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CONGRE·SSONACIONAL
SABADO, 23 DE JUNHO DE 1956'

- '-,

Presidência

ecnvocaç~Cl d, lessõe. conjulltas para .preciaçio
ch vetos presidenciais

O. PI'esh1E"ntedo 'Sl'nlldo Fedel'Il1, noa têl'IU08 do lll'tlgO ''io, I 3.°, da
ConstituIção .l';e.del'al, é' de artigo 45 do Regimento' Comum, convoca. lIl1
t1uas Casls do CongreSllONae:rlDlIl para, em. sessões .conjuntas; a realí
tnrem~se 'b"ll jjllS 26. I! 28 elo corrente mês de' Junno, 11.121; noras,' no
I'lllilcio' da CâmiU'a dOI Vepl1Llulos, conhecerem doa seGulntea vetos prest-
C\~:Jclai6: ' .

. Dia.211: .

Vetollo Pl'ojeto' de Lei (n," 2,929, de 1953, na tAmara dos Deputados,
• li,· 87, de 1955, no Senado' Federal) -, que flllaem. leia o numere de
Ii~rall de tl·a."'~1J:IO lliátlOQO&.cablQelroll 'de 'elevador. '

Dia 28:
Veto aO Pl;ojeto d" Lei In • 1,1165,. de 1952, na Cê.mark dos~putadOl,'

• n: ....383.· de ·195"" DO ~enlldoFedel'a.ll. que aUlol'lia o 'poder l!:Xecutlvo
• doar do18 terrenos 'fol'el1'o~ à AssOc:açí\o Damas de CarIdade, com ~el1e

'Dl Itaqul.,Estado. dll RJo Gl·llnde.do Sul. . . '
. . Strlado Ji'ederál, .4.' dI! Junho' de 1966

,APClL6NJO SAL"

, Vlce'PI'eslden te no exercteíc
.. da Pl'esldênCia-----Convocação de sessõea conjullt,ás para apre.ciaçao

da .vêtos presidenciaill .

O Presidente do Senado Federal,. nos têrmcs do altigo 70. • 3,·, di
.C:onl!tituiçij,o 'Federal,cal'tigo. 45 do Regimento Comum, convoca ali dual

Casas do Congresso Nacional .para, em' &essõee C!0njl1t1taf II rea1i~arl'm.8e
-ncs dl1l5 5: .10 e .12 de Julhopl'ó:úmo, às ,21 noras, no I'alâc.v da Câmara.
dos Deputados. eonhecercm 'dos seguintes vetosprcs:del1cill:s:

Dia 5 de Julho:

Veto, (parcia1)ao Projeto de Lei In." 4DI-C. de 1951, na C[~mal'a d,.,.
Deput8(\oB en.· 373, 'de 10r,3,I\0 Senado Federal) qUe rl:B'1Õe, só}):'" a
fabricação e comei'cio de vinhos,de seus deril'ado$ e beblcl/1B l'111 genll,
e dá outras Pl'clVldénclas. .

'Dla 10 de Julho: •

Veto (~.ltal) ao Pl'ojeto de Lei In.· SI-B; de 1955, na CAntara, cl,:'lS
Deputados e ,n.- 179, de 19G5, no Senado Fedcl'all Que nlOcl:fJca o • 1.

,do artli'O 13 da, L~IOl'gâl1icà do Distl'lto Fellel'lll.

Dia 12 de Julho:

Veto (total) ao ·ProJeto. de Lei In.· 38, dI! 1952, !fo Senado Pederal •
n.· 889. de 1955, na Cllmara d08 Deputadoslque modifica 11 al'tiso ~.

da Lei n.v 1.506., de 19-12·1951, que dispõe s6bre as condições QUI! o ad\'o
gado ou o memero do Ministério Público deve preencher para ,ler no-
meado desfJnbargadol'. ,

senado Fedel'al, em 15 de Junho' de 1,958

ApOLÔNIO .SALEI

Vice-Prcsident-e, no 'exercicIO'
àa Pmldêl1cl"

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Leonardo

'Mesa

'Vlct;!'reSI4ent. ..;. Goelay

Stare/tiilo Divonslt

.~

NIClInor. Silva - V/ce.tllfer:
Ce1.50 .E'e~anna - I' ICe-L.lalll".

p R,'

Manoel Novaes - Llaer'
Bento G<Jn~aJVd - I/lct.L/iI",.
Armlll1l/o ao.em~rl "/ct'.l.I~

".r..
Raul Pila _ tlde,
~utor Lluart~ - Vlce-Lim.

P B·P.
Luiz compa.gnOlll_ tiller •
PonCIano lIOI SftDtoí - vjce.tlaer~

P 8.B. '
Rege FerreIra - Luter
Aurel10 YUlna ... ',Vl(lt-t~~,

P,D C.
Arruda CAmara ... 1.14.,.', .
Que1fQI rllno -VlCe-Lader.. ,

, -, li.. f"·N'· .
MIguel l.euUl· ... i..teter.·
LWI .ClU'!OI,(lUjOI· .. , V/cc-r._

P;I&.2'•.....•' <'
Bl'Uzz1. Mendonca -tlder; ...• ; ,,;

. oJ06.o. -M~enallQ VICl'~"""', <.'

Ernanl Satyro,... ,/ce-tld",
.RaUl PUa - Vu:e-l.,afll
LUIIl Gllrcta _ V1CS-L.leteI',
MarIo Mal't1N1.- Vlce-Llaer,
Hcrller~ t..e~y - 1r'lce·L.laer.

DOS PAR'rIDOI
I' S. D,

Vieira de MeiO - L.laer. .
ArmanClo F'alctlo -Vlce·r.l«er.
GetUlio Moura - Vlce-Llcter.
Nutol' J06t _ .VJÇ#-l.'Qfll
CId Carvalho -. Vlce~L.laer.

Pontes VIeira -' Vice-Llder
',,; V D. N.

Afonso· Arlnoa .- L.la.,·
Ernlllll SatytO ;..' VIl:e-l.lder.
LUla Ga.rcIII -VICe-L.ute,
MarIo Mal'tln' -f. Vlce-Lld,!.
Herllert J.,evy:- Vlce-t.aaer.

_ 1'7'. li;
Fernando Perrart_ l.ltler.
ArI·t'ltOlllllO- Vlce-L.laer,
Aureo Melo ....' Vloe-Lla"
Batlata RamOo'l' - Vl~-z.iaer,
Jo6i, .AI",. - Vice-Lia".

p, i, P.
Cam]2Ol Verial -Lider.
Loll1'nal !te Alme1aa -V,Ice.tlae"

Lideres e VJce lideres
DA MAIORIA.

, VIeIra de' Melo - Lta.,r. .
LOUI'elro, Júlll0r -' Vll~t·l.tdtr.
EmUlo car191 - Vlce·l.WC'
Lamelra Blttencourt - Vlc,-lllZer.
Leobevto Leal - Vlce-Lidel'.
Jose JoUlIy - Vlee-L.laer
Hugo .Napoleão - Vlce-Lla~'

. DA ~iINO.RIA

Fernando· f'errarl - Claer,
CamlX/& Vergal _. Vlce-Llder.
Manoel N~aea - VIC'·l.tlIt1'.
Arl·PIt·omllO"'; Vice-L.lrter
João MÍlchal1o· - V1Ce· ...laer
Jo,ue ~.caatro ":' Vlc,-"L,lder.,
LDurlvald' Almeida - Vlcl-/ilCler
Colomoo ae sollAil. ... Vlcll-Lwer;
Bento OOnçalvllI' - Vle'-Llaer.
Armando RolClUberr- Vlc'-l.flter
Nlcl\rlor Silva ...;.Vlce·Llder.
CtllO peçanna- Vlce-L.laer.

.Móntclro do BIU'l'Oo'l -:-Vlcc.Llder,
J)Q BLOCO PARLAMENTAR

DA OPOSIQAO
Pl'ado Kelly - Lider. '
~..tor QUarte -- Vlce-LlIler,

"

pres/dent. - Ul1.s.sea' Gu1ml1l'lea.
primeIro Vlce-E'reslaent., - FlOres

Cla CWl1'1a.
segunDO

Ill1'r.
prtnlelrO

COrtes',
segundo Secret4rló

SD I'blerl. , ' .
Terceiro Secretdrlo - Elitevea 80·

QrlglJea, . c .:

, Quurto secret4no - A\lr~llo Via.nll
prl.melro SlIplent'. - MArio pai-

mertQ.. , . .'
SeGundo Suplent, - Ellmerlno Ar·

:nula ' , " .
T~,.celro Suplente. _"0%11\1 'BI\h1~

el1.lie, ' ,
C',11t4rto suplent.- Dlx-Hult Ro~

fiado,
Secre~lo -. Neator Maaaelllr, Se·

cretarlo Gel,,,1 da presldênculo. tS~lbl
tltuldO, dura.nte a Ucençl\. por P<1UIO
watzl, 'Diretor de comlas6eá).
. Re11oll\o' /11I qu111ta·relfa&.... 10 no·

fll.l,· na SIla da f'rell.làénCia.
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COMISSOES I~ERMANEN:rES

Finanças

Educaç~o e Ctlltura:

SUll/ent lll

'Abguar Bastos - PTB.'
. Antunes ce ouveira _,O PTB•
.Calooso .de Menezes -. PSU,
Clt5tro pmto - ,ÓDN,
Clcero AJves - PSD,
JOSue de Souza - PTB" jEloer V:arela - PSP, '
Gtorie5 GalvAo'- PTB••
Jose Alves - E'TB,
Menottl de! PlCchJa - PTB.
Pacbeco Chaves - PSD;
Saldanha' ~rZl-O'DN.
Vago ,- PSD - ItreJl.,
Vago -VON - <dOISI. ....

S~cretàtlct_ Bral'-" Portinha;'
A\Ixl1lar - NaJlla Jabor .04&11 de.

Carvalho -- .
nora.:;na Sala -Carloa ,pelxotoPUh~". '

-'--

1 - Menezes ,pimentel - pSD 
Presmente.

2 - Pot'tugalTavares -- PR - Vice-
Preslaente.-

3...., Airton TE'le" - P5D .
4 - AntOnio DIl10 -- PSD, ,
5 -- Badal'ó JUnlol' - PSD.
6 - Coelho de Souza - PL. . ,
7 -- Deodoro de, Mendonça - PSP"
8 -Flrman Netto - - PSD. . ,
9 - Frota Moreira - PTB.

1.0 -- Ila-eú' Lima - PTB,
11 - Lauro Cruz - UDN.
12 ..,., LI1:s Cavalcante -, P81?
13 - Nsstor Jost ..;., PSD.. I
I" - Nlta C06ta _ P'fB.
15 - Oceano Carleíal - UDN'.:
16 - PerUlo Teixeira - UDN.,
17 - PIO Guerra - UON. "

TUF'.M.A ,-A'·
I -'Cesar pr1eto -' PTB - Prqk'_ dente,. , ,,--.,
2 - Allomar Baleeiro - O'DN.
3 - Cl'ialbaua SlScala - PSD.,~,
,,- Ferr.ell'a Martlns - PSP.:
5 - Georgea Qalvao. -' ,PTB.
8 '... Gel'all1o Mascarenha.s - PTD..
7 -,Mllurlclo Aparaae'_ pSD,
8 - Nelson Monteiro - 1'60.
g ~oallon Braga - UDN •la..,., Pereu'a OlDlZ _ PL,

11 -P.raxeaes E'ltanga - UDN..
1:1 - Roxu LOure1ro-,PR, '
li - Vltorlno, corrêa, - PSO,

TUlL'd~ -a'·
, 14 -Broca" Filho - ,pSP -VI",...

Pr~5Idente, . '
15~ Barros qa.rvalho - P'I'B. I
16 - OUllhl!rm.e Machado - t7DN~
17 - JOao Atldala -. paD. "
18 - Jose Frase/li _ UDN.
19 - Josué ele SOuza - PTB.:
~O - LlSterCalelaa - PSI). '
21 '- Lopo coelllo - PSD, -:
22, - Nogueira Rezende...;. PRr' ,
23 - perell'a da SUva - PSD. "
24 -'asconcelos Coata- PSD,

'25 -, Waiter Franoo -UDN •

Suplentu

Aloysio 'Alvea - pSD.
altloSta Ramo. - E"rB.
SlJllC pinto - UDN,
Celao peçanha_ pSP.
Chagas- Roi:\rtgUeI...;. m;
PraUlt Ernam - PSO, '
E:Qgar Scnnelder";' PL., ,
Hel'mogenelS Pl'1ncepe - PR';
JlJão AlIrlplDo _ UDJil.
Llno Sraun - PTB. I
Louna Frelre- 1'8;
Mendonl;ll Braga ~ PTB.
Milton Bral1dáo,.. pSP. .
1'IapoleClo ,ll'On,tenelll _ PSD.
Saturolno BraBa - PSD.

~1~:OS~:a~~Tv-;lb~1'J!:~8J)'\
W..llef r;itel1ta -lOBD. . •
,~~-, ...: .

eM.... DA ••ç:lo D. IIID.i.ÇOlo

UDPGLIO C:SAI DE MIUIOA UMA

2 - Carne:ro Loyola. ..:. UDN,.
, 3 - Dias Lins - 'UON.
4:- DrauIC1!:l'nany- P"SD. "

. 5-, Edgal' SCbneldE'l' - PL;
li -Erne:toS1abayil ..... ODN.
7 - Flol'tano RubJm ..:. P'Ill.
8 - LUl\ll-Freire ;.. PRo .
i - Magalhâea Melo -'-, PoSO,

,lU - Na'poleão Fontenelle - 1'50.
11 - Nlcanor Silva...., PSP.
~...: Uriel Alvlin:":',PSD.

Sllplente,

Aureo Melo - PT'a.
Aot(lnl<.o jliQy - P·fB.
AtUamo, PercU'a - PSO
Artur AUClra -PSP.
At1llo Fontana - PoSD.
SHae PlotO-' UDN.
CarlO$ PlOtO ~ ·PSO.
CIO Carvalbo - PSO
CorreIa ela CostA, - emN.
Dantas JunIor _ UDN..

. Pagoberto Sales.- PSD.
.Ferreira Martlm - PSP;
Gabriel Hermes _ PTB. .
Bel'mogenes Prilleepe..-' PR;
GlIrgel do Amai'al -PRo '
Joae ArnaUd - 1'50. '
Llno Bra un - PTB,
Lutero Vargas -- PTB. '
Newton Carueu-o'- UDN.
Nonato Marques ;;'1"80,
Tenorlo. CavlllcllDU, _ ema.
Vlrglllo 'Távora - UDN.
Vago -PL, .
Va~o - PIlD' Idolsl • "

Secret'r1o - DeJ:lIClO Sandelrl GO~
~.opes .,'
, Auxl!lar -Rivaldo Soares de 'Melo.

Oactllõgrllfo _ Eilther, de MorlllS
Cordelrct, " "

. Reuniões ~ Terças e Ciúlntas-relrs,
- I!a, - àS 111 horas, na Sala "Carloa ~ixo.

to FIUI",'I. t." anelar. ' .

••II.TOR "li"'''
ALBERTO. DE BRITO PEREtRA

E1lonomia

EX PE O I EN TE
CEPARTAMENTO DE ·IMPftENSA NACIONAL

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL.,
••ç.lo, f.

Impr.uo nu Cflclnts do Departamento d. Impronta NacIonal
AVENiDA RODRIGUES ALVES, t '

CH&~& aO":;'Ylç:o D& ~ueLIC...c:6&.

MURILO FERREIRA ALvES

_ Esc.t.ld.. 'I' P"''' • ·.n.rlor; q..: ••rlo ,lImpr. Inu.ie, I'
.ssln.Luru poder·•• · ia . 10.11'. ... "l1Ilqlllr "OCI. "or . lIei. ..eos
ou Im ano. _

- .& fim 4.pc•• lhilltar • r....,. d...lora••coillp.nkl4011la_
'Iclar.cimento. q"ln~" Ia. I)liclçio. lolieiu,mol dA.m pr.f.r'Dei.
to r'lII.asa, por ,1Il.lo ,d. ola..~. ou ..10,OIUl, oIIIlIlitidol I favo1" ·do
.Teaoureiro dI) lIepartlm.ato ,d. Im.r•••• l"c108&1. ~.

_ Os ,·ap1all1.ntes àsed.lçll.. dOlôl',lo••f"clal. IIrlo forn.cid"
..os assinantes ,.bm.n~e mell:laDU.lolit'itaçlo. ' , '

- O cu.to do DlÍlllera IUI.ldo .er' acrlloltl.) •• CztO.tO I. )lor
.ureleio deeorrl.w, cobrar-II-19 ."1 Cr$ G,lIO.

.lS i I K.lT U l\ .l'S

• '''aTIÇ.;''. ..••,.C~L"AR~,CO

j
~.. Ft71'fCI01'fÁRIOS

Capital • Interior : CapiLal • Il!.~trlor

S.mulr. Cr$ 5O.00! Semllb'. •••• Cri l!~ OU
1no ••••.~ .-............. Cri -'."A~l'Lu~ •••••••• Cri 7G,00

, Jxt.rior i , eXLerlor
'I .' ::

lno •••• •••••• Cr' t!G,OOI.lJlo'.. •••• Cr' tll8,OO

Oeorges'GQlvo.o - pTa.
Joa" VrSUJO .... UDN.
J..collerto Leal - PSD,
l\1agalllae~ Melo ~ E'SD.
QSta,la ROAUSItl - UDN.
Perl.'ira OlnlZ - PL,
SatufUlno Brall8' - PS4:».
Tar.so I)ut,ra - pSD
RanJCrl MRZzlllj - PSI).
(mel' II.Jvlm - ,p,so ,
ValOl'mar RUPc, - ODN.
Wa'naerll'v ,JUnior _ OoN.
Vago - PSP,

SéÚetàtlo - SylVla Evelyn', !Cna",!,
AUltillar .... Adhemar Wiltzl Sarreto

8 oolol'ea da olorlJl Santos.
R"úmõeJ _' Qumtas-telraa. " t5,OQ

noru, ,na, sala -PaulO de Frantln'··.

D~nlel Fllra:o - PSOD .... Prc·
.!Iidente.

TUNlIlI -Ã'"

1 - Augustct De Gregório - PTa -
, Vice-Pl'esldente~
:I - Adalfo Gentll __ PSD':
3 ...., Braail!o :.lachado - PSD.
4 - Coarias Jerelssati' - P'I'B.
5 -Hugo Cabral- UO~.,
6 -- Joio Menezes - PSI),
7- JosêMlraglÍa - PSP,
8·- Leobel'to:..Leal:'" PSD.
9 - Oscar Corrê~ -:-UDN.

lO - Rubens Bel·ardo .... PTB,
11 -- Sérgio' Mallalhl\ea-PTS.
12 - Quirlno Ferreira - troN. .

turma us"
,. 1 - A.mando RcilleDlllerl

v~-presldente. '

Constituição e Justiça
ol1velra sr1t~,- PSD - Prwdente

TURMA -A"

, 1 - Monteiro de BarrCll - PSI'
I Vlce-PreeIClcnte.
:I - Aaa~cto caruosc - DON.
:l - Antonio BaraClo - P.::>D.
" - AZ1z M8ron - PTB.
/I - ~tas FOrtes - P8U.

, ti - Buac PlOto - Ul>N.
'1 - Chagas RoCl.tlguea - P'I'B
8 - Djatma Mannllo - UDN,
11 - GUrgclCio Amaral - PRo

IU'- Joaquim DunaJ - PSU.
l! - Jose Jot!Uy ...; PSO,
12 - .Nestor, Duarte -PL.

TURM.~ -S"

1 - Nogueira 'ca Gama - PTi
Viee-Presmente.

:I - Amaury Pearvsl1 - PSD.
3 -' ArlUO Cle Matos - P:SU.
.. - MHt<Jl1 aampali -' UlJN.
fi - !'e\\'ton seUo - PSU,
ti -Osvalao Lima ,Fllho - PSP.
'1- Perell:a Fllbo - P'l'B

,I! - Rayl1.unoo J;rlta -PR,
9 - Bocaon pscneco - UUN.

10 - SaIr! f'11110 - P5D
1t - senas 001U - UDN,
12 - []lllrlO Machado - pTB

SUple7tteS

Aarão S,ellllJruch ;... PTB.
AUlIlIlar J;aleelro - UlJN.
Aoauar BaBt<lS - PTB,
AI'mlnao ROlJem~1'1I _ PRo
Croal:Y ae Oliveira -PTII.
1"101'1800 RUl)lm - na.
;l'lrman Neta - PSU.
Frota AgUiar - OUN.
Ue!lllJo .Moura ... PSD.
OUllherme, Macbaao - un:q.
JlU!;O Napale:io - PSD
elmerson II.gular ';'1'50.
IVan J;lenara -' PL
Joao Meneze8-- PSD.
~oerto Leal - P50
!>l:trllns Roarlgues - psn
l'tog~eU'a aI.' Rezenae - pRo
()It'sr COIT~.' _ VDN.
Pontes Vl~lra .... 1'ISD. 1
"e~,nsmunao-' 11.11,araae, _ UON
SergIo Magalhae.os - PTS.
'Ial'50 Outra - PSD, '
Vau, - f'SP
Wanderlev Júnio~ - UDN.
Vara - 1'SP;

Secretário ~psuJo Rocha
Auxiliares - Sebastião L.: de An·

draáe ,F'IlUeir!l e EVt'line D dier.
Dactilógrafos _ EcUa Barrel(. MlUio

• Lia. peterle.
Reuniôe- . - Turma ....... _ TêrQi\s,

feil'a, àS 11\ hOras - TUl'lIlil "B·'. qUlU'
t:ul-felra",s's 15hor;t3.

Diplomac;a
, . / . '

1_ ,Hugo N!lpoleão - PSD - pre'
Slaente I

• - het" vargas - PTB VICO'
f>l'e~la"nte

3' - II.rt"'l I\uaré. - 1'51'.
• - L:arl~ pUJol-1'TN,
li - Uantaa ,JUnior ~ OU!f.
ti - l.JlJermanoo Cru1- flR
'1 - ECllJtll.'rta ae Castro - UDN
••- Remclo Rego ~ PSD
t- Ht'rml.'~ aI.' ::;ousa - PSO.

lU - JoSt' II.rnauo- p3U,
'u -' MerlOtt1 l1el f>lccl1la '- 1'1'8.
'12- Nm'a Moreira - E'SP
1:1 - NewtoD C1\rnelro - UUN.
14"'; OVhtloae Mreu - PSO.
1& - Plinto l:.emnR -' Pl.

- ..18 - RlItat'1 correlll' - OUN
,:'-11 - rUlwihlgne Tamura. .;. psn.

SUlllt'ftte.

Carlos '1I.1PUQuerQue - PR.~
Carlos Jerelss8tl - PTB.
DIIIB Lins - UDN.
I)\!clCloro .Cll! M~(1C1oll(' -, PS'I
l'AulrGo c.tallO - ,P'fB.



~unJiode 1956 '4747

"" Vago - PL - <um'. ~ {-
Vago - PR- rumi,

Secretario - Math~UlI Octavlo Mall~
darmo.

AuxJlJar. - Yolanda Halck. I
Reumões - QUlOtllll-telras. àS 11

horas, na sala "Sab1no BarrOllO....

" . ,,r-

Serviço PúblicO

1 - cr.oacy de- Ollvelra - f'TD' ...
Presl(~ellte

:I - SHtUl'nJnO araga - PSD ... \lIC"
Prelllelente, .

3 - Antolllo8aby _ PTB.
• - ArmaMo Monteiro _ Psn.
5- BenedltoVaz _ PSD
6 - Ben)amm Mourão fOSO
7 - Clemente Medra<lo -_ PsD.
8 - CorreIa da Costa - UUN
9 - Euc1Jl1ea Vlcar_ PSD •

la - Galvao MedeIros - PSP
11 - HlldebranClo QóeS ... PR'
12- LUl1 tOUrInho - PSP •
13 - Marcos parente- UUN
14 - OstoJaRoguskl _ UDN '
16- VallcO 11'11/10 - UDN .
I~ - A!1l1mes de Oliveira _ P'l'B
I. - Vago - Pt. •

Suplente,

Adauto cardOSO - T1DN
Adiho Viana -:- PTB'
Bartolomel/ Llzallaro - I,m
Celso MUlta ...:.. PSD .. ,
C'Cfro AlVes. - PlSD •
Dtlgollert" Saues - PSD
Ernosto Sabola. - ODN '
Ferl'a1 l/1rfla - UDN •
Ilnelt LimA - PTB •
LI'<)mallll CarCloto _ ..
M.Jlton Brandão _ pS~TS.
O!!car p,,!',~os - PTB •
VAgO - PRo •
V",p.o - PL'
VARO _ P~P

VagO - l"SD (t ê lSI'l'rHllr r , •
aJlvpí rR' la - LUClhll.Amal1nh,,_

AUXllJnr - AI ""j
Ie..~, . men O COfl'!alle 'Snl-
Oa~tllónato - Ald . o-

Abreu. eonor daSlt..a
RnUnlÓf'l! " ."

i8 .i&,311 bo;a~U:t.lI~.I!,.teltt'Il~-ll!lri ..
Front,!Il' _.. -.Pawo·."

PSD.

Segurança Nacional
1 - Rocha. Lourea - lOR - preal·

aente
:I - Laurlndo Rerta - PSD - VIce·

Preslelente "
3 - AelelmarCarvaiho - DON.
4- Carvalho SObrmllO - ?SP.
5 - Cleero AlVes - PSD.
6 - Segadas VIana - tlTB.
'1- Ferraz l!:g1'p,Ja - UDN,
8 - JoaqUim Ronaon _ pSP•
e - Jose OWOnlarQ' - PSO

10 - Magalhiles pmto -OoN
11 -OscarPallllOs- PTB
1:1 :- Otaclllo Negrão - fOSD.la - Starhnll' SOares _ psD.
1.. - \Valde1,11a~ RUPP- aDN

(SUbsCltUldo, du,'ante aliee.lç,a,
por Lerner Rodrigues).

111 - WIlllon FadUl - !"XS.
16 - Vago - Pl..
11 - Vaia - paD.

Sll1Jlenrt.

Broca Fl1ho. - paI?
Cunha Machlldo - PSD,
Oent.l! Barreira - lJlJN.
FranCl$CO Monte· - l:'TB.
Frota Aglll/lr - ODN
Oulihel'mlno de Oliveira - PSD
Dias 1,,1111 - UON
Frota Milrtlra. _ p'fe.
Huml)e!·to MoUnlll'o ;. PT8.
Leonlelas C.uCloso -P11I .
LUlz!'Ourlnl1O - PSP
NI'wtlJn Sl'ln - P!o'
Pacheco Chavet-. 1"031)
Renqt.o ArClt.' - t'",.
Wanderlev JQnlor _ UUN.
VaiO - PSD (uml.

Redação
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l' - Ollvelra Franco - PSD - pre
Ildente..

I· - ArtUr "Udr' -,PSP - Vice'
Pre~h'ente, .

a - Abluar Baatoa - P1'B.
4 - MONO AJ'lJlOl- DDM.
.... Carlloa" (lI Mlneaca - PBD.
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16 ~Sigefredo Pacheco - PsD. e - Ernanl SátyrO _ troN.
17 - Virgílio Tãvora - UON -- (De- 1- Mauricio de Andrade

partamento Nacional de EStra·
das de Ferr-ol • ~ Suplentes

18 - Wagner EStelita - PSO - (5.P; :r ]3las ~I'tes - PsD.
J#". :11 .E. da Amazônia).. -- I,· b~ oíaudio ae SOUsa - PTB,

\

. ,\ 'I, .!!<' Nelva MMelra - PSP.
.!t (TURMA"'B" LoPO ccune - PSO..

t!! ' Vago - I'SO - (um).
1 - Nelson omegna _ PTB - VIce-" Vago - l.TDN - (dOlll) ~

Presidente (suustltutdo, dAran·
I;;' te a licença, 1301' ortiz Mon- Secretario - Marta concelçQo Watzl

teíro) • Reuniões _ Segundas, quart!1ll .e 1 - Benjamin Farah - PSP - pre-
2 - Antonio carlos - UDN. sextas-teuaa, àIl 14.30. noras, na /:laia sicente.
a - Carlos Albuquerque -PR - "Alcino QuanaOara". :I - Armando corrêa. - PSD - .VI·

(comíssâo do São Francisco). ce-Presidente,
4 - CI6visPestana _ PSD _ <D,N. -\ 3 - Alalin Meio - PTS. ,

de Estradas de Rodagem). Sau'de I ! " - Bal'tholomeu Llzanl1ro - UDN.,
5 - Coloml>o de souza _ PSP - li - Bento Gonçalves -PRo

(Ministério da viaçãs, parte 6 - cannerc d'Agastlllho - PSO. I
'" Geral e Departamento dali Cor- 1 - Josué de Castl'O - PTI3 - I?re- 7 - Dagoberto SaJles - PSO. '

retos e Telégrafos). sidente, 8 - Celso Branco - UDN. '
8 - Eduardo Catalão - PTB _ 3 - Augusto Públio - PSO - Vice- 9 - Drault Ernanl - PSO., j

lO. N. portos. Rios e Canais). Presidente. lO - Ehas Adaune - PTB. "
7.~ FJladelfo Garcta _ PSO - 3 - Armando Lag(s - UD~r. 1 1l - Frota Agwar - UON.

<congresso Nacl<mal). 4 - Costa Roàl'igUES - PSD.' 12 - Humberto Molinaro -l'TlJ.·
8 _ Janduhy oameíro _ lSubven- 5 - Cunha Bastos- UON. ;._ 13 - Jose MaCiel - .eso.

ções da Educaçao e cultura e 6 -Jaeder Albergal'ia - PED, 14 - Lourivai Aimelda - PSP, /
Saúde) . 'I - João Fico - PTB. ~ 15 - Seglsmundo Andrade - uuN.

9 - João Agripino - troN - (Mi- B - Lopo de Castro - PSP. /' 16 - último de carvalhO - 1'5iJ.
- nístérío da Aeronáutica). 9 - Luthero Vargas _ P'l'B. 11 - Vago - PL.

10 - Joaquim Ramos - pSD. ' 10 .,-- Mendes de Souza ~ PTB. I

11 - JOsé Afonso _ UDN. 11 - Miguel Lcuzzl. SU1Jltr.te.
12- Leite Neto - PSO - lMinls- 12 - Moreii'l\ da Rccha.. Batista Ramos - PTS.

téríoda Educação e Cultura). :3 - Placido Rocha - l?St'. Colombo de SOUza - pSP.
13 - Manuel Barouda - P'I'B -, 14 - Pedro Braga - PSD. Djalma Martnho - UDN

C.N,A.E,E., C.N.Petr6Ieo e i5 - Riça JunlD!' - PTB. Geraido Mascarenhas - ·1;113.
Conselho de Segurança xacíc- -16.- Saldanha Derzi - (Jo~r. Jcao Agl'lpmo ... DON.
nal) • . 17 - Taeiano de Melo - P3D Jose Fra gell1 - UDN,

14 - Milton Brandão - PSP . 1 • Josué ue Souza - PTB.
<DAS?) • Sllp entes Lopo Coelho - PSO

15 - Raimundo PII?ilha - tTDN Joiío Machado .,-- PTD. Milton Brandào - PSP.·
(Poder Judicial'lOi, José Mh'aglia _ PSl? Vago - PSO .; (cinco) .:

16- Ramel'l Mazzllli -.PSD - (Mi· Lauro Cruz _ UDN Vago - UON _ rurm ,
nístérío da Fazenda). NIt'l Costa _ PTB • Vago - PR - (um). .

