, fórmula que se relJciona ciplo comelinho de economia Qtrigl- uma tonelada, leJa de Cr$ 4,000,00. nomisus brasileiros.
C{)111 o d€l'envolvimel1to, garantia e da que deve aer obedecido, especial- Terlamos, então, uma despesa de Cr$ O tl:mpo não nos permite um es
conscl'va.,;,ão do trigo de produção na- mente neste CIIIO, 800.000.000,00 para .. construçáo de tudo mais dllatado. Temos aqui 11m
CICIJ:11. . Como eu dizia. pode-se mantel' ti. uma rede de Jil06, cujos vantasens pequeno l't!oSumo por onde melhor e

O SI'. Lino Braun - Quando prOdução nacional n08 PI'óprlO' lOC&1l, principais. e que me ocorrem, são mais encadeadamente se poderá
'V. Ex.n . respondeu llO meu aparte, déles saindo o produto jé. iuduatl'la- ali seguinte.<;: não haveria 'imoblli. apreciar o nossopen.samenlo. Dois
!tno . me conformei, Agora ellLou de lizado. IS80 enquanto mantivennos " zação pai' parte do BAIlCO e, sim, ape. poderosos llorvedeuI'os· de precioeas
mt.elro acôrdo com a exposição feita atual produçll.o de. trigo nacional. naa lie empréstimo retal'nável em dlvi8~ encimam nossas tabelas de
('m. aparte pelo SI', Cesal' Prieto Que, Atualmente a l>rod.uçlo comereiiyel curto prazo, não teríamos el!!8a rede impodwli.o: os oombu.stil'eitl Iíquidol
BIl.u.', l'epetlU o que euacabarll de ou indu.strlal1zável - como te quelM mlL'abolante de que letala .a todo e o triBO. Não se deu ao último a.
afirma!'" ra _ elltá calculada eiu 500.000 ou momento e, pIlra & qua.l, aindahoje, atenção que merece. Nem se equa-

, O S~, HENRIQUE PAGNONCELLI 800.000 toneladas. Na. ÚltU\.1a _fra, vi, intellzlnente, de.'ltacal'em apenas acionou aequer um programa para o
- I?esejarla voltar a ésse ponro em falava-.e em .500 ou 600 mil tonela- mllerável verbll. de 011 50,000.000,00, trigo como se estA fazendo com o
()~ll,r..a oportunidade. plU'a nl\o des- c1l1.1. Chegou-.e mellmo a meneionar (lvanelo & nece.li6idade ande. ao redor petróleo, Acreditamos na sClução de
" 1ar me da conclUlláo aquI.' pre.tendo 1 000 000 .Na rell.lielade· O que .. dOi Cr$ 800.000,00,001. ambos os problemaa se .formos prâ-
chegar com relação ao problema que . , " l' ~"" "*' .....e- ,...." J tJ d'nos empolga, de tamanha imparlàn- apurou n o 8.t n~lu" """''"li "".. .a;n; onde tiraríamos eMa importân· 008 em ltar·lhes ali medJdas..
eia. repito, que o próprio Secl'etário laciu comerciáVeIs.. ola, inelUpenlável à constl'Uçâo d n

\ Pal'a o trigo eapecinlmente há uma
de Agricultura do Rio Gr.ande do l\IaIl . ago~a tomemOl por QUe ~ nde ele s1101 capaz de Ilb.'lorver , ilusâo generalizada, ~upõe-se que li.
Sul. em entrevista ontem ao Globo, 500.000 pOI ano. Se !olmOl eXl1D1.1 pro(\uçlo nacional? Justamente tia_!1lO1UÇão para o abasteclmento de trigo
c1r~clal'oUque, ou "oonstruimo~ silos na.r a atual capacidade d' moMem quele nwnerArlo a que há pouco me I no pais se I'eduza ~pena.s ao incen
ou não podel'emos aconselhar 11 etr- do parque Industrial doa td. :r.ata~ reterl e ·que eleveria, dentro em pou-l tlvo da pr~dução. Nao negamOS a sua
j'lanl'ã.o d9 lavoul'a do trigo no d~ produtol'eS de trigo, verificaremos co, e.tal· depOEiltada no Banco ele De. impal'tãnclae até a procedéncía den
B1'asil", Vejam os nobres colegas o que, no Rio Grande elo iul, MS mol~ .envolvlmento EconOmlco. Essa qunn- tro ~o panoral1lanac!onal. Existem,
tignificlldo do assunto que temos de nholl alcançam, em 24: hOl·..., '.~2.l)66 tia, emprestada às pequenas unidades entl'etanto. facetas do .problema que
~ratar e que,. COll1o disse no Inicio qull08, repreaentando uma peroenta- do Rio Grande, Paraná. e Sallt~ Ca. se transformam em condições síllf!
ÕCl. meu dlscUI'SO, repa'esenta aigumn gero de 29j66%. SOmada eMa. parcei tarina,. nos permitiria a aquisição qua do l\bnstecil11ento do cereal em.
COIsa de estlltégJco. '. la à de santa CataJ'ins, e do Paran • imediata da safra. Da oportunidade, nosso pa11l. .1'l:eferim~.nos â. boa dis-

O .Sr: Cesor Prt.to - Il!lIlo pode ser teríamos 32,04%. ou s~ja, sobre um sem o desgaste tfoJ transporte sem tribuição do trIgo de llnportação e do
eO\1lildprado derrot15mo. .' . consumo nacional calculadoem. ·1" a quebra !ormldávelocasionad~ pelo lndigenaPQl' todo o territôrio na~

. O SR.. HENRIQUE PAGNONCELLI 2.000.000 tonelaads,uma capacidade tempo da demora que alcança. se un- clonal.
- t:or ISSO, não C?ncordO cocn a su- de Ilbsorçli.o Lie 810.800 toneiadna de do 08 téc~os do Ministerio da 19l'i. Pl)dem~s a~il'mar na vitória dos
gestao que êle ~Yl1esent()u. para 501u· trigo. oultura. a 20% das n'ossas colheitas no~cs gmetlclstas. e das variedades
clrmnr 11 . questao. Desejo fOl'ttlUlar Vêem V, EXaB. que, se a nos~a pro- O sR.PRE8IDENTE Ateu lÍ " ate que aqui lançadas. Devemos ncre-
uma .Pl~o':JOsta para ~ão contemplar o dução é apenas, até agora, infel1zlnen- O tempo de VExa· 'táti d ç o. ditar na lenta e progressiva nrOdu~
dramn do trl~o naCional, que sal do te de. 500 mil toneladas, ~m os Es- O • • • ~ no. ção brasl1elra d.e trig'o embOra fa-
Rio Grande do Sul. percorre o Pais ta'dos 110 Sul Bem neceasldade de SR. H~IQUE PAGNONCELLI tejamos a um quinto do' auto abatte~
inteiro, enquanto .0 meu Estado. para cidade de a.bSorvel', por enquanto a -;r.:sl'· PreSidente, se .?ude~e 11.10.11- c\mellto. Descremos, todavia, dos 'pTe-
moagt.':n COrylO suprimento. recebe trJ- produção nacional. :en me Um pou~o. mau;, tClla aple- tensos técnicos que anualmente. f'Jn
p;o estl anP.'elro, Quando o de PI'~~uçao Existe o .problema de C0l110 eot:sel'M ~ado dados pleclso5 que aJud~rlam cJma das satras, prolU'amam a distrj-
nnrlonal é tão bom Quanto o .e~,ran-vlIf cSIIasafra, de como 1I1'1nazena-la, a .Iesolver o malsi~ado passeio Cio buição do ÔllUS do incentivo do grf:o
1:1".1'0. de como pagã-la ao· agTicultol', por- trigo que alguns teimam em tôàas! nacional. que fixam os pre 05 01'

Deseio dar .umn ·soluçl!o para 0) que _ eêll8e o ponto intel'essante - as safr~•.manter: através de lJorta'l ocasião.dascolheitas e nunca
Ç

no Jo~
caso. Espero que. V, Exa. meolca. o eliencial na produçll.~ do trigo em rias d.e ultima hOla.as quais atlngem mento do plantio, As deficiências

O sr, .ce,~ar PTlct.o - Permite Vos- nOMO Pais é gue no mês de d4!zem- ao ~81'lcUlturD: do Rio Grande, matRm i técnicas dos responsãveL~ pela progrn-
~a Excel1ncl:\ um aparte? I bro, quando npniéce o primeiro grão a mJcJatll'S1 mdustl'JaJ '6 3 Estados do mação do esco.1mento das sllfras e seu