17 - R~na:-o Archel' - PSD - (MI- Plj~io Ribeiro - P,SD. VaglJ - PL - rum).
mstérío da Marinha). , Wi.oon Fa.:!ul _ PTB.Secretatlo - Qilda ae AsslJ Rellll .

18- Victor Iss1er. -PTB - (Mims- Vago _ PeJO rquatroj., eucane. . . -
térío da SlludeL Vaao '_ UDN Itré:). . AuxIUal' - Maria da GlórIa Pel'.

suplentes Vago' - PSP (dois>. LoreJly,,·,ltO PR . Dacttlógrafo_ Marl Fasso. "AIJ
Adail Barreto - unN'. "~gO _ PL t1nl1O' . . ......
Alberto Torres - UON. . ~'. Reuniões - T~rç3s-felras. tu 18 hao
Aluizio Alves - UDN, Secretária - Gilda de Assia R_pu- ,.as, na Sala -Bueno Brandão".
ATino de Matos - pSD.- roe- blJellDo. I
plU·tamento Nacional de Obras Auxlllar - Maria da 016ria Pél'es r Trans 1'1•. \1\"+ O" - .""'-"$
de saneamento!. ToreUy. ......
Betbcrl ae Castro _ pSD.Oactilógrafo - Marl P3SS06 Cou- e Obras Públi.cas v
Carl06 Jerel&llattl - P'1'S,. tinha.
CelSO peçanlla - PSP. -. Reuniões - Qulnta"l·feil·llS, às 16
Cunha Bastos -UDH. l111ri\ll,- na Sala "Bueno Brandãll".
Clcero Alves. - PSD.
ChallllllRodrlguel! -PTS.
Clodonur MllIet- pSP.
Correa· da COlta - I1DN.
E\Inaplo de Queiroz - psn,
Humberto Mollnaro .... PTB.

. Ilaclr, LlJna - P'I'S.
15 lPih I . PS . Joae MaCiel - PSD.rae n e TO - D - p:e- Llno Braun _ PTB.
aidente, .' Llourgo ...elte - I1DM.

TtfflMA UA" Manoei Novaea - PRo
I _ ArnaldoCertleira _ PSP -'Vice- Mel1elroe Neto - PSD.

Presidente.' Newton Belo - PSD.
" A1" I . Nilo Coelho - PSO
.. - .....UIZ o de castro - PSD - (Mi- Odilon Braga - tTDN'.

nlstério da JUlItlça). OStola RogUllkl _ ODN.
S - Bento Gonçalves _ pRo Oswflldo LIma FIlho - PSP.
• - Souto Maior _ PTB .;.. (Trl- PllnlO LemOl - PI...

bunal de contllll) 5UblltltUiclo Selllaa DOrla - UON.
pdoDeputad.ú Chagas Rôill'l- Tarso outra - PSD,
gues, 'I'heodorlco Bezerra ... psn.

.. Vltorlno correa - PSD,
5 - ,ClIIItilho cabral - PTN, . Ultimo de CaMa lhO - paD;
Cl - Daniel Dlpp' - PTB - (Minia- Walter lI'ranco - UON.

têrlo do T!'atlalho). ,Wilson Fadul _ PTB.
'1 - Getúllo Moura _. PSD,·. Secretirlo - Angelo Varella, Ofl·
a! - Herbert .t.eVY·-UDN _ (DR.O. clal Legislativo "N".

ContrlLl1ll Secas), ' Aux11lar - .Raymundo de Brito, Dac-
tilógrafo, cllllllle K, ' '

!J - JO/Ié Bonifácio - UDN - IMi. Reunl6el - TUrma "A". terQIUI'
tmtérlo dll Agricultura). quint.aa-.telraa. -, TUrma "S", lerun·

10 - L"lz Viana. - PI.. . !lU I quartal-felru. .
11 - Lameira Bittencourt - 'PSD 

(Receita) •

12 - Martlna RodrIgues -PSD .;..
(Presldencia da República)·.."a - Mário palmérlo - PTB - (Con
selho Nacional de JllQOnomla I .

H -, Pontea Vieira - PSD - (1\41.
nistério da Querra). .'

15 - Rafael Clncurá - UDN - (Mt
niatel'Jo dRl Relllli4es Exterio.
res) • '

Vago - PSD - (três'.·· :""~
Vago - UDN .... (quatro) e . r

SCCI·el.àrl0 - Mario IU5lm.
Auxrnar e Allslstente - Ernesto de

l\.sslS e Helena do prado Soare.s ae
carvnlho.

DatJlógrafo - Lulza Rosa.l1na da
PnJJltlo.

It:!unlOes - TUrma. fiA", ter~llS'
felrns I\S 15,30 hOras- TUrma" B",
QUlntas-lelras As 16,30 boras, na sala
"AntOnio cartos", _ __ .

....~-~
Legislação Social

'1: - Anrão stelnbruch - lO'l'B
PreSidente.

:I - Tarro . Dutra. - PSD Vice-
Presidente.

3 - AaaJ1]J Sarreto - unN.
4 - Aculio·Vlana-.pTS.
:i - Armando Falcão - PSD;
6 - FelleUlnO pena. - PRo
'I - Ivan' Blchara. - PL.
II - Jeffel'son de Aguiar - E'SO.
li - Jose Lopes - ODN.

10 - L1CurgO Leite - UON'.
11 - Mala Leuo - PSI'.
12 - Moury Fernandes _ PS:C
13 - Neíva Moreira - pSP.
14 - Paulo aermano - PSD.
15 - Rogê Ferrell'a - PSS.
16 - SilVIO SQt1J!On - PTB.
;1.7 - Ten6rl0 cavalcant1 - UDN.

" suplente,

Amaury peclrosa -PSD.
AntoniO Boraclo - PSD.
nnermanec Cruz _ PRo
Edlltlerto de castro _. unN.
Campos vergai -PSp.
Elias Adalme - PTB.
Emlval CRIado - UDN.
Frota AgUiar - UON.
Heraclto Rego _ PSD.
Hermes ele souza - PSD.
IlaClr p, Lima _ PTB.
Jonas aahlense - PTB.
Nlta Costa - P'I'B.
Oscllr Correia - UDN. '
PortuglU Tavarca· _ pR.
StarUnlf soarei! - PSD.
UltImo de carvalho - PSD.
V1~O ,... PSI? - (um).
Vnqo - PL - lum).

Secretario -oMarlna lIe OOdoyBe·
~el't'o.

Reuniões - Quarta&-teirB.AI. 14,30
horllll na sala "Sablno Barroao".

""I
Orgamento e Fiscalização
" Financeira
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CO,MISSOES ESPECIAIS

1 - Bruzzl. Mendo~a - PRT.
2 - 1JlIl1tOll CoelhO -P'fÜ,
3 - Em1Uo Carloa - PTN
" - Magalhaes Pinto - OON.
fi - Vago - PSO,

-Secretário .- JOSé Rodrlguaa de
Souza.

Jludnnçada Capitnl

Emenda à Constituicão 
(N, 5. de 19M!) -Criação
de Territorial Federais).

Emenda à Constituição
(~. 2; .de 1951)- (Plano
Econômico da BaCia do RIO
Para:ba do SUl).

4- Celso peçanha - PTB.
5 - ouveira Fl'anco - P::;C,
::;e.cretál'!o - Lwza Alllga!1 de Fa·

rIas. '

P~ra dar parecer à Emenda j
ConstitUIção n. 16. de 1954,
dIspondo sõbre a revisão da
ConstituiÇão Federal.

1 - Oscar Oorrêa - l1DN - pr'~
sicente.

,2 - Jefferson de AgUiar - PSD _
Relator.

a ..,. Gustavo 'capllnema - PSO.
4 - Monteiro de Barros - PSP.
5 - pereira F'lIho - pTa.
Secret~lo - Alberto .N. Q. de OU~

veira., _ '

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

Emenda à Constituição (1, de
1955). (AJ1 era a redacêo do
§ 4,'.do art 15e acrescenta
um Iiaràgrafo ae art 19). '

IRESOLUCAO N· 48. DE 2·1l·~5)
·1 - Aarao ·S'clnbruch .. PTB
2 - Martlll& RodrIgues - pSD.
3- NeIVa Moreira - PSP
4 -Randon paCheco - UON,
li - Sale~. FilhO - PSD. '.
SecretarIo - MatheUll OtAvIo Man"

darlnQ. '

1 - MonteIro de Barros - ps~ 
PreSidente

:I - UlIvel1'a Brlto-psc - Rs'"
Iater

, 3 - Auomar BaleeIro - UON,
4 - J~tferson de Aguiar _ pSO.
r. • OaCAl Paaaos - PTS,
SecretarIo - Altlerto a, ~. de OU~

velra.

Para dar Parecer à emenda do.,
Senado: ao Projeto nume,'o
3,029. de 1953, que isenta
de direitos de importa~ão e
taxas aduaneiras associe
dades com sede eadmims
traçâonoPais, que e)(pla~
ram'ou venham a explorar a
fabricação. de baterias c 'de
pilhas sêcas.

1- od1l011 Braglll. _ tl'ON _ presl·
dente,

3 - Fonseca. e Silva - PSD- R60
lator. -'

3 - Clemente .Medrado - 'PSD.
4 - Mendonça Braga - PTB,
a - OsvllldoLlma li'llho - PSP.
Secretal'lo ,Joa6 ROc1rlluel de

Séluza, ., '

Emendá à Constituição
(N. 12, de 1953) - (Im·
pôs.to sõbre Vendas e CO"
slgnações) •

Emenda à-Constit,uiçâo
(N. H,de 1953) (Impôsto
Territorial) •

1 - LUIz Compagnonl - pRP -
Prcall.lente,

:I - Nestol Jost - PSO - Relator,
3 - ArnalC10 Cerdelra - PSP.
4- l..111o araun - PTB
r. - Ratáel Clncurá - OON.

seeretanc - Lu!za Ablil1lJ. de Fa·
rlaa. .

Emenda à Constituição
(N. 10, de 1953) - Da
nnva redação ao artigo 122
da ConstituIção (Justiça do
Trabalho). '

Emenda à Constituição -.
(N.9.de 1953) - .(Sõbre
penas de morte. .de bani'
mento. de confisco e de ca
ráter perteito),

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

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

1-, Oliveira srlto- PSD _ pre.
Sldente.

a- Herol.'rt tevv - D'DN' - Re
lator,

I-Oampot ver,al - PSl".

t ....; Le.onlClas Cardoso - pTB.
:l - Marlll Mal'L1I1S - UDN
3, - oràvro Mangallelra - PL.
4- P,melano santos - PR?
5' - Vago - PilD
!;ecret.!ll'lo - Lucllla Amartnho de

ollvetra.

EmencJaà Constituiçâo (n. 19,
de 1954 - Altera a' letra
"a". do Inciso \I e as letras
I'a, b e c" do inciso 11I. do
art 101' e acrescenta um
parágrafo ÚniCO ao referido
artino e outro ao qrt 200).

1 - BlRa Fortea - PSO,
2 - Coagas Freltaa· .. PSP.
3 - 1,.U17 Garcia -VON,
4 - S....rlllo MnllalhaeB - PT13.
5 - Ta 1'50 Dutra -' PSO
Secretario .;.. Mathéua otAvIO Man~

1 - .Carvalho Sollrlnho _ PSI? .,. 'dlll'lno,
Preslcleme

:I - Lamma Slttenoourt - pSO'-
Relator,

3 - Mllrtlns Rodrigues - PSO.
4 - Oeorges Qalv/lo - pTB.
5- Pa?!o Teixeira - OON.

Secretàrlo ._Lulza Abigail de Fa·
rias.

1 .. HUg.,.rqapoldo - p·SD - pre·
aicente

:I -. crual'~ de Ollveil'a- M'S
Ro:'ialor

a - Al'l'uaa camara - POC.
4 - OotómM de l::loUZII- PSP.
6 .: Ostoja Ro~uskl - UlJN
Secreulrlo - Sebastláo LUIS A, FI·

iuelra..

Re.

1 - CelSo pe~anha-PTB,

~ - J08eFragelll - UDN
3 - IJOllrelro JunIor ... pSO.;
4 ., I..Ul7 FI'"nClsco - PTN,
5 - OliveIra Franco - 1"SO.

SeérelArlo - Gilda de. - ABala
oubllcanQ,

1 - Broca Filho - pSP - Pr~al·
aenre .

~ .. Rairnuncc padrllha - OON -
Relat.Ol .

3. - A,rII1UI. AuarA .. P1'B
4 ., Rahll.'rl MazzI1l1 - PSC,
li - UltImo de' CarvalhO _ pSD,

SecretáriO - Ledll Fontenelle Suva

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

I - Oullhl.'rml.' Machlldo - UDN.
~ - t..llmelraBlttenC<Jurt - psu.
3 - ,Nestor ouarte. - !i't...
4 - .Queiroz Filho - PTB

SecretarIo. - JOSé RoClrá;:uea de
souza.

Emenda à Constituição
(t4 8, de 1953) - (Modl
fitaçâo do'art. 15, § 4.' da
ConstitUiçãO)•.

1 - DeQdoro de Mendonça - PSP
- presidente,

:I - ArruC!1I Clmara - poo.
a - FrotaJ\iulllr - OCN.
~ - Vago. _ PSC.
5 - Vago - PSB,

lSecreté.rlo ~ sebaatllo Lati A.FI-,
guetra. ..

I - GaOrlel pasaoa - UON - pre-
siceute

~ - . 181'SU uurra - 1'50 - Reinlor
~ - Carvalhu Sotlrlnhu - PSi'.
4 .. Lmo U, ..UI! -. PTH.
5 -". L.lpo C"tolho - PSO,
!Secretário - Leda Fomenelle Sava

I - Pereira ela Silva - l"Sp- Pre·
SIC"me.

3 - Enllv.al calaao - UDN - Re·
.alol

4 - l:len"'Olto Vnz - PSl) .
;) - I:lel oert ae casLru - pSO.
li- C'lOn.. I:lastos - UUN.
j - F"ulll;a curnpo8 - l-'3D.
~ ., J 030 a Aoreu - PSU
li - Mellaes deÍ:loU~a - PTB,

lU - R(Jtlclon pacheco - UUN,
I I - RO~lJlJcUJ'elro - pR,

- 'Vago -l?1'B
S~Cl'er81'tO - Lucllla AmarmhD OI.'

uiveira
ReUllloea - QUlll!as-lelra~ aS 16 no

ras na ::Oala "POluiu de F!'llntln'.

Emenda à Constituição
'N. 7. de 1949 en. 11. de
1950)- Remuneração da
Magistratura Estadual)

1 - oscar Carnmo - P::l1J - l'r!
510e 11 e

:1- eJarlUb Jerels:;ntl - .P'l'jj
VIce I'I't'Slaelll ..

• - AlIIeuo I:lllnell':l - UUN,
4- l"l'anc,,,co. Monte - t''I'B,
6 - Jcão UI'SUJO - aDN
ti - Mil:.n Brandi - ?SP,
.~ '- NI)J.l.:ttLIMutQ'u~S - Pôl).
8 - P: ruo Ribelj'o - t'Sn
9 - Segl~lnuLclc An((l'llae - uON,

10 - Uly"s~:; Lins. - PSD.
11 - Vago - PR,

Po:ígono das Sêcas

SUPLente'

AI3in Melo'- p'I'S
EudlC1?; wiear - l-'SD.
Jose tlunltnclO - uuN,
MA 1"'05. parente -UUN,
~ey Marannào - PI..,
oswaldll l,.,lmll f'11ho .. PSP,
f?I"Hb uol'la - UUN,
S,JUlu M"lllr - PfS,
V~~o - PR

S~cl ..iarl\i _ Lucllla Amarlnh" de
Oll"elra
, Reut,lõea ... Quartas'tell'as U 15
horas na Sala" PaUlo F1"h1LIO
(li.' ancan .

Valorização Econômica
da AmaZÔnia

1 .. Mal1oel. Novaes - pR - Pre,
,SIQt'llte '

2 - M".Jell\J$ Neto -. P::OO ....; VIce'
Pres,C1e·T\t.e

8 - (í'a'I"W()UVelrll - OUN
4 - ~anClsco .MaceClo - p'm.
I - Ilaclt Lima - PU:!
CI - MaurIcIo ele Andra,ele .;: PSD,
'1 - Nilo Coelho - PSD
8 - oceano Carle'lal - unN.
9 - Os 'ar Corrêa .; CIDN,

lO - Otacílío NeQl'ão - PSlJ.
U - Vaso ·-F::P.

Suplentes

Herbert LJev:v .. UDN
HU&u cabral - l1DN
Magalhâes pInto - UON
Nlcanor Sllva - pSE'.
Nl3 CoHa- p'fH
PhnlO RibeIro - PSO,
Vieira ete Melo - pSO,
Vago - pR.
Vilgo .. E'L.
V&IlO - PTB,

SeCretarlO - Lucl1ll1 Amarm!lo de
OliveIra

Reunlões - Terças·felras as le bO.
raa na Sala "Paulo de FTontln'.

BaCIa do sao Francisco

Suplentes
Armando. Lages _. OON.
Cunna Bastos - OON
JOIlQwm Rondoll - pSP.'
Joae Afana0 - UDN
"Clla Gwomard - pSD
Oacar passOl ~ PTB.

, V81l0- PRo
Vago - PL.

Iecretár10- .t:1lal GOuveIa,
ReunlOes -. ÀS sextas·feira. na Sala

aauenoBranclAo" •

1 - ..:roac,V Nunca - PSC - pre.
8ltlente ,

2 - Joao d'Abreu - pSP - Vice·
PreSltlente,

I - Antunes de Oliveira - P'LS.
4 - Castropmto. -UON.
fl. - CIO carvalho - pSO,
li - EllllvaJ catado - l1DN,
'1. - Fonseca e SIlva - PSD
• - Qaorlel Hermea - ?TB.
I - Nelson pnrljóS _ PSD.

tD - Vago - UDN.
"'11-. Vago - PRo
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Para dar parecera emenda d'~
senaea ao .Proleto nUmero
<4 716·C. de 1954. Que auto
raza o Poder Executlvo a
abrir, pelo Ministério da Via
ção e Obras Públicas. o cre-;
dito espeCIal de Cr$ ... ,. ~
669 763:?32.S0. de~tin:l·J"
a regularizar as despesas
feitas, mediante adianta
mente, com a execucâo ce
obras d~ emernêncra na re.·
rtl~n nordestrna assolada pe.
la sêca. .

• :1 - Gust.avo capanema - PSD 
.PI esiceate.

:I - MODtelro de Barros - PSP -
Rellltor. .,

3 - .Fernando Ferrarl - PTB.
.. -. GuUherme Machado -' UDN.
e -. 01Ivma Brito -P5D.
secresane - Alberto ,rol •. O, .Oll

1'eil'll':
Reunlô~s - Sllla ·Paulo de Fron

tln'~,

~menda à Constituição - nú- .Para dar -parecer- às emendar Para dar parecer à emendá' do
mero 3. de 1956) - Insti- do Senado ao PrOJeto núme- Senado ao Pl'oieto n, 5.034.
fui o Sistema fie Govêrilo ro 249·C. de 1951, que defi-de 1955. que autoriza o ·Pa-
Parlamentar. . ne 'e püne o crime de .geno- der Executivo a abrir ao

cidio. Poder Judiciário - Justlca
do Trabalho - o crédito es-

1 - Bntlsta Ramos -PTS - pre. pecial de Cr$ 215 393.90sínente.
para atender ao naeamentc

2 - Antonio Dlno - PSD. de despesas com opes!:oat
3 - Clodl:lmir Millet ..:. pSP. do Tribunal Renional do TI a'
4. - N~wton carneiro - UDN. baího da 7a. Regj,ão.
.5 - Oliveira Brito -PSD. Vitorino Corrfa _ PSD _ Pré-

Secretario _ José Rodrlguee de ' sidente , - .

Para dar parecer à emenda ·do souza
• AUl'eo Melo - PTB - Relator.

Senado ao Prog'eto numero - ce~o pC?Çanha - ':SP. I
2 47 B 9 2 Par" dar, parecer às em'.endas Jeao Menezes - p",D. • I 1 - pralle:J.es Pitanga. 4- • de " • Que man- .. . u Julio de Castro PlOto - U[",N Presidente.
tem a decisâo do Tribunal do Seriado ao PrOJeto núme- SecretariO - .t\1"el':O (i-. "l, ae U,J-, -
de centae denegatória ao ' ro 795·8. de .1950. Que dis' I'ell'l~. __ 1

1

2
- ~!~~i~ pestal1l9. - P!:l - Re.

regIstro do têrme de contra- pensa do recolhimento dos Par::! ,,,·tudo e elabor::1c~odo 3 - Az;z Maro? - PTB. ~
O ' O . . i - Colombo ce SDUza - r>",P.

to celebrado entre o Minis· eposrtos CompulsorlOS. e· ,Novo CodiQo' Florestal e rir. 5 - SaturnlOO Bra~a - NP .
.tério da Aaricultura e Fran- oosttos de~ Garantia'e cer- lel1,lslaêâo ":lr:l nrotp"~o rios I:ll~~~~;arlo - AJlleJ·to No 0, 'di

cisco Xavier e sua' mulhcrtificado-de Equipamento. os recursos flores~als r!o P:li~ I . ~
Antônia Joana' Xavier. contribuintes que tenham e do remanescente da F"'~fna •

~ _ Bla! portu __ PSD. processos .de lan~amento' IPara . dar parecer a ement'a
:I - Nlta costa .; PTB. pendentes dedectsâo, 1.:: ~:l~~~~/on~enele - PSD do Serrado ao Prnietu núme-
3 -,Olavo costa -' pSD. -l'-,--L~po Coelho _ ·'PSD _ P.'''_ 2-Heroert j",evv _ ODN - Be· ro 402-E·55. Que dispõe sõ-
.. -'Osvaldo LlInll Fllho - PSt'." " \, °b I t', .
6 - PIO Guerra _ ODN, !ldente.Jator. re cance amen O ue nenau-S - Arnaldo Cerde1ra ;... PSP. , i 'o .. I
seeretane - Fernanclo RolÚi~U~' 2_ ,Monteiro de. Bnnoll - PSP ~ '4, _ C:lriOl plnto- PSU. [i.ac:esaph~adasaservi(ores

~i1 costa. . . '. Relator. . . '5'-Pallle] 1)lPP~PTB "CiviS e o ~bono de faltas não
Iara dar .aareeer a's emendas ! - Daniel Faraco - P5D. ~:~~:cWI~ ~~~~ã:o_~p~.N. iustificadas.

do Senadoao~ Projeto' no' " -Pereira Fllho"- PTB, Secretarlo- JOSé ROc1rlEUUdell- O1tJmo d Cana·lho - PSD-
145.E. de 1949', que alt".ra.a, S - Vago .... trDN. S<luza, ' Presídente , ' ,

.c • 2- BeoJanlin Parah - PSP _ Rerp.dação· dos artigos 864 e .SO!cretârl0 ';'" Jot>6 Rodrl4Uell c!e ReUllJiles - Qual'ta.-1elras. AS lS latór ." '
865 do Código de Processo Souza'. ' l1oraa. . ' 'i" 3 - ArmandoCorr~a - PSD, '

• o .' .', "__. ,_ 4 -. Coaracy de Oliveira' - tM'B.
CIvil (recurso extraordrnâ· . ~..' . ,; - seg18mundo Amll':we - Ul>~·,

rio)-. - .,- . '. Padra Sdar Pdarecerp à~ temeú"daS Paragar dParSecer ds~bre p as i ~~~~;:;~o:: ~:a ~~te.~;~~:•.~~
1 • Danton C~lho _ PTB. _ Pre'- o. ena o ao rOle o n me· ~menl'as· o ena o aoro-rFl"O'ntlD'" " .' .

Ildente.·, '. ro 1.0~8·C. de t948;que ,eto n. 138-C:1948,que all:-. .,
2 ~. Oliveira Br!to. ~ P5D -., Re- alteraostêi'mos do Decreto· torizaa .Organização da Fri-· ..' -- •. -
3::. ~1t;8io 'Aivea _ t1DN. lei ri. 483. de 16 de junho ao gorificos Nacion~is S. A.. Para. da r. parec,er ê emenda
.": F'rRnça campoà -!50. 'seguro deviDa dos que via· para a instalação ,de' uma sUbstltuta"~ d~ ~enado aa
6seér:t:.~~n~JO~e~~:o 1.J:~. FI- Iam em avião.' Rêde de Armazéns e Trans~ p.ro1edfo ~.t~b3C. de .19b!.

jue1ra. . .... portes Frigoríficos. que· Ispoe Su reo consentr

P· -d ~à""" 1.- DJalmaMa.t1nho- O'DN - 'I.,.. BetolldÚo Vaz mento de que trata o artl(lf
ara ar parecer. ~":Ienda do '. Preeldenlll. . 2 ~ colombo,.BOUZe.. ; 1.122 do DecretO·lei n.4651,
Senado ao Proleto ,de ,De- 2- W1laM -adUlo -- PTB -Re- . 3 - Daniel J)lpp. de 4 de ·setembro de 1942.
ereto Legislativo n~. 6·B.~e Jator. .,~:r:Ft:zN~~·~ja. ... (Cótligo Civil).
1955•. que mantém a dec1sao s _ Jose Mlraglla _ pSP. secret~I'10 - i\ngelo JoSé Varella. 1- OllvNrn' B Ito "S'D -Prl
do Tribunal de Contas de- .". °Reun!oe~ -', Sala da coomsao ae lIiclente . r. -:... . . ~
negatória ao r.egistr,Dedo • - Tar~o. putra - PsD. orçame~to. ' 2 _ osvalll~ Lima _ PSP _ 'RellltOI'.

contrato .celebradoentrea ,~. - U,rlel Alvlm. -pso.: ..... "'." Para,.dar parecer à emenda do 3.,..Alltllnío CarJoa.-.. '. .
, Delegacia'· Seccional~o "Im- so~:etarlo. - JOSé Rodrlguee ~. '.4. 1QO-D-~4. que, .co~c~de, ao : -::. ~l~~~~Il~~~~~~~~e. "·'h'J.

pOsto de Ren~a. emCa~pos, '. ._- Ins~ltut~, Oc~anorrr:flco. da ~. !:lecretârl~- Leda FontenelleS!tv..
Estadodo-~lo·deJanelr~,e: p,-. d ..... à d d Unlvers'~ade,. de~a;o. Pau~ ~.eullJocs - 5a.la ·pauJo. ele Fro».
Carlos 'Perelra Crespo., . ara ar par.ec!Jr ,emen. a o lo. 'um aUXIlio anual. nel" tln •

1 - Jetferson de AguIar _ PSD.Senado ao Proleto ,nume~o prazo de r.iMO anàs, de. Cr$ -
2 - João. Meriezea - P5D. 1.~55-C. de 1952. (lue con· . LODO 000:00. Pa r a dar parecer' àemel1rJà

. ~ : t~~d~Bav:;c~~z;-.!~Ts. ced~ ise~ção de t1·ibutOta~. 1 "';Nêlson' omegnn - PTB - Pre- substitutiva doSen ·a. doa0
p - Odlloll araga _ ObN ' . órgao. Imagens e oUrVlSfldellte.
Sc'cretárJo - .E'ernau<loRodl:lgues materiais destinados aeo· 2- Broea. FlIho -' PSP - Rela,tor. Projeto n. 4.876-S-19Sit.au'e,:,:

~IlCoota .. E d I 3 - JO?tl Bonifácio - aoN. restitui ao '-'atl'lmo."nlo.· doEs." :' • '\ - -- ,munid;:tde' ..anqélica· e bi· • ...;' Lamel'Í'n BlttencoUI~t, - PSD,
,- ruba, à -Prelazia' de Pinhei-'5~ Nestor JOBt ~·PSD. - tado de·Miria~~~raisa:.Jiro":,:

Para dar parecer às 'eméndas ·ro. à Igreja ,de São Joâode. SecretârlD~ Lêda FOnt~nelle SUya prledade delmovel·. doadó .«>.
dO'Senádo ao Projeto númc· lauapê. à matriz' do Suma- -;- Unlão.pelomesmo Estado. em)
ro' 1.267-F•.de 1948. que : ré-eãAssoclaçãoMaterni- Para-dar parecer aos p~o.letos /1912, sit.uado na cidadeit~>
dispõe sôbre a organização dade de São.Pau!o. que regulam a repressão ao . Belo; Hor!zonte,e da outra.·
Sindical. . ...• , abuso do poiler_ econ61ilICO.prov'dêncl~s., ..., ';f',::

" . '1-D..t\nle1.Dlpp- PTB.: . '. ' 1 Hu"ó Na le~- PS'D' P ."
l-·~r~~~~Sn:odrliUeI.,.;. PSD· 2- Ir15 Melnberg _ t1DN.,1':'~l~~~le,FarÍlco - IlSD~Pre-. ~l1dente;"1)O ~ .... : .'-. r~;
:l'':'"''Aarão .S~e1nbruch -PTS 4 .•~ Milton Brllndão _ PSP. :1 ~,_Aélaulo c:ard~ - ..UIJN -.Re-. :1.= OdllOP. B.r..,a_.~._,~e... la.J~... "c'. -...<.•.. :.:
, '.. 'Relator. '... .• , '.. • JatDr....., '. 3 ;. .'1'ac1anoMelO., "_' __ ''''''.' .•,
,~'- Oltmgoa VerGaJ - PSP. ;, 4- Tarso'Dutra. "';PS'D.'.~. 3 - ,JeftereonAgulu ...;:PS'D. . .• - MendonçaBral"~·:'·;':;'F:':" ':,::

. "-()&earcorre~ .... ' DDN. SI" 1 i '" 4 ~: JOle o MlrasUa - eTB.., . •S - Milton Bfilndlo.:·':'·;,,:i; ::i'~;;,;".::;:\1
li - TarlO Dutra '- 1>8.D....; Vr e.A v In - paD, .. 1- S·m·loMaRalllfiea ~ I'TB.. .' Secrett.rlo ~r:.edl'lIOntenel1i1$lt~;';:

- .., - .~-_.- ~ ,.. ... 1'1011. .;'~~t"'lft _ 30M RlldrllUea de ~etW~o - DejalllOS1ndelrJ' l3ell; ~W1I69.-SIIa '1'.U1G."':r~!'
'.•.-, , ttn.~I~ ", ~.',_,.:', ';' ':< -:>_.,.1..::__.:'~::_;:--,;.'~
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1 - OliveIra Brito - PSD - pre-
sidente.

2 - Blla~ pinto, - UDN - Relator,
a - Abglla-r Bastos - PTB.
4 - Martins ROdrigues· - PSD.
5 - Monteiro deBlifl·~--pSP.