O SR. HENRIQUE PAGNOCELLI de trlgo, o colcno.o agricultor, o Sul. Tudo isso orientado por. gente de.sconheclmento da realidade bra~l-'
_ Vou dar o apal'te a V. Exa. den. granjeiro do 5111 receba aquilo que ~~e desconhece, absolutamente, o pro- lelra só ocntrlbuem para o desl"~t1
tl'Cl de alguns minutos. .. tem direito. ltsse o problema fun- ema - e, repetindo o que dlsse hO.ie mula .do produtor e concorrem para, OSr .cesar Prieto -" Muito obri- damcntal. E' nosso devl!r, portanto, :e~ar.det '1 Pg~ pessoas que não sa- tumultuar cada. v~z mai.~ os proble-
/!:Jrio atacar os dois problemas - o do ar- 1· ~e r ~o nem árvore ou em es- mas a ponto de Se deseJar em certos

O SR, HENRIQUE PAGNONCELLI mazenamento e o do financiamento. p gas, se e tl'ansfXlrtado em sacos ou RllOSqUt.' a produção não aJcancenú
_ ApresentH um mapa para que aO !inancÚ,mento tem sido feito. at€ em JacAs!. Essa a vel'dade que prc- me~o8 que Importem em acentundO
Câmal'a tom:tsse conhecimento do agora pelo Banco do Bl'asil, num\lj cisa sei' .dlta, Deyemos ter na dire_preJuízo. pelaimposslbilidade.<le dar

'que representa a expressão: passeio pI'oporclo de 60% sôbre o valor do ção el dêsses Sel'VlçOS especializados ao cercaI o de\'ido destino. .
<lo trigo, O trigo na região de Ere· trigo tabelado pelo Ser\'iço de 'Ex- ~bl e .que. realmente, c:on11ece os Em quase todo- OI! paise .
"I1!m, Que é a malor pl'odútora de pansão. . emn.s, que possa resolvê-los. não tem '. " I! o tn~o
trigo. em nosso Pais. 511i. em vagão O SR, PRESIDENTE -V. Exa, em cima das saf!'as,. no mês ele no. rot r~e~ldo . de paI te do g~\'êrno
llltl o Pôrto do Rio Grande. percor- dispõe de três minutos pal'a concluir. vembro ou no mes dedczembro. mal! fl T .~ã b specI:II: Pre<:?s ,de 1~1cen-
rt'ndo qunse toda a. co!ta brasileira. . quando se vâproceder ao plantio. Ai, \0 tece e o ceteal naAlg~n.tl1111 e
n· fim de suprir os diversos moinhos O SR, ~~,IQ?E PA~NO~CELLI apresenta-se a oportunidade de se ~~I't~tad~s Unido..~ da Amel'lC:J do
brasileiros que são obrl!!;ados a com. - Vou conC.UH, .::>1' ••Preslden,e. dizer ao nosso a!il'icultor que o pl'e. . ~,1lO deStoa .nest.e ponto a.
p!':tr li chamada cota obrl~atórla ou O financiamento nao cunstlt1:11 pl'O. ço ....,. estfmulo para o trigo será de .nossO. olientaçâo tl'lticula. Recebe
rota de sacrifício. e têm de pagar o blema JlQrque, se o Banco do Brasil tanto, que a safra terá garantia de o. nosso agl'icultor um preço com~
preço tabelado ~lo Govêrno , ~inancia, integralmente, o trlg~ de ~coll.mento, porque. todos os moinhos p~n8ador pela sua Pl'oduç~o em eon-

Entendo. 81'S, Depl1tndos. que não' lnljJOrtaçáo, num pequeno eaforço. a do.R10 Gral1~e, que vivem em funçâo ftonto com o custo do celeal lmpor~
hã necessidade absoluta dasaidn do mais teríamos o flnancltl1ento de do t.rigo naCIOnal. que nasceram em tado. embora aJ devam $er le,'nd08
triflo nacional para fora dos Estados tóda n safra nacional. S6bz:e êS8e ~~nçiio ~o trigo nacional. e náo do em ~onsid~raçà~ cel'tas ma11ipulllcõeS
do Pa.raná. Santa Catarina' e Rio ponto não .me alongo 111o.ls, porque jJuS<lelo do tl'lg<l, do trigo de im. de oldem .amb.la,1. O objetivo. ent.re
Grande do Sul. se tivermos a capa- o tempo nllO mo permite. portação, que êles. até ontem, desco- ta~to, sempre fOI o de fornecer ao
cidade de dar-lhe um armazenamen- Desejo focalizar agol'a o ponto ca- nheciam completamente. ll!/;Ilcultor unl preço para SUa produ
t.o· conveniente. E, quando me refiro pital parll. solução do pl'oblema. Lem- Essa n l'Ilz/1.oQue me trouxe à trio ç~o, atingindo em celtos anos . uma
no Arl'l1aZenamento, não quero dizer bro que no Rio. Grande do sul exil!' buna, mll.8 que. em .\·ll·tucle dapl'e. dIferença de CrS'1150•M a Cr$ 200,Oa
f11'inrlz(>ns pura e simplesmente. I~ols tel11nada menos do que 363 pequenos ménclflo do tempo, 11110 pude esclal'e- por saco de lKJ qUl,O~,
ent.endo que devem ser feitos silos 11101n.hos, e admito que alg'ull3 déJcs cer caIU os dados que elaborara para :tste 6nus, pelo sistema atualmente'
técnicnmente perfeitos. sllos aé·reos.e sejam ~ de capacldade inferiol' a lotrazel' ao conhecimento da Cas'a, ell- etrliVigor. é distribuído a todos 08
não ..~ubtel'~'ã.l'leos, romo se Anunciou toneladas em 24 horas. portanto. eco- pecialmente às ilustl'es Comissões ele, mo ~hos .do país que são obrlgad.os
]'11) Rio Ol'ande, com o OUI' discordei nô,nicalIlente, insUficiente, Entretan. IllQuérlto, que estão .e8tudando ésse a la quirU' trll1:.o nacionalproporcio_
F~'ll!tl' Ilma Idéia mlrl'lbolante, 'em to. 200, pelo menos, apresentam ca- prOblema, no sentido de. que, vo1tan- no mente à SUa captlcidade de Inoa-

. meu modo de ver: a feitul'llde uma pacidade superior a dez toneladas. do os olhospal'a tais partlcularicladell gCl11 , . .-
1'(,eIe de .slll)s, que nosválcustar. os poderiamos calcUlar. pOl·tanto. que encontrem uma ,oluç4o prática e não f..~ a~U1 estt\ .~lJnPl·evldência .• a

,olhl](lj àa cara. para os"quals nAo sa- .1lII200. unidades jo Rio GI'ande do entreguem a compra de triBO aOI! si- l\ o. e Obj~t\\1dade na. 101uçio .do .
bt'.mOB de onde retirar o sunl'imento Bul elltariam em condições de cons- los sem dono, aosslloa que precisam \.'{Oblema. Três sãopràt~cl\tnent. 011 .

. POIlIi(I 'garantlr que eu 10gral'Ia, pelo truir um 'sllo particular de, em média. dCdgel'entes com 50 mil cI'uzelros de ~~a~~ peÍodutores de trigo.nacional:: .
.nH!Il nlano. o escoamento' da.safrll mil. toneladRll para cada um, Vêem 01' enada, entl'eguem-na 1 iniclativa ta~ e do .Sul,' Santa .Catarina e
tr~T.lcolanllclonlll Ilpenll' com •. lm- V.Exas. que, se houveslepoBalbiU- ~articular, porque eata'del!eja adqui- ~:r~nt,·eontl·ibulndo o .Rio Gl'ande·
l1'O~tàn~ia f.lu~ calculei,' 'Pfovenlerit~d&de - :como hI\. e vou demonstl·ll.1· rr 0. ~rlgo nacIonal, porque,eBta est' entloU c~m~ar. de .~% 'Pol'ça-~f',

. ,- .. , • , OIS momhC?S docentl:.l;l e norte.
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DISCURSO DO DEPUTAVO SE
NHOR HENRIQUE PAGNON
'cELLC PROFERIDO NA sessÃO
DO DIA 13-1-1956, CUJA PUBL1-_
CAÇA0 SERIA FEITA POS:I:E
RIORMENTE.

o SR. HENRIQUE PAONONCEL:
LI (Para explicação pessoal) - Senh~
Presidente e Senhorel Deputados, t,l'
&Iflcional com a amplitudo quo rOl1uqrAt

'E níio se ponse que os recursos se
jam .~tronômicoll ou inexistentes.
Pelo contrárii, elos existem, palpáveis
o. até, predestinados.

Pal'tindo de um custo médio de ••
Cr$ 4.000,00 por tnelada de onsila·
gemo tauto para silos metálicos como
J'Ill'a os do concreta (existem custas
inferiires) teriamo5 uma aplícaçiio de
aproximlldnmenet 800 milhões, em
dois anos. Mas não seria um imobi·
liz:aliào por parte do govêrno ou de
autarquía, produto de impostos . iu
taxas. Seria apenas uf financiamonto
com aS garantias normai~, recuperável
em 8 a 10 anos, conforme o caso. Nãu
haveria problema du conservaçãi por
parte do govêrno, nno haveria paga·
mento do ordenados fabulosos para
O<J 'ellcilrrcgados e muito menos finte
de empregos 'com características que
todos conhecemos. Seria a iníciativll
pal·ticular qUe chamaria a si a cons
trução destes silos, Poder-se-ia fixaI".
desde já, comi premio oU estímulo
para aqueles qUe tomassem a inicia..
t1vaácenando·]hes co ma garantiadé
um suprimento garantido do .trigo
comprado na safra e pelo preço do
sjmi1:Jr importado. HluVll épOca em
que se lixou prêmio aOI Industriais
que assim procede~sl!m, correspon
dente a 20% do valor das inversões e
50 lhe' acenou co mum ,financiamento
d. 80% (Decreto n. 7,002, 'de
30-10-44) .E' verdado que esta 'lei le
converteu em Jetra mirta. Mal como
imp~vidQncild•• '-,. _ "
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Unid3de,

o~ três Estado, produtores POr ~x- '150% pelo mesmo Banco. 03í' para
celêncioa -R, G, do Sul -,- S,· C~ . buscar fórmula capa~ de realizar. °
tarina e Paraná representam uma ca' Ifinanciamento total e portanto o mo
pacidade de 32.4% ou seja, sôbre um Ilopálio integrAI serillum Passo Não
consumo nacional calculado em r6quer, portanto, moior atenção, este
2,500, 000 tonelada~, uma ab~orção pas>fO,
aproximada de 810,000 toneladas de Veja::l'l')s agora o arma~l)nc::nento de
tl'i~o. E', bem dever que li produção toda uma ~afr!Í; sabendo de antemão
nacional' calculada em 500,000' tone· que ternos li eterna deficiênci3 d&
lild8~ llão elCigirill tran"porte pràtica- transportes a nos atormentar.
nlcnte de um grão si quer fora dos es- Logo oCvrte à clibElça' de qualquer
taJos respectivos, Dizer o que isto um as tiiodecantlldas redes de silos,
rt'presenta em recuperação de fretes. dt' iniciativa :;:ovcrnamental, com to
ausência de quebras, desgoste de sacos, dos os seus tropeços de financiamento,
por si sá merecería um cuidado es·ut' constituição de sucieclades de eco
pecial. ' , nomia mixta. para sua direção, de in-

Claro quo stfl.giriam doisgrllves pro- junções políticas de localiza,ão, , de
blema8 a <enfrentar: o financiamento custos de m:mutençãi e niio sabbemos
desta safra e seu armazenamento. Re· mai,s quantas difículdo~es, E a pior
sidem nestes' dois fatores os maiores e delras:. o I1ra7.O dt! cltecuç50, scm blar
únicos impecilhos qUe tcm desafiado nas cifras enormes dos cU~tos das
soluções, Ninguém, todavia. sedispoz obras. '
ti encoflí·!os de frente para dar so- Claro que não somos contra soluçãi
lução' rápida e realística, dêste jaez. Pelo contrárIo, as rêdes

Afastamos o Caso do fínanciamento dt' silos ~ão necessárias, indispensáveis
polll única' .razão de quem: detém o mesm.o, dado qUe existem .outras pro
naol1opôlio do trígo estrangeiro hoje é duçõés I lerem einsarvadas e seu os
o Banco do Brasil que realiza as im- coamento rogulado. No caso do trigo,
partações e' forneco o cereal às'. om· por elCllmplo, se !tos afigura 'indllpen"
pr6sas moageir.I, medianto tipo. BSpo- aável 11 con.tl'u~ão de.ilo. portulÍrÜJs
dai cfecr~dito••Ao. p~ópr~a ~pr. do liclllilladOI. em _Pelotal, ,Rio (frande,
eer".. naCional o hOJ" fwanc.lda em P~to Alegre, SilO FranCIsco O me,mQ

do !};),[s a l'ctirar dêsscs EstadOll 50% Tentou-soe está sendo tentada lór- Parllnaguá com dupla finalidad": ar· I Ademaill. bllnbém o numer~rio 11'
de al1a, quolas obrigatol'ias1quotaoll mula I....ocunmdo contornar de certa ft\a.en~r o trigo nacional excedclôte .. estllft\os pagando caro. hoje, por es~1>o
dtl sacI'ifielOl j>crtni.indo QUC OS OU- tnaneir" o 111111, PermitLu-se em cer- d~..tinlldo ao, pol'tOS do. norte e. pir êsse fiOllncillmento está Quase ao aI
tt·Úij 50':1, sejalll cedidos. por revetlda. ta l>ercentllgcm que o moInho do cen- enquanto, t.mbúm, receber o tr:go de Cllllce da mlÍo, Do último cO/lvenio
ao" moinhos locali7..ado,'i 110scentl'o tro e' norte do pais Ol>el'a-se uma l'e- importllçiio pllr... complementar a~ ·na. p.ara cimp,ra. .do trigo americano, e
de nroduç~o mediante <t.lustes parti- vcnda ou melhor dito uma modllU-
cullil'es, Esta ret.i/'{\da inútil do ll'!go dade de permuta. deixando nos cen- ce"idlldl!~ da indústl'ia do sul. . p"goem crllleiros. o Banco de De-
n:),ciollal 1l:J.l'.\ ReCIfe. rarn Belo Ho- tl'OS de pI'odução parte de sua quota M' t' t 'i' fôr prttticával ~envolvimon:o Econômic.... devorá rl!-
ri ...ontl2, !~l\J:l C 01'U1l1bá, Sào P:lulo ou c.le sur'rHlclO de trigo nacional me- tia snquen o 15 o n,'. . c~ber quantia superior a 2 bilhõe~ <1

R' , t d 'id d O'I.nll·,e~ aju-te de 1)I'Cl"OS el'ecebelldo', por, flllt_li de, recursos l! por morosa oro titulo dd 'empr6stiJno., a longo prazo.1lI (/(.;l:;WIl3, llHlIS :1.1' e. nec:.'"s a e ~ U .. bl que r ~
de 1101,'(/ r:abastecimC'l1to das rei\iões i::;ual quantidade de tl'lgo nllelHgena KOnlr.aç,!o para,u~ pro ,e~ll ': Embora grande parte da cifra tenha
Ill'odutoras com cel'cul alienigena, nos l'cs!}ectil'Os portos do centro e qU~r ~olu<;oe! ~aPldAs, prllt'ca~/ dei,· oplicllçâi uspedfic... alguma podení ser
11:' lll'jlle se eon~'encionou cl1~tluar de norte. A nl!\ progralUaçúo c a auSên- nítlv'5, preCOllllamOS um~ re e par· carreado em havendo boa vOlltdde e
•• p;;lie~o elo trigo", sla de eficiente fi8cl\lt~aç,10 ocasio- ticular d~ ~lIos, e armllzens., 11oO ladi l)atriotis;"o na solu<;ão do ungustiante

PUl'R unllli'u,,:1'1l,'10 fjJUl'~m05 no nou algum tU1l1ulto e até lmudes. de dos prÔpl'l05 mOlllho5 consum,dores do . b ' , '
1 '] d ' , I ., c'''t" lll"ncl'l'" n""gel"'ldas pela-p"O-' • 'd' -( ." piO lema do en~llamellto em n05:1Om;Jr:a (.0 Drn.~l 0:5 l:Gll.c'S (.0 .ern- .. " ... ,,~ ..~ " ". ,ll80 construI o~ por I' es p. opnoN, .