Secretario - Sebastláode Andnde
,1i'1~eirll.,

Para dar parecer às emendas Para dar--)3arecer sôbre as Para dar pareeer sêbre ali
do Senado ao Projetonúme· emendas. do Senado ao Pro· emendas do Senado ao Pro-
10 636·C, de 1951, que dis· jeto n, 404·B·1955, que con- . jeton.3.516·B·53, que dis-
põe sôbre normas gerais de c~d~ isenção de Impostos ou põe sôbre a distribuição e
regime penttenetárte, emDI.I·eltos de. Import~çao e aplicação do Impôsto· úníc~
conformidade do que estatul afinS, de quaisquer tl'/butos e sobre enerela elétrica per..
o art 6' XV .letra "b" da do Impõsto de censume re- tencente aos Estados, Ois-
Const'ítuição Federal, e amo lativo a maquinismos,. seus trilo Federal e Municípios., j
pua as atribuições da lnspe- sobressalentes e acessones, 1 _ Batista Ramos.
terra Geral Penitenciária. aparelhos, ferrall')~ntas, In~- 2- Ernesto sabola..

trumentos, utensülos, mate- 3 - Luiz Tourinho.
1 - Adauto cardoso - tlDN -'Pro· rias primas e. materiais de 4 - Oscar Carneiro,slaente' 5 -' saturnmo Braga," qualguel' natureza destina- Secretárlo- sebastião L, A, Fi"
:l - Bro~a Filho -PSP. dos à Companhia Aços Espe- guelra.
3 - Gumiermlno de ollvelra -1'51' cíaís Itabira. (Ac.esita) " ' - dPara dar parecer à emenda "
~ - João MaChado - PTB. 1 ~\Arlindo Mala Leio. Senado ao. Projeto n. 912.0,
5 - JOà~ Menl'zes - .PSD. i =~~·~~r~er~al. de 1951, que regula a forma

Para dar parecer à emendadJsecretârlO - sebutlao Luis s. FI· 4 - Nonato Mal'ques. de ConstituiÇão da C.omissão'
S d P ' t • . ;uelr~. '5 - OClUOIl Bl'aga,

ena o ao rale o num.ero I ' _ ...",.....tI,~'lI.' SeOl'etário - Fernando Rodrigues de Promoções do MinistériO
2.592·0, de 1952 que alie·' . da costa.·, Público lunto à Justiça MiIi-
ra a redação do art. 1.' da I Para dar parecer, à Emenda do, - t dá· t ro· ·dên· 'as
LeI n, 264. de 25 de 'everei. . Senado ae Proleto n, 883·E. ParadarJlarecer às emendas 1 _a~:gUelr~Udfa~a~1I ': P'1~-':'
ro de 1948, que fixa os ven- de 1951,que altera o §?1 do Senado ao ~roJeto núme- PresIdente.
ci:nentosdos funcionários ria do art. l.j do üecreto-tet nu ro 3;378·E, de 1953, que 2 -~~~:a Machado - PSD - Re·
Secretaria do Superior Tn- mero 5.878, de. 4 d~ outubro modifica diSposições da Lei 3 _ Antonio Horácio - 'PSD.
bunal e abre ao Poder Judi. d,e ~ 9~43, que autor,!a aln~· 818, de 18 de setembre de . 4 - Ferrelt'a Martins';'; PS[>.

tltUlI' d F dacão B' 9 6 - Vtrgllio Távora - UON,eiàne - Justiça Militar - o 'Iao a.l!n .:t . . raSI 1 49.que regula a aquisi. SecretárIo - Fernando 80drlguea
- credito suplementar de Cr$ Çentr~1 -e dlslloesobre O '.leU, çãe, a perda e a reaquísícâc d~ coata.

537 930.00 em re'õrco de 'financiamento. da nacionalidade.e a perda p'ara dar parecer à emenda do
dotação do Anexo n. 28 do 1-- topo coelho - PSD- _ Presl· dos direitos. políticos. Senado ao Projeto número
üreamente da União. Lei nú· ciente. ' 1- BIJac Pinto - OÓN - ~re.8l· 1.490.C, de 195J. que dis-
mero 1.757, de 10 de dezem 2 - Bilac pinto - UDN -Relator. :l _ f:~~;élro do Barros -P5P- põe sôbre o processo deere-
bro de 1952. 3 - Oantan coelho - PTS. 'Relator~. enchimento dos cargos ini-

1 -Aureo l1e Meio - PTB - pre. 4 - Fonseca e Silva·- PSO. 3 - Croac.,. de .Opvelra - PnI. CI'.aI8 das ca'rrel'ras de vete.'B1Clent.o· 4 - l:!ugoNapoJeao - pSD.
2 ~ Lopo Ci:ll!lho -PSO _ Re:ator 5 - João D'Abreu - PSPo 5 -.Lopo ocetnc - PSO,· rinariO. qulmico,agrõnomo e
3 - Ferreira Martms - PSP. Secretário _ Alberto N. G. de Se~retárlo - JO.se Rodrl~ea de engenheIro. _c.Ivll ·do. auallr,o
4 .., Lrcurcn Leite _ UDN )/iveira. SOuza.
• - Wag-ner ESteJlta -PSD. Para dar parecer à emenda do Permanente do Ministério da
Secretário - Leda. FOnte.oelle Silva S d Agricultura.·

Para dar parecer ao Proieto - ena o ao Projeto n6mero 1 _ Getullo de Moura _ PSD ..
n. 2 466. de 1952, do Sena· 2 .233·C. de 1952. aueman- Pl·esielente. . '.
dO,Que regula a ação· popu· tem a decisão do Tribunal :l - Chagas de Ollvell'a - PTB ..

'/;tr Instituida pelo art. 141. de Contas denegatória ao a"': ~::~C:cio Corrêa _ PSD.
§ 38. da Constituição Fe- registro do têrmo de contra· fo - Oalvão de Meõelros - PSP.
deral. '. to deco~per~çâo Celebra~o ~S;ér~t~~I0.EU~~;lo~ille.s d'

entre a UM/ao e Antanro SOllta. ' ...
Brandão Cavalcanti e sua ... - •
múlher Hilda Cordeiro Bran. Para _.em!tJr parecer sobre a
dão .. denunCIa apresentadap eI. a

• . Comissão de Inquérito para
~.: tt~r C&~~o=~~~.-Relator apurar a aplicação dada ao
3 - Janduicarnelro_ .PSD. Fundo Sindical contra o Mi·
4 - Mal'lo Martms - UDN, nístro do Trabalho 'Intlu'stria5 - 1ZasconClJlos costa- PSP. ... . , .
SecretáJ'lo -' Jose Rodrigues tle e ComerCIO, .

SOuza, _ Wagnel' Estetlta - PSD
Pura dar·, pa·recer à emenda do Rnnlerl lVIazzJl!l - PSD.AntOnio' H01'áclo;-- PSD.

Senado ao Proieto número AmaUI'Y Pedrolla - PSD.
4420 B d 1954 Nelltor.Jost - PSD.• " e ,que au· Antõnlg Dlno - pso.
toma o Poder Executivo ~l Benedito Vaz - pso.
abrir, pelo Oepartamentc' Augusto PúbUo --.PSD.Nelson Monteiro - pSP
Administrativo do Serviço Newton Bello - P5D.
Público, O crédito suplemen· ~~~afl~~l.;;jl·~~ ·umr.
tar de Cr$ 2.650.000,00 em Rondon Pacneco - UDN.

- retorço do Anexo· n. 5 do LUiz Garcia - UDN,

Orçamento Geral dá União~~~I~toT;;~~~:= gg~: .
(lei n. 2.135. de 14 de de. Aal'ào stelnbl'uch - P'I'B.

b d 1953) Aureo Melo - PTB., -zem ro e. .', Cllagos Rodl'lgucs ...;. P'I'B:
1 - JoàoAgrlplllO_ m _. I:'re. UnJI'lO Machado ~. PTB. :.

111"ente . Noguell'a cla-Gama -- PTB.)", . '.Bruzzl ele Mend·onça - PRT,
a - JanaU!tl, Cl'rnelro - '. pao - - LuIz compagnoni -·PRP.

Relator. ' , Queiroz. Filho -, POO.a _Campoa VergaI - PSP.·.. PlInioLemoa _ PL.
fi, - Luthero. Varsa.- P'rB. Benjamin. Farah - PSI?;

de I - lJlIesea Lina,.. PSD Clodomlr Ml1Iet _ PSP.
8ocl'etárlo - Leda l!'ontenelle Silva, Carloll puJol. . .

Para dar parecer às emendas
, do Senado ao Projeto núme

ro 433-C, de 1950, que com
pleta o art. 31, V 'letra "n"
da Constituição Federal que
isenta de impostos os tem
plos, bens e serviços de par
tidos políticos, .lnstttutcões
de educaçâo e de assistên·
cta social. o.

1 - Odilon Bragll. - UDN - Pre·
siuente.

:I - Lopo Coelho - PSD - Relator
3 - ClOdomlI Millet - PSp,
oi - Lameira Bittencourt - PSD.
5 - Mellelollça Elra~a - PTB.
'Secretario - JQSe Rocll'lguea de

SOUZ:1.

Para dar- parecer às emp,...I-:'lS
do Senado ao Proleto núme
.ro 605· C. de 1951 que crl:l
uma estação f1e Vitil'l rItllrf\
no Município de Garanl1l1ns,
Pernamtuco.

1 - Jose Bonlfâ~lo --ÚON _ pre,
sld~[lte

I - ArtUI A"drá -PSP·.,;,· Relator
S - I\r' Plwmllo - PTB
• - Nonato Mar~ues - PSD.
.; - NapoJel'.o Fontenelle - PSO,
Secretario - JOSe. Rol1rlgucll aeSouza. ..

Para dar parecer à emenrla .
d o~ S~nado a o P r oJe t .o cPara dar parecer às emendas
n' 032·0. de 1951. que ms.tl- do Senado ao Projetonúme,
tUI no Oe;J,art~m.ento N.ac~o· ro 504·F. de 1949 Que altera

'. nal de IndustrJa e C~mcrclO. a carreira de Oficial Adml.
.~ o renlstr~ elas empres~s ex· mstrativo do Qua&lro. Suplc.

portat!c~~s .•crla~ma. 11In;a mental' do Ministério da Fa.
de conc!h~çao e luJ93'!len,o zenda e,dá outras providên.
dos drssrdros no comercIo ex· "ias

" portador, e dã outras provi· ....
'c-' ' .dências. 1 - -Jollo Oraulo - OON - preal-
:~/; 1,- Bllnc Pinto - UON - presl· dente,
'i'': dente. ,- 2 - NogueIra da Gama - PTB 7'
t::, 'I - Lourival de .'\Imelda_ 1"51" - Relator,
"'ti., - . Relator.
~:j~:. ': : ~e~~~~~fA)L~~H::ar~sc.PTB, := ~=~:I~:nB:;:~cí; ~p;so ..
:.:(,:,:. 'li . ..;. Pontes Vieira - P8D. A+,1 . Sp.cl·et~rlo - a.,eaa f'óntenelle ~i1v~ ~ - Lapo coelho - PSD.
';1 .. Reumõea - sala -Pauió de 1"I'Ull- 8ecretár!tl - JOSé .ROelrlBuce
+;,~> J tua". . ' Souza.
::'~;\·i;}':::'
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portugal Tavàre.'l - PR,
Rogê Ferl'eira - P8B.

.Secretál'io - Mario Iusim.

Para dar parecer às emen
das do Senado ao Projeto
n, 4.940-C.de 1954. que mo
difica o parágl'afo 3.' do ar-.
tiqo 17, o paráqrato único
do artigo 19. e o artigo 44
do üecreto-íel 11. 7.036. de 10
denevembro de 1944 (Re·
forma da Lei de Acidentes
cio Trabalho). .

1 - Lourival de Almt'[':!a - P8P 
Presíden te,

3 - TellórlO Cavalcanti - OON -
Relator,

3 - Jefferson de Aguiar_ P50,

4 ..:- Oliveira Brito - PSO.

S - Silvio 8an5011 _. PTB ..

Sm'etárlo JoSé Rodt1B'U~ de
souaa.

Para dar parecer às emendas
do Senado ao Projeto nú
mero 818-0, cle . 1955. Que
dispõe sõbre a. Ol'ganízngâo
Básica do Exército.

1 - Humberto Mollnaro - PTIL

2 - José Gulom~rd - rso.
3 - LUiz Tourinho - PSP.

4 - 'VI;orino Conôa - f'5D.

5 - Wa~del'ley JunJor _ (}Dl"1"

Secretário.. - Matheus octavíc M'la
-darino.

Para dar parecer à emenda do
Senado ao Projeto -número
58·0. de Hl55. que modifica
o Código deürcanízaoão Ju·
dieiária do Distrito Fpr.leral,
no concernente .ao Servlco
do Registro Civi! das Pessoas'

"aturais e dã Dutras provi·
dêncías.

1 - Amaury Pedrosa - PSD.
'2 - Arino de Ma:o~ - PSlJ.
3 - Lourival de Almeida - PSP.
4 - Rcndcn Pacheco _ llDN.
-5 - Vitol' tsster - PTB.

Secretário - José Rodrigues .de
souza.

Para dai' carecer. às emendas
doSenado ao Proletn nDl:l?'
ro 4-814-0. de 1S54. fltiC
cria cargos no Quadro Per'

.manente do r~inistér!o da
Ectucar.âo. e Culturn r.ara
atender à autonomla das Fa
culdades de Fal'm:'cL~ e
Odonto!(lf'li::l das lI11ivel·~if!a·

des da B~hia t' do Rio Ol'"r
dI' dn Sul, e dá outras provi,
dências.

1 - Armando COl'I'êa - "''lD,
2:...., Q€'orges Galvâo - P1B.

t - 1* Mil'a~lla - PSP.
~ - Lauru Cl.lIZ - UD"
ó - Vitonno Corrêa - f'SO.

Secretário' - ·Delaldo Ban:!~I!'"
Gài~ Lopes,

Para dar narecer a emenda -do
S:;r.au.o ao Prcicto n. 34''J'',~5
que conGe~;e is:m(:to de ,th
reitcs f.:ehp(\f't2.c':\o e ta-as
é.ldU2nr.ür·?s nara m:'lterirll
il"'n()l't~do nela Eslarío na
p~H"~f1~r.":'. ir.·"f\\~"""'';'''!i" d~
S:,~(~I~~ &" eia.. Lin~ita~a.

I - Auausto Púb110 _ P3n,

2 -B'onj~m!n Fa~~h ~ P:'P,·

3 - C!lab~uld B.s.cnia _ P.'D.

4 ---" Gcorge~ Glj!Yà~-. PTB.

5. - O~il0lJ Braga _ UDN,

Sec~·t3;,àrio - ~_Jc:~é R:ld.ri.3t1~S· cre
SOUZA.

COMISSÕES DE INQUÉRITO
5 - O"lOnslr ~ort"8 - P'T'S.
ti - [o"ri'a~ E~""la - UUN,
g - f'u'o,an NelI) - P:;D.
9 -Jettel'son ae Aguiar - PSD

lU - Ma~aJnaes plnto- 110N
11 - Maurlt'lO ae Allaraop - ~\SO.

Se~l'eta.no - MlgUC~' ae venoa
cintra, -Para investigar as causas de- "

termmantes elas condlcnl!S
precartas do anroveit;lmento
econõmrce do Vale do RIO
Turraeu,

'E,~OLOCAO N° 15, DE 28·4-55)
. ,prazo ~ll' ~-1·57'

1 - AntonIo Dlno - PSO - Prel!.
oenr.e

2 - M.l' CO! parent e- UDN -- ne.
lRtCu,

~ - Cid C:;,rvalho -' PSD,
~ - Jj,as LIIlS - UON.
3 - Oaorlel 8cl'mes - PTB,
tl - Manoel llill'OUCR _ PTS.
., - Mlltún Bl'andão --' PSP,
11 - MOl·p.lra da Rocha.:.. PR:

SecretáriO - Jose Roclr1ll"uetl .de
Souza. .

Para examiMr alegis'..··'
'sôbre socleClaCles mlltt,~s de
seauros gerais e aflurar as
razões de tnterven~âo do Mi
nistériO do Trabalho. Indús
tria e r.omércin na ECllIitatl.
va Sociedade Mútua de Se·
quros Gerais. -

IRESOLlJCAo. N· 18, DE 3·5-36) .
. l?ra!o ate 9-7-b61

1 - AIIIIZlO AlVes - CUl\1,
~ - Damooa vergal _ PSP,
3 .... L~melra8lt,tencQurt - faD.
4 -ponfes VieIra .... ·PSO, '
6 - SIlVIO Sanson - P1'B.
S~cretàrlo - JOSé Roarliuee dI

souza.

Comissâopara investigar a Le
gltlmldade dos f.itulos ne
PrO~lI'ledade dos Morrose!1"
que 'se acham 1"..t~I"·'''~ :\8
"Favelas" do Distrito Fe·
deral.

. RESOLOCAO N° 9, DE 12~4-531
,Prazo atl' 14-4.561

1 - Carooso de M~.neze8 - PiSO -
PI'eSldent,e. .

. 2 - Nlta costa - PTB - Vlce-Pl'e.
Sldenle

3 - Gl.'Orges GaJvAo - PTB, - ne·
Iutnr

" - Armas de Matos- PSO.
ó - Chagas ~'1'ellas - 1':51', .
6 - OUllhei'rnmo de ohvell's - PSD
1 - L.~nlaa$ cardouo - ·pore,
S - MarC(l! parente - OUN,
9 - Ratael correIa - UUN

10 - renorlo cavalcanti - aos,
11- \VIIIV Fronucn - PSD

5ecretll.rlo - Delaldo B tApes,

Para apurai' a aplicação dada
ao Fundo Sindical~ . .

(RESOLUCAON" 6: DE 31·3-65)
'Prazo Alp 3Hi'~61

1 .., Cunl1a MaCl1aUO - PSO - PI'e.
,.slaente.

2 - Ellas Adslme' .-PTB,
3 ..;; Deodoro. rle 'Menconça - PSP.
4 -Jose aClUlfaclo- CUN,
r. - LoureIro JUnIor - PRP,
Seeretárlo - allCa ele A55U\ a.epu,

!)llcano,. " .

Para apurar~ausas deter.
- . mmantes da dimlnulçâo do

vOlume d'água do Rio ParaI'
ba e estudar a reQularilacão
do seu curso desde a forma·
çãQ... até a foz..

IRESOLUÇAO N,. 7, DE 29+55)

(Prazo até'12'lO-r.8>

Para investigar a-situação da·
'Economia Tritícula Nacional

Para investigar a exploracão
do Petrtlleo no'8rasile a SF'
tuaçaoda Petrobras S. A.

lRESOL.UOAO. N· 1. DE 19·2-e5)
(Prazo ate 17-9-f)lh .

1 - Croaev de oUvelr.'" PTB -
presldellte, I

2 - L.U1Z Garcia - I10N - ReLator
:I - Aogunr l:Iastos. - PTB.
" - Armando Falcào - I'SD.
$ - Bllae Plllto- UDN.
fi - DaIlODertO sales -PsD,
'1 .;,. Oaorler passos - [JUN.
8 .., JoseOulomard - PISD,
9 ..;. tApo Coelho - PSD,

10 - Mont·elro de aal'l'os - PSP,
11 - 5erltlo MaliAlllj\e~ - PTl:I.

SeCl'eLarlO - OUCR ele A5411 l-tepU'
~canQ. '

Para apurar às Irreoularidades Para Investigar a aplicação da
verificadas na CEXIM do SUbvenção concedida pela

.Ceará. Un'ãoà Pana,r do BrasilSo'
fRESOL.OCAO N. ~62, DE 1954.1 cledade Anônima.

1 - üUlIherme MACllsdo - Ot)1\I - lRESOLOCAd l\1" 6, DE 23"3.~5~
. Presldenre. . 'Prozo ale, JU-6-flf),

2 -Tarao outra- PSO .,. Relator .1 -Armanao FIl.lCao _ PSD _
3 - Ellmerll10 Arruda· - PSP, Pl'eSlaente.
4- Mendonça araga - Pl'B. "2 _ C&lllar I'l'leto -PTB _ Relator
6 - Salurntno 61'aga - PSO d a _ .AOanll Hal'l'eto - UUN:
SeCrE'tárlo - Al~.erto N. G. e ,_ 8arcelaa ~'elO .:.. PSIJ, .

Ollvem,.· . 5 _ CarJOI AJllUquerque - PR•.
6- Carlos IAceraa - CUN.
7 - Nelva Moreira - PSP,
'Secre,al'lo - MarIo Luslm.

Para averiguar denOncfas .da
. Imprensa . sõbre irregularI-

dades no SAPS:· ..
IRESOLUCAO N," 18, ml 7·8-55)

IPrazo at629·9-~8) , .4

. 1 ... Deodol'o"de Mendonça ";;P8P;:'
2 - OuUhermlno·de ollvelra.'-· f$D..·~
3 ... JoaUé de Castro ~. PT~.,. ,," ,::',;:

. :........ -r:',,,.~,,.>"

~'~ .
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Para efetuar amplas investiga
ções no Mercado de Seguros, .
indicando as causas e os res
ponsâveis pelo movimento
contra SUa nacionalizacão e
.pela implantação do Mono·
pólio de SegUl'os no nríncipal
estabelecimento de crédito
do País. '

(RESOLUÇAO N,·64, DE 25+5Q).

1. - Abg:uar BIt'stos- PTB ..
2 - Armando Falcão - PSD.

3 - Al'naldoCel'deira - PSF.\
4- Frota Aguiar - UDN. r

5...,. José Bonlfá~io - UDN•.

6 .... Otaei11o Negl'áo de Lima - PSO.

7 -FerE'lra daSllva - PSD.

CO~r.SSõES .MISTAS
Para dar parecer sôbre O PI'~

leto de IniCiativa do Poder,
Executi!lo que dispõe sabre
'ti reforma geral do sistema'
'administrativo'. ,da União.·

1 - Alonso AMnos - OON. '
2 - Arnaldo Çerdelra _ PSP.

3 - Batista. Ramoa - PTB.:
4 -'- BLlaç PInto _. ODN; .

5 ...; Gustavo Capanema _ E'SO.

6 - Hor6cLo l;áfer - PSD.
'l -;LOPO coelho - PSD. .

Para proceder à r.evisão (Ia
(;OnSollaaçao das- leiS, .dO .
Trabalho.

1 - Amo 5teinbruch ~ PTi
2.- Ernan) 5alyl'0 ~ DON.

a - Jeffersun Aguiar - PSl?
• - Llcurso LeIte - t1DN•..

i _. Lour1,val de .~eldi ~:'p~~•.
• - MoIury Fernandes - ~SD.·

7 - Raimundo ele Brito _ PR.
8 -,;Sllvfo aarison ... PTB.
9 - TllrllO Dutra '_"fom. .-- "-
Para elaborar Projeto de Lei di

Reforma ,Agrâria.· .
1 - COlomoo:"de Souza _ PSP.
2 - Dilnm lit car.vall1G - Plt.
3 - lrUl Mellll0er~- auto!.
•. - JUll3ll ttanleO$e '- p'ra

. ~ - Nestor· DUarte ~ PSD.
8 - Va~o- 1'50. , .

Para apurar 'as Irregularidades
porventura verificadas antes.
no ato e após o concurso· no
ensino industrial do Ministé·
rio da Educação e Cultura
realizado em 1955:

Para investigarsôbre as agres
sões sofridas .por Deputados .
Resolução n, 67, de8·6~5a

RESOLUQAO N•• 67, DE 8-6-5& I

1 - Coelllo de Souza ..... E'L. \
2 - Gullhel'mlno de 01LveLr~ - PSD.
3 - José Jotlly _ P5D. .

• - Lamelra Blttencow·t - PSD. '

CRESOLOQAON.o lI. 'DE. ."'-56) i-Lourival de AlmeIda - PSP.,.

<Prazo até 14-1-561 CI - Mendonça Bra~i, - PTa.'

1 _ Ad11lo Viana _ PreSideat!., 'I - Newton Belo - PSD.
8,- Odllan Braga' - .uDN.2 - NOllato Marque. - Relator.

a _ Lauro. Cruz. 1- Raimundo de BrltD '-o Pit..
sec:retário _ Alberto N. Q. de OU- 10 -segadO/l IVana. - p'TB. '.

v<tlra.. , . 11 - Sealõmundo Andrade _ UDN.:
Reuniões - satã· ·paulo de l<iron- Secretã1'lo - José Rodrllluea di

tio". so~. .

Para- apurar deni:mcias, cóÍ1U·
das no fornal "Tribuna da
Imprensa" de 23:12·55,

.contra o Sr. Arl Pitombo.

Para' proceder a investigações P , . I'd d ." ." ,. ara apurar Irr~gu an a es
sobre 0. problema de ener- no uso de....divisas adquiridas

gia atômica· no .Brasil , nos Leilões ,Especiais da ta-
. voura·

IRESOI.UÇAO N,' 49, 'OE tO·t·Sll)
•Prazo ate lll-6'5$), 1.. - Ouilltermino oliveira .:- PSO.

2 - lr1sMelnberg - OON•.
3 - JOsé Alvea - PTB.
4 ..,. Miguel Leuzzi, - PTN.
.6 - PláclQO Rocha - PBl:'.

~cretàrlo,_:- Jose paUlO Silva.

1 - oabnei pali60a - trDN - Pre.
1lI0ente.. .

2 -.MinO de Matos - PSD - "Ice
E'!·llSlaente ..

3 - D~golle1'to sa'les - ~SD - Re-
Jator •.

4 - ColOmoo de SOUZ3- PsP. Para investigar aS'importações
5 - Marcos parente - trONo ilegais' de aparetbosde tele'
ô-Frota Morelra_ ,pTB. visão Jlo pais. .
7 - Armriodo E'áleão - PSD. CRESOLtlÇAo N0 63. DE' 15~5'S5)

Secretário - Hugo de AgUiar toe'/Y .1 .- Sales Filho - prealdellre - PSO,
ReunJlkà -·segunela.s e qllLUta:á. 2 - Castro Pinto - Relator -. t1DN

teira.s. Da ,sala • RégoBllrros.... . '3":'" Reitor Filho - PTS.

, - Ferreira Martins - ·"PSP.
5- Newton .seUo '- l?SD. .

. &e<:retá:lo -lIr111tbeUl octavio ~a.n.
darlno; .

Para Investigar as causas reaiSj para, estudar pr,Oblemas, de tu-
e indicar os remédiôs para rismo e propor.rrtedidasfegis.

de combate ao encarecimento [ativas referentes a essa in-
do custo de vida. dústria.

(RESOLUÇãO N0 47, DE 16-12·53) (RESOLUÇãO N,o 57, DE 4-4-56l
(Pra~o até '-U-S6) (Prazo até 6·1O-Sa)

1 - OtàVIO Mangabell'a -E'L - 'Colombo ele souza- PSP -
P~eSlOente. Presidente.

2 -' EmltiO carlos - P'TN - Vice· Ostoja Ro"usk! UDN _ V'ce.PreSIOente, .. - . •
3 - Aurélio Viana _ PSB _ Re. Prealdente.
. . Iator Geral. OurgeL do Amaral - E'R ~ ae-
, _ Carlos Pinto - PSD. latorGeral.
5 _ Cunha Bastàa _ UDN. Alberto. Torres - UDN. ___

6 _ Dagaberlo Salles _ E'SO. BasLLlo Machado Neto- PSD.

7 - HeItor FilhO _ P'I'B. Ntta, Costa - PTB..
8 - Joao Agripino _ ODN. YUk!sh1gue Tamura ~.PSD.

a _ ~lanoe1 Novaes-, -PRo seeretl\!"Lo - Leda f'ontent>Ue Silva
I Re\l.lllôes - sela ·Paulo de Fron·

_Secretário - Fernando fto\Sr.gUe4 tln" legundal-felras AO 14 3ll' boras
da C~ta. " • - •

ReutUOes - Quarlllo5-felr3a, 'àI' 1f
noras. .-Para examinar a situação ad·

" mlnlstrattva do Terntorra do
· RIO Branco.

. <RESOI,UÇAO N,· 39; DE 27·8·5~)

<Prazo ate- 21-7-56.
1- LaDlelra· Bltten~ourt - ,P5D 

PrellClente
I - Juao Macllaaa - PTB~ Re·

lator
• - Manil BlIrretG'_ mlN. <RB:SOLtJQAO N,' n. DI!: 1-2-56)
Secretario - H-UCo ele AiUlar Lev" . 1 _ J:rnani satyro _ ODN.

Para apurar os graves tatos de 2 - J06ue de castro - P'l'B.
discriminação de que es!ãoa - Lounvalde' Almeida - PSP.
sendo vitImas os nordestInos ,..;. MedrllOl Neto _ PSI).

Que emIgram para, (). Sul do ~retirlo - J_ ROdrl,ue. de
Pais. ,SOU&&.

ffiESOLUCAO N' 40, DF. t1-10·.í5'
,Prazo ,ate 28-6·561

1 - AirtoD.'I'eléa - PSO.
~ - Aureo Melo - nB.
S-· COIOmtlO ae SoUZ'a -, PSP.

,- Manuel Novaea- PR.
i - Mfál!ll'os Nelo - PSD.'

• - Oliear CorreIa -ODN.
6~retar!o - paulo ~aeatraJl1.·

... - Selxu Dórla - UDN.
6- Teixeira Guell'os - P8D.

ik'Cretár1o - JOSl RoClJ:I~Ut8
, 50llZil.

Para apurar a vérdadelra, Si·

tuaçãe de fatG e de direito
em· quese encontra o arca·
'bouço d~s "Emprêsas Inc~r·

poradas "ao Palrimô.nioda
Unrâo", com referência à
proletada -translõrmação de
todo seu patrimônio em So

cledade Anônima. Para 'apurar trregularilSades
(ltESOL uçAo·r;· 41. DE 21.io·551 ". Ocorridasiio' ServlçD' de'~s-

sístêflc~a, ·a Menor.es•.SUGar-(Prazo lIté 21·7·56) 'd 'M .lOàdo ao IOlsterlo'da'lus- Para apurar as 'denuncias con.
1 - Pcirtu~al.lal'area - fIR - Pte· .hça e Negoclos Interiores. .tra as administrações dos

Slàpnte. . laF.sOI..UCAO N.• 53. DE 33-3~591 Institutos e·,Caixas da Prevj.
,- Georgu G31vào - PTB - Uc- Ipra~ ,até t-'Hi6) , . dênciaSocial.

~~ '.'

I -RalmunQo p.aaUha. -: ODN -' .(D""""LfTCAo' .N. 65 ...... 6-6-"6), ;.. SIloS f'Ortes - PSO. prealllente .... ~ .., .• 1 ..- ,.

.
• __ Renato Archer _ PS.D. 2 - Meáelrlll>. Neto - ·P5D - Vice- 1 - AAlI'â.G 5tembruch - 'PTB.

Presláente . ' ,- :I -,Adahll Barreta -ODlIi,
I 7 Ieoorlo vavaican\l - lJD~. 3 -R!lQe~ serardo - PTB- ae- 3 - Ohagllj Freltas- fISP.
I 1/ lator. ' , . • '" 4 - COstllRoc1rl~es' _. PSP. :
,-ago - PSli'. . t. - Mrllo Stelnorucb -P"l'B-' :"5.,.. ,I..lUs Francl.l;co _ UDN.
~creta.rllt .Ill5é RI:ldrlgues de ,- Oampq6VergaJ - PSP;" 'i -SlIvlo Sanson - paD.

8, - Pedro Bras. - Pal;). '. 'l' -, Tarso Dutra. , '
6Juz,," ., ... ,prlJl~ClesE'(LanE:a - UDN.· ,:SecretlÍrl~ _ Ernesto de Assis.

'Para investigar as relações' ha-
• vIdas e existentes' entre a

Emprêsa CurnLtda, eo Go·
vêrne da União.

í ffiESOLUÇAO ,N,. S2, DE4.a·~'i)
(prazo' ate 9-11-56) ,

,: 1 - Lameira Bittencourt _ PSD -
, l'resloellte.·

2 - Geor~eli Gaivão - PTa - ae·
~,:. Iator, (

I - Nelva Moreira - PSP.'

• - Newton selo '- PSll.
6 - Ostaja RogU5kl - UDN.

secretário .... Alberto a. N. ele 011·
"eu-a.
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ATAS'DAS COMISSOES

De Finanças
Se.~si!o em 27 de abl'1l 'doe 1956
DEPOI~NTO no '3&. LOCAS

LOPES
1.' (2) Parte

Presidência do -'Sr• . Cesal' Prieto
Secretário: Mál'lo lusim

Taqulgl'afD: Consuelo Coelho Aires
de Sousa

AUldllal': R~ber'lRl Batlstll de Jesus
O SR. CESAR PRIETO, Presidên

fe -Havendo' número legal, esta
abel'ta a. sessão,

I Somos obrigados a esta atitude, dt

r
eXigir dados eompletoste planejamen
to detalhado, não só porque Isso re-

Mlnlatérlo da. Educação l! Cultur!1, o I de, preliminarmente, manifestar mi-I p'l'e~enta a ~egu~'ança ue melhor apli
(l,l'édtto e~cial de 01'$ 500.000,00 n1}a satisfação em cçmparecer a es- i caçao dos l~UJSOS do. B,anco. como
em fwvor dII E)!cola Gnlotulta d'e til comíssão, paro. esclarecer todos os . também porque sentlm<Js, qu.e t'OS
Alfabetização Cham\>anhat, o' qual foI aspectos julgados necessários, relati_lcompete uu:a ~~pol·tante nussao eu~'
aprovado. Com a palavra o Senhor vamente à atividade do Banco e es- c~tlva., AliaS, este aspecto de missao
LaW'lD Cl'uz leu umreque1'imento peclalmente, às jU~~lflctai"'llS 'e 'mo- IeaucatlYn. .elo ísanco e ela, mais ah~
sol.cltando audiência ao Ministério tívos pelos quais a administração e l~po;'tancla. O Banco nao Jaz tl
da. Educação e Cultura sôbre o Pro- o oovemo consideram essenc'al a nancíamentos a determinado lnul
íeto número 1. 281, de 1956, que con- prorrogação dos recursos captados víduo, apenas por ele possa ap~oeseI1.
cede uma subvenção ao Atlético ciu- para o Banco, nos têrrncs do Projete tar uma massa de garantlas suríc.cn
be Goianense o qual foi aprovado. de lei em discussão, nesta comlssâo , tes. Faz a .empl'e:encamentos que se
O senhor Campc6 Vergal, pela 01'- E' com prazer que declaro termos jan; auto-ünancíavcis, e bem es.l.l·
dern, sollcitou a Inclusão na Ordem canseguído formar. felizmente 110 dados,
do Dia. ela próxima reunião, do pro- Banco de Desenvolvímen-o Eco~õmi- Est/: aspecto ,está sendo _um dos
íeto número 499, de 1955, que pro" co. uma equipe o de grande valor Que elementos mais ínteressances pa,'," "
move para. a séríe Imediata o aluno luta de forma altamente satlsl"a'tóna Iccucaçao ao" empresar.os braSlleil'o••
do CU1'So Mêd.o que haja sidore- para a criação, n1 BrDsH, de urna en- 10 ll'luustrlal que consegue i.nane.a
provado em uma disciplina contínu- tldade de eievado padrão moral e mentes, \lfJ Banco Nac.cnal de ;.;e.
ando, na série seguinte na depeno técnico, capaz de orientar alguns das senvolvírn.ntr, EC{lrJom:c{) tem que
dência desta matéria. C;1m a. pala- mais ln~p)rtan:cs aspectos dos ínves- demonstrar l'lW11 estagio de organ,..,,·
vra o Senhor LaUl'O 'cruz., leu seu tímetos, no Pa.1s.· çii.a bastante alto, ,
parecer favorável a emenda 'aprese:1- Assisti .aos debates, por ocasiâo da . Esta e uma "Liêu:1e. bastante serne
tada emplenãrlo<2a, discussão) P!!o convocaeao do DI', Roberto. Campos Ihante a pCS1Ç,lO auccac,a p,.o J::an',G
Deputado Campos Vel';1aI. Em ois- e. síncerarnente, convenci-me de Nll~ Jnternacícnal, nas suas n,,~ociaç()c~,
cussão e votação foi omej;mo apro- multo POUC-:l nodería aduzir aos arau- O Banco lr.,~mac:o:jlll tem vno run
vado, 'Nada ma.s havendo a tratar mentes que êl~ trouxe a psta Casa~ c, 0..0' a gl'llr,ue preccupaç..o uussiouu
foi encerrada a reunião, E, para d·e forma al~uma, poderia acresceu- na ele educar os pu..ses s~u"ésem\Jl.
constar, eu, BranCa POrtlnho, Secre- taf algo com a mesma el<Rtid'o e \',QOIi e plalleja~' seu.;; illve"tiJ,lent-üs.
~árja, lavrei a presente ata, qUe .:ie- brilho, demonstrildos IJelo Dl'. Cam- Faz. uma s/:rie de eXig~l1c:as, Q'l~,
pois de lida e Rprc'vada será assl- pos, perante esta comissão, ~nnal, n~o sao mais cio que ..s ll~-
nada pel~ Senhor Presidente, Infelizmente, nb pud, comparecer, cessál'las a abriga!' o futuro 'uutu....•

msmIBUI.çAO mas fui Informado. também, de ílUe, 1'10 a um exame ele consclêncla s"gu·
os debates sL!.cessivns com o Dl'. Cly- 1'0 110 que se retere ao equllib"',... e

Em 20 de junho de 1956 con Palva e Dl', Sant,au forar.1 bns_lsn.nidade .dos seus investimentos, !oSto
tantes esclarecedores, oU1nto a vários; e, pa;:a que o mutu1ÍJ';O es'.ude SUI.-

Projeto n.·, 1.439-56 -Conceôe a asnect'os realment.o releV?ntPR I'1'lS cientemelltebem o seu "mjJl'een·ji.
lnclusâo da Facultlade de Farmácia e problemas ql1e oeorrem no Banc, N~.' mento, para que não v.,nha a CUUS.
OdontolDR'!a do Estado do R.o de clnnal dD Desenvolvimento Econb- tltul!' Ull'la a~mtura. EiPil';to semtl
Janeiro entre 05 estabelpclmenUls s\lb- mico, . •. lhante .a. êst~ que pl""donllna no ~all
venclonac:iOS pelo OovêrnD Federal. As referidas exposlc;oes vieram, eg-! C'O Intel'nacional, temQS .pIUCUn,QIt
- Autor: paeler Ex~cutlvo (Mensa· tou certo, reforçar os al'~ument.os, já I Implantá-lo no ·Banco lIiaCi{J:lalCí.1
!fem n. ~2-511) - Rielator: Campos d? COllh-:'ci;nen'odesta ç!lsa, sll~re a 'I DesenvolVimento ECDnômlCO,
Vergal - Revisor: Perllo TeiXeira. c ·nvenlênc.a de pxtel'l:<ao d~ .P1'aZO Constitui en'·retlLl'lto um p"oblcl\la

Projeto n,· 1.438-56- tnst!tut1:~ ele vlo-êncla do adicionaI. 'dD Impôstode SOlução'difi~il, a flxaçao de r.or
1OrM\.OS d.e cultura de Cr$ \.500,000,00 de renda, Assim. acredito não .<e1a Ima.5 de e~tudoque t"m b,da j)NCl.4''l
cada prEI'l~, lIara reccn~clm8ntoI fundamentalmente . necessário qual- da ·atrllvé~ de Ull'la jurllfPl'U'j.1'l~I~

do valor do conjunto de o·1)ra. de es- qU~r esclarecimento novo, Todavia que se desenvolve 110 l:lanc "z; W
~rltor brasileiro vlv,a, Aut·or: Oliveira l>.s-tou disposto a COlab)rar ll'1 sem'do ê.mbltD do gl'ande nive' te ~ l~ ~
Franco - Relator: Lauro cruz - de dissloar quaisquer d,ivlõo~ Que gl'ande dedicação do C01:PO ~~ eco_
~e-vlror: Coelho de Souza,. ainda 1>erdurem no eS1)lrl·tQ dos !lus- nomlBtaa e ellll:enhell'o" Espel'nnlOlr

Projeto n, .2,991-A-53 .,..- Modifica tres senhores Dp1)ut~do~. que dent"::J de· muito '''tempo pas
o art. 5.' da Lei n. 775, d.e6 de O Bllnco NacIonal elo nesenvolvl- samos ap;esentar um docum'j;to que
aF:6sto de 1949, que dispõe s/lbre o mento Econômico é uma or..anlzação á . '. 1 cI ABC 'd'" : , . '
l!nslno de ehtermagem no pais e da relatlvament, n'vll ",1'1'0 n~"9 ",o._!ler umIL espec e .e, o lIlU1.Ua.
outras providências Com emenda de mo() Que.está- criando tOda um~ t rio futuro, Isto é, uma gula pelo Gual
PlenArlo. Autor: Novelll Jun:or _ tura ele .planejamento e edmll1'~t~~: êle .~e. possa pl'epa.r::.r pal'a olltcl' (J

Relator: Lauro Cruz _ Revisor: Por- c§.o, num. setor oue vlnÍJa sendo to- apolO !in~llc"lro do Ban~o NaCiO!I")
tu!!al Tavares. talmente desCl1rado nl'l Brasil, O f'. de D~en~.olvimento ,E.conom;co Nf'18

Pl'o,letD n,. 1,345-511 _ Altera dls- nanclament" de lnvestlmento Indus- se defmil'ao 05 C,l'ltéTlOS s~tet1Vas \la
ncsiçl\es da Lei n. 1. 295, . de 27 de trlal, a longo nraz:>, e de setores b!\- esquemas de ar>r.sentaç.ão ~~ pro.te
clezembro de 1950, que estabeleCe 1101'- slcos, exl~e tiJda .uma formulac;ão de tos, esquemas .de colltl'ole ce gastol
ma~ pllrll.O re~lstro de dinlomas pelos nlanejamentas, em O\lO a exnprlê"c'a e caixa, etc. ,
pstabeleclmento~ de el1slno, C'm dos anOfJ de vida do Banco' lem aielD Qnanto a es~a~ atividades do Bil;~.
emenõa de Plenár'o, Autor:. Comissão multo frutitera, co, na sua jllt.mlda(Il;, presto um Il~.
r\eEdllcaclio e Cultura _ Relator: O Ban()o Nacional do Desenvolvi- POlmentOque,~em gl'ande parte. J1ut
taurD Cruz, mento Econllm;c, 'o," ,,01 ••''"" -0_" me atin9;\!, pO,Que. s6 há Plll\OO tem-

fracos, e será fatalmente criticado em· po DCUPO sita Presidência; rundamm
várJos setores, Um dos mals torie-' ta.lmcnte, atinge os meus a''lLeces.o,!
motivos de crltlc:'\ a., B~",co I'esid~ res.
na Incapacidade ntle tem de atender ? Ban(Oo Nacional de De!ellVoivi
a t.odos os pedidos QUe vi)o àS suas m.nto Econômico está se· .o~!\anclo
portas, A massa crescente ~O In'p- uma das Ol·g·"nlzações malS SerJllS e
rêsse por Investimentos a médio e a mais calJ~ze.s que se cri:'lramknl! B..a·
IDngD prazo, conf)rme 'os vem reaU- sil, nos ultlmos anos, Tem e.onse~'I1l
zandn o Banco, está se tornando re- do manter-I;e em .nivel elo mais alto
almen'e lml>resslonante A~~im' a conceito moral, no trato d"s ol'o·ble
grande razão' de critica que há sem- mas Que lhe são afetos~ E:stâ desrn
",'e con"ra êle. consl~t~ em nih po- volvendo conslderâvel ca)Jacldade dI
rler atender. em tempo rálJ'do a julgaClent.o do~ pl'ojetos que lhe .,ao
todos os apêlosQue lhe são dIrigIdos, apresentados, Está se '1l'm:<ndo par~

TodavIa, torno esclarecer que este ser E' permanecer- um gra,l'de instl'u
,. um dos pont'Js sôbre aoS QuaIs te- ment.o de desH,volviment,) econõmi
mns ~eposl"ado nossa maIor at.ençA'o, ~ do Pais, bem COlllO d,~. reed!ICa-

O Banco é Obl'i~3do, semnre, ando. çao pal'a desenvolvimento econÔlUleO
tal' crltél'ios 1)rlorltát'ios e ~eletlvos ordenado e sadiD.
,.,ara escolha dos proletos e conclüsi\~ Esta, a. ntplda exposlçlo 'lue dese
de flna.n'ciamentos, ll:ste é um dosl..·va fazer, Inlclalment~. a fim de
s~tore.~ em qlle êle encont1"R m~l're. t.ransmiti! Imprell!:fres que, como já
ri ficuldados, js~o é, na forl;la~ão e diMe, referem~se menos a nümqutl
filcaç1!o de crttérios .. que pr.rmitam aOI! mrus antecessol'es.
tornnr lmoessorJ a seieção das. mu- QU~o também, agritd>'cer twa
tUárlos. No futuro noderá s~frercrí- Ol'o~'tlln'darle de vir depOr TlCl'ante a.
ticas, par ter, atendIdo R ê8te, e nAo Comiss!io de, Finanças, e manifoP.star
:qUele pro 1e·o semell1ante, Dal, o' anSr. P1'cs!dente minha disoos'não
..rande esfOrço, oue se processa. na dI! p!'estat osesclarE'r.lmelll.olo QUe fo
Banco, pela análk, econômica d,! ram lUl~nd(1fJnecessârlospelo.'liIUl."
"rojetos de lnve.~t1mentos !'oma,~ erl· trPIl !'l°tlh<lres Pelll1t:td08: :
~icados. pelos mutuárIos, de r~rmos O SR, CESAR PRrE:T'O ':'P~l.
t'xce8Slvamentp. pxj('lnte,~ 1'l!1' 'ppr~11n- dent" - F·~~ M~ ...,rl....~<rC's P.'.~9.."
q~~ d~~eal~ils~~~~OII e n08l:.l1tudos ~"ll!ll"°Tlt.(1, (1"1 F'\', D,.,[,1'I\">,' Lo"'.l\

B. S.' te coloca l dlspoalç!o ··dGI

~olt1issões Permanentes
, De Educação eCultura
'ATA DA a," REUNlIAOORDINARIA
~z.A.OiA EM 20 DE JUNllO DE
.' ,1956
I, Aos vinte dias do mês de .junho
de mU novecentos e clnquente, e seis,
às dezesseis noras, na sala ..Carlos
!I?Il:lI;Oto FilM", presente os senha
res Memzes Pimentel, presidente 
PortuZal Tavares, Vice-Presidente 
Law'o Cruz - Pio Guerra .,..- Campos
Vergal -'- Menotti dei Píechía 
F1l'man Neto - Coeilio de SOUZll
- Nestor Jost - Nita Costa e João
Menezes, Deixaram Ih comparecer
os Senhores Frota More!ra - L.ns
Cavalcante - Pachew Chaves 
Oceano Cal'leial - Pel'llo Teixeira 
1lacl1' Lima e' Deodoro de Mel'ldonça,
1"01 lida. lltlJIIOVll.da.· e aSlInaaa a
ata da. reunião anterior, com a. pa
lavra o Senhor Menott. del PicChUl,
leu as emendas apresentadas ao Pro
jeto n, .23. ~ 1955, que abre, no
Ministério da Educação e Cultura, o
especial de Cr$ ~OO,000,00 para co
brir as despesas com a Terlleira se_o
mana..Naclonal Monteiro Lobato,. em
Taubaté, Estado ele São paulo, em
abl'l1 do COl'l'ente ano, Oantinuanelo
ao dlscusaão•.. o senho~' Lam'o Cruz,
leu também a emenda. llpl'esentadll
ao Artigo 1.·, que d,z:' "onde se lê"

"Terceira Semana Naclc.nal Mon
tell'" IJolnto"• leia-se: ..Quarta Se
mana.· "Naclonal M,ontelro Lobato" ,
Em votação fOI o projeto apl'Ovado
COm a emenda d.o Senhor LaUl'o CrUz,
:Em segwC:n. o senhor Ooelho de
Souza. leu seu pfU'ecer fa.vorável ao
projeto número 1.170, de 1956, que
autoriza o PO<!er Executivo .11. abrir,
!pelo M.nlstérlo da Educação e Cul
tura. o crédito espeélal de Cr$ ,",
3,000.,000.00, para auxiliara conclu
.são da cripta. do Mônumento Na
cional ao ImIgrante e instalação CIo
:respectivo Museu àlelmigração, o
qual foi aproVado, Com. a pala.vrll
o senhor Flrman Neto leu o Substi
tutivo lLpJ'll6entadoO ao Pl'ojeto nu
mel'O 2.geO, cl.& .19053, que "InstitUl o
lnterca.mblo UniVErsitário Interellta.
dual. EIn d.lscussão e votaçâo foi o
mesmo apNV&(!D, C{Jntlnuando com
a palavra. o senhor Flrman Neto leu
Ileu parecer contrário aO Projeto nu
m·ero l,lil7, de 1951., que "COnsll1el'a
de utilidade pÚblica o Centro EStu
dantil Cearen.se, com oSéde em For
taleza, EBtlldo dD Ceará. Em dis
cussão e votação foi o parecer apro
va:do, Em aeguJ:l1\ o Senhor Presl
dente deu Il. palnvra a Senhi'. 011.111
]XIs vergal que leu seu parecer fa
vorlÍvel ao J:>rojeto n, 5,010, de 1955,
que mOdifica a. Lei número 2.200, de
12 de abril de 1954, que cu" em
Dlamant1.na, Estado de Minas Gerais,
o Museu de Diamante c a Biblioteca
AntômD TO)ll-es e dá outras provi
dências, Em disCU5Sdo· e vota~â.o fo;
aprovado o pareci!l' ccm a emenda
apresentada pela.' Comlssão 4~ Con..
tltuJçiio e Justiça, Com a. palavra
o Senhol' Fh'man N·eto leu seu pa
recer contl'll,1'io no Pro.leto número
2,349, de 1952, que de.clara de uti
lidade pública o "Recreativo Tên.s
Clube"com séde em NoVo Horizonte
Estad.o de l;ão Paulo, Ein discussão
e votação foi o mesmo aprovado,
Coro tlnuando com a ))alavra. o Senhor
F'irman Neto leu seu patel)er con-' Temos a satisfação de contar CoQm
tr~rlo . ao Projeto ". n.llmero 996, de a presença do SI'. DI'. LucM Lopes,
1951. que autoriza D Poder Executiv(1 Presidente do() B~nco·. Nacional do
n. aforar ~o Mactureira Toên.s ClUbe Desenvolvimento Econômico, Que, a
o Imóvel situado na Estrada Ma- requerimento d) Deputado Bat!sta
rechal Rangel número 227, no 1>ls- :Ehmos. vem p1'estar esclllreclment<lS
trlto F'edCl'al, o qual foi aprova10, r,ôbre o Projeto n.o 442-55; que prorro
Leu ainda, o se.nhor Firmas Neto seu !!'a a vigência das medidas de ordem
parecer contl'árlo aD Projeto nÚmel'D flnancelra, relacionadas com o Banco
2,086,· de 1952, que autoriza o Q<Jo aludido, .
vêrno ll'ederal a ceder o terrenCl 'in cons"lto aO Dl' . Lucas Lopes se
Estracla de Ferro Leopoldlna para deseja fazer, inicialmente, uma expo
uma praça de' e&por~es, o qual 'fOI siçAo sObre a matéria, ou se, desde
aprovado, Em segu.da o Senhor pio lagD, aceita as Intel'oelaç6.es doS
Ouerra leu seu pal'coer, termlnand<l' membros da Com!.sllAo de Finanças,
por um SubstitutlvD aO Pro,jeto nn1- O, Sr, Lucas LDpes - ar, Presl
mero 1,389, do 1&56, que ~bre, pelo dente. $'5. DeputadOll,. eu gostarlllo
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aemll,<;s daCol11is.,ãú de Flnllllças,' caso Neste setor, estarernos vprcparu- "Banco focallza.r o problema, reunir gotam êsses recursos. N~o fôosem
~l'A qua ..·.quzl' pe:·:.lInL.l~ que 111~ de,: d~s par. i:x.';·ccr Influ5ncl3 decisiva. Iuma eqllipe de trabalho e tentar uutrM fontes que têm oeorrído, e o
_Jalll d.l';:::il'. 1 Não creio' de"l o BJnco adql.lll'ir condusrr o lIll~unto. ressaltanco as Blll1eO deveria dentr em breve re-

T~l1l 11 pJlav~'u ? L,,1J:'~ Deputudc : ,Jos,ç:o.o cte .ccntl·é1e cu pr~ominll)lla nscessrdades de ínvestímentos. 'l'am- cnar suas pOrtas e nEo receber qual-
(lU'aIC'""ir '-Iae',IHe.,). . .1mafsaae J1IW3"JnenC~s.OCl PaIs. I.uas bem lllso está fazendo o Banco. no quer novo mutuárfo, mcapacítadc que

O SR. GUrLJ:iEl~:\IE ,"-AOhADO Iconcentrar-se \108 negocies de cal'a.~er sentído regional. de3tncando-se o Iestaria de fazer fmancl:lmentos que
. ~ til'. P;,es:c;ôIlte. d~.'=") que llll\1h,llS, mais reprodut.vo e ma,18 imediata- Norde~~ da AmaZ,",n,la .. Esta tem si-r reSUl,(a.s~em em novos saques em

pa.nvr. ...•r. ei"s sc~ar~l de ;·[:51s;,·0 "a l,:.~l.te essenctaís ao. desenvolvímentc do ne caso, a região menos capaz de 1960 e 1961. '
a"tlsfar: lo e desv;1nocJ.:mneJ com que' ae outl'OSse.orfs da economia, l.~t·) soíícítar f1llftnclamentos. muito em.; Para que o Ballco possa planejar em
recebo. IJennte es.a ':(·,\183dO, o f're- ie. 11:8 pcn.ca ~Jl e.'tl"'.n~ulamento. ':la eora já lhe tenhamos ernprestado ai.' escala maior, precisa doe um prazo,
61Cld)W do Banco ;'1;W.Cl1~j do lJe'I"lonOHU:l e os pentes de germrnuçao suma ,coisa. vamos dizer, pelo menos mais exten
s .•, ,.'. r". :L~ ,,-C::'l~ll' .. cú, a cue.n me i "e novos ínvestímentcs. O SR. GUILHERME MACHJI.DO so do que o primeiro perlodo· de cín
acho 111~ado por velhns e :.ir~t~oô~s: O Sr. Guilherme Machado - Em .:::. como saue V. S.'., o apêlo ao em- co anos, Entâ<l concordaríamos em
retacücs. sem Embar~o (,,, em. c02'llPO,: ecnsequ.inc.a li. respos ca de V. S.' préstimo r-"rçado SÓ e explíea em que mais cínco ~ncs seriam perfeita
n.» colocarmos em campos p<llitlcGS 1a. fim· de slntet!wr, melhor minna momentos de crise, em que não favo- mente aceítávels.
op""tos. Ipergurita, pe:.o me esclareça se é pen- rece absolutamente s. obtencêo do.s O Banco tem outros problemas mais

EsLamos 8.b801'lt·'"llel1~E· certos de, samen'o da direção do Banro de tu- recurs<ls, do empréstImo vol,untàrJo, graves. Teclas os seus financiamentos
t'lU'-' S. S,', peio muito 'l,le snbe e IJe.o>turo, chamar a SI atr.bu:çô'::8·- se Esta foi, sem dúvida. a [ustíücacâo são de· méd'o e longo prazo, 'Jl:le é
'~llult-a qt.l~ Já tem fe;t'J, no., d{Jm)..'lio5; ",~:1l1 me posso eXpl'inllr - de cará- que o Gc ...érr.oencontrou para lançar obrigado a assumir compromissos, não,
da econcmla e da adr.nrustrncào UI): :e- nnpera.ívo, de m(.1c a permitir mAo de empréstimo for~ado, tendo só de flnancianlentos. mas - o que é
Brasi] .nos trará .nro.macões, que 1que o Bollco.atl1e de .n '(,0 mais .efe" em vista 11. necessidade de acudir ~ mais grave - de avaís de' ernpréstí

1<110 só conflrmaç'io os pontos de, vís- n'" - como, por exemplo, na dl~:1::i· urgências elo nosso reaparelhamento mos em moeda estral1geh'Il, cuja ma
ta IX'r nó, já assentados, como tam- ~uição .ge .conôrnicu do nC~50 ,parque, econômico. 'tui-ídade se procusa:l'á, em prasos de
bem el'ssi9al'aG' al;umas dúvidas que mdustnal? ,Mesmo naspaises d~ regime auto- mais de cinco anos, ou mais de dez
.. inda ncs n:mdam o e>pil'ito.. no e:m- O Sr. Lucas Lopes - OOnsld~1'o rltâl'lo. ,0S 'planos econômlcc.s têm pl'a. anos. Normalmente, ll1tl1ll1os 1'01' quI'
me do ,projeto que prJ:'I'C~'! a v:r,ên- reaimellte~ este aspee.o dCl pr0bl~ma. ZIlS .que nuo excedem de cinco anos, os flnancl~Jnentos externas sejam os

'Cil< da 1'~g:.l3ção ?ll1 que sei)a.-l~:;l,1 e dos ma;,S l'e:eva\1tes, O a;l,nc~ Na.- i N~o pareoe a V. S.' qlJe a prol'l'O. maiores possivels, assim COlllo luta
c Banco N~c:ClnaJ dc D~.,;emc,!\'imcn-I c.onal de De"envol\·.ll1cntoE'CCl.lonlica !laça0, pr~'llsta, n~ l,el Dra sob exame mos por que os lnternOll 8e po~am
to Econom:co, f,áa pode, raalmu::e. !UIlCHI!lAl' ;:/?c- d~ta comluão. n.,o SÓ atenta contra est1:udel' mais possível. .

E.:. D:, Lucas Lopes.coneol'c!O com l.nas com es;;il'ito pUDmonte b~.::lcj,rj-:), ~', Illilole. d~ nossa or~an~ção poli- A existêncIa ele determlnada ma~
V. 5.:' em ql!e 1.1. na Nl ;id~de ':0 t:pJ'~' fUnd~l1len:alme,nte, uma mt.ldact.e t.co:~cçnomlca, como ta.mbem pode,'lI de recursos Que termina e se limita,
co BaneCl N..cianul de ):CSCllVdv;mcn-1 :l'0 Governo. 11m lrts~rtlmeuto ':'J'Ie.- con,t.tulr um fator de JY.'rtubacD.o l1e d~ntro de clllco anoe, nos lnibe tre
tCl J.:,ccn:,.:11 C", n3:l ~Ó está f:ldlldu a nameu:al de, a~ão. Como emlda:.le n<ls.!o Incipiente e j~ tl\o desorganl. mtlndamente. Para es:;as ativldadl!ll
exercer fl111ráa estlm:1Iante ,e re2ulct-: purrtmcnt,~ bancária. êle não lntel'fc- zado mercado de titu,ClS? de finlnclamentos a prazos maiores,
Q";'~ do nc~so p!'e~:ír:'Cl mercadõ ~le r riria na .seleção dcs sUos onde Inve.s· O Sr. Lucas LOpes - Prezado De· fJcamos com enorme lnibiçfio. Somos
c,lJ.;i,ais, como também a des€mPp.- I ,ir. M'~s, CC~10 ent'dade g~ve1'11~m~l1' p~tad(). realmente, aSsisti ao meu obrl'!ac1os, hoje. a redUZir os llraroa
llhat' llut cün,rôle pr:l,;ico • ol'iem,.- i tal. tem que tcm:tra inlclat:va de comoanhelrCl de Dlretorla. DI'. Rober. de financiamentos, de que estamo.
('~(J. l'accn~l e er,tív't, 1'.0 que se 're- .rabulh-os e estuo<ls que procurem dar t~ .~Qmpos, ser InQuerldCl. 'com essa tratando obtel·. durante o pl!l'íOdo da
fere t, n{)"sa pclltica de l1\Ve,t:men- um eq.u;llbrlo maior à eC<lIlOmla n·J.· 1).I~u:1ta, que e crucial. As~l~tl. tam- pagamento de amorti~\.dl.o do primeI
tell . e!onal. Posm dec:arar qtle .) Banco. bém, as res,ostas bastante lóglca~ e 1'0 empré~timo compulsórIo, certa re>-

.~..,,;lm sel1d<l, pergun(o a V. 5." v, desde os Eeuspr.:m~il"Cs m\'mento~r.e bl'lihllot;:,' por êie clada.s li. comls.São. tatlvidac!e do referld<l empt'ésti~o,
com ['$ 1l1?los e Inst;'um~n:os de açf:<' 'lIda. te,'e i&'1O mUlto em r.on"~, um conc~,r'o CDlll I\S teus que êle, ~e- a fim de nos, colocarmos em po.siçu
de aue já C.'SCÔ? podrrâ Cl Baneo dos estudos mais inte're!:.';anNs, sób;e oi ~envol'eu, ~~ primeiro lu~ar, aldeia tra:t:quila de llquidel!, durante tOdo ~
<llrigír sltlsfatôriamente ~t.las atiV:o desenv-olvimento "'L eXno"l1'a tio l\;Ql'. 1~e ul11 ,el11)J.~~tlmo r.Olllpulsó~iD. ao 111. petlOd<l elU que Jr·emo15 llmortizar ê:se
clac1es. no sentido d.3. conc-epçâo de des:e. foi feita , o Prof. Sln~e1:. a 1~és de um emoréstimo voluntáIlo, adicional de impOsto de renda, à base
tais o!Jje:ivcs, . convite do B,nco N:lcl'Cllal de ;:le-I O SEt. GUlLHERME MAOH.'\DO dos J'ecursosque iremos CD)etiU' do