tÓl'i\l nl1,:ionnl: t;IU em Ercchim. no pl'ias comissões .de iQquérlto pal'~ll- Unica' COU!\3 a ser feita: financia- paIS,. .
'E8~nd(J do Rio Crande do Sul e ou- lllcntltrCS que 11<10 soubernm distm- , fácil e barato ara a sUa Cons. ~avcfla, nec~ssldade, de uma, explí-
t1'Cl cr.l Hecir:, Pel'n'lll1buco, O mol· gUll' em certa aitura que elas pró- n,en~1 P" caça0 maIOr dI func/onamen',o de"t~
nho .d,~ p.~cire adqulre a sua quott\ prlas e~taVtun sel'vindo para. masca- tl'uçao, com as gara~llas norml1l.s d,)s rêde do silos panicuiarC15 al'ticulad.o
oLl'ü,ai,ória ele trí;?o l1:1cíonCl) em 1'ar o ft'l\Ctl5S0 de uma política Lrltlco- f;n3/1cl~mentQs real'~udos pela Ca~- com o plano de aquisicão e dbtri.•
Ereehim e trullspórla-o por estrada la lllal equncionadl\. • . teírtl Industrial do Banco do Brds~1 bui '30 do tr:go nacion~t. Apenas
de ferro ele Er.':cill:n :l Rio Grande Ma" ° :;'I'oblema e a sltU:lç~o pode- oll,agora ., ~el? Banco de Desenvolvl- cu~pre dizer para niío alongar (~
C de R:o cr:!l1de, por via mal'itima. 1'Jum 5<'1' l~errcltt11"cnlc COlhC'rnnctas mento EWlOltltCO. 'd . d' Id' . o tem C)

, 3 'C,, '.H;]l [Jel".l',1111IJl1cnnn, O se fiu:'semos menos ula1108 miral:o- maslo o o a I que o 110SS. P
r.IIl',I,._, ..' , . • I I' d d'd' 't( , t'd ua.ocerea1m')II\ho loc,lllz,\do em' Ercchim adqUl- hl!1tell e mu!s rÕl'l:t~ cxcc~tivn, Dos sto rea l?,a o. em menos e 015 e. a a, se exgo Hr. e q
re, pGr Sl'tl ve? a quota . obrhatória I numeros de nossa l~l'oduÇf;O c da cu· allOS, teriamos, sentia tôdu, pelo mellos pl/~B~fla a p,ertenc.er ~o Banco do
C,le trit:o l1',dOnal que rel},I'['scnta ape-/' F?CJrJnde. dt: ,absorçJo re~lonlli pode- grande p::ll't<l ,da safra nacional reco, Brasil que ~efla o fmancJador ,da. 58tn!
na, 20"';' de suas nece"sldnde.'i, e im- namO.5 pel'{cltalllrnte cl1C;ju r D. uma lhida tlonnt,lmente ao~ dopósitos ade· Q que os mtel'es~ados nu sua IIldus
port:l o I',s~ante elos ERtados Unid05 r;osír,fio ,de cqullil;l~io em cUrto eSll:1· quadis, ~em OH percalços danosos e trializal'iio, proprietários do silo, seriem,
ou ela .'\rgentina. f~l::endo pràtica·: ço de tcmp?, 8el,ulO ve]nll1os. . inconvenientes das compras demoradas dt-pisitã'rioti do trigo. I'espondendo pell1
m.f:n'c n I':agem ltlve:'S:l. de fora I)[l,.ra 11. A ,pr;;d:J....,ao ntlClOt:al num n10ntal\t~ evitando.~e desgaste com o "passeio sua b n conservaçi;o A utilização
den.tro, ,.T:l aconteceu Cl'uzarem-sc industri::llidvel aicallt;an3 ~::lf:'a atual do trig')" pelo terdtó,'io nacional e ~eri'a fe~ta por ocasião' das distribui-
vW~o('." kl'ando o tt'qo nacional para, de 1955·56 a 500 000 toneladas, re· - "d' t d rv""a
R ' C I .' , d" " ""ran!I'lldo um' suprimento fácil aos '·OtlS perto Icas por par e o se ,

:0 .n1I1C"e com outros lntro UZII1- pleselltando um Itcr.?scimo qUn ~e vt>m"~ . , . " dE' d~
do tl'iW es~rangciro ,de Rio G1'Unde reproduzindo anu;;llme~t~ de -carca -de rniinllos localizados nas zonas de pro- e~pecl3h~a Q, ~ ~om f.lma A gllan ~
pa :'a, El'crh11l1. pOI' exemplo, .Um ()~ ',' <:lução cont as vantagens que desfrutam vantagem _ h:lvcrla o c,ontro e por
gl'!l[zco ou dua•• llnhos uma pontuada. ,0 sobre o ano ,an.aflor, 0,1 similares localizados cômodamente parte di Banco da quantIdade depll-
e outra pret.a dão idéia do I>a.",·eio ào Ora. cs . cepacld:Jc1as de m:lagam, I\OS portos mal'itimos. sitllda e verificada em cad autilízação
tril\o em tel'l'itórío naci~t:'al ~ ('amo é fO,rnl'I::id05 pala SET, e, llcaitqs por da quota que fôl' atribuida ao moinho,
pr.lt.l~a(l(~ Atl';tltllCt:tt~. llogico. anti· i ~os co~ ,certo ~eserva: por. or~(l":l de No Rio Grande do Sul, por exem- afastando-se por este forma o fant8smll
eCOIlollltCQ c perdulano. IOlp0l'lanCla estao asSlln dlstrtbu:des: pio. se' cínsídel'armas apenas. os 010- nefasto do trigo papel e outras frnudetl;'.

illhos de alguma capacidade' aprociável
Fácil será argttmentar qultníio pocap3C. em d,~ mo11l;'/!lIn, Se dos3G 3 moinhos os-

demis nos dar ao luxo de Conservar
colhessems apenas 200 e a cada um tr;go para abastecimentos dos moinlrtli

24 hor:Js cl.ubes., em média, a' construção de
nos c<.'ntros de produção quando lu·

um sílo de 1.000 toneladas de capad- tumos com dificuldade para recolher
d..de, ter.iamo!l realizado um armaze· ,

divisas para pagar ai. nouas' 'Importtl
nametlt\J de 00.000 tineladas ou seja, "óes. Respinderemos, ent.io, que aertÍa meUde de sua própria produção. '
Se levarmos em 'contRainda .a arma- preferível este siNtema a VIII' nossa

'd 'produção pre!lll fácil dos insetos, amea·
:rel1sgdm dos 4 mesas normaIs o aquI- ç.Jda todos os anos de ser joaada 'aos
siçâo da~ safras, e do próprio con- porcos por falta de tranlPort8 .iu
sUlno neste período, e teremos filei!- cr,tão 'ver correr o trigo para f0111 da
mllntl,. li sllÍra cimprada, armazenadlt. ê
otllil.da lemo! cOltumeirol percalços. Estado ,produtor • ,recolher um m I

mais tarde, o similar extran&eirâ parllsem oa apels Inúteis a escoamentos E
sfObidamlJntll ln&x:stentes, seu próprio abesteclmento. respon

deriamos mais incisivamente: havendo,
silos e interessados diretOR na compra,
localh:adol junto ao produti' teriartWs
dado o .maior alivio a êst eúttimo que.
110 fim de contai, ,é'o que mais deve
merecer, pelo seu' esfôrço brutal, anô
nimi e empolgante.

Por fim. é precisO perder a ilusão
simplista de que o problema do trip:;o
ho Brasil se reduz li mero incllntivo
dEI produção, Problema muito mala
grave 8 mlÍis prementll, é o qu Ildi.r:
cim a pr6pria. sorevivência da produ.
,\ão que atingimos até aqui, é O da
boa .regulagem da distribuiçiio do CQ

real elCtrllngeiro, entrosado cm o cere..l
indígena, por teda, território nacional.

Maíirse detalhes poderiam, ser adio
tados a esta expo~;ão quepretená~
apenas ser um esb5ço. Entendemos
que' todos devemosClar a nossa cola
boração sincera e desprendida na sa
luçiio deste magno priblema para qlt~'

51! afa~tem os técnicos. improvisJc1l11i
que' só estão atrapalhando li SOlução
do problema. (Muito bem; muito
bE'rn, Palmas).

-1 - S, Paulo •. "., •••••••
2 - R. G. do Sul
3 - D, Federal •...••• o •• ,

4 - Bahill •. , .....••••• '" • o

5 - S, Catarina •.••••. o •••

6 - Pernambuco , ••' o •••• o o

7- Rio de Janeiro o •• o o •••

8 - Parená ., ..••.••••••••
9 - Para • ", .•••• o ••••••

10 - MinaN Gerais ••.••••• , o

H - Espírito Santo o •••••••

12 - Mllto Grosso •.••••••• _
13 - Paraibll •••.••••••••

·14 - Ceará • ' ..•..• o ••••••

15 - R.G. do Norte .... , .. ,
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••m prUllO muior. Com surpr~su, entre- Fiz um roteiro para m(>u uso que tül- política de trigo nacional, ideada por I tem um "~pl:cto muito mr.is amplo do
1urllo, vejo <Iue o tempo me é IImitudo. v~z nôo pOasH cumprir. Todavia. qut'ro M:US rcspom;Ítvf'is. Foi lIi que se viu a: que Unl<l S()lU~"U o", ,,""U, ....""~.r" ro:-

O SR. PRESIDENTE Alia'. deixar esclurecido um ponto: Durante tot~1 falé·ncía elessa política. Nem nossa: sumid .... c simplls,a, como a uu· V('s~i.l
V. Exa, poderíl fulm alé i,S 18 horas. nHdll mlinos do que 40 àias esperamos Assembléia teve c..plÍcidade de ver umal El<L'eli:nciu.