O Sr LllCas Lopes Com all:le s~n\'olv;ll1ento 'Ecol1ômico e' ~om a 1- Absolutamente. nfto faço critica l'l. mutuário.
prnzeJ', . l'es::;om!erei à- ~:'"nll1fa do :lss'$téncia muito,- di!e~'l do I::l', EU-] clrsun~lànCil\ l1e o G<Jvêr?o te! sld<l . E' útil. em primeiro lugar. a 'eld5
1!mtre Deputado OUllher';ne Ma- vald-a C(lrr~a, Lim~. 11m dos no:;so! I obl,ga~7 a l~nc.al'Q mâo dll&le t1pO de têncla de prazfó.grande,. porque, nos di
ch~da" dll'etores . .'1."., Isso, ~en~ill1os. a ne- Iempr~t ..Ulo. Ap.nas consiüero t'lue grande posslbl. ... ade dI! manobl·a. Não

ce.ssidade de •.~m8r . a ,iniciatiVa de InAo d-e\erfamoll prorrogar. p<»' vinte sinto em que poSSa ela ser nociva. A.'
O Ballco NllciClnal, de Desenvo:vl- estudos que c-anduz:srem certas, re-. snos. aOlJJ1o Qne geralmente se faz em Idéia de que pudesse ser lndeflnHlo

mlnto Económi;, t2ve. de iníició 08, glões do pais. nâo ~·t!o t.:e meno!' ce." I ''êmJ)o Inferior, para fllls de planIfica- êsse prazo seria outra a ser C\bcutlda.
~eus<lbjetiv<l~ flx~d\)s em lei. ainda Ipacldade, mas de 'I1hlOr injclativ~. 8.1' ç2.0. ,Es~a idéia-- de indefin\çAo. leva..•
que com carater b~sr~nte .el'a], mas. ce mol'erem e pleitear !lnaicla- O SI', Lucas Lopes - Para flml de tendencla de tral'l.sformar o l\dici()na~
ele qt:':Hqu~r fOl'ma,l:znitad05 a· deter-I' mentos..' . l"ISnlrleaçllO entll.o. ti llr<.blema se co- em Impt,Ho. Enth. surge outro prO-
minades ec~t:e:n~s, n su'::~!': de enel'-, Um asnEctCl grave, do problema é I locaria. - se bem entl!ndi a oerp;un- blema. qUe se discutiu eom muU_
gia, de transporte, .de armazen9.gem. i que comÔBur.~o somos obrl"ados a I,ta de V. Exa" - de outra forma·. sgudez n.a comlssão, qual .seJa, a va.n
de expansfod3s indústri~s básic,l>! e Ira.ciocinar em têl'mcs de rentabl11dade, Oera1.mente, ,os planos governa.- ta~em de ser um eml'résUmo com-
da agri<lultura. 1e valor econtmico dos proietos Mas,: mellfollis de de,envolvimen!o econô- pulsórJo, e.não um lmp6sto lÍnico

Dentrildf'Ste.s e.sQll.emas o Banr.o icomo entidade voltada parã o proble-I mico sãQ In&tltuida Jlor prazos mai~ O SI', Odi1on Braga - Peco, l\' V.
4el'erla, GR,,~DATIVf>,MFN,TE.deflnrr (ma g€ral 'de desenvolvimento ,nacio- CJ\I menos pad·~nlz9dos. Os prazos S.- licenca pat'll e~clarecer ê-.<te ponto,
lua posiçAo de fln'lnciador. i 1111.1, temos oue v~ncer ditlculdades e '1wnque!1ols jâ 8k as mais freo~n- a fim de não voltarmos ao mesmo

.... princl:plo. cal:'a. 11" E8'1CO ~aclo-!agir nas regiões menos preparadas tes. A Idéia de fixac:€o de pra70s. f, assunto.
lIal de Desenvolviment~ Económlco I' mira a técnica dCl8 financiamentos i~05 pro~rama~ a serem realizadoll em Eu perguntaria ~a V, S.' o semJ'n·
f~at!zur, cu auldlial' 11 l'~alizarão dos 1bancários. '1'etermlnaelo prsro, é l>t'rf~itamente te: Uma vez que o Pod-er Executivo
f nanrhm~nt(ls elo 1)1'O'.tc~ est.\1dad~s i O Banco tem atendido. de fo.:'ma lógica, e há uma tendência normal tem funcionamento permanente ,
pela Coml~são MJs·O'l Br-?sil-1!ls~lldv~ iraZOável, aos pedidos de financia- I fJRraâ (lue se,1apoSlllve~ uma .execução pelo menos, até Que o General Lott
UnIdos. Ao se Illlclal' a. 8tll'idade elo ,mentos de t,idns as regiões. a, até cer-I ~ll.10 vel a um cOlltrule de execução resolva em contrário .. ,
Banco,jâ êie nossu;a amoln Quadro Ito ponto, dado tratamento especia.l , Os mesmQs. ", ,O Sr.. ·Geraldo Mascaren.7Ul.ç 
de proj.etos, e obJetivos li serem atin- iaquellU! zonati que não denotam tan- I O SR, GUILHER,;ME MACHADO PI>r qUe alude V, Ex.- ao General
p'idos.· Natur~lmente, teria êsse qU1- I1 ta • avide nClI' financiamento. E' o I ""'0'M;~mo Rd~qllR"i\O de meios ... ' Lott, que, no CIl.!O.nada telii . ver
dro que evohur e ampliar-se. à me- CMO especifico do Nordeste, através I r. L'l,cas Lopes - O proMem,n com o Banco Nacional de Desenvol
dida. que os proJe:os eram contrr.t~- de acOrdo com o Banco do Nordes-Qã B~nco é um pOuco diterellte.-li:le vimento Econômico? Isso fIca tor&
dos. e á tlI'cocrf'ão Q'jQ t's ('lrcllt1.~- te e e,~tuc!os especlflCOs que temos In o em como objetivo epenás exe- de proOOs;to.
tânc1as forr.avam a alteraçâodlls feito. Trata-s~ de uma atividade em ~~tlll' u~ prolframa de cinco anos, O Sr: Odilon Braga - Uma vez QU8
1déias iniciais. . . que o Banrotem que tomal' lnic!at!· . d{erran o suas atividadea ,ao fim o Poder L~g1slat'vo tenlfunclonado

~ , , VM. 50b pena. de ver queoa maIs sse prazo. , permanentemente nM hâ l'~ã ll1
(I Ban.o N:tciona. de Desenvolvi- próximos e ma18 antos a sacar esgo- O SI', Geraldo M~scaren71as - Mas ,,=uma a' o ,-

mento . Econômico, como Instrumento tal' OS l'('cursos ex15tentes.' tiS cInco anos silo pllra constitUição De P{f q\l~O Banco ,Nacional de
fie capitalização Daston>e ~mplo tprá NE.o temos de flÍtCl 'n nhum a- do fundo rotativo, Naturalmente!l senvo v men o Eeonóm c_o sustente
gradativamente, na mlnoa opinião, c!.rQ fixo de' di$trlbUiçáo ereglona~Ude atividade rio :BRnco contlnúa, O que ~~~ t 41láa cInco llnoa nso terá r~
influência cada vez mal 11' na orien- finanCiamentos mas temos' êste ro. ~stamos discutindo _ e C\eve ~ ~ o . e seu prazo, visto .ter tão
ta~ão de fnvE'll r!men tos 'funUamentai.s blema de forma multo, perman~nte e~pfrlto,dfl, per!llU1tado nobre coll ,.~ ~ns ar~ument<ls., como os "preoenta-
pJrn a economia, . em n~sa atlvi<1ade. ;; é oue o prato para a cobrança. d~s ~i-r nest:o momento, para. obter a

Sou de llClnto de vIsta de oue o cri- O SR. GUlLl!ERME MACHADO' r dlc~nais. i~nôsto de renda e outros p. ,ogaç • . ".,
térlo. ~e se dar ao Banc-i em a"rêço - Se bem comp~ndi ,11 expllcaçA<! d';UB~I;~\dest1nados a formar (} fundo , O que 8C,!Jo 'Inconveniente é apenu

. límltaC'ao bastante Il'rande de 01:11,. . de V, S:". é penaamento dllDiretorla do que ~~~ d~"e It't multo mais cUrto ,Ilt~: reduçao, em faVOr (11) Banco, de
:t!V'JS. e multo oportuno, RI~cQS corre- incluir entre os crltél10s Objetivos, à ~e e v n e anos. 1tllbulção'especifica d·o PoderL~i8"
1'18, o Banco se d.sper53\lSe sells es,- luz dOll quais e'tamttla 08 projetcs de O Sr. Lucas LOpes .:... Senti com latlyo. Se, daqUI a cinco anos pÔde-
fQr~os no sentldoJ (,< inve't!l!'lentos de pedidos de financlament? o qlle c11z multa alnldez êsse ponto, e seI ser o remos reexaminar a s'tuação' do
tô,ÓilS' as ,n~t'tl'~'r.r.~ O fato de llon_,l r esl'elto. a uma dl~trlbuiçao )tlals oon· mais, critico das Clbserv'ações colhida~ Banco, S,eus programas e suas P'~Sliibl
eentroar-se Mqueles que slio os' seta· .setânia com noSlllUl cOlldlç6esgeoeco· na COmissllo de FlnançM. 11 ld~la do l1dade~. DOI' que não de1xar para eES&
:res ~erminativQs d:!. e~nomla renrr.- nómlcllb. " . que Cf prM:o aeja de cinco de~ ou oportunid~dp.a: d'eclliâo de mais um..
lenta, boa garantia, não 56 dee'sta- O Sr. Luca LDpes - Exatamente, Vinte ano~ deve ser bastante justlilca. pro~"oltação?

.' ,bllidade. como de capaddllde de jul· Ma41 do oue Wo. o BanC() 1I1'acional de da. Partlnda da idéia de cinco, anDS O Sr. Lucas Lopes - Permite Voa-
. pmento, noo mumos Mtlll....s. Desenvolvimen1o EconMlico .-tem Que teríamos dentl'o de mais cinco. anos' sa Excelência. ~Ue eu d6 minha Im-

O Banco ~fre Ilmlta"'So, "" oue.se tolllar iniciativa, à base de estudos Os mesmos problema!! Que 'ho,leestn-' pre.."liáo pessoal?
relere 11. Indústria: só deve t1nanc~a" geraIS ecoMmlcoa. relativamente a mos enfrent.ando. O :Banco Nacional O Sr, OdílonBrag"'..,., kebo.a
Indústrias bâlllcas. Através ,de j1l1·1~· setorea 'pouco atlvOll. 1"01 o que fez, de Desen\'olvimento EconOmlco U!m cinco ano. . '.
prudência (ll1~vemdesenvolvendo. a por l!lIernlll0, na quest..o dQ5 al1os: e [8eI.IS reeur~ a terminarem. no fim O .Sr. tUCIl.9 topes - CQII1 !IIIo
JIl'lrtlr de estudo da comlsSAo de \)p.. a.rma'Z~ns atividade e.esa ,b&6tante es- dêste ano. Tem êle já uma grande V. Ex.- sacl'lf'carla uma grande ca~

. :lenvolvirnentoIndUltrlal; lI. detel'tn~· Quecldll ,e ctesamparadll e ,em gran- maase de oompromlaSQIl oontra.tildOS8 lJl\cidadede planejamenttll emobl
-.lmoa 'um qWJ,dt'o de lndt\.~tr1811 bAst- d1-II lnlclatJvuprlVlldas. COUbe ao projetos feitos, que, pràtlcamente,.liIs- lidade do Banco, 1ClIl- lI1nceramen.

t', . • ' , •
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te - ter qualquer vantagem eS'Pec:al. latóriea apresentados pela. adm!llls· A idéia de. que o prazo deva ser I O sr. Odilon Braga - Lastimo in_
O Le~\l;latlvo, pelo que entendo, es- tração do Banco,· Realmente .. fiquei maior tem ,sido pr,ob!ema pcrmunen- :t'rrompel' ~, Sa. para dizer que, pela
'tará sempre em condições de votar um pouco alarmado ao notar certa te, em vár.as atív.dades de planeja- ,Lltw'a do ultimo relatório, bem como
uma lei e suspendê-Ia no fim de tendência, aliás. muito bras.ietra, de mento com.que te~o tido contato, '(0. última exposição, a impressão que

Na outra parte, tudo depende exa- ampliar os nesõcrcs ·dO Banco. Já se A. comíesâc ~o. Sao Francisco teve rie fi~ou é .diferente: a de que Q Ban»
O Sr. Odilon. Braga - NiLo há. nada está falando, e os próprios relatórios seu prazo de vlgàncía de vinte anos·.lco nao consegue sequer executar o

ímpossível. Mas, uma vez que o Ban- ínsstem muito, na demanda, Ncste e Isso constttuí bom instrumento d'e programa mínimo, Tcdos os setores
cc se comprometa e se submeta a pais, se formes atender à demanda trabalho, o fato de ter-se em mente '( e ati\idade de atividade do Banco es
~'i8COS contratua.s, evidentemente, o de crédito, a longo prazo, será então, a existência durante Vinte anos. de I co estão em ritmo excessívnments re
Congresso nOO.se sentirá à vcntace pl'àtlcamente Infinita a pressão que determ:nados recursos para ° Vale,., tardo. E' o qUe se vê, na pl'ópria ex-
para examinar o assunto, Terá que o Banco vai sofrer. Há. pouco tempo, tive uma expel':- ,!-osição do relatório.
atender à. sítuacão presente. Isto I O SI', Pereira Diniz - Mas há um êncía bastante objetiva e eoncludcn- i . O SR: LUCAs LOPES - Senhor
parece ser ra ·oável.critér:o seletivo. te, em torno da necessidade de r. 1.:. 'Deputado, todos os relatórios do Ban-

Óf\, outra parte, tudo depende exa- O .Sr. Odilon Braga - Num regi- zo amplo na coleta d~ .recursos para ~ co têm focalizado o aspecto de que o
.tamento do plano, da amplítude do me inflacícnárlo, corno o nosso, em um programa de ínvestímentcs. Tr:;-/'progr:una. inicial organizado pela co.•
programa. a que o Banco t;enba quo que não há !Jossib1lldade nem' de ta-se de um programa de execução missão Mista Brastl·Estados Vnid'Js
atender, Neste particular, tenho opí- poupança, esp.ontànea,. nem (Le crédí- do plano de eletrificação de Minas rão se completou no prazo prevÍ-!õto:
nião firmada. que procuro sustentar to e cbr.gacões - tao cornum, nos Gerais. . Isso se deu, não SÓ porque faltm'om fi.
num voto escrito, perante a comissão. E3tad?s Unidos - ne111 de letras hí- .Ccmo VV, _Ex.as s.ahem, o plano nancíamento, de moeda estrangeira
Posso dar ao V. S.~ em resumo, os I potecárías, enfim, dessa série de ti. de eletriflCnçao d~ Mirins Gera:s to. estimadas no momento, corno também
fundamentos do meu voto, que !>em, tulos e ínvestimentos que represcn- real.írado na base de invest:mentos porque se demonstrou, claramente não
jUl\tifieam a m'nha atitude, tam, "~r assim dizer, a fÓI'ça maior' feitoS, por interméd.Jo. de uma taxa estarem as nossas entidades de ~till-

cons'dero que o Govêrno sstabele- d~ al'melltaç.ãl> de pregresso mdus- de recuperacãe eeoncnuca. Uma par·lz~Ção desse reeul'.;;oshabilitadu.o a um
ce iêsse adlcional,impôsto .de renda, trínl nada d:sso podemos ter, porcue te dessa taxa foi vinculada à. íorrna- ritmo do invesnrnentes tão crande

· para a constituíção, não do Banco, a moeda' está esgotada. Quer dizer çã~ de capital _de O~teroün[),d~ em- I quanto ·0 previsto, àquela o!.uliio,
· mas de determinado fUl'ldo. com fi- estantes. aqui, repartindo essa con- presa - s tuacão mas ..favorável do Quanto à última parte tivemos a de
nahdade determil)ada, que constituí o trtbuícão, porque não temos remédio. que a de ernpréstímo compulsério, cio cepção no Banco de 'n'1anciamemos
programa .mínimo -:- aquêle qUe a N<enhUm de nós co~praria títulos .. , ponto de vista puramente financ-eil'o, feitos a estradas de ferro, com ~'it
adrn'nístracão do. ·Banco. com muita P SI', Pereira Dittiz - Os titulas em favor da emprêsa. . mo muito mais lento do que o qua
lI)l'(ipr:oo~de chama "programa mí- públicos não valem nad~!. Essa tax~, que d~v.eria termlll~r "no ha,.via Sido planejado, já. depois da
rumo de reaparelharnento". Para ísso, O Sr. Odilon Braga - A moeda, ano de 1~,,6' teve SOu prazo prorro- atuação da Comissão Mista,
exige doseontribuintes .o sacrificlo no Brasil, n~o tem poder de reten- gado. no setor d.e energta elétríea, per O Sr. Odilon Braga ... A despeitl)
désse adicional, Isto é. para Iacll1tar çll.odo valor-, infel.lzmente. dez anos, tsro e, e?,1 .1955, ~~ ano e de terem criado uma maneíra nova de
dl<;ponib'l'dades ao Banco, . _O SI', Pereira Dmiz - -e a l'llfra- melo antes ~~ expLaI a. ~i~~ncia .da financiamento. que não estava prevlS.

Realmente, não· deIxa de ser uma çao!. taxa, fui obI.gado a 1101 clt·ar e P'?· ta isto é, aquele suprlmentl>, emprI!sa
novidade, essa de se criár um baneo, O Sr, BatlstaIDimos - Peço licen- por ao Govêrro de M.nas. com a.- mo a C'lrto prazo, inclusive a emnt'ei,
cujas disponibll'dades serão alimen·. ça para uma palavra, justamente a gumentos mu.to claros eac~!táveis teiros. aos quais deveriam ser d'adas
taÍlas par via tributlÍ!'la I propósito das considerações feitas pelo Congresso, a prc.l'l'03açaO da facilidades, ..

V, S.' conhece muito bem o que pelo nob-re. Deputado <?dllon Braga. taxa, ·por dez /lUO>!!, F<l;am os seguln- O SR. LUCAS LOPES _ Evidente-
ocon'e nas esferas econOm:cas. I!so Peço apenas a atençao de. V.Se· tes 0Il argumentos, Pc.~ lato de dIS- mente. o Bl'asi! esta ganhando grande
const'tui. como disse. uma nGviClade. nhoria 81', LUCas Lopes, para .uma pcrmcs de prazo .1l!a 11' de se~ran- experiência, no setor dos gl'and~ in.
Mns ela. era justifieada no mompnto tecla' em CIlLe o nobre Deputa.do adio ça da taxa podenamos nos e:npe• vestimentos. Há sempre otimism~, em
em que se tratava de um p~ograma 100. ~l'a~a tem insistido com ma Ol' nhar em plan<ls e flnanclam.ntcs matéria de prazo de execução de gram
minlmo, essenc'al ·à reeuperacão e' frequer.c a. Aliás, ainda Ontem, me cuja maturidade. Se llroees?arla em des obrlis, no Brasil, Estamos vivénc::,.
l'ea9Elrelhamento do Banco, Esta ê a f!llo~ a ésse r:speito. Está S. ,\xce- prazos multo ma ol·es. ?(ms~;tl;m~s, entretanto. em vlÍrios setores, a exp.
verdade. V. S.", com() Minist~'o que lencla muito .pte<Jcupado c;om o mono assim, que uma taxa"cu,o 1Z0 nao riência de têrmos q\1e protelar aemprl
foi df\, Via~ão, e estucUOSl> ~ueé ela tante de pedidos de empleStlmo .. Te· hav:a sido alnd~ .ext.nto, mas esta· nossas realizações.
mat'·l'~a, ccnhece bem isso. Pràt'ca- nho pom,~rado ao meu, ilustre cole· va prestes a extlnguir·se, fósse prol'· O Sr. Odilon Braga -.Não.~ol'lSi:le
mente, desde a primeIra guerra lnun. ga. -:: e sC?1Jre isto quel'~ Ouv"r VO!- rogada por mais dez anos. Tratava- ra V. Sa. que, num paill como o na,,~o
diRl,niioccnseqll'mo~ executal' Ilua]· sa&mhor.a - qule o montante nao se de uma taxa ge cinco anos. Foi onde a moeda se d'uvaloriza em 1'it
quer pro~rama de recuperaç§o e rea~ represente nada, v;sto veriflcnl·.s,~ em esta uma continge.~cla a ~!!e fomos mo tão vertiginoso, éste fato obn,ue
parelhamento nar .- - *>. de n~s5as fodos os es~abelec.mentos ..de ctecllto levado~ pela próPl.a neeess dac1..e de o Banco a continua revi~i:.o das suas
ferro\'ias port()s e companhias de ná· .gualsituaçao. Há, semp.e, exceseo evoluçao do pln50 de eletrificaçao. bases e ampliação dos aludidos em
vemç1io: enfim, do conjunto de In. 'de pedidos de financiamento.. Há um out~o aspe,;to do proble~a, préstimos? A próprlaidêia de plane.
f1'a-e'ltrutnra. que hO.ie representa a O Sr. Odilon I:3raga - ;Estã m~ im- Realment:- t.m hav,do grande e.o- jamento fica um pbuco torpedeada,
matéria da maior importância. para pres.sionandoque a adm.nl.stra~ao do lucão ent.e .05 homens resnon.sáveis ante asltuação...
o l)-ô"r!oBanco. Banco ~steJa tã.o rep.etldamenteallon. pelo planejllJn~nto. Há a Idéi~ ... } ·que O SR. LUCAS LOPES _ Vou-lhe.!

Entí\o, foi estahelecido um tributo, tanc):D eSlle fenO:neno, quam!o a f na-o plano .d:ve seI um conjunt.o oe obras hzer urna eonfll;são. que podera pare-
pal'a aenela. ffnalidacle. . lldadeseria oulta,. a ser r.all2ado. num pro. o determi- cer estranha a muitos dos técnic05 .

."16 lado disso. cuando foi criado o O SI', Batista Ramos - AcollStan· nado. Mas,. pla,no ê fundamental· Um dos grandes motivos de sucessO,
Baneo, a lei estabeleceu outras fon· te pl·eocupaçíl.o do Deputado Odilon mente, ~ma athldade dmâmlca, !na CEMTG, servlco de que participei
tpo (\" ,1!,sJ)O"'~"'··~de. Pa·· lltl1l~- Brag'!- refere·se CiO m(}ntant~ dos em-Temos, Pc!' exemplo, o caso de como disse em Minas, foro de, nos
ção ·c1essas out.ras fontes d. di5pon~' préstImos, AJtás, em conv_rsa .com energia elétr Cf\,. O atu~l GOVê~O contratos com. o Banco Internacional

·l>lll dade e inclu~ive, de lÍovns, Que l> êle e~ partcula,r. bem cemo em utabeleeeu uma., determ.nada m.ta termos aprend'ldo a incluir nos o;ça
Banco nossa obtere -o C'on:5're.'1"o dlscllssoell neste 'Plenário, jú tenno de expansão" ne_se. seto~, qual sea,j, mentos que se discutiam,por.quatro ou
possa er'ar, tem êle liberdade de acão. procurado lIalientar - e sôbre Isto a de ampliaI, de trea para cin,co m.· cine<! anos, além de todos os cUstos es
!~so roderá fa'!l!1'. I·pnlmente de aellr • .ouvimos sempre 05 diretores do Ban· Ihôes de q.u!owatts. a potênc.a los- tabelecidos em empréstimos norma!.
do com as' nece~sidndes. déntl'o dos co - que êSte montante n~c1a s:gni. talaàll. no l.:usfl, até l~O.~!tS. ./ol uma pa~cela final: aument()s inftl~c!o
critérins li'e"aise1t.~!)~I~'doa pelt> ar. f'ca em si, porque l"sSo .OCorre '- re· Obl'l~ado a dizer imediata.m.nte; ... nários de custo, Quer diz~r, há varIO!
ti",,, lO.n. 2. da lei 1628. pito - em todos os estabelec!mentos e pleparnr;se durante esse per.o~o. anos pl'eVlamos em nossos or~'!mentoa

.M~s, ('Iuer me nnl'ecel' nue, naTa o de. créc1ito. Ai dos estabelee:mento.s. \)lll'a que. err. i19~5, êste potenc~! uma percentAgem eumulativa annni ia
pro'lr~l'1l\ d'l nlloSA.re"ponsal'il'dade de c~'édito que fossem atender a todOll seja de oito m.lhoes de C1uilowatts, aumentos. inflaclOnãrlos 1e cust~sFol
a ""'~h'!h!lln"" f",,~l dp"p~l" "--,. li. OS pedidos de empréstimo qUe lhe são <4. razão fundamental é que as .aU- uma novidade no Brasil. Q'lase oln
mltnda li Inclusão do progl'ama m!. feito.s! Estaria quebrado, no prl:::lei• ·vidadell geralmente financ:adas pelo guêm tinha aprendido a pór, nu", OI'
nimo. Dai, fi l'a"ãn Pela .qual me pa- 1'0 dia. . _ Banco de Desenvolvimento Econôml. eamento a se desdobrar ·nor· cineo anos,
1'ec~', doverlalT1os fa?er ."a.s 1')1'01'1'0- Como esta questao tem sl~o .lnuito co 8ão atividades .cú,loi! Investimentos uma parcela fatal, relativa ao' au;nen
p'a~õps,Í)óI' pro?'1S 1l11'''(lUena1s. Eu. d!.scutlda, eu 11ó000taria de OUV;l', ares· lIe processam em tl'ê,s, quatro ou cin· t~ Infl~cionârio de custo. .
'J1O'I' exem"lo. lI.tOl1 l\1cllnarl~ Ao atpn~ pel~o, o 81',01'. Lucas LOj)es. ~s fi. Co anos, Uma gránde us'na se rea- Foi IssO que nOll permltlup~'J1sõllS
(11'" Pt) "Conto d~ vist!! rio BqÍ1.co Na· naJ.àadell do Bani" são eapeclIJcas. Eza em cineo oU 8Cls anos, Orne. de "Caixa" mais Ou menos tranqúU't3,
c'onal rl. np,ol'vnlvlmp"t" lI'n"'1A~'. de.cla'l'ltdas de maneIra tax~tlva ~~ canlsmo cumulat'vo de consumo for- ~!oasos orçnmentos foram sem'DrE' f~l
co: nrlnclnnlmente, porque êle não leI. Hã portanto, uma flltra.•em. q I. ce. que (\ planeJamento ae L'lca com toscorn p.s~a mE'dida oue é h(),1e exl~l
obteria o S'U"l'I'l1ento, em r1óle.res, oue se processa jU·Haml'''t.. atendendo à Í\nteclondic muito gTande. No oetol' (la n.o Banco, relatlvnmente· 1I0s mlr_
lhe ~rl()l1, v"'I'dadeiramente uma s\" f1nal\dade pr.eclpua ela lei. de energia elétriea, habituR~"m.se ,lá tuál'los. A êstes, leva °'BAI'l"Q a lIur-
tU""1'i.n diflcll.. Estou remlU'eanclJ êrte})ontl> jus- DoS téenlcOll a, ao lnvé.! de dizer que "resa de um o~camento já feito éom ..

D'ont.(1 dI) exposto, narpce-m•. trm1· tamente por ser uma da.s teclás em "o cl>nsul'l1() crescc tantos por cento. ~a firma de enl1óenharia,inclui:l'1 ",
oondioçlio nova ('l11e su~iu. ·crundo Que ma'! insiste o nobre Deputado ao ano ou temos qUe fazer usinas uercentA.ll'e~ destinada a enfrent"r os
]lu-a ]'\ós. do- Podp'l' L"<r!lIlativc, o Od'lol1 Braga, e commult& razão. na pl'oporçll.od.e tlln~ por·eento", ~;"entu.a18 a"'\da l1l"l!ntn '!' rl"lI,1tante do
dpvp." ne eX8l11:nar .~u!daÓ(ls.'\mente o porque S. Ex..1\ nos quer. estílarecer, ao ano,. usa~ esta formula: "temos f ;~n.o Inflnclol?IlrlQ do custo.
Wiv"t.o. . . sOb!' o· lIlIlIunto .'. oue fazer us'nu para atender !l um .,~ tl. experiênCia de .pl!ln~1:\mrnto

O Sr. Gl!ra1.do Ma,.carenhaa _ . e ...' . êrescimento Que dobra a cada c!.."lCO nst<\ nos dando a imD1'l'SsAo êt~ oue é'
· Me.omo TlQ'l"que ~sses planos,. oua~e O SR. CE8AR pRIETO, Prl\llden· ou sete al1ll8". r:alment~-essenclal malol'l1'I"rnem de

todos ~ãO(lt!. duracão qulMul!>nal te - Tem a palavra o sr. Dl'. Lucas ':f.:a~ d l' t .1.moo )lara a sua exe.curl." Esta mR'I'-
l1'>n.f~j.me os t.pmos \'l.o'to nos Estados· Lopes. .p......",~ 1m _ cumUlatle~~~srocara~terf~rn:~~~I'~;'l1 ~'!. temno de DIR.ne.l!lmentl\ .tlaor
Umd".q 1'19 Rús""a, etc O SR. LOCA8LO "'" - n.ca en.. 9 .', m ue vht" aMS, é satisrAt~'I'\l\. eem.

O Sr, Odilon BraOa":' ElCatamente. te, n60 tenho grande capacidade de ~e& I emr~n~ento~. i E t:::nlf f"r.~xal!erali~.. E' a manpm·qul"e"~'
De ·1!Wdo que 11 f! Ilcllmpanbef o debates parlamentIlTe'. . ' ac ona . .." envo v men o nu- (entro ·d'n.qe.sqUfmn. '.. 110m.", de·fJ-

ll""8Unto CO!!! a maloratencão, com Vou tentarl fazer.;';.~~.o~~rr:: ~~eooU::I~ !:~Ia!V~~uç~ràn~sP: r~~ ~~~c!~ment,l'lIl••. médio el<\!I~o, PI'ItI\);'.'
vivo inte1'65se, n~o eM1 intms'le prõ· ç6ee. &Obre a g1Ul81 dnJX' tad OdIk>n euperlll;l\o econOrniclI, t~ve que en.r. os. d4mlllor ",t.qbllidac.e.. para ..:.
I'rlnMf"te l'llDeculati'l'O, mlll de bOm terve~l\() da I uatre ...,..pu () - ~ tr ta . tlVld d' . I ') ~ospro~l1lnA8fl'tllrNl.. ... i.:::.
brlUl!1elro, q1le· 80..."1a. de exam~1'u\l'. ao Brll@;8.,Que.mBle m e.;:,ehoearam'm::ç': fàa: ':::ellln:ol~~t;Cl:; t O ,Cfr, CMlher'ql'! .. Jl'1IÇ""1ff'_.-~ i

· CCI~8~· bt'1n 1I1llradll1ll ,. bt".....conduzi. melbo!', que mala R ...atAm. em Pala· '. .. ·cr LUUa· l,()lle~, a'nti" "6l\t~'1I>1Y1n~t" ;.::,
tfM. LI, eomo maior inf.emae,CllI re. esu"Uo, ' Ibltrll"J M Pmtl!llllOl' Santaou:"oue·ÍJQI):i

- '.. . " ", ...'." ,,--, " ,., .-, ,~, I'
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de que isto será, certo" e l:azo'ável.
no momento em que o Banqq esti-
ver bastante, estável, na parte' rela- .':'
tiva a seus recursos próprios. QuandlJ
18S0 se der, poderá o Banco organi
zar-se e amadurecer, para funcionar
também como "investiment. trust",

O Sr. Pereira Diniz - Para enti
dade privada?
, O SR. LUCAS LOPES - 'Pl'ovà.;,
velrnente, com mais receptividade do
que para entidade pública.

As' entidades públicas operam com.
taxas de rentabilidade muito baixas,
No campo de investimentos privados
é que mais fàcilmente poderá" o Banco
\'11' a operar e vmultlplícar seus re
cursos.