O SR. HENRIQUE PAGNONCEL- os Estlldos tri~;cllltorcs p<or uma Porta,- cortina. de fuma~:al:mçudH paru ellco- O Sr. Lino BrmJll - Em outro apnrle
I.I - Agrad('ço n V.' E"a.. Sr. Pr('~iden' ria, que foi assineda no dia 9 do cor- brir o fraclisso ela triticultura naciunaJ dai procul'~,r"'l m,,~lrú! a V bxa.a v... l.lIii
11', P'ClI:\II:urci, qUllnto p(lssív~l, lSinteti- renle, destinada a re~ulurizar o escoa- qual é refle"o aPortar,n 17. rt~c"m'ex- dnele rJ" rnJlIhu SUé;estüo,
ZM fllguns aspeclos que dizem respoito mento da ~(lfra trilíco!a nacional. I::ssa pec1idn. E fl tal ponto chegou a S;ibOla-1 O SRllb'h. '-lU"'; PAGNONCEL
u triticulturu naciona\' portnrin nwruce crílil'as, porque nlio cor- gem de algullH elem,,:-.t'l~. qUe se dcli- L! - púfdt.m.cl',te. V. EXíJ. vui cl,egar

Por uma ct'incidôncia especial. oca- responde aoS anseios elo de~:cn\'olvimen .. cinram em pi(r~toar flS ~U~{ef,tõe!i de ff?",: Ú concjtJ~:~o a '(,jlJe ·'Ch:.-'e~lr€·I. Eu. pcr~m,

'bamos de, ouvir llmu omr;Íio cio nobre lo da triticultu:'a nacional e du defesa presenlúntes oficiosos do pfI:pr.io Go- I \'OU dllr u iú,'mu:" LI.. ")Il~;tn::'i,o d(.s
D"putmlo por Minas Gemis, referindo-I da indúslria moag('ira nacionAl. POI' ou- v(,rno riograndense. \ I se" silos, tio olmb"...n~ml'll:o. a' fim de
~e II um dos produtos de cllpitnl impor. I tro lado, el;\ meroce t~mbém encômios. Ademnis a recente Port:o:rín n;" 17 na· I <:v;l:.:r o 'JU",.t" pv~~;\'C'1 " ch~ma(:o
1ilIll"ia .para a economiu naciontl! - o porque, embora tarde. Veio resolver uml1 da mais~ cio que (l ll'produ,r.o para pior I "pas~c;o doll';g,)' . .por r.1;m .."Loçauo
caf&, situal:iio crítica e aflitivo: nndo menos da Portaria 1 ill cujos r(:su~tnd(Js da- num mapa do Br,,"il que coioquo! 11l:::"

Acorn. procurnrei tocor algumas con· do que Cr:> 2.000,000.000,00 espera- nosos observamos no resultado tumul-' tril:>unu. V. E:.a. v"r::' que li fórmula
~id(orllçõe· a respeito da cultura e da dos nos Estodos cio Sul por mais d. 40 tusào do última safnJ. I que prccGnj~o. SI: he'"ver l(uJle de pul.
romcrcilllizoçüo do trigo em n0660 País,l dias pllra movi.mentar essa s::fra. Alguns O ~r. Unirio Mach:u/n.. - V. E::a. me' s~, R~nte <:t.m \úf,L•.de de tr.,b.. lhúr e
iHto é, outro produto que requer uma moinhos, localizados no centro e norte· permIte agora o apartU ,n"o r.penAS de u"uÍl uif SUUs VenClmen
c.tençíio ~special dos poderes públi~nli e, do país ~ ain'da. ontem os jornais e~c1a·1 O SR.' HENR~QuE P AGNONCEL. los e hc;norú:ios; nos (lari. p',ssibi~i.du~e
(·m partIcular. du Congresso NnclOnal. receram. - hnvlOm co~~r~do das ~uas, LI _ Con.:cdú o "'parw .. v'. L:;a., con- - po~,o f:Íl!mil-lo com (J el<pCnenCla
I.tençao tüo grande como a que SI." está cotas. chnmarl:ls de sacnflclO. "m c",rca! tlinto que sCJa rbpl~o. ' Q1.IC l«nho, (l~s:e r:~sunto - deformar,
dedic?ndo ao cafá e ? que s~ dispensa I de 2~ a 30 %, E~queceram-se: porem. O :Sr. Un,ria MlJclwdo _ Será bre\'e ,cem. e PI:CPflO d;nhe.ro C\..ue obliver~c3
cspeclUlmente ao petroleo naCIOnal. Parai de du:er que os pequenos mOInhos do o apartl!. 'l'eln r..:tuo V. E"u. quol1uo: da compH) cJo tr.go nos Esloclus UOldos
() p,etról,eo ~riou-se 11 Petrobr6.s. ~11T~. o IRio, Grlinc:e•. de s..anta Catarina e ~o Pa- ",firma que o 011"<.50 Gtl l-urluna prelUdl-l' d~ Ar~éri~.3; uma, rede d~ ~lIos e. arm~
cufe. ate hn pouco tempo, Se mstJtul&nl mna compraram mtecrlllmente li ua co- ClJU· em pane. a tritícuitura nonranàen. zell~ .ci<pa•. de eVItar ,o ndlculo e IIntl
cl"pl1rtlAmentC>M IIspecíl1líltlldos. Quanto ta ,de sacrifício sem e~perar pela Porta- bll' "lAtrllsbndo tuda li saida dI' ~alrll deleconomico "pa·&t'io do tr;l/o" e de im
110 triGO pOI"~m 8ilencio\l-~e, fpzendo-se ria. 1560. deve !er dito, para .não su'p~- trigo dê"te ano. Mas nao se dev.. csque. ' p;l1ir tamb~m ~ue um vblli.io de tri~o'
IIp.,nQf\ rllferência li depaltamento el- rem o. 11u~tre. pares qlleo~ Indus~rl8ls cer tllmbém de 011.11"1' CLJuslgu..rJo que, Vindo do RIO Grande p~ra Erechim se
Jlflciülizado. E' "'erdade que 5e criou no' do Rio Gnonde ~o Sul nllo se~tlrllm nkoobatllnte li flxaçao ciu. preço do lri. encontre.' "m "utro qUI? ski ele Erecbim
Ministé;io da A~ricultura o Servir:o de I realmente ~pressao que lhes fazlB.m os &0, por que' tanto lutur::m os tritll:ulto, para ~ RIO Grande.
Explln8lto do. Trigo. ~ue troux~ a tle- que ~roduzlr.am li ~eqUenll.quantlda.de res do Púiti, 05 pro::iut"res fia0 pOOlélm O ~r. B.TlJun - q~~ro concordar pie
r"n<;1l do antigO ServIço ~e F~rln~l~s. e d.trt~o nllClOn~1. 1'50 precIsa ta~bem ""'lIder o tr'io,porque os mOI/.hua nuo na~e."te com ~sta u.\Im~ parte da ell.
Cjue, com algumas exceçoel dl~nlflcan· ler deixado deVIdamente esclarecIdo. o compnlVllln. 1\1"l!avam OI mUlI1hoa 11 po"lçao de V, EXIl. DeseJllv'l. no entan.
165, _não tem prestado i:ránde au,xíllo ir, O Sr. Lino Braun _ Faz muito bem f.lta da pOl't"ria. to,..que V: Ex.a. fÍllesse jUlitiça o AS6em-
Nü<;ao: em certos momento~. ate - e V. EXIl. em salientllr eSSeS.8~péCtoS. Que OS,. Linc.. l1,,,un -.:.. Mera escusa. ble~a ~!'tI~~lill\l8 do meu Estado. V. ~1I.
e8tllmo~ P1l8un~0 p~r um d~les:- tem exi!te uma sabotegem contra o trigo 1\(1- O Sr. Vniho Mliclwáu _ A ~l'tlllde' c~lencI~ a.Jr~ou que. aquela Cusa fora
~e5Mervldo DOS mteresses nllclonlil5. con· c'l ·n·o· hoi dúvida "Mu.ita coisa verdade é que 0.5 moini1oM não o",stlln.' envolVIda numa cortina de fumcç:l. ,A

d • I . t I lona,' M.· .• ' verdaC:·'" •b ...oITe? o para, Jl.ue a Inc plen 11 cu tura exitite _ como dizia Shakespcare-' en. teil filiação, pelU Minibtt:rio, do preço , e '" ~:~e ~ Iflquemo so re ". trl~o,
(lI:' trJa~ do ~4t5 Ilpo~~eç. no~ pc>ntos de tre,o céu e a terra, que 05 homens nio mínimo, não compravam o tnio, forçan-! na A~~~mb,ela o meu'Estlld~, fOI fe:to
PfO~U<;llO. nl10 permitindo seJII el~ con- cl>mpreel'ídem." Mas a questão da sa- do. /lllsim. aquêle produto!' dI: menuI ::p:cIHCaml:T;te quqnto 80 tr~go. pap~l.
1Icme.ntomente transportada, ~, pior ~o bota&em. nôs, produtoret de trigo, com- recunos 11 entregar o trigo por menor: ~ c>utl'OS ~speetos. .. CO~lISSUO ,pr~.
que 1650, fazendo com que • produçoo d s perfeitamente . preço. . I pl'lamente nuo, tmtrou. I\nll1l80u pnnCI-
Jlltcional saia do estadó de origem, fa- prÕt)t ~~~. internacional ~ue não quer O Sr. LinoBtaun _ Aos intermediá. 1Plt'llf\~nte o setOr especulativo do trigo
lIIendó uma IOurnéo por todo o Brasil, fB i1 se liberte do triao estran-, fios. • I fiO RIO Granr!; do Sul. Ne!tn parte. en
Clxigindo. depois. que 11 produ,iio ettran- qu.e o Vr~.·mo. p·or eve·mplo .11 notícia I O Sr Unirio M.·ach.:ldo _ Dai che-. tlmdo que a A~s"l1l,bleia do mC.:J E~'lado.. gllJfo. .eJ t . A, • . . _' i '. I'
!lelra volte.1I abas~ecer II~ mesmas zonal de um jomol de hoje: "Nos últimol dilll aar-SI: à seliluinte COnCiUG80: ja qUIl o I cumpriu per eltamenteo seu dever.
de onde '~IU o trigo naCIonal. • entraram no pôrto de SantOs doil na- Banco do Bl'llsí1 fimmcía 11 compra do! O SR. HENRIQUE PAGNONCEL-

O Sr. Lmo B~ltun _.~. EXII.•faz. mUI· "ios cargueiro. com grrmde CII~reRamen- trilO. e8~ran~~iro; .j~ .que o Banco do II Ll- Agradeço o ilpnrte de· V. Elfa.
to bem em .r~gutrlir ~. Importanela d~ to de triGo. Na manhã dehoJ~ atraca· B.r.'ll ftr~.ncla, o tflt1cultor na produ- Realmellte. niio qUero deixar pllSSIU estll
probl~~a tl'ltlCOl1l naCional. porque, 50 rllm 0& navios LóidD Pllraguill. proce" çl>O do trIgo; JII que 11. Blíneo do BrasIl Ioportuuidlllle sem r"'8firmar Cl. que disse
fll'? dIVIsas, a~Uldm:nte,. a88~amO' em dente de BlIíe Blanca, com 6. \100 tone· financia Oli moinhos par11 compror tri&~ no decorrer do meu diacurso: de fat" a
1nr;';0 l! em farmha, e trIgo Import,8dos, IlIdal do triKD 8 I:tamel. e o nllvio ""alin- do produtor, por que o B:mco do Bl'aSl!! A~~emblioia t;aúchll fêz um trablllho d.
]~4. ~~O.000 dI! dolllres. Se ~ cefe ~Ol tino Mlram.r, cc>m 1.140 tonelaldlls. ~e não compra ta.mbém otr~~~ nacional e/ valor e opre"entou. até sugestões q",te
dI'" dlVtNIl. pllla I~a. exporta~f,IC? "o tr~o fllrinha dI! triao. Ontem entrou. c> nliVIO Ir.stabelece. entwo .umll ,me6uI de 'preço '1ho aqui e desejaria Rbordor. se o tempo
nr ' roub~eSla. dlVIIIlI pela tmpOr!IIl;~O, nacional Vernia. tral!e~o de .Porto AI,· entre o tfli:,O t'strangenu t. Il 11I1~~~nal.l"\'le pl.'rmitisse, sugestões que escl'iPflm
qUllodo e certo. que .e c> Poder ~u,bhco gr. 774 toneladas de .trigo a aranel"'1 plll"lI ttntrt'i:ar aos momhos, 11 fim. de I'!to âmbito .strito para o qual tinha sido
predP;llse atenc;a

n
~o ~foblema trltleolll. :Siío o. nonos próprios meios de tranl· qUIl ~~tel façam 11 farinha de trill.o? criada. Quero riehrar consi~nado .~qui

Jl<lder.lamos ~rQdUZlf lO no no..o E,t.do porte porbmto que .abotam I clrculll'l A gumdê,'erd&de é e,8tll: enqulinto n. ão I.clarorr.e.nt" c;ue 11 <':on1issúo d.e Inquéri.
n~tlll, no RIo Grande do. Sul, todo o ,,110 do trigo n~cloulIl. E é· jU8t~mente ,fô.r com~rlldoPlilo Slln.co do ~r~sil ó: to produziu tr~balho dt! Rt'andlvolc>r.
tllgo de que ttomol. nIlCeSaldade.. . quando o Rio Grande do Sul eft.a ~b.ar-I tr~go.. nac,lonlll, e8tllbe~eCldo I me.dlll do /' ~u..n!o à subotllllem de. tr.ustes int.l.'rna-

O SR. HENRIQUE PAGNONCEL. rotldo de triso, com quase 300 mll to- trll:\O nacloll&1 e'po ,trigO estfllnllelro. el, ~IOntll' IIU coisa que o VII lha, 8 C1ue, C)

LI - A~rade~o o aparte de V. ~XII. Mas neladali para lançar no mercado !1acio- .tllremos .empre 11m fllce dI,) trigo.papel. nobre co!eflB s" referiu. paonso que mul..
a ~i.tullç~o dht!va 11 que chegam08. per· fiai. que OI naviol do Lólde tralem trigo ou do pllne;o do trigo. Se evile o gO-,.to !hels J)E'riV,lisa é e sabotagem feito pc>r
mltlu ate,-:- note bem. 8 Câmarda - lJ.ue estrangeiro para~razer conéorr"ncia des.l· vêrno o paMseio do trigo. cai no trigo-pa- aqu~les técnicos do asfalto que nno la-
o SecretllrlO da Agnculturo o maIor . .S· 'f d I' ,'·t t ·...o-papel c· no pas-I b 'Á"
E~tado produtor de trigo. o Rio Grande leal ao nosso pr~dut? ••ao ?btol~ quef' l!- pe., lIe

d
tt\l II

t
~ fi ..À ~olu ~I t. cni . t'm ~e tTlRo. d pm srvoreou em e.sPiga;

. . . vemos apontar • op\Olao pu Ica a Im ~elo o figo . çao e -'e tngo se trllnspOrta em saco, ou ttm
do Sul. em entrl!vI~ta. p.ubhclldll ont(>m d I·bertar· o povo do· portanto deve ser 11 aquisição. no futu- jad 'f "O GI b ., d' t . e que possamos 1 , I ." '
no vellper mo .. . o o, IS esse estas truste. '. ro, da safra nacional pelo B~<nco do O Sr. l.ino Bralln _ InteirAmente dI!'
palavras telltl''1IS: O SR. HENRIQUE PAGNONCEL· Brasil, Se este finan~ia'.ps ~oinhos pa'''lêrdo com V. EXII. '

"Ou, construímos silos. ..u LI _ Vou .re~ponder líseiramellte ao Ira que ~omprem o trigo, e~tao o ~anco' O Sr. 1.::lcnio C;;,rlos - Estou ou
n~o podemos aconsel1~ar a expan· o!?o.rte do nob~c. ~clel:a. dizendo quej do BraSil G."e;ompre o. tngo naClOnlll.l .. v!ndo o di:cur·o d~ nobre o.r>l~.or com
lSUO da lavoura do trIgo no Bra· noo subscrevo II1telramente 8S ftxpres· O SR. HENRIQUE PAGNONCEL- \od~ etencoo. pOr ISSO deseJana fazer
!lrl." . ' sões de S. Exa. No problema do trigo LI - V. Exa.. em pu:tc. está adíantll~-I \!m reparo e fOlmularllm.. inda~a,ão