E' o que está tentando o B>lnco
Intcrnacíonal, criando uma organiza
ção especial para financiamentos de
capttaís ' privados, que, é a Incorporn«
ção de- Financiamentos tnternacto
nars. Está., procurando usar. parale
lamente à estrutura de finnnclamen
tos .do prõprto Banco Intel'U!\cinnal,
êsse meeanismo de financiamentos do
"investment trust",

O Sr. Odilon Braga - Desejo fri_
lar um ponto, O artigo -20 da .lel de
íermína que os recursos do Banco
sejam recolhidos a um fundo de 1·...
serva, e. uma vez que êsse funde) a tlrr

'ja a limite. de capital. será, então,
incorporado ao mesmo capital.

Observei, entretanto, que êsses re-:
cursos, conforme a.' última exposleão,
estão sendo recÇllhidos ao fundo d~1I
ohrígações , De modo que, ai ncho ,
qUE' o Banco está deixando de rcco
lher, 'exatamente como recursos pró
prios.

De Redação
I

ATA DA 30.& REUNIAt.1

br· :12 DE JUNHO DE 1956

Aos v:nte e dois dias do mês die
junho 'do ano de mil novecentos e
cinqüenta e seis, reune-se a. Comis
são de Redação, na' sala ."A1cindo
Guanabara". ,às qua.torze hOTa" e
trinta minutos, sob OI presidêncla dG
Deputado Oliveira Franco e prese.ntes·,
os Deputados Abguar Bastos, Bias
:Fortes, Arthur Audrá, Lopo Coé!ho
e Ç1ardoso de Menezes. . De.xa de
comparecer o Deputado ErnalJi Sá
tiro. ~ lida e aprovada, 'sem retifica.
çiLo a Ata da reunião anterior. 0
Dé'putado Abguar Bastos relator de>.s
projetos ns. 1153-E, de 1955 e 1n73-B,
de 1956, aprr""nta. à cOIL~id eração
dos membros da Comissáo as redações
finais ,a.~ quais são .aprovadas.· O.
Deputado Bts Fortes relata "o pro.
jero n. 789-8. de 1955 cuja redaçáo
final é apI·ovada.

Sem mais q~ deliberar,' encs!'ra-!!
a reunJão: e eu, Maria Conceíção
Watzl, Secretário, para constar lavro
a presente Ata, que a.pl'ovada será
plllo Sr. Presidente assipada..

deu a grande satisfação e n is trouxe tomado providências \Jastante obJeli- realmente; desejo de vincular seu
grande proveito em seu: comparecí-. vas para consolidação da dívida, a: cur- nome a. uma, organização tão fraca

monto, pS1"llllte esta zomíssão, que se to \'razo. Isso significa que o atual como a. rêde ferroviária brasileira
tivesse que reduzir a um só juizo as Govêrno se tem preparado para ne- atual, Por' outro lado; fazem-no, com

.ímpressões recolhidas Dor ním na lei- gocíações formais, no sentido de pro- o maior prazer, quando se trata de
tura dn retatérío referente ao último ceder a financiamentos que estão nus entidades, como a de que participei,
exercício, eu diria que o Banc!' Se res- bancos do exterior. em Minas Gerais,' que sempre con
sente 'de recursos dlsponíveís, para O grapde, setor de financiamentos, teu com a maior solicitude, por parte
cumprir a contento sua missão. Alíás que depende de aprovação do Banco do Banco Internacional.
outro não é o pensamento' jo b~niwr internacional, é o ferroviário. O pro- O Sr. oauon Bl'aga - segundo de
Presidente da República, na sua men- blema é já' bastante conhecido desta preendo das ínformaçáes de V. s.a
.agem dirigida ao oonerasso. Diz 6, Câmara, bem como as dificuldades que há o pensamento doe transformar as es-'
Ex~elêr.cia. ' ocorreram, em face da circunstância tradas de ferro, que são autarquias, em

"Forçmo é assinalar, porem, que a de não termos podido, até hoje, 01'- sociedades de econcmía mista, ou mes
atividade 'promocional do Banco .~'1.' ganlzar nosso sistema' ferroviário, em mo sociedade anônima, para que se
cional de Desenvolvimenro Ecollômi- bases bancárias, isto é, em bases que Jam elas superdlrígídas por um "hol
co não e;tá sendo exercida na ex- dessem tranqüilidade aos investidores ding".:.... não?
tensão e com a profundidade exigidas esrrangelros. O Govêrno está revendo, O 6R. LUCAS LOPES - O pro
pela pronta necessidade que existe IJe neste momento, o 'problema da Rêde [eto, que se acha 110 senado, visa
anu.ar os pontos üe estranguhmento, Ferroviária Federal, que está no Se- transformar a' rêde ferroviária em So
que entorpecem o desenvolvimento nado, em face dos novos aumentos de cíedade' Anônima. estatat, permitindo
econômico do País. oontríbu] proa tal salários e perspectivas de "detic.it" que que essa. entidade crie subsidiárias. na
ocorrência, sobretudo, de um indo, a se vêen caracterizando, 'presentemente. medida das conveniências e necessí
insuficiência dos recursos #irancelros O sr, Odilon Braça s-« Acha Vossa "dades, de acõrdo com .a estrutura 'do
colocados à disnosíção da entidade;" f', Exa. que a concentração de tôdas es- projeto, aprovada pela oãmara.
de outro, as dificuldades que tel'l s.do sas vías férreas, numa entidade única, O Sr. Odilon Braga - Reeeio muito
observados, nos. ultímos tempos, no que poderá concorrer para melhorar a si- que êsse gigantismo não dê resultado.
concerno à mobilização dos capitais e tuaçâo? Ou vai gravá-la? Só posso discordar, nesta parte.

moedas sstrangetras. O SR. LUCAS LOPES _ O meu' O SR. LUCAS LOPES - se não
O ilustre Relator desta comíssão, a pensamento, com relação à rêde fer- .dermos, a êsse setor, uma outra admí

respeito. -s? afina pelo mesmo, diapasão rovíárlaé favorável ao que no seu pro- nístração, não será possível, por exem
quando diz: "ID' fora de dúvida porém jeto se, contêm. isto é. a criação de plo, ao diretor da Estl'ada de :Ferro
que a maior parte dos pedidos não po- uma iêde de estradas de ferro, de ca- Tereza-Cristina, ou da Leste-Brasilei
de ser considerada, em decorrêncía da ráter regional controladas por uma 1'0, negociar um financiamento cem
escassez dos recursos com que conta ~'ho!ding". E' a idéia de que as es- o Banco Internacional. Elas não têm
o Banco Nacional de Desenvolvimento tradas de ferro do Pais orecísam de, estrutura. de administração, para. Isso.
Econômico para operar." um corpo de, administração de a.lto A rêde ferroviária federal deverá criar

O SI:. Geraldo Mascarenhas _ Per- nível e zuperíor padrão de comando. equipes capazes de grandes planeja-
mite..me nobre Deputado? São' argu- As empresas ferroviárias são índús- mentos e trabalhos. "
mentos favoráveis ao prazo de. vinte trías, e, como tal, precisam ter, ad- Havía perguntado o Deputaclo Gui
anos para a taxa. ministração de padrão industrial. Ih~rme Machado se eu Julgava su-

O sr. Guilherme lIfacluu'Ul _ uto A;tualmente, elas têm caráter de ser- fIclentesas fontes de receita ...
posto, pergunto a V. S.". VIçO público. Um diretor de estrada. -O SI'. , Guilherme Machado - ...

1.0) Quais as providências concre- de ~erro, ~, atualments. um' homem tais como são hoje concedidas, ainda
ta. de alcance imediato e prático, que ha1;>l!'1Jlado a VIver no Parlamento. a. em vigor, se são suficientes para ou'-:
o Govêrno já tomou, diretamente ou sohCltur ver~as e recursos. A falta o Banco atenda aos fínanctamentos
por intermédio do Banco N'l.elOnal de de ~ma admmistração superior cons- de pronta neeessldade, de que fnIa
Desenvolvimento Econômico a fim de tltuída de homens- que estejam per" a' Mensagem do Preisdente da Re
que se efetiVe a concessão Intezral dos manentemente estudando os proble- pública.
empréstimos sxternos com os quais o ~=~t gera·la, de tarifas, de Iínancía- ,O SR. LUCAS LOPES - O Banco
Banco, desde .a sua fundação já con- Lui u: e assuntos co~re1oat~s constí-, Nacional de Desenvolvimento Eco-

,tava para desincumblr-se sattstat.ma- d i ia falha funda.:me,ntal da atual nômico terá, nos próx'mos anos, fe
? a m n stmc1ío ferrOVIárIa. assim o quiser o Congresso CDncor-

mente dos seus enc~rgos. O Sr. Odilon Braga _ Permita-me dando com a prol'l'o~ação desta lei
2. ) ()s re~mrsos Já deferidos - e neste ponto diverilir de V S" N- o' a I'rande fonte de finaneiame-ntos ne~

pe~.o a espeCIal atenção de V. S." rara me\parece que Isso seja j,os~í;el ~ ce"~árlos para o noSso c1~~envolvimell
esta pergUnta ao BancO, pela legis!a- Bra"n 'Aqui difleilment 'ci' o to ecqnômico, Uma st'rie de outros
ção em .vigor, I,he permitirão .a~ender mtl.•' ~n. lId'p'tal' ao ....meer·l·cyn

o
:~~.v· jó ê i i .~ n .' _n ~" recursos á exi..te, nara ().ll f'i andes

no 01' XllJ.1o qumqu n o as eXlfi;enc:u; of lif", dada a tradição, à mentali- Invt'••tímentos. ,em setores COm~ o ro
a. f\;tanClamento "de pronta t;f'5eilbl- d~de do brasileiro, ao lastro que real- doviiir;o. elptrico e outros setores da
dado - para usar uma exprên'ao da mente existe no Brasil. Acho ex- ac'lmil'IstrMão.
Mensallem?, ~remament· difícil t1'ansfol'llVlrmo. aS O Sr. Guilherme Mach"no _ f1e'l1

.:Finalmente, 3. D) -' Além de. ~di- estradas de feno, m~ras emp;êsa~' fug'ir aos lten.~ p'roo:r~mado. n0 01'0
Clonais, qual é a fonte de ree~'ta. do pr!,:,adasdigamos Msim __ em l1'1'ama mlnimo traçado? Isro é fun
BaJ;co, na 9ual êste pode rLep'mtar utlhda:dt's pública~, "publié util1tif's". d:l!1"el'l!al.
mamr confmn<;a, para. efeito d~ rea- AcredIto que êste será, provàvelmen- O SR. LUCAS L:OPES _ E:tata-
117.",. Sl1a obra? te, 11m dos desenganos c;ue o nobre mente,

O SR. LUCAS ,LOPES - A o~lmei- Presldente do Banco Nacional ·de De- Os r~cursos d" Banco serão a fonte
ra nerl!unt" se refere à.~ providências. "senvolvimento Econômico vai ter Il'a i • lmportante de fírtanciament.os

O Sr. Guilherme 'Machado' - ... no fnturo. '" lJúblicos. narao, fomenh no nescn-
concretas... ' O SR. LUCAS LOPES - Discordo volvimento ~C{lnõmic(} - do País. O

O SR. LUCAS LOPES - '., Que o fundan'p.ntalMente de V.' Ex,". ' ,hl'~<l lá P.. hojt'. den".ltárJo do FIlt'-
Govêrno tomou para li coneretizc.çoo , O 'ir. Odilon Braga - O, proble- do Federal de F.letl'Jficaeão, atoi oue
dos financiumentos estran"eiros, -. ma l1ao é, ter um "holding", para ,p orll'Rnl.e 11 1"1eb·ob~~,.. Será. fa-

Estas providênciM não sáo dest·e 00- plalleJ,ar e on\,anizar a admInistração. t~lmepte. um ln.trumento de assocla
vêrno, mas dos últimos, 'em or'nctll'!ll' 11:st~ e um dos pontos que considero "00 11 F.let.!'obt·p. no. invt'JltliÍlent<:>o
cbter crescente afluxo dos' flnancia- .dellcados: temos. que entrar, desde de énl'rl!ia I'lptr'ca" No mn'mt'nt". l,\
mentos externos previstos, Ainda mui- Já. no aumento das tarlfp",. sem pré-' é () Banco 'resnon'ávt'l nojo cl~";"ito
to recentemente, tivemos 'Um e.1S fi- vla~of'nte, estarmos com R l'eorl!anl-' do fundo de pavlm"nracáo, rccente- ,
nanclamentos previ.~tos. coneedidl'l pe· za~ao, nos serviços. que justifique me~te criado, oue ~, 11m outro me- Comissões Especia,fs
lo EN:nort and Import Bank. no valor êsse aumento. Criamos. assim,· nma can.smo rlc o<;/in d!'l Banco rom re-
de vinte e cinc') milhões à E.~trada de situaç:ã1? em ,que as tarifa.. vêm ape- cursos nlheios. Eis t,lIdo o que existe Para dar, .parecer a' e'menda da
Ferro Santos. Judiai. nas a Ime,ntar o desperdício e a de- a l'Cl'llelto do a~"lInr(), ,"

Creio oue ~ tema da per~u\'lh deve ~or~:;,;;: é . i Jf!. foi aaul lldillntad~ lJel!'lDoutnr Senado ao Projeto númel'o
lIer esc!arecido, dentro dn.;linhl1s da encarar ~ ~~~~t,~a~ma,manerll; de 'E,7.~;~~~"cam.noi· em l'p~no.tll a In_ 2.474-B. de 1952. aue mal1-
€XOOs'cao feitn. nelo Dl'. Roberto Cam, O SR LUCAS LOPES 'O . o obJeLv!t do De""tn(fo Alio- te'm a tlec,'sa-o elo Trl'bunal eleOb ' hi tó i I -' . d " • -, que mar BaleeIro.....h'·e ne o Banco ima-
pos s re a _ li r a e a evo ueao, e há, quanto às negociações, nêste ginava a posslh'1ici~rl";'cie vh a o 0_ Con'tas d"nenato'r'la ao I'Crll'S
nossas ~elaçOPs.e .contatos. ClOm os' setor de estradas de ferm, é o -se- t'al' com o "inventlmt'nt, trust.., p,,!\ " >1 ... -
bancos mtt',:n".clonals. Explicou êle. gumte: realmente. os bnnco.s inter- inforll'laeã,., a1'ora II it (. . (. tro celebrado entre Q Mini·
bn.stante obJetlvament.e, como.• at,:a- nacionais, especlal~ente_o Banco In- êstt' um dos temas 'O~:PnoBanegurem fério da Agl'icuftura e Fran·
vês de nma série de ,c\rcunstanclas ternaclonal, que e órgao de grande meis estudado r t f 1 é' . X' Ih A
aquela idéia de um finanCiamento ma- missão educativa. cujos técnicos .fio d;' ooerar tantbé~eneme~,;t'. At. d .1I CISCO aVier esua ntU el' n-
c!ça 'Clue Sll estimava na ordem .dé ,500 todos missionários do desenvolvimell- "n',;L" eomu;and';; cokno ci\l1vt's a,cn

t tônia Joana Xavier ..
milhões de dólares, ,'não foi integral- to .econômlco coordenado, têm' as I i'ncÍll.h·l'lis.e vel1":;rl~~a~ ~ e~~r~~~~
mente concretizada. . maiores restrições em ser associadosIdc titulos anli.. 111traní'f. d í CONVOCAÇÃO,

Acr~Clito que o depoimento do nou- a um esquema dl:O' ~ntidades, cl,lmo n'onclra (. C(l",nl"~e~tq~a ~a~U~tl1~~: E~tão ·convocado.., nllS .têl·moS, do
tor Robert<l Campos !lu,:- part,iclpou de é ':.'ma rêd; ~"rrovllirla. cuja dtreção funções rlo 13NDF., Sel'ia esta llrn~ Regim€'n~o Interso, os senhor€8 Móm
quase tlldas as nego~laçoes. tllllha ~Ido tao desplovlda de Se?50. industrial, das fllnc1'íc.q lJ!ont"rn~. tias' mr\is fa- bros des(a OOmissão para a.'-:rem1iáo
bastante e~clnrecedol. O atual Go.t:'J'- a ponto de tolerar, pala llS estrada. voráveis entrp AS inlciati 'ali c'I 13 que se real2ará no dia 25 do cOl'renla

, no tem tido contatos bastante 8<1'15- de ferro, uma situação de "deficlt" co A convice"o 1'11'" tt'n'h fi~n:;r- mês, à.s 17 horas: no Salão dR'Biblío
fatôrios com o Banoo Int.ernnclonal e volllm<W.l..~em 'capacidad,e de l'ccune-\ ap6s 10nO'a. d;~CUS8Õt'S Cll'A t.e1111 t~'d~ teca. li. fim de elegerem o pr-cslcienl.e.
00111 o Export Rnd Import :aan!;:, e tem râ-l<Is. Então, os bancos não. têm, t com Vol.riC1A dna~ diretore: é -á - Fernando R. Costa, 8e<:1·et.ál'io. I

....
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!lente lr.ceml58l1o óv.umentlls com.
prabatórlos de SV.alI alegaçiies. 'De
acóroo com a ComisSl4l foi' deferida
pelo Senhor Presidente a soJJcitação.
Usaram da palavra, para inqull'i!' os
SenhOres João Malhado e AdalJil
Barreto. Depoimento emqu!riçõea
toram taquigrafadas. e serão constan
tes do processo. Nada maís havendO.
foi encerrada a reoníão, às 11,45 110.
ras, do que, pari constar lavrei. a
presente ata,que,lida e julga<la de
acõrdo, será. assinada p~10 Senhor'
Presidente, O 5ecretfaio Hugo Qe
Aguiar. Levy.

'rSeclio J)'
=

CONVOCA9AO

.u_=-==auc::aa

ATA DA 1." REUNIAO
EM 21 .DE-JUNliO DE 1956

Sábado 23
=

Para dar parecer .sôbre às
emendas 1l0Senado ao Pro
jeto n, 404-8, de 1955, que
concede isenção de impostos
ou direitos de impo'rtação e
afins,de quaisquer tributos
e do lmpôste de Consumo re
lativo a maquinismos, seus
sobressalentes e acessórios,
aparelhos, utensílios, mate
rias primas e -materiais 'de
qualquer natureza desnna
dos à Companhia I'l.ços Espe
ciais Itabira (Acessita) •.

Para dar parecersôbre emen
~as do Senado ao Projeto
n. 138-C-1948, que autoriza
aorgani.zaç~à da Frigorifi
cos NaCionaiS S. A. para a
instalação de uma Rêde de
Annazéns e' transportes fri-
goríficos . .

1"015 têrmos do RC2;imento Inte:'no,
tjc'am convocadcs os Senhores Mem
oras desta Comissão para a reunião
que terá lllgar l1C dia 28 elo corrente
més, às 16 noras, n{lSalão da Bi
blioteca, a f.m de elegel'em (J Pl'e
t!idente.- Fernanào' R. Costa, Se-
cretário. '

Comis$ôes de· Inquérito

Pa~a apurar irreg'ularidades no
. $.' A.. M.,denunéiadas péla

Imprensa.

Para estudar problemas de Tu- não poderá comparecer para depor.
rlsmo e propor medidas le- A seguir, dá a pn111vra- ao. 5~nl1or l"lo-

.. ríano V_Ja Ah'urcs, que passa li fazer
gislativas referentes a essa seu depoiment[), e::clarcJ:endo o as-
Indústria fôrça <lo l?o?~ IV. com li colabora-

• \ ção da comlssao Parlamentar de Tu-
ATA DA: 10.- REUNIAO EM III DE: rismo, através o Deputado Gursel do

JUNHO DE 1950 '1 Amaral, a respeito do envio de técní-
. cos norte-americanos ao Brasil e

Aos dezolto dias do mês de junho Icustelo dos estudos de três técnicos
do ano de mil novecentos e cínquenta brasileiros nos Estados Unidoe, já se
e -seís, reuniu-se, às quatorze horas e tendo Ultimado os estudos a respeito.

I trínta minutos, na Sala "Paulo de Acentuou, ainda, o Professor Floria-

I
Frontin", :sob li presidência do Se11hOr no Vila Al\'ares que o convênío seria
Colombo de scuse, Presidente, a Co- assinado até o próximo sãbado, O de
míssão Parlamentar de Inquérito poente .abordou, ainda cus aspectos le

Ipa1'(\ ~tudar problemas de turismo e ,gais do tunsrne em diversos países, Para investigar a exploral'ão
i propor medidas legislativas I'C!erentes notadamente .no Uruguai em que, d P t 'I B' l<'

I
a essa indústria. ~mpareceram os In.iciaJmentc, houve uma experíêncía O e rn eo no rasil e a si-
senhores OlstGja _ROllusld, Vlee-Presl- fracassada, quando se pretendeu en- tuação da Petrobrás S. A.
dente, vurgel do Amaral, Relator tregar o turismo a um' órgão- inteira-
Gi!ral,· Nita COolita e 7uklshlgue Ta- mente burocrático tend;) aprovado a DEPOIMENTO DO SR. LEOPOLDQ
tnura,bem como o. Senhor Deputad(l experiência de um órgão com repre- IIUGUEZ
Rocha tcures, da bancada do para- sentantes do- Govêrno e das classes
riá: Estiveram prese'ntes, ainda, os Interessadas, 'Foi feita a gravacão e Presidência Ido Sr. eroacy
senneres ..A:;sessores, Edgard Chagas apanhamentc taQuigrâflCOdo depol- de Oliveira
Dória, Domingos A. C. Brandão e mente, bem como dai; perguntas fei- S. _
Milton Trindade, tendo o. Senhor tas pelos SenhOres Deputacios, para essac em 3i-iO 1955
Walter poyarl!ll delxadQ de .ocmpare- posteríor publIcação na íntegra. a S~- o SR. CROACYDE OLlVEffiA,
cer pcr mo-tivo de doen~a, Delxar~ nhor Presidente, aeés o término da i Pl'es1dcme - Hoje ciia 31 QCOUtubl'l)
de comparecer cs Senhores Depu - exposi~ão. solicita do Se:lnOr GUl'gel Ide 1955, àS 15 hor~s, dou pOI' abenl«
dos Brasillo Machado N~o e. "'lber~ do Amaral, que accmpanhe o Prores- os tradalhcs desta Comi.ssào ParIa_
TÓrl·es. VerUlcada li ~:ds:eu~a te f~: ser à salda. Re!nicados os trabalhOs, mentar de Inquerito para I-Ovestigaf
merc legal, o SenhOl PIesl e.n e. n

d
. o Senhor presidente. declarou cue o I li Sltuaçáo'daPetNb-ás na exp'v-a.

clou trauaihos passand?, à" leItura ~. final dá r~unito sena dedicado à Ição de petróleo no Brasil. • •
expediente que constou. 1.) da Afr auresentacão de emenda desta ccmís- Confll'o a palavra ao dep\iente, Or.
ci~ção Comerclal de Mina.:~a.i~~ são ao arçRmel1~() da União para LeO:Joldo Miguez,que deverá 1.,Zoe1'
numel'o D. E. E. 37·56 ""l' I.. 191)7, o que foi fe:to, .Foram propostas la SUa exposição parneuiarmente no
mente de 'Estudos_Econômicos, ~<lhCl- váras emendas pelos Srs. deoút3dos que tange R<lB c.J~trat~s fi~madilS ela.
tando a. c(llabor.açao da: Comlssao ao astoja Roguski, Yuldshlgue Tamura. Petroo!;)ráS e diversu !iriDas, in~jU-'
conclave que farao reall~arnos dia.: Nlta O~8t3 e Ourgel do Amara~ qt1~ são 'I lÍI'e 08 e-cotrat'O.s de o;y.!:'ação e de
6" '1 e 8 de j~lho, em

2
S

S
a
6
0 Lour2e9nç~e aprovadas e enc:lminhadlls a Me~a. eng~nharia firmados oom a Hyd:o-

2.') afic~o numero 52 - , de ~a segun~a parte. a Deputada Nlta carQoD. -
maio de 19~~! .dOGilVer~ador~f: Costa. deu conhecimento a comi!:sâol . Após a qualificação ·que V, a,- f3l'4,
LudoyJcode Almeida, e, 'de ~eu~ 'entendimentos com a Prefel- de /lcôl'âo com a lro d-e.sejo saoer
acusando o recebimento do ofím(l núi tUJ'a. de salvador sóbre' o de~en\'ol\'i- I Cle V.5,-. 100Cllllmente·, Iie entenoe a.
mero 18-56, ~esta. comiss~o,_no qua mento do turl!'ll1o na Bahia, CêllIlUni-1 Pet1'vbrás um instrumento adequ:ldo
a me8ma sohclta lnformac;oes 5

êr
óbre cou. alnda, que bal'ia solicitado à para apolitica do petróleo do Btasil

turismo em Gillás, tendo o GOl' no Varig, emor~a aérEa ·de transl3Orte, e .se foi Reertado o Con "resso Na.
As quinze noras do. cUa -vinte e um ctaquele· Estado submetIdo. o llSII

d
u~to a. confeccão de cartõelScom motil'<lS cional ao 1000tituil' ao ad~t.ar a ])O

de jWlllll de mU l1ovecen~ e cin- 11<1 pronunciamento do serVlC:O e. i- .balanos "tendo1lG lado' o nome da I1tica do monopóJ.io eIltatal em ma-
qüentae Sé15•.na sala "AntonJoC3f- laçoeaPúbllc:asd<YEstado(Secr~t,ª-ra.Bahia; mostrando o 10lclQre, monu- téria de petl'óleo. _
:w.s", reuniu-se ·u Comi.ssãoEspec.al de Inte1~or e Seguran9a); ,3,) -. mentOoli, 1nejas e ·aeulinâriabaJu- O sa. LEOPOLDO MIGUE:: - MeU'
para. -tlll.1' parecer às emendas do se- a!leio numero S. E. 1.302, de 11 ,de nll, bemeomo aconfec~o de tecidos nome é Leopoldo Mill'llez; de Melo.
nado. ao Projeto n.Q 138"C. de 1948, junho.de 1~56,..do. Minls,tlh:w do Tia: com mo~i\'os do me3mo ~tl\dC? sou qu1mic.3 indUstrial. dlplollllldo
cOlllpareeramQ8 Senhores: Leite Neto ))alho, Industr1a eC<lmerclo'2gen5c7~~ Transmitlu.-~··convltedo Senhor Hé1lO ·pela bcola NaCiQnal de QUlAuca ca
- DlU1/el Dlpp - cor"ÍIl~ d~Sollza nhando o processo )4TIC.l . -, Machado. 'Prefeito de Salvador. para .llndo. brasileiro, com <42 lillóloS de 'ida.
e Benedito' VM:, .Deixou· de omparecel' que vm.a .sf,bre o relatório dodelegll'- que a \Oomwfo ; fizesse uma visita de. e ocupo a PÓ6lção de A3&i.8tl?lltE
I> Senhor Ferraz Igreja. Por lndica~ elo bI'1IS11elTo à reun1l1o da .com~o àquela cidade" IlOss!velmente no dia Chefe de 1l1dúSZl'ia6 Pet:oquj1nicaa ü&
çÍLo' do- Senhor DanIel DiPll. e apro- de Eliminação' de Obstáculos ao . - 15 de .julho próxi.'nG. O Senhor Pre- petro\):á.s. .
'\'a~ão .dos pres~ntes.o senhor Leite rlsmo. da. O:gal1ÍZlilç!io dos Est.'.l<loa 81dente ae eongratulaeom a dC!>utada O SR. CROACY DE OLIVEIRA,.
Neto fo. escolhido Presidente da Co- Americanoa <O, E. A)., ~ntemi!n- Nit.a costa e .cO:llllmca. que 1\ OOmls- 'IPres!óente - ~lUldo V. 5," foi eleq.
mlaaio. Logo em seguida o ·senh.3r te realàada em lIuenOoli AIres... A !le- Ilfio far-se-áreoresentar. determlnan- llado para a Petl'OIlI'Ú?
Presidente Indicou o senh<l~ Daniel tulr, osenllor Presidente, Deputado ã"fósse felto te1ejrnlma da!là<.' ciên-\ O SR, LEOPOLDO MIGUEZ - Fui
Dipp relatAJr da.matéria. que 801Icltou Colombo de .sl.ousa comun.ico.u o .~eu .CJa Jlo 5enbOr Prefe1to do que _fiCOU. notlficae:to pela Diretoria tla .?eôl'Ollraa
um. prll2lO de uma hora para ofe~r. comparecimento, juntamente com 011 asaentlldo. O. :depoente ela D:-.,xlma para· comparecer a e.sta COnllllSâo. a
eeu pareceI', o que lhe fol'conceclido. Deputallo6Gurgel do Amaral, Relato: segunda-feira. tl1a 25 de jun1ll) cor- fim ele pre/ltar meu d&poimento, p=iD.
;Reaberta a reun.lo àadezessele 11O- t YuklShlgue· Tamura â Foz de ~a rente. $eria o Senhor Pau"'deAIl,~- cipal1uente !lgado a .a&;untosde oon~
.tllS. o $enhor Prea'lclente della pa. ,,'li. onde bouve wna mesa l't<icm ~ da BlIrllOolia. -çomo . ,nada m"l$ tl3Ul& de engenharia e de Optraçio
llm'a, llo5enhclr'Daniel ])Ipp, que deu qual esteve pre.le11te o St~or ~lln~ bOln'fSlle a .tratar•. foi enc~rrada a da. Itefinari.l\. Praidente Sernardea.
patecer, pe1ae.PNVIlÇ&o. dI.s emendaa tro da Apicultura e o Go\,ernll"or o r~lf.o" 18 (d~o:to) horas. E. 1:Ia· O SR. CllOACY DE OLIVEIRA,

. de nú~rQll 1 - 3 _ " _ fi' _'8 ~ Parani. respectivamente. senl~r~ ra.constar. tU, Lêda Fontenelle Stlva Preal<lente - Eu 1II!1'gUnto, Dr..W~
'1- 8:-. elO; epe1a rejelçio da General BrnestAJ Dornelles eMolsés_ S~ret"ria-,.ll\vrei a llI'Ellenteata qulUldoV. S."rOl C'OnviàalkJ para m.
4le mímero· 2. Submetida· a..votAl,a fOl Lup1on. . Nma. op01'tunklade, ficou que,. el~pol8 de lida e. aprl?"lUia, seri g:usar naPetNbráS. . qUe . cargo.
~ anlllillio aprovadO. AS·dezeaaeli bo- Mlentado. que as. obrU do boteI em :;sina~a pIo StmhOr Pí'eSldent. ocu.!JClu e' Te$pectlvll4 dataa 4e ne-
ras e trnlta mlnutQl fOI' encerrada a construçAo ~JlUX1 u1t1m.a4as dentro tle mea~.
reun110 .e.·. para- eonatat. eu <Anselo 6 <seis) ~esta e queCO:Ulomitante: Para eXo1minara ~itUM~l) ad- O SR. LEOPOLDO MIGOEZ'-:- Eu
JOlJé V.areUa, ~táflo, mvrela mente 'se tIate do arrendamento. eno '.. t t· 'd T ·t·· ...I entrei paro o Coiulelho N:lclollaldo f'e-
pr~nte Ata .que. depoia de -lida e trando lia Inatalaç,51!6 .. oomo. parte.~ mtn'~ ra Iva O em orlo·""o tl'óleo como c:Uimi~' esJ).~ia!l7~r)o, J!ln
aprova~'1lCI'á ~a peJo seJ1J1Or ~~eg~:o~e ~~ocl~~~e~ Rio Branco, - . janeiro de 1941,.,a cpnvUe .40 sen~
l'1't'll1dente. :, _ q A. tê mesmo junto ao Tribunal ATA D.A 17,- RJroNIAO Presidente, na .epoca o OeQer~J1110
(R~bliea4a par ter '4idO· com li&~ à:~nt:s paTa a.. rãplda liberação Ca!'los Barreto. Pos:erl0'':llen:.e, com ,-.