Tal efirmativa, de. ~m. SecrHário cle existem fatores os mais diversos. Inclu· co umn das conc.lusoes li que eu 111" já quc o. ilustre col~ga est~. Ii.gado à C.láS:
Estado, requer, por força, qlle o pro· !:i\·e. ,talVEZ, a sabotagem, , • chegar. . . . se proclutollll do tnco nACIonal Em pri-
blemn seja focalizado em têrmos cano O Sr. Uno Braun - E' utn aspecto Respondo~todaVIa: a V. ~xa .• ch7:endo lmeiro lugar.. di~se V. EXIJ, que o Mi-
dentes, requer, sobretudo, qUe nós, re- apenas. . que li queslao d~ IrlgO, naclnn:ll noo _se ni~tro niio t',ha culpo dE' a Portaria 11,
11resentarite' do Rio Grande do Sul. de O SR. HENRIQUE PAGNONCEL- redtlZ apenus ao mcentIVo da produçao. ele 9 de jnneil'O. ter S:lírio com inconve.
Santa Catarinll e do Paraná. faça!110s LI _ ... pro\lel"hll ITlais da inépcia dos IO 'problen1a do trigo. nll~i0t;a.I.hoj?:de. rJillntes e Iworrecões.O nobre orador
!:~ntir /lOS nossos irmãos e representan· ('ue c1;rir';mm flt6 hÁ l""tl"OS dias IJ. Ser. pOIS dos 1r<:bulhos fltotccrnccs bTllhan- ~eve estnr lembrado que o Ministro
1es do Norte que hã gente que quer viro de Ellpansiio, rIo Tr)Ro. •• tes dos n05s.os .té,·nicoM. ~edl\z-semais Iccmp3receu· ao Con~ressodo Trigo, reu
destl'uir a triticultlJra incipiente do nos· O Sr. Uno Braun - Entôo são êles a uma C}uLstno. el~ colocamo das. safras. nido em .T~""aba: ouviu daS classes pre
SO País. destruir. sobretudO. a indústria os sabotaclores. da sua Jn~ustrlahzaçao, e, espec!almen- elutor:,s slIgE'stões sôbre as normAS que
nacional do trigo. por<Jueíaz,~r com c::úe O SR. HENRIQUE ~AGNONCEL· te, ce ensJlagem. ~verhm rE'!:Wbri~nr Il comercializariio
se ..",tire de" ponloS d:! pT<'lrJur'-'o o ce ',. LI _ ... inépcia tamnnha que oCllsio- Diz V. E~a.. por ~llemplo. que o Ban- do trillO. Não apenas recolheu Hlgestões
J.cnl\ qu~ clc~c. ser in~i~st.r:iliiz.a~o nessesI11:.'U ", nb:?l'tu.m· de inqu(;rít~. aclmÍJ~i#tr~- .l'O dO,. Brosll d('ve~la., comprar. a ,safra. c.la. s c.las~c,;:; produtoras e mORgeiros. co
l"ontos c asf."'ar a tn~lCll1l'''r~, e r('I'1):lr, tlVO por p:1rte elA l'.ssemblt'llJ Lcps1ntJ. PergllJ.to a V, Excla. como podefl(lrno! mo talT'l.(>1T' de represent~ntes ao Con
!:p~)r(>tudo. dos govern?s do Sul. dêr.sc;s I va do ESlndo. in~\!~rito êsse que !oi Iarmoz('nar, uma safr~ d~~OO 600 tone- p:resso dos r:tados produtores. Não ,se
t~es Estados, sub'1cncl31 verba. cle que: fC'almente bem '.f'do e mostrou sOlloes Indas - ('ste. talvez. ~~era 11 mnn.tan.te pede. Pr'rtcnto, dizer que .S. El!a. não
lHes tn'1to necE'sdtcm parn od:'.'senvo!-I n serem corri~i"~s. Mos esqueceu·se .a ela s~fra 55,:56 - se mio temos o mdls- t!"nha 'ti" ... conhecimento CO'11t)'etn do
'Vimento dos seus serviços Administn:ti-!.iJustrc comis~~o ~1", descerrar o véu ponto pens(wcl l1P:rC'1hamento para conservar C·"'JIIto. Em segun'do lugar. já que Vc>s.
~s. 1IIto precisll tiCllf bel',Q elll.ro. .p'arll QWl .r.iio &tliiri.cesee c fraç!!!!~, da o cereal? Ve V. Exa,' que o problema .aEXIl' a~irmouque. a portaria, embl>ra
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t;:,:ui:l. \';;:io, :e certo modo, regularizar .. , O SR. HENRIQUE PAqNONCEL-[ ram a 1. 711. lôgicllmente não estou de I ma, 3empre com o mesmo itinerário,
O S~, Hr:NRJ.<.!UE PAGNONCEL- 1.1 - Sr. Presidente, como li<! trata I' acôrdo cOm a ...plicação da Portal'Ía 17. sempre tumultuando, quando o trill;o dil~

Li -Sim, l'cgulal i7oar, mlls é melhor de um a~3unto de importância, desejava. Apenas,. na situação de angústia em que \ .i. ser I~vado da mão beijada, porqu<IJ
411.\pregaràesaícgar. ~ober se V. Exa. podia prorrogar I todos se debatiam para colocar a safra rep, ,~entR enorme economia de divisas

U ~'r, Antci,~lo Carlos - ", 11 situa- s.':~'5o p:l~a 'timar o meu discurso. do trigo nacional. havia necessidade de que consumimos nll Exterior.
":,0 do escoamento da pre'ente safra, O SR, PRESIDENTE _ Há uma estabelecer .normas que regulassem o Quando voltar a esta tribuna e!lcla~
d. ,'_.,ú. pel'gu .. tJI se ·v, EXa, acha sin-. d ~. V seu escoamento, recllrei todos êSles pontos .inclusive aprl!'

:;2.5<10 COl\ voca a para as ;:0,30. ossa
c: ..am~nt<' que facilir~rá o problema ou sentul ei normas. pelas quais penso dai'Ex", pOdo:!l'á fa·lar Q' noilD • Se eu tl'ver opertunl'dade e espero
~';, pe:o contrário, a pOI'tal'i", o auravará, Y - J - d f' , , bl d

OI fa~ê.lo na sessão noturna, em face da so ucao e lnrtlva ao pro ema. epell-
I';~l\}t~mos um,sistema ele armazenagem, O -"', HENRIQUE PAGNONCEL· dendo, apenas, daquele que tOmaT ai
d" l ;~r\' <:~o do &rão, como consegui- 1.1 - Peço, então, qUe V, Exa, me con- cOncessão do SI', Presidente - de expli. 'd d M" " dA' I .
TC:l1~S pô-13 em elCecu,&o, se o Servil:o sidere. inscrito para prosse~uh' lIS mio cal' a técnic~ adotada para o recolhi· :~b~::Ud:' da1l\~~::~~Odao S~:~i~:u::r:~
d'J Tl'i;';o possui POllCoS funciol1ál'ios - n:~as considel'ações na sessão nuturna. mentodo trigo nacional, então V. Exa. cializado, que precisa de muito discer~
1\':'0 e;,:iste soquer um (uncianário nos .\~ora, .apenas, responderei ao aparte do 5" certificará de que representa um nimento, Convém ainda seja natural da
!>. -:.'/lIC·.,:(.' triticuitores - a portaria foi nOCI'8 D~put3do por Sal1ta Catarina. Rrande desafõgo a Portaria 17. Não ob~- região produtora do trigo,que sinta o
as"i'lsc!a com 60 dias d~ atraso e exi;::e C,.,m relação à portaria, no cOntexto ta.,te todos os seus. defeitos. significa problema na carne e não apena" tenha
U'C13 :'ri" de opel'ações burucráticas pa- ,', meu discurso, dis~e precisamente: - rau:".." pn:a a solução do problema, mo- lido os jornais, sentado cômodamente
ra o produtor pOdeI' vender o lri;:o? '" P"t'''r'1 11,° 17ê llm" reproduçiío, pa- mentâneamente. nunca para a solução nas poltronas dos gabinetes do Rio de

O SR. PRESIDENTE - O tempo de 13 p:ur, d/l 1,711. S::. con>icler~i fracas- definitiva, Tõ,das as safras ressurgem i.Taneh'O' (Muito bem; muito bem: Pai.
V EX3, está findo, sad.. a palítica do tl'igo quand·o. adota- D~ dificuldades, sempre da mesma for- ma",),

N°, 138 - Ao Senhor Mintstra dn
,Justiça e Negócios IntcL'lOl'es, TI'ans
mite o teor do Requerimento número
1.115-56, do Senhor Deputado Ta·
ciano de' Melo,

NO,139 -Ao senhor Ministro da
Fazenda.. Tl'ansmite o teor do Reque
rimento n", 1.116-56, do Senhor
Deputado Marcos Parente,

Na, 140 - Ao Senhol' Ministl'o do
Trabalho, Indústria e Comércio, 
Transmite o teol' do Requerimento nU,
I .118-56, do Senhor Deputado Celso
Peçanha,

N°, 141 - Ao Senhor Ministro da
Fazenda, Solicita audiência sóbl'e o
Projeto de Lei na, 707-195:;, que man~

da' a União respeitar as divisas de ter
renos da marinha mal'ginais ao Canal
do POrto de Santos, Estado de Sao
Paulo, ao longo da llnlla férrea entre
Outeil'lnho e o Forte Augusto, esta
belecidas durante a construção desta
linha IRe!. C',C,J 19-(5).