~ . . . daS·. verbas .aeCessár.l~. Também f1- AO!! 21 d'oU' do mts de junho de OrgalliZa~âo da ~t:'Obrã.s. fUi CCIlV...
correçoea:>.· cou asaentadl>Q,ue. paraevit8T·a del:'- '1956. l'euD..lU"tiC·lla Eala carlos Peixo- dado pa.a o car;,~ Q'Ue ocupo, de .u-.

bada de 'Jl1'S.ude eltten~ão da mata to Filho. â5 10,20 hOraos, a CoUlisslio Slstente-Chefe de Indlltrt~s petro-,%0., a' constrlleâo de no~ aeroporto, Parlamentar de InquêrJto' que ~aml- qllimlcas, pela Dl:eto:la entl~ J)~
que n. Ooml!iElâo apresentaria uma na SI sjtua~Ao ali.l1ÚJll$b'llUra dO Ter- 'd!da poelo Oorlln1!1 Juracy. M!\~l~e4.
emenDa' 'ao Orçamento 110 montante, ritórJo do 1\0'0 l3ranco. Encol1tl'aVam; . OSR, CROACY DE· O.l.o.L\'..nnAo
de CI$' 0400 OOO!lO (Quat."<lCentos 'mU se pr~enteso~ Senhores ..roão 1>{.:clla· Pl'e5ldente - Quais as· tL~~5es que V.
cruWroS) , 'pará ampliac;ãodo cam- elo,e AdahU13arreto:·awente o se- S." exexceue aque'~. S."exe~ce atu.'\l
eo existente. O Senh'01' Pre!ldente; nb91' Llimelra l3!ttencourt.Presldente. m~!lt'!'? . :. .- .,
IJ-epuudo colomllo deSoll2:l ·romun1- FO± !leia. 1l~'o\'adl1 ,e a~l11;lcla a -ata O !SR. LEOfOLOO MIGOEZ __ FuI
eaà' comissão que se .encontra lJr~ da. reuUlAo anterior, O S~nl1or químico espemll1izado do qq:l4rO Jl'!r-.
sente o Professor.'Flo:';ano. VUa AlVa., Adnbl1 Barnto no ell.e:c!~!o da Pre- manente de Comelho.N.llc~n~1 doPe-.
res Assistente Especial junto ao Di· sidncla, oomunloou encontrar-se pre- tr6leo, re!, 31, e DO' m0111<t'nto wlI.·

~O DA ftEON1AO l't'tlJr do Ponto IV, noJ31-a~U" 1111'. .ente <1 S~nbor Mofor Cl6vl~ ""o\'n da ~''..stent.e-Cb-efe de lndú:õt,r;,,!I Petro.'
. '. . wnUiJm E. Warne._ e Profes"o! d!l COsta, eX-j;overnadoróo Território, quúnk:as 'da Pet~áa.Exel·l)O tem-

A Comi~ão P/U'lameutar de :lnqué- ~~coJa {le Admln1stracfio l''fibllca da Que Ml'a co,,1"!~ado a 1>J"'SUT denoi- por~.rla".ente o .ca1"fod~ ....·~iÍ1ta1~
·rito 'P;U'& apu1'lU'irregula.rld8ú~ no Funôll':â9 Getúlio. Vargas, da mt\t~- mento, facultando-lhe, asel\'Uil' apa- dente de Operil.ç6ea daúefinara:P.1'e
S.·A. ·M, •.4lenunc.1Iidaa pela ImprenBa, ria "Relll~~li PúbllClls", 'Antes {le d.ar law:\. F'êz.o metmo t~-!~., ~êllre o 'G!d~llte' B~~n!lrdu,.:..<' .. , ..•.. "../:.'.
delllGu clIe.l'ealiZar a reunliQ ~clala Jlala\'1'lllloreefrld<1 senhOr. o se- ~unto, ventilando ])rlncipalmen\e Quanto "·pergllnta'de ·V. Bx.·;~; .
.:onvoeada. 'ilI\l'a boJe, pOT'. f&lt8~ denhor Colombo de Sousa lê o tel~- fa.tols relaclon1\dos com r.U!\ ll'Clml'Ol!l- ·{erEnte à e!iclêJlcia f':l1J!'in.··.2 :....,
IloÚJneN l'ell'lment.al. '-.IOf~8CldTiglll'· ma dosenhar Nulo de~'melda B9r- traefO, SOlle\l()U o 4lepot!nte o praZO (lI)m.vlatu !te!oklçftc) 40' ;pl'O\)le~.
de ~()"". secre~.Io. 1IosA· que, oormotl.o de fôrça maior, d 15 dí~s, após 010 qllatatomari pre. 40 petróleo no Bruil, &:'::;'P::~;::
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;;~: a v, Ex,' para ílmítar-me aos Ido povo brasílelro é a favor do mono- O SR, CROACY DE O,L!VBm~, O SENHOR LEOPOLDO MIGU.c:Z-
aapect<l.s l1gado.s li refinação de pe- ria, tanto quanto permitem 01 meus Presidente - Donde se :concIUi" nobre Tinha. maís tradição, porém, conhecia
trOleo, porquanto oe, outros fOg€ffi aos pólio estatal. depoente, QU~ não entra !10 ~ol das possivelmente menos as condições do
meus conhecimentos. Para falar honestamente. pelo me- suas cogítações, a partieípaçâo do mercado. brasíleiro ou derivados ele

SOb o aspecto da. refinação 'de pe- nos de uma forma urn tantoprlmá· capita-l particular na exploração do petróleo. A Hydrocal'bon, companhia
·trÓleo, eu não tenho a menor dúvI- ria, tanto quanto permitem os meus petróleo n:;c!onal, porque V. S. não "mais nova, com uma infra-eSIJ'utul'a
· da de que a Lei n,« 2,004, e adequa- conhecimentos sõore as influências é conhecedor do .assunto, meaor, conhecia, porém, mais obíeu
, dae que, tanto no que diz respeite ou sóbre os reflexos que tal polltica O SENHOR LEOPOLDO MIGUEZ - vamente alconcüçÕ'eõ elo mercado

à flexibilidade de que dotou a Pe- possa. ter sôbre a segurança vnacío- Exatamente Isso, Sr,· Presidente, brasileiro,
trobrás quanto no que concerne aos nal, confesso & V. Elt,~ que não vejo, O "SR, CROACY DE OLIVFIRo\, O 6R. CROd.GY DE OLIiEBA,
meios postos à sua disposição, ela é pelo menos num grau de racíocíníc Presidente - Tivemos Infcrmações de Presidente - Ó que leva V, S, a essa
perfeitamente hábil 11 .satisfação Q<l um tanto superficial, como uma po. Que o General João Carlos :BRI'reto fêz conclmilo de Que a Hydrocal'bOn e~.
leU desiderato. " Iítíca maís liberal pudesse ferir a se-pal'te do Conselho .Naclonal do Pe- tarla mais a par do mercadc na•

.u razões em que me baseio pau gurança vnaclona). . tl'óie<l na qualldnde de Presidente cional? ...
afu'mar isso são: pnmeiro, que as rea· O 15R. CROACY DE OttVEIR~, desse 'órgão. Fêz parte também dê.sse O SENHOR LEOp,OLDO MIGiUEZ_
llzaçóes já em curso ou 06 er:cendi• Presidente - V. S,", Dl', Leopoldo Ml- Conselho o Coronel Gentil de Caso" Pelos conràcros que tive e qUe tenho
mentes lá "em. rranca operaçac, ou ~ez, entende que es . companhlas trc, Também segundo essas ínror- c?m todas essas firmlUl ó,e engenl1l\.
leja, as refinartas de ManaUS, :.lati- alíenígenas estranseíras estariam In· mações soubemos que tanto o Gene- ria, .
rlpe, CUbatão; Manguinhos, Capua~ teressadas no tl'l\;balho . geol6!llco e ral Joho C111'l00 Barreto como o Co- O E;n.. CRO!\OY DE OLIV.nW;>,.'\.

,VII. e Ipíranga 8lI tisfazem umagr an- geofísico de pe.squisa e de exploração ronel Gentil de Ca.scro eram con- Presidente - A aquísíção de todo esse
4e' percent~gem do cO~lmlo nacío- do petróTeo braslleao, apenas neste trário.s a que f&se firmado o eon- material, os projetos, 1530 tudo nào
nal.de der ívados de petróleo, AoS ex- setor ou, ao invés, condicionariam trato coma firma Hydrocarbon e foi feito no elltransell'o, Dl', Mlguez?
pan.siiell dasrefinarlu li. "cargo doa Pe- esta atividade à particlpaçAo na. ex- teriam dado pl'eferênclaà fli'ma Lu- O SENHOR LEOPOLDO MIUuJ;;Z~
tr()bl'~ - o MatarlPe, e. CUbaátao - plcraçâo de re!~nll.l'lll6 taUlbém? moa ou Lamoo, Eu gostariaae saber Mas, digamos, a. !Jlosotia do Proje'o só
Iào expansoes relarhamente f ceís e O SENHOR LEOPOLDO MIOUEZ- de V S Ile tem procedência. essa el " •
vamo". levá-Ias, prO~a\'ellllente no Tenho a ímpressãe de que se ela! ae lIIIIertiva,' tIIlIIR nottclll. que nOIl ehe- po e ".'ler traçada uma vez conheci.
fim deite ano ou pr,nc!p1o do ano lnteressllB8em aó pelo lado. da pesqUisa uao· conhecimento, das muito bem as variaçôel! e !lA
vtndouro, a uma sat16fação completa e lavra, visariam também a uma mu- iCo SENHOR LEOPOLDO MI01.1EZ _ tendéncías e 11 COlllP<>aição tie pl'eçl1'l
d mel' d n íon I ue diz res f • do consumo e dcs produtos do mer-o. ca o ac a. no Q 1 O· dança de polltlca "Quanto ao .re íno O Conselho Nacional ele Petróleo, em cada brfllllleiro. I<~n· ainda é .ver-
peIto ao consumo de ga.so ína. & num futuro mais remoto . . I 't ~
outros produtos,. produtOl5 menos no- O 5R CROACY DE' OLIVEIaA agOeto de 1948, cnvou uma C81 a-eon- dadeiro hfje, , ' .
bres, serão possivelmente atenelldOl! Presidente _ Não lIel se compreendi" vJtetru glrande.tlHfl~~r:nen~en~~~ O 8R. CROA~YDE OLIVJi/IN.o\,
num curso eleI ~m~ mba:?r. "_ bem l\. N8poatll à'mlnha perlluntll. an.eWnllleel' eaaB ~ell!. ..le a LUmO" " para Pl'e.sldente - V. S, afirma, Dl', Leo·

Por OUll'o 3..0, e Sft 1..0 que n..... t I O L ld MI uez Que ê pllra ' , ~ ~ D, peido Miguez, que Il.Lumos Unha· trtl •
• d'flCIl btc· se ti i ento para er ar, r, eopo o 11 , que aa meema.s diw8liem do seu In· dlçAo. Pode.a'la Intol'mar.nol quanto'
equipallle~toll·de.stln~~~;~montagem uclal'ecJmento da.! dem~la membroa to~ em participar de uma con- ano. de vida, de prática, de tarimba
de refinaria e creio não venha 8 ser delta Com1all4o, V, .1$, acha que: corrêncla" delltinadaà ellcolha de uma tinha a Lumos, quanto.l anoa de eXls.
agora também obtel' financiamento ~r:·~cto1A::~~:::~~:I~~CI~:: firma qUe leria IncUmblcllt do p1'O- têncla em suma? .
ligado ao.s oontratoe de engenharia não haveria .lnconveniente.B na par~ jeto inicial, do projeto de detalhe, da O SENHOR LEOPOLDO MIGUEZ"';'.
dessas mesmas retlnariaa,· . tlc~paçAo do capital privado, lela e.- ins~ão, do, dllJll'l'llclamento, da con: Nio pollllCl Informar.

Neua conformiclaele,. e .tendo em trangelro ela nacional? Q~l'O que s'Ulto_la acelca da compra de. mate O . S~, CROACYDE OI.!VEIRA.,
'lata ainda que uma. retlnaria pro· V. S," ~nda afl.l'matlva ou nega. l'!a1ll, da aupervi,s§() 4e montagem, Prelllden~ - Aprolllll1adll.mente. Acl-
duz num ano de operação uma eCO- tjvamen~ da .upervlaão de Inicio de fune10- ma de. 30 anos?
lIom.ia de divislllo eqUivalentes ao in~ O SENHOR LEOPO·,T)O MIG'OEZ _ namento,. T6dale.sllaa firmas, legun· .°SENHOR LEOPOLDOMIOUEZ_
veatlmento realizado na llIonta.gem _ Não. • do me I'ecordo, aprelentaram pro- Acima de 30 Iln06, perfeitamente..

"desaa ~rInarla. tenho para mim que .o --R CROACY DE. OLIVEIRA JlO4t~, IA quala, foram levadllB ao O SR CROACY DE OLI •
"o ~sunto de, refjnaç~o ~de ser l'e· Presldéziie _ V. S,' acha que real. plenário 40 Conllelho Nacional do Presldenie _ Acima de 40? VEIRn.,

·lolvldQ atraves da UI n, 2,004, mente a malot'la do povo braaUeao ae Petróleo, que aprovou • .se não me O SENHOR LEOPOLDO MIGUEZ-
O SR, CROACY DE OLIVEIRA. If· I't tI· falha. a memória. ta~bém·o parecer o

Presidente - Quero perguntai' ao no· man estou pelo monopó ,o ea a a", que 4e umA comiAslo dellgnli.da, pelo Talvez. Nlo pos.eo. dizer com aegll-"
ore depoente. para que fique bem é o aspecto polltlco da queatlo? CoDaelho, j:l..xecer ~ que Indicava rança, '
010.1'0, a sua posição, .se entende que O SENHOR LEOPOLDO MIGtlEZ - como vencedora. • p1'Gpoat a da H)'- O SR,· "CROACY DE OLIVEiRA,

.." política· adotada pelei Congresso Na.. Exato. ' " drocarbon.. Reeeal'llh, Eua. proposta. Presidente - :or."_eopoldo Miguez, I
olonal e pelo Chefe do poder Exe- () RR, C:ROq.C~ DE OLIVETRA. era realmente de preÇO mais baixo a Hydl'ocarbon quantos anos de vIda
cutJ,'o, estabelecendo o monopóUo ell- Presidente - SOb • IUlpeCto econOmico e for ra ra.zâo a eIColhlda jlelo O SENHOR LEOPOLDO Ml~UilZ-
tatal em matéria de exploração e re- e da. segurança nacional V. S.' não lenârfoO e&Ii ,- A Hydrocarbon tCllfundada em 19'43,
fino do ,petróleo n:) Brasil é a poU- tem o~Jeçõe.s a fazer li. pllrtlelplIç&o p Ao encaminhar o ~.BSunro t. con. tinha quand9 foi feita a prop06ta?
tlea l1Ial.S acertada. ou se, ao, lnv,és, docap:t~l privado, quer nacional, quer .ideração do SI', Presidente- di 1'lepü- segumto as Infol'maçOes Que tenho aquL
deve-se permltll' 11 emp~s l?llClO- e.strangelro. não éaSlllm? J)llca, o Genel'alJoãoCu'los :B6rre- O. SR, .CROACY DE OLIVEIRA•
.nalll oU estrangelras Que se dediquem O SENHOR LEOPOc..DO MIGtlEZ- to ponelerou que li prOpOata colocacla Prellldente - E quando foi feita 11 pro
à.ey.plol'ação do petróleo, bem como Senhol' Pl'e~ldente, V. EX,a nll.o J?Crce- imediatamente- li al!'8Uír apresentava posta, DI', Leopoldo MIguez?
ao ref:no do mesmo, beu bem mmha· resposta, Eu não dlSlle uma diferença de pl'eço Que poderia O SENHOR LEOPOLDO ~"tOtrEZ..,.

O. SR, LEOPOLDO MIGUEZ - Na llue quanto ao as~ecto econômico tOllS8 Inãtcar uma outn· .solução para o Deve ter aldo feita em pl'lnclplos ....de
1Ddust.l'la de petróleo o lado polltlco é favorável li. pllrtlolpaçoo de cllopltall lWunto. :E:ra uma dlfel'ença da or. 1949. " " .,
sempre condiCionado ao 1ad.o econO· e.st1'an~elro.s, ,.. dem de 100 mil d6Ial'e8, se não me O SR. CROACY DE ,OLIVEIR;\.,
tnJe-o e o lado econômIco é condlclO·· Ij. SR,CRO!. ,y DE OLT.VEmA, falha a memól1a, ° Sr. Presidente Presidente - A data exata, dIa e mêl,
nad'J sempre, aos aspectos técnicos do Presidente - Que nl\o vê Inconvel1ien-" da República n entanto houve por Y. S, e.stA E( par? "
proc),emn. ... .. tes, . , bem "manter' a odeclsão do pleni:rlo O SENHOR LEOPOLDO MrGtJEZ _

Como disse a V. Ex,", não se~do O SENHOR LEOPO'L,DO~O:Ol}EZ - 'do COlUlelho, rela tivamente a escoiha Não estou a par.· Sei que o contrato foI
" conhecedor .dessas partes. da.lndus- Creio mesmo que se o Estado ou se da HydrocarbOn Re.search. assinado em 29 "de julho de 1949,
• .fria d'J petr~I",~~ ~9ho qUe out.as ~- um! organização. Estatal lJOeI~, ~tâ O SR, CROACY DE OIJVEmA, O .SR~ CROACY DE OLIVEIl'tA,
.O~ m~sl c.cd,u•.adns Jal Petroblás apardhaclEl como está a Petl Oblás, Pl'ealdente _ Na sua oplnlâo lia condl- Preslelente - E' a-'data defundll.çll.o
e 9ra e ~ P04li crrl.ll filo - 0b' Eu me para ntender a é.ste setol' se~la um con' çôeS da LumOli eram mais vantajosas da OOl1StltUiçi!.o da firma com el':aU.
eon,e~so sem n o:'maç()el astantes, trasenso meu pl'opugnar ou· achar con- . b p. é d" V S ·1 f '?
sem um p·onro de" vl!ta .firmado "para I ti !lo d t _ que as da Hydl'ocal' on? .01' qUI:: "o,." sabe n OrmRr
poder pl'f,~tar meu deJ>OimenCo· li V, ~rtn ~nt;ua ~~~ cdIPah.tro~r:~::_ uma apreciação não apenas subjetiva, O.sENHOR LEOPOLDO MrOUEZ "":'
Ex' . ... ~ "e .. a.-<:. mas também olJjetiva, por" Isso que Foi em 1943.

, ..~ .. , '. lucao dêsse problema,. deveria ha.ver dad06· de cartltel' ob- O SR. CRQACY DE OLIVEIRA,?,' '''''': CROA"_". DE Ol.lVI::.F;\, Q]Janto. ao aspt!cto do.. segurança Jetlvo, de natureza objetiva que po. Presidente _ Dia e mês?
Ples.den.e :- O nobre depoente sabe naMl1la1 é qUe Informei que não deriam levar qualquer um de nó.s O SENHOR LEOPOLDO Mto't1E~-

· que no Brasil desr:nvolveu-se. UlUa" I.n-. sendo con?ece~or do. a.s.s.unto, pelo inclu.s1ve a V, s, .à. conclusll.o ele Não sei intormar, Sr. :qeputado. ,
tensil campanha elJ.l tôrno e a favor menos li. jltlme.ra vista não via como que a Lumos tel'la oferecido uma· - . ~\
.àa POllt,C.1 monopollstJca estatal, poll- outra polltlca pudesse ferir a legu- propo.sta mais vantajo.sa ou. "ao in- O ElR, CROACY DE OLIVEIRA,
tiea e'~a adotada pelo Cong~'essoNa· rança naclonlll, . . vé.s mais vantajosa? I ' Pre.sldente - Nao1'inllio de V, S" Dou·

"'-".cional e pelo Chefe do PodeI' ElI:ecutivo O SR, CROACY DE OU"EIRA, ° SENHOR LEOPOLDO MIOUEZ _ ror Leopoldo MlgUeZ - i.sso para o.
bl'usilmo, I1:stemovimento da opinião Presidente-Dl', LeopoldoMlguez,va- Na minha opinião as pl'opostaserllm futuro.s negóclOll do J:ll'asl1 com
públ;c~ não é, com ceJ't>ei:3, do d'es- mos lmtão reSUma o leU pensamen· pràtlcal1lente equivalentes' A d1terellç:l outl'a5 tlrmll<5 e.strangeira.s que J)01'
conhecimento d.e V, S,' que le refe- -to: V, 6, reconhece que a Petro))rú "e preç_ era realment~ mUito pc. aqui vieram para Instnlar reflnariM.
riu ape.na.s ao ~~cto econOmico,. esUpel'feltamm~,Il\elUIIIVe IOb o quena.· • etc, na oplnil\o de V"' S" que de·

Pergunto a V. 8," ae além do &a- aepee"to ,ee«ln6ltl1i:oofln'lMeIra, em • ' . veria pl~valecer:. é.s~ conhecimento
pecto pu!'amente econOmi~o Mo re- condiçets de operar a polftica do O SR, CROAOY DE OLIVEIRA, ,do mercado brasileiro que tinha a
conhece R$!'Ccto.s pDlitlco~ e prinel. petróleo no :Bra.tll, com aexplol'açâo Presidente - A mais vantajosa era ela Hyclrocarbon, uma firma fundada eln

>,'pall.'~nte das~g'Urança .nacional qu~ e com o refino, e que, o J:lrllsll, paI'· Lumes? 1943, ou a t~acllção, major experiên
t;,>;,nOl del'em c"nduzir àaceltaçiill dessa tanto, dis!X!n.sa e' não nece.s.sita da. O SENHORLEOPOLDOMIGU::lZ ... ela, maior numero .de anos de v:da.,
1:;; .p<lllr.lca monopollstica estatal ou se, participação, da.colaboraça\o do ca- Eram equivalentes, ele uma firma, conforme .diz V, S,.
~+>~.pelocontrárjo, pOr todo~ êllses a~- pital privado. ' ·0 SR. CROACYDE OLtV~CRA ,no ca80 a. Lumoa? Na opiniãoc1e
·:..»pecrf)S,deve~se permitir .a partjcipa- O SENHOR LEOPOLDO MIOUI!lZ - Presidente - Mea,·quanto à diferença V, S" a· qual qevel'Ja,. entre os .do\8
,:i:~~tÇ~O,:do C\lpltal &t~ang~lro· ( nacion::;) Quanto ao refino foi exatamente o que. de preÇO,. favorecia a quem? e1emi!ntol, pre'l'alecer? A trndição de
~iL'i;;,:Jla,rt.c~lar na exploraçao do petróleo eu disse, Quanto à parte de pesquIsa e· O SENHOR LEOPOf..DOMfOt'E:.I- umafJrula, o oonceito fl1'p1aào atl'a.·
JIi.ó~~~:' retl,,"c elo me!m~? lal'l'a, eu c1lsse a V, Ex. que não Favorecia ~HYdrocarboll, vés .. de. anos de experiêncIa. de ta.
l5;~';.' O SENHOR LEO:"01,OO MIGtll1Z -sou bMtante eSClarecido, 1)lllI~lIn:.e A t-um09 apreaentava uma estru· rimba, de demonstração de capaclda.
'f.;~"ZU·c~eio" que ~. Govêrno, o Pocler Le- conhecedor do as.sunto para dar· uma turaçi\o, dill'amo.s~ maJl poderOlla. de e Idoneidade técnica, ou ê.sw" tator
~~;h"IISlatl\'o prlnclpalmente,eleve r~fJetil' opinião numa com!ssão qlij!. tem um mal.s sedimentada. de conhecimento cio mercado bl'aat-
::;"::i.empre \'mn nplnmo .dl1 ml1lo1'1a ~o âmbito, que tem a elevação dC3to O 8R, CROACY DE OLIVEIn.A, Ielro por uma firma que deveria fazer
':;;;;;(PQVO e, sem dl1vlãa a!guma,a maIOl;H\Ól'São presidido por. V. l!:lC. Prealclente - Tinha tl'a.dlçãa. projetó no Ex~l'iol'. no. Slltrangeiro,
"'J';")
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I.dqull'lr material tall1bém no exterlon comum, lOel, de 6leo die.;el, 10~ 'de nlio irá funcional' é a de hídrogena- O trabalho, tantCl'de engenharia
e deveria catar a par do mercado I querosene e o saldo para, 100, que çiío,' quanto de montagem foi demorano,
estrangeíro, não apenas do brasí- seriam 4<1%, em numeres redoncos, O ,SR. CROACY- DE OL!VEI~A, em virtude da. natureza trianguíar,
~ei.l'o? de Óleo ccmbusuvet c-- [ee; ou, Presidente - Por que? envCllvendo montagem de .engenl1aria.

Pergunto, qual dOI! elols fatOres, na O SR. CROACY DE OLIVEIRA. O SENHOR LEOl'OLDO MIGUEZ _ nos Estados uniccs e aqui:iíçãode
opinião honesta que ~Ó poderia sei' Prcsldente - 11:.s.ses 5% de. gasolina Ela é destinada. il produção de gaso- material 1111. Europa. Prolon20u·~~
honesta - ele V. S., postos os dois especial?,.. \ liua de aviação. A presente estrutura ésse trabalho a tal ponto que, q..land(
:nUlll<l, palança, qual dos dois fatores' O SENHOR. LEOPOLDO MIGUEl- [ustíf íca, em absoluto, o runcronamento a Petrobrás WSSUml11 a responsabíã
(leve preponderar, qual <J que ten. Oasolínu de avíação, o trabalho deSSa unidade ••• dnde. ce acórdo com a LeI 11," z. U04
mal.ol' ínnuêncía, que pe~a mais: ao SR, CROACY DE: OLIVr-.:fR:1, 'u ISg. t:HVAl,;i jJ";;)LIVEIRA, ela parte executiva do monopólio es
:truCllção ou esse cO.l.hec.l11el1t<l do, Presldenre - Isso em 1949? Presidente _ V. S. acha prereríveí ratar, havial!1, decorriao os tia meses
mercado bl'aslkll'O,.. lnCJplente alnda O SENHOR LEOPOLDU l>1IGfJEZ~ produzir os outros ttrtl;os derrvados ]nndos os quais a Hydrocarbon saía
e~l mar,el?a d~, l·e.;l1l~ e., de constru- Perreítamente. Essas oram as percen- de petróleo do que a ~asolina ue avla- ,~o~PJ~.tamellle líueruda quanto M
çao de refina.ias. {)On~ul.to V, S, tagen.s em que OS díterentes produloo! çüo, que Vil'á e.c0110ml~'.Il' dIVisas? Io.~.al1.1as e quanto a. rc.tençao CO:1-.
tIL respeito, pltl'a nessa oríentação .ernrn consumldos , . I O ::lENHOR LEOPOLDO tvfIG "'z tratual paro., cobrir . essas garnnuas,
ZutUl'U. O SR CRO:\CY DE OLIVEIR,l. " . ,I U",. - Pu!'a ser 111:\IS precise, essas ..aran-

. O SENHOR LEOPOLD? MIGUEl.,",: PresIdente _ I~o. e qUe entrou no l'oi I A dlfele:1Çll d~ econolllla, d~, dl.vl.sa~, I ti~s terminavam 48 meses após a data.
A pergunta de V. Ex." e multo d1flClI1 das eo.'tações? quando se deixa de. rrnpor tal. J,'.~olln·l.lnxada no contrato, que era a na en
ce ser l'csp<mplda. porquanto ambas as I O SEcNHOR LEOPOLDO M!OUE~_ comum ou gasolina de a~ittçaJ e prà-i trega ao .~ntã~ Conselho <.lo, Petróleo
<:01,<;a.s. citadas são dlÍleels dli i~l' me- Perfeítamei te. . tlca~1ente nula, ou melhor, a eccnorma I(las e.!pc.cl.flca.çoes dll. retmaría, ou su
dídns, Não há. um 'padrão de medida O SR biOACY DE OL"'VEIR'>. e pràtlcamente a me.sl11n,m~se~ depois 'da abertura ca carta 01:

,(flda·s, Nao há um pLlCil'ao d emeawo. P1'eSldente _ Quel' dizer' as ·p~l'C~~,~~ O. SR. CROACY DE ~)T,!VillIRil. .. i c!'€dlro in.cíar, Ê:iSe últImo prazo. cu
pura. experíêncla ou para tl'adlção· :. .' I Pl'eslclente - Por que razàoj Dc\'ido : tão, Em fataL. A D:l'c:oria da Petru-

O Sr. C",,"cll de Oliveira, Pre.i. g~nsc3nsumI~~.!I ]le?lo Blusll,. na l!Poca j'ao tmbalho antr-económíco no Brasil?! oras, ao receber a refinaria, llÍ!O en-
O SR, CROACY DE OLIVE:n~1\. CIDm essa OI em.. . O SENHOR LEOPOLDO MIGUEZ - i ccntrcu no quadro de servidore. Cl'c -';'

Presidente - M.as se fós.se lima reCi~ E °tSENl-IOR LEOPOLDO MIGUEZ -INãO. Aqui, o trabrüho dessaurudade •.. !reflnuria um único eíemento orasue.....•
nanl1. l\ sel'constl'Uida do bóLso de V. ,ca .0. , . O :'o;R. CROACY DE. OLIVEIRA, i1'0 com experlêllcia.em operação. Ne,
2, 11 qual dOB doill tatôres 'daria pre- ~r:sIl'A~ltanI<l, ~Ql a regu~~: 11: í PI'esldcl1te - O consumo nã-o justltico. r"l'l coutlJlgellcia, nllO, encolltrou oUj;rll
.fe~êncla V. S.? c o. el'ce ra o ~o sen. o ; o tuncionamento cles.sa lfnldade? QUal! ~oluçáo .enp.o a de a.8sinar um contra-

O SENHOR L.EOPOI.DO t\lIOUEZ _ que, em vIItude da gJall~e escassez o mollv(1? .. I,o de.opel'açao, aquêle tinalmol1te f<:l-
Eu dIria que,numa Igualdade de Pl·eço,~ã.<ldó~re:v~~~: ~~ia ~~~~;~ ~~n~C;:~ ~ SENHOR LEOPOJ~D9MfOTJEZ _ tocolU 01 HydroCill'bOH.
numa qUal\1 igUll.ldud~ de preçQ8, eu polI~lv~I, o' dispê:\dlo de 'dólares ame- PI'lmell'O, porq~~ pel'del'lamos a 1J.1'0.- ? SR, CaOACY DE. OLIVJJ:IRA,
()ptarla >101' aqUt:li1o do mala\' tu,- rlCall.OIS, Como conSleqühnCia, entâo, teç~o al!ande~~tia, que no~ concede a. ~leslcl~nte - v,~u ]lel'ttl1tll'-me lJlter~
chção, _ . o. equlplllr.enta!!· deviam àer lIdqUl- lel,ao proCluzumo~ um delfv,:tdo queé lOmpel li exposJç".o de V. S. pa::llll~"r

O SR. l:ROACY :pE OLIVEmA, l'iJo:lll llll. Eu."llpa prlncl~almente na Importaelo pelos glandes CO'1·nmidorca, UIllapergumapeltmeme ~ ~~~a pane.
PresIdente - :t num~ dlfel'ença mlni- 'França. onde el'~dito.quetinha1l1P6 com absoluta Isençào de elil'eltos, .Pelo contrHO de engenharia. seriam
:m.. àe preço, cOIltOl'me afirma V. S.? úmaaido bastante. ponderável. Por O. SR. 'l;ROAl,;l" D.Ii: ul.,~ 'EIRA,! bastante, llecesslÍl·io~. apella~ quatr..