Na, 142 - Ao Senhor Ministro da
Saúde. Transmite o teor do Reque~

l'imento na, 1.117-56, do SenllOl'
Deputado Ad3'1J0 Martins Viana,

Oficios expedidos em 13 de janeiro
de 1956:

N° 122 - Ao Senhor Ministro da
Viação, Transmite o teor do requel'i~

mento na, 1.111-56,. do Senl10r
Deputado Elias Adaime,

N,o .123 ~ Ao Senhor Chefe do Ga
binete· Civil da PresidênCia da Repú
bllcaTl'ansmite o teor do requeri
mento na, 1,11O~5G. do 51'; Dep14tado
Tactano àe Melp

COllII~SAo DE PF..OMOÇOES I SECRE-rA.RIA DA.. CÂMA.RA
AT;-\ DO,S TRABALHO::; D,E EL~I~ JI

ç..'l.O PARA A t.O,':,{l.,.:::>dO Dl!. DOS D~PUTADOS
lJROMOÇÓC:S DA dECRE'i'AIUA. 1 . J:. .

..DA CAMARA DOS DE?{;l'ALJOd I· .

Aos dc?cs::;elS dias do mes de Janeiro branco. En~ consequêl1cia, foram .. pro
do ali\) ele nul novec~ntos e c.ncoen:a clamados :~e:tos f'au;o Watzl e l<'ran
e sers, na sala da Dll'etona de COI1- ('ISCO Seba,:,.l~O .M:tes.r~ll, Nada ,~1als
t'lJllldade e, P"ssoal IJ P:liaCl ·tlr'1- llflvendo•. [olam encenados os tlalJa
;IUCS nos t~~m03 'ele °Cdl.al ;Utl;IC~- :.lloS e p~ra constar 1'01 lavl'ada a
dono' o, Dlarlo do Cong'l'esso N~IClO- pl'ese~te' ata llda e acI1~da.~on~0I'me
1m!" <.lodia trc;."e do IueSll1J mes e ano, I ~ue \al assl~1ada, ~elo Sl.-, ~l:etol G::
i·" Ivarl pal ")' D'l'e' , "'r I· ')l'~_ll ai e pelo. esCl utlnattol e~, a.'....a.'" o..lO lo. os. J,. ..01 uC:l, • \; Ad; G:r tt' AI" 't d R
oScutes o Dl', Adolpll0 Glglloltl, Pre- ,o,pro, ~ 10.1 - vel o ~, u-
sidcnte d,1 Comissão de ,Pl'ol1loc;óes, • lia Camoe~ - Jorge Ocllloll do> An-
o:; es<:rutmadOI'CS dCSlgnaClos por por_ll0S

•
ta1':a, respectivameme Alberto da
Rccl1a Call1ôes, ASSIstente LegIsla: l\O, ·DIRE1·URIA· DO EXPE-OIENTl:
e Jlll'~e Odllon dos' AnjOs,Asslstent.: ' .. -

-de Documentacao, foram deCluraclOS1
ab:)rtcs OS trabálhos e illlCl:1da a vota- . Seção do Expediente .
çao respectiva que se encenou as de-
Zt'ssels horas, acusanelo a llsta de ~SENHA DOS OFICIOS
presença. anexa a esta a~a. um tatal Oficius expedidos em 13 d~ janeiro

. OI: duzenzos e sete 120., votantcs, de 1956:
I, l1Umel'O esse que COJl1cldlU com o total I

de sobrecal'tas encontradas na urna, Na .135 _. Ao Senhor Ministro da
Procedeu-se, então à contagem dos Ju~tlça e Negócios Interiores, (Ret.
votos, que oterec_~, o seguinte reslil- C,F 73-56), Solicita audlêncla sObre
t.ado: Paulo Watzl - cento e quarenta oPl'Ojeto de Lei nU, 130~55 que auto
e seis votos 1146): Fl'unc!Sco 8ebas- rlz:1a allen:l.cáo de imóveis residen
tião Maestrall - cento e CinCO ~otos eia!s aos servidol'es do 'fel'I'Jtório. l"e·
005'; Paulo AtonsoMartms de OH, del'al de Guaporé, da Estrada de Fer~

veir:l - cincoenta e dois votos '5:.l.1: 1'0 Madelra-Mamoré~
Cid Buarque de Gusmão - quarellta Oficios expedidos em 16 .de janeiro
e dois votos (42); Floriano Augusto dc 1966: ,
Ramus- vinte votos 120'; Julia da Na. I36 - Ao 'Senhor Min1stro do
Costa Ribeil'o Pcssoa- quatol'ze votos Trabalho, Indústria e Comércio, Tra
(141: Mario da Fonseca Saralva'~ Trabalho, Indústria e Comércio.
cinco vd'tos (5': Lucllla Am1lrinho be 'Transmite o teor do Requeriment.o
Oli~'eira 'Silvio Viana Frell'e, AngelO númel'O 1 113,56, do Senhor Deputado
Lazary 'de Souza Guedes, AdoraldO Aryllo Martins Viá.na l
Lopes da Fonseca, Nadü' Figueiredo Na, 137 - Ao Senhor Ministro da
Martins Costa e Miguel Gonçalves AgriCUltura Transmite o teor do Re~
de Ulhoa Cintra - um 11) 'voto cnda qllerlmento na, 1.1l4-Sli, do Senhol'
um; Ylntll • quatl'o \24) votos em Deputado Henrique Paauoncel1l.,

Na,. 124 - Ao Senhor MinIstro CIo.
VIação, Transmite 0_ teor do requcn·
mento n° 1,109-56 do SI', DeputadO
Sérgio Magalllães. •

Na, 1:.l5 - Ao Senhor Chefe do Ou·
bmeteda Presidência da RepUbllca.
Transmite o teor do requerlment{) nU,
l,10a-56, do. Senhol' Deputado Fel'·
nando Fel'l'arl.
. Na, 126 - Ao Senhor Ministro do
Trabalho, Transmite o teor do te·
querlmento n",.·1.106-56, do SenklOt
Deputado Elias Adall11e.

Na, 127 -Ao Senhor Minlstl'o 'do
Viação, Transmite o teor do requer.·
menta na 1.105-56. do Sr, DeputaM _
Elias Adalme,

N°, 128 - Ao Senhor Chefe do Ga·
binete daPresidéncia da República,
'Transmite o teor do requerimento no,
1.104-56, do Senhor Deputado Aureo
Mello.

Na, 129 - Ao' Senhor Ministro ao
Tl'abalho, Tl'ansmite o teor do I'eque
llmento na 1.103-56 do Sr.. Deputaclo
AdyIlo Martins Viana,

Na, 130 - Ao. Senhor Ministrada
Guerl'a. Transmite o teor do requel'!
mento na, 1,102-56, do 81'. Deputado
Adylio Martins \'Iana,

Na. 131 -Ao Senhor Mill1stro do
'l'rabalho, Transmite o teor do reque
l'imento na, 1.101-56, do senll()~'

Deputado Adj'Uo Ma\'tins Viana, .
Na. 132 - Ao Senhor Ministro .da

Agricultura, Transmite o teor do re
querimento no. 1,100-1956, do Senho\'/
Adyllo Martins Viana,

N:o 133 - AoSe11hor Ministl'o da:
Agricuitul'a, Transmite o teor do- re
querimento nO 1.099-56, do Sen1:lOr
AdyUo Martins Viana _

N°, ·134 - Ao senhOl' Ministro da
Viação - Tl'ansmiteo teor do re
querimento nO, 1.098-56, do Senhor
Adylio Mal'Uh. VllUl,

\
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