, O SENHOR LBOPOLD" MII.'H3l'JZ - outro l&clo iuo também impllcava Pl'esldente- Quer dizer que nao se Itecnicos par<l.opel'ElçaO. Com o can-
Optlu'ja por uma de maior t~·lilllçã". na e!Jmlnaçâo de. proc~~ qUe en- deve a deleltos de ordem tecn~ca,? trato de opcl:açiio és~e. núm.ero foi au-

O ,SR'. CROACY DE OLIVEmA'VOlveMlmlUm gunde dlapendlode O SENHOR LEOPOLDO MICWfZ _lmel1tadO pala .54. Alenldes.,\! nume-
Prealdente - Quer dizer que tll;lv~z' dl'l~ e rOl/aUies OU regallas,E.s,sa, Não. . . ['o,a Petrobra~ COlltl'atllu mal" :WI
·tenha lido por l&o que o Oenerl\lCar- portanto foI li. terceira diretiva. . O SR, CROACYDE O LIVb:mA, vime, por sua conta. Cll1qUen,a e
los Barreto e (l CoronelOentll de CIUl- .. A quarta foi no .entldo Jie' que, Pl'tlIlldente - EllI. porém, estará apa- I quatro sào àa H~d1'ocarbon, llIóts ;1110
U'O ae renht1.n1 nlilnife.atado favol'à- d_onhecendo 'o Conat'lho quais OI ltelhada para tunolOnlll' \l. qUlllqu~r losol' go~ pe!a Pe~roorllB. .'
"elrnente à I:.wnOI. . , óleca 'orlltCIl de que poàerla'. dispor [tante, quando IL ·aegurança· .11Ml.'lonlll O ..,b;NHOR L""urOLOO MIOUEZ-

, O SENHOR LEOPOLOO MtOOElf. - per OCRstAo da completaçlo dasobral exlgu'? , jExato,
.:Eu não conheço. a··atltude ·do Coronel '11&. refinaria, seria .nec~a.rio.entã'\ O SENHOR LEOPOLDO MIGT:EZ - ? SR. CROACY D~ OpVEnl.....
Gentil na. ,ocallão,mlls ado Genel'al impor;' l'efJna.ria ullla grande fle"l' liIia aerá. posta em condições de tun- Pleaidente - Em prlme,ro l\lga1~, ql:~~

.Jolio. Carlos Barreto, foi ~t8a. , bllic1ude, Dq conJuntod,"~8as qUatl'~'cionar l\ qualquer instante. MM. Isso Eu ach{) que o namero é aCiequll do.
O SR.CROAC~. DE OL(VEIRA.' dJl'etJvas liUl'glua refinaria de Cuoa," ~ trabalho aInda para una aela n)eo:l~a; ou exagel',ado,. tendo "m C"llHl~i'açao

Presidente - Oo~-me, por .atlafelto ·tAo. e o &eU proce&smento '8 a. aqui- Inito é trablllholmedlato,. éBses outloa tecnlcos que a Pet'l'o!lrM
:c:om a l'eapoata ;. mlllha pergunta, Vou ,lição· dl> seu ~uipamento 'licaram! O SR, CROACY DE OLIVEIRA, contratou. ., .
'oonr·:'\1'. 'agol'a, franquear a palavra oondiclonadoa .. a:. ellWl quatro linnas! Pl'esldente - Eu estou aconlpanha,ndo O SENHOR LEOPOLDO MtOUZZ -
tD. dllltll1tO elepoe':ltec .pal'a. que faç8ImeIl1l·l\s. Na relllldade, a reflual'l:l Isua exposição com mUlto Intel'~sse ,8 EU acho que o nKmel'o· é a:lA'1I:Edo,... ,.

'&préciaçl\ea, pill·tlcularmenre no 'lU;!/ de Cubat/io. tem uma flexlbilldllQe· depois vou'perlultir-me a faculdad~ e o O SR. CRO..\CY DE OLIV~)rn.A,
tange ao, doll cóntl'atcI, ~ enge- operacional de que nAo nl!Cessitamoa! direito de lhe I\tl~cultar so'lbl'e rt qU"~. Pl'esidente - O cal'go de chele oe aI

. Ilhada e de operaçoea...f1rm~dOl! pela no ,momento na ilUa totàUQade ... ltlio àeS&.'ls diversas unidades qUe não moxa:'lfado, Dl'. LeClpolclo MIguer., llil.l;l
· Hyd1'Ocarlxm Cl>m a Petrobrt.s. pe. IllIo pol'que. no momento, a mel'cadol' funcionam, conciuaiio das "bl'aB. etc .• Ipodel'la ser entregue a um bl':tsi!t'i1'ú'/
, c11ndo a· V. S; que nos, faça a fine~ 0.0 óleo bruto é o mercado do com-· O SENHOR J,\iX'POLPO MJCmg'l• ...., O SFJNHOR LEOt',,'.< fJe MfGt'EZ-

de eaclarecer eobl~ 06 pont06 que practol'. Há um exc8Sllo de· pl'oàuçào i Ainda ani\li8ando.elll'~S(lue.t.roclll'r""M'. Acre.ellto que poesa sei' entregue a um
nputamOl d~ capital Importância, clt óleo !»'Uto 110 mUnC1o, . .iprlnclI)!ls. qllando che!!~mOl! ;. defl-lbraSlleb'o. mll.'l creio que a "elino;~"

· porque atl'aV('l1 d\!:, aeua esclaJ'eel- , V. E.'<,. hil. ele. ter noticl.ade .que .:11ÇÃO ou à eseolha dos oieos em qlle . não tenha. um llomem minI !1:lS:Alltl
mentol! . t' dOI. de. 011',1'08 dtlpoentea L'trtaa unidades à,a renn.aria, em vlr-lsr deveria basear. o Pl'oie:o da refina- j eXnerlênc:aem '1S>.llntos (l~ ~lrll:l"al'l-

• quell.qul têm. vindo, de.vel·emo.s tomar I.. tude tlesaa gra.nele tlexibllidatle, nAo 1'1/1.; escolhemos dol8 6l~05. de carac. fado!le refinaria Que a l1H \sf;l.p.s!\~.
atituàe.s no futuro, estilo opel'ando e POS8O af1l'mar a, tf'-lst\ra.s 'aPn1 dife-ent@s. ... I'efina- O SR, CROACY D? or"VBt"L\,

, . ,Pedimos, por exemplo, 'paI'lIRror-' V. Ex, QUe não opel'a:'ão, rIa, então, foi dlrnell~ionada 11a base PresIdente - E.'(i,ste ,.IÇ;unl. e'~mento
4I&r.a quelltão elos contrfltos, a queg· O SR. 'CROACY DE QLtVl~lR,A. dê'~~" dois 6' (,'0 5 . nacional ,1tt11to- a ê.<,se el°"1~n'o p.",,.,n-
tão do.sprêmols e das multEIS, aten· PI'esidente - Qualallâo WI :iue llão AI estti o fundamento técnl~ pdo geJl'o, amerIcano, ~rren<ienno n" 1,,15-
«lendo à capacidade non1inal que el'lI Opel'lLl'áo? .. '. au~l será J)o'slvel aúmentrr a capaci- t'~"los tio serviço de chefia do ~bnc"a-
de 45 ml! bal'rls. mas que~ segundo O SENHOR LEOPoroo MIOtm.l '_ dade dal'cfinarla de Cttbat5.~: por I rifado?
.c:el'toa depoentes, tod06 Ba)):am que Vou dar a V, Ex." um exemplo: a meio de modllico.c~es de pequenas i 0 F'~NHOR LEOt'OI,DO M10UEZ-
leria maior, acIma de 45 mil barrls. unidaele.• ' partes.' as quaj~, a!ltl.~ . .lá est~o em. EXIste,

· quel·la. Que V. S, fizesae a sua ex· O SR .. CRO,,",CY DE )L,tVEmA, rase adiantada de execução e 11led -1 O SR. CPI')A~Y DE or.TVJ~l'FtA,
planll.çao tendo Sem?l~ eD1 mente- Pl'esldel1te - A de vlscoredução? M,mr.S tê-Ira prontas em meados de. Pres'd.,'.t. - O"Sde quanelo, Dl'. LeCl-
6sses pontos e outros qUe !ocaremo~ O SENHOR LEOPOLUtl MitrlJEZ _ de1.em'aro. • • Ipoldo Mhmez?
postel'iOl'mente. . ' A unidade de dessl\llllcação. O l'\R. C~OACI DE OL.IVElRA ... ,.. "''''M'''0~, J.,EOPOc:T'\r'\ 'f"Jl''''?:.-

V, 5, ~té. a par das denuncias? O SR.CROACY .DEOLIVEm.'\. Pl'eslelel1te ..,. AUl11entfll'á,. natul'alm'Jn-, lF,;r:ibindo 1'mllranll~grff1lL'i) _ F.SI'3 •
O SENHOR LEOPOLDO M.I0YEZ - Presidente _ Para que e611a. unldal1e? t~. o l·pndI11lento. o lUCIa llquirlo dn i ~~la('"~'~ r'o dl?rt'.'F'o.~ no."" 01111

Eu não II nenhuma das den~l~clas fel- O Sl!lNHOR LEOPO!.OO .\U01.iEZ - RefinarIa. I' Vo~sp El!cf'l~l"~i~ vi' aqui. A. B11\tn ~
tas! a não seI: pequenas ~lotlcms.apa; Pa1' n rctil'ada de sal. O SENHOR LEOPOI,T)O MIQTJF.Z _ ""1 r·" ....n~..0"1·~.•",I~n, 11-'" ;,. .... o"""
r~cldas nos ~01l1alS, mas nao e5t';ua pl1.l O. SR. CROAC"!' DEOLJVEIR.o\. Sem dúvlda nlgumn. 'E'um aumento: r"~l·~"1(arll,\do. allál!. um c!l.?ltão l'e-
ae qualq1.lel um dos. depolmen.oe. • Presidente - Eu conhecIa essa untda·1 de 45 n. pro1'yvelmente, 60 mil ha1'l'is, •fo'..~~"'''. .'.

SerIa entâpintcle58ante comcçat- de por outro nome... " . .. ... I . v iJ(,J,
lllON pelR.s diretJ\'9.li prIncIpaIs ~up. O SEN.HOR 1,EOPOLlJO MIGVEZ ._ O SR, CROACYDE Or.IV:r.:IR;\,! .c:. 1iR~CROAC .o,E OLtVEl!.~.:
nor~Rram o COI15i!lho d<l Pelro.eo Poàe tAmbém ser chamada. dCl dessali, Presldf'llte -- :Iilla tem trl1tado Me ~3 Pt.s.den.e .~ E 11 ."~.'l ('s..~no!c!·("
BO fixai' a capacidade dil r@flnar1a nl~a âo rol! banls, não? i que tS: li. trabalhalloo com o ChCll'. do.
e as suas principais caracteristlcas. O ç SR CRO!\.CY DE OLJVETR.\O SENHO" l'EOPO' DO -,U"'UE? .. nl~r:1r!"'!'!"'~'

. ... " • .• .' . "". ~. v, ~ ~, OSF-NHOR LEOP01,DO MtG\lEt.-
Em 1949 Imaginou·se construir um.. presidente - Não funcionara por ~~e? Ela nunca chegou lt processar 53 :nll \' ~m" NAI "N'U nomA, Al!';~. ,.... , ;. c;ml)

refinaria de 45 mil. b'U'I'l.ll e ao me.s- . O SENHOR LF.,OPOLOO MTGtTE-~ - bal'l'i~. Ell1ll1éelh está I)1'OCe8r~,l1cto l'1~- chefe do all1't'lUlrlt,,,,o ~l:iste 01"1 de
ma tempOa~Pllllr 11 l'cflnlll'Ia de Porque os óleos, brutos que 0(lq1111'ln1(1S nos de 45 ml1 bArris !JOI' clia. Os t.t''lb<t· I1"'P;'!') P'~"'~'1~~iTO, ;"'~R' ~~.,\ ~",.,~ cl1etl'

· ,Matllrlpe para lI(). m11, de ll10dan que. 51i0 pI'Mlcnmen.e Isentos de sal. 11105 de mhn'nl1'em r'<1 1'~f1n~rja fOr'lffl :elo nl!!1cxsr'if::ld", t.;ste é o A, B;uln,
,quando a n:npliaçjj,o da eonstl'uçM C8-' 'O SR. 'CROACY DE OL!VE1R.A atl'1butdos a uma. comissão denomInn· I _ ..,
tlvcssc prontll.., as duas l'c!lna1'I:ls .n.'Jn~ Pl'es.ldente _ Mas na hlpótese dê ISll~ I.d~ CO"'11~o".o rle CO'~R!,.,.mílo da Ref!·. o. 1;1'1" .. C.RNCY...Dt':."' ..TVl1'm,.\.
delisem a 50% do co~umo nacional. "li' a acontecer~ '. . nada de Petróleo 1'.. Ctlb?tílo que. a' Presidente - Dl'. Leopold,} MjgllP~
E~sa foi. portanto, lima' das !iil'etlvlls.· • . semelhnnça do 'lU! ~contec'.11 a '001':1 , i "'~derln V:. S. j"f:>~;1'~r·s," ',I'1ll'lo".tD

Em segundo lugar. Imaginou-se O SENHOR LEOF'OtDO ~,:lGOEZ --i na ta,se de opern("üo. t('!'rI))';'" OI! rn··1 de renda desses li4 empregadcli àl' ll,,~
também' qUe essa relinaria de maior Está. pronta 1\ funcl'elnar. . [tiU M aontlngênr.lade contrll'ar lI'na li drocarb~" é pn~O"lelIlPe"l"'!>rp;s':'
:ptl,·te que a deCllootdo produ~jSJe O· SR. CROACY DE OLIVEIRA, I firma. estrnn~eh·l\. ~ .At'th"r Mr.Kee., O ,C>v:", .')3, T,'!!:O"'O": n".~ ~":l:OEZ- ,
08.. diferen~.s., derlv,ndoOll naa. Ilercen-

I
PresIdente - Já. me tl·lln.qulllzel. Qú.alf :ele- Cle\'~l.anel,. ohio. para o fornrel-:. N.o 13"O'il.oU no ,.emp.'l'Wi.'ii?. . -.'...•. "' .. •

tl\gen..~ern que 08 me~mo.s eram con' são aa outrll5 unidades? jmento ela· mão, (\~. obra e~oe~ip1i~?dl\ I O FlR.. (':P.I1V'!-' nr.: o':rvrm;",r·
Ilumldo.s n" pal~,. Jsto é, 5% de ga- O RF.N'FOR.!,1õ1f.'lP('IQ')!"'l MIGÜE7. _. na mo!1tR"ern ·rl~~~e ttl,]O de unIdades: "r"'!d~nte - No BrasU e no estrm- .
eolína de aViação, 35% de gasolina lOutra unidade que, nR minha oplmão, OU de instalc.ç/joes, . . 1ge1ro.· . . ..'

. ,
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." ~. LeQp<lltU Mif)uell - No IS' ) tOI 'técnicos estrangelrOi llio necCllllá- V; i. tomasse nota PW't, I1mp1l11-1 O SR. LEOPOLDO MIGOEZ.
tr....[O".I·O " 1...~uoL" ..e l<:ll«a 10"'11 • jl'lOll a. l'eflll"'l'lll? cal'. Datlls CI1~ que reram cu ue- A .• egullclà CCllIlilael'iJ IUllilil llat'qll4,à<l.·
i'afi,u. "e'<lJ:"oI•• ~"I'a", 1\0 .Il."~1I uao : () l:lENHOe. LEOPOLDO MIGUEZ - verão ler entregues, em caráter de. l::lOmence llPOI Q conjunto 11ave.' IUJ.G
C.'':. ,\1.. que e.'CJ<!1ll ~UjCI'''::;. 11 Lllfl\''''u ITa.meém ac110 necessàrrca. tini.tivo. à. HY.d.rooarbon. illl unlda<1e~lentl'eB'UCà.. Hydl'ocarbon. na sua totau,:".'. c.. 1·" ·-. porquanto e.e~ recebem n.,o O SR. CROAC)( 1)E; Ol.NmTRA. para operaçac. Datali .ern queee dade, t: que começariam então tio c(,rrea::
....a " 1....0 uma ~Juoa ce CI.I~W e Preaídente - Pergunto 11. V. S. por que verirícou o mtcíc da operação em OI' pl'azos do contrato de engenharia,

_,a.u..a ije custo, .ob 11 .vl·'lla 11<: s.,a- razâo a Hydrocll.rDOll, conhecendo cara ter deIlmtll'o de cada umu des- O .:$l~. CRO.ll.CY D.,; O.....V.ta.HA.
......a. a.e UllGC ,.I "~'. nao c"a OLlle., .. , o mercado. m..undJaJ, .in·.emaclonnl., SUl; unídades, j~ entregues 1\ HYdl'O-.I.presidente - Qual o praz.o?

li ...." ..... t"1hu ue .r"jluMO ce 1'011\oU. de técnicos. pois e uma tirma que, carbon,. sob a sua responsablll~l1de; O SR, 'LEOPOLDO MIGUE3 -
v. ~••. v •• ""•• __ .""_ v __ -._u~A, atua no cenano munciat, nau truu-I O .SR. LEOP,!~DO MIGUEZ -1·Ela tem. um prazo-ue 111U alas 'plll~

PI.,>.""lhe - lo!Uel' .cilzel' que a ·/;"e'ru- xe técnicos da Indonésia, da Holan- RelatIvamente a uinrna pergunta, se- proceder às modificações que, julga:
.b..:,; ll..o paga nnpcsco c.., remia dos da, .que' nos economizariam divisas na quanao a ReJinllna rena lllcan-I necessaríns para 1\ sat.~laçllo das ~a.-
e.,,)i·~tia,,".;·t. .. e. ao ínvés disso. nos trouxe empre- 'I çado ~ capacidade nomínat. EssaB in-: rannas .contratuais.

v ;"...ÜiUl-: t..EOPOLDO MIGtJEZ - ga«05 ce preços elevadíssimos? Il:. ~aB'açc>e.s, 11 meu ver, leram Do .essa I O SR,. CROACY DE OL1VEU1A.
S~ de iUSS~ UeVlQu era terl.i: de pag .•r. uma pergunta que V. Exa '. el'ltien-I' última pergunta. I Presidente - Prazo de 180 dias pari
1>.::5. na nunna op.ruao, eta não temi tsmen,e, como tecn.co, 'llOQera res- Eu nao tenno as datas de cor, l prccessar as modtneações?
que pa~::.r esse i.npcs:o , Ipender, Não está obrigado, no en-I mas jXl5S0 ~lzer a V. I!:x." que a- ui- I O SR. J.,EOPOLDO .MIGUEZ

v "'..-:. l-11.0.4. .... " DE OLIVEIHA, tanto. a fazê-io porque e uma per- tm\~ unidade que fOI entre~ue a opc-, Perfenamellte.
i'~'"sidente - E nüo esra pugundo? Igunt.u. de detalhe, UlU.S írnportante ] raçao da HYdroca.rbcn fOI a N, dei O SR, .CROACY D.E OLIVEIR.A,

U :SI::Nli.OR LE.'OC'OLDO ,V...üuJi:l- l,ara o !lOSSO. eSClareclll.t.en"o, . i rc.crma ae nau.a, em. 11 _~c all.:os.to. IPresidente - :&sse prazo é a partir de
Que eu saiba, não. '/ O l3.l>NH01~ l.I:.u.t'ut..U.j .~~u"'UEZ __ AoS outras fO:'am entregues mais ou que data?

.'. " SR, C:tl.OAC~ DE. OI.n.'E!R.~, A Hydl'ocaroon trouxe tecnicos ameri-. menos em abru . Toda.s;~s d;l1l'llS. O .sa. LEOPo.LDO MIGUEZ _
Pi'es;dellte _ Desejo sacar agora, Dr, canos, alemães e ho!andeses. . ? SR. CROA9Y D.'. CJ_IVEIRt,: Da elltrega ao cOlllunto. , ..

,:',1,0,,10:0U .14111ue•. p_,' 4Lie l·a.,1,' ,I ••~- i O SR. CROAC~ rlj~ QL!VErFlA, Plesldente - A C? I O SR, CROACY DE; OLIVEIRA,
' ....''"Oblá", 5(11) a one!ltaçJo da HYdro-r Presidente - Mas, e!U grandc númPl'o O SR. LEOPOLDO MIGUEZ - presiaente.-Qu:r dlzel', ~õdas. na

Ca.lOOll. não cont:'atou co.110 empl'ell::- amel'lcanos. que MO os mais ca- '1

51m . • obrall pronta.s e nao cadl\' ullldade de
dco seu., es.ses element<J<' que pe:;~tl. ,ros .. , . , O .-SR. CROAC.Y UE ()L!;rEIRA, perfiL
<:em "Li 4110..11''' ue SdV10<JI·e. da Hy-I o SENHOR. t..E;OPDT.lJO MIQUll:~ -I PreSIdente - A Nr .' O SR, 'LEOPOLDO MIGUEZ
QnC~l"CU~ '_,Pel·!eitalllellte. O SR. LEOPOLDO MIGUEZ - Exatalílente, Tódas .Rsunidades em

v "''''",_.JR LEOPOLDO ·.UUUEZ --I O SR. CRO ....OY DE: ::>L!VEI.RA, A N foI em 11 de' agôsto. . conjunto, -
D,~amos que ela podel'la tel' comrata- Presidente - , .. com utn padrLio de ,? SR, CRO.o\t>; DS OLIVEIRA, O . 5R. CROACY DE OLIVEIRA,
Cu ou;rçs e:ememos, mas os' .seI'Yiç':>D i vida mais eleyado. etc. Não é assim? Iles.dente - A V. 'Presidente - QUC1' dizeI' que só quan·
ela Hydl'oc:u'bon não. se c;nge 1\05 tra.- i O SENHOR LECPOLLlO MIGUE/. - O SR .. LEOPOLDO MIGUEZ- dO tôdas as ,.tnidades estiverem pl'ontR'
baihcs c1êsseshomens. Há um ~l'a!l.llho I Exato, ' . A V e a R em ab~i1 dêste ano; é que a HydrocllrbGn-pllssa a se obri-
ne pla1l(~jamento mais alto li·q:.:e ~Iallel O SR ..CRO.~~Y ')$ )UVEIRA. ? SR. ~ROAC { ~E .O~I\EIRA, Bar a. dw'o;lel'ando em pel'feitas 0011·
obrIga. atl'av<is ca sua orttaniZacão elU, Presidente -Agora, qUero saber omo_jP;eSidente - E a Tl{. '. dições. a Refinaria? - ._
~-O\'d Iorque. O trabalhO dirC"to de: til'" .. . . . O SR. LE9POLDO MIGUEZ -, O SR. LEOPOLDO 'MIGUEZ ~
operação. 1J<lderla ser COlltr::: tado, In- I O SENHOR l..l;;OPOf,DCJ MIGuEZ"';' ATKai1l(la Mo f~i~ntregue: ali SUas IA Petrobl'M só terá o direIto de c.x:lglr
discutivelmente, com o~ elementos. se- 'E' .multo natural; ache que 15.50 arel1l- obras aInda nil.o fOlam COnClu!d~. Ela Ida; Hydrocal'bona satisfação .daa GIl.
pa·rad" meu te. t.sse trabaihode :super· I teCê.' Sendo uma fu'ma americana. ela' es(a. no monlento, sendo e:cper.men-l'anti:lo5 após a entl'ega do conjunto olol
vl'9oo das operações terlu de ser con-I tem mais facilidade QcalJciar elellll'n-I tada. v ,:,'. • ~ da Refinaria, consoante definido· na

'trHaéo' com UllloJ,. f!tlna, porquando, tostas· no .seu Pais e é justo também. até: ?, _SR.~ROAC~ D~,. .?LIVEIJ.A, artigo prlmel1'o do contl'ato de ope:
eIWO!':e.. estu(f.çs de pl'ofUlldldade bem Ic~rí.o .. l;onto, que tt'nha mais con-r P~ew1denle Então, quelo Que V , S. ·ração. No artigoo 1.·' a.. RefinarIa 11
DlaIO!'es. . fllU1Çp em ,té'cnicos e em o,,cl'a:tores d~ga Unidade pOI' unidade, a fim de definida como ,sendo constltuida da

, O s ...t. CROACY DE I)L1YEtRA, anltl·!(anos. E' posllível que o inZl~sl fIcar. c1uro .para noSôos trabalhos. UnldáCle C, da Unidade V. da Uni~
Presidente - V. S, reconheceo·que. a Iflzc~se a mesma coisa em relaçao O sr,. Leopolcto M10ucz. ,.-:. Não, dade 'R. etc,. etc, e das obras.eom~
ll:eu vel·. a Pêtrobn\s POdet'13 te ... ir.- nus ('J:eraàores americallJIJ; o holall-I tenho as datas de metp.olla, mas Iplementares. Portanto, a minha In.
clusive Com o auxilio da Rvdt'.oClll!lon,, â~s d.. Ine5J1la .forma. .'1 PD;;SO informar quase· com certezal terpretação é de qUe sómente,'apólta·
~vmratado diretamente ~scs ~l11Pl't'sa.1 O. SR. CROAC": DE OLIVl1IP..\., que a Un!dade. C e a Vn~~ad~ D.!entrega. de _todo o conjunto poderll.

~ cios que o.peram na Refinal'ia, mas Que. presoldente ..;.. De acordo com. as in.for-I de des.tlIaçao direta e de m.~tul a.. C
1
seI'.' jniCJada'.8 comagem do pl'azol1e

não s"i:l~ r< "'1otivos pOr qUe nã..1 {; ft!Z.f .n·:?ç{cB que nós foram trazidas '11)T a Ta, de ,tratamento da gasolm,a, fo.: 180 <Uns. ,', . .
nào é'Mslm? In\rlo. depoentes, 05 técnico, bràsi-. ramo entlegues Allteli' de ablll dOI O .SR. CROACY·DE OLtvmRA•
. O SEN...:iO~ LEOPOT,DO ~rmrE~ -I'éiros . l'stõ.o 1,;'aIJRlhan~o '. pass~a·:co~g~~d:~~·V e a Un1da(j R foram Pl'esldente -- Pal·a.se elClgir qualque::

'lt"afll'Jl1o Que eln poderIa tel' cOlltl'a- l'a~!\O, lado a lado ~('1l1 05 tecrulos entre!lues em abril. E li Jnldade N coisa da Hydrocarbon •.
hdo d~l'l!tal'nente e ~el·t?mbém os mo- . estl·a.l;~Il·O~ parR tlnl'lo. o contl·~,o, foi entregue em 11 de agOsto 'A Uni- ' O SR. LEOpOLDO MloUEZ-
tivos pOl' que Dão o fi!z.. . IflI'(:O o serviço, )ur-se alll ..llllàtlca- 'dnde TK está no momen'~' sendo .SOb o jXlnto de .vlsta de l!!lol'all tla,

O SR. CRO>,,"ty DE or,IVE!R.\ i Illt'llte n substltul",i'l. '.. ol)el'ada em carátel' exp'erlclental OU O . SR. CROACY DF: ü!.IVI!:ID.Ao
Presidente _., Eu gostarIa, então, (l4! I tI funto a.-'/ :'>. se darâ r"sul- sendo testada pelos técl1!cosalemães Presldente- 'Melhol' dizendo, a fe·
conh~cê-Io.~.·· . . " Itado . essa politica adotada pela· pe- da. firma pOSSUidora . do processo .e trabras. nada POde exígIr da ,Hydrocar_

O.SENHOR t.EO?OLDO M!0UEZ .-' l~b:ll.' e :se.., oe'~;, ":,0:. ;J.:ml~Iw~. fornecedora do 'eqUI amento;, . .beIn se não depois ,de. entregues a essa
S:1-o: pt·imel.ro em virtude de'lntprés-I" ,•.: t1~ prazo contratua1, que e A Unidade de JiDlerlzaç~o cata fU'ma tOdas as Unidades, as deprocea
s~ que tem a p'ctrobrlÍS em ligar a Ulon· :a?o::~(n:ente l':l,';:;~' .e~t.ll'~C· . '!nl"Utica nguarda-a chegada de· mate: s·9.mento e as. c~mplementares, com na
tá'lem à operaç~o. _; Icanul,~e , de Bulm. ,t ,. e~~\'~ elClllen- ria1l; ara conípletll ão da sua montà-· obl'as concluídas; tôdas, . sem. exceçlia

O SR. COR!'", '\CY D'E Otr\T31TT' ,. tos lI1~stllmgelr'os, O~tr~S5ím. qua!~ Rem; PmateriaIs êSll~S que foram. em~ de .uma, Da! por dJante sez'lacontado _
1'1.·?5.idente _ VinCUla.r. 11 rcsponsablU· os Cid 80S que não. po.delâo I.•er suba bal'cadas em Nova Iorque no .dla 28 o. prazo de 180 dias,. dentro dO. qual
d;dl'. .- ,tltU OI, PoI' eXIgu'em mator.cB bedal' do corrente. . _ ti Hydrocl\l'bon. podel'li examinar o

OSENFIOR LEOPO' T)l) MTc;mEZ -[ d~ c:.onbecmlent<;ls e omaior prazo de O· SR. Cl'tOACY DE OLIVEtRA,b:on se.não dePOis, de entregues a essa.
'Vil1~11lnr II 1'~~nons?1)lIid~dedl) projeto, tcmpo de eXPe~lencia. " " . Prellldente _ Quer. dil:er,. há mUlttl51.,dc,daI a ~efil]alla. em perfeIto fUI1-
à •.~."'~~.,~··,~""~ M ""0"'"'\0. I O SENHOR L,E10~O.r:DO rUOOEZ - unidades que ll.lnda não .fical'amCOll- c1onamcnto, Nao é a55lm?

~Q'u"Co. n<>rol1e a onc-aeão de uma' O co.n~ratQ ~e opetaçao estipUla doIs cluidns. "" .' . . . O SR. LEOPOLDO MIGUEZ
r~rtn,r'~exj!l~ "1rr.~ Hivlàa<lP de pla- prazos. o plimeiro,. de 18 :1l1eB~" nlló8 O SR. LEOPOLDO'MIG~Z-Exato. Apenas depoIs àJaso é que a
n{'lrm<'N<l..nlll"e';ompl1to alto OU" R, 8~tiB!açãodaB gara~tlss contra- Ainda não. A unIdade de hidrogenaçâo' Petl'obr~sPOdel'á exIgir alguma coisa.
nÕ{l \)odp. ser nb'ldnatra\'&~ d"llm tua~ou após a reflnalla ter alcan· não está ainda com uma dataPI'ogra.daHydlocarboll,Nareali~llete,110. Pe·
esfô,'on de incUv!dnos. mas de l1ma ~.ntl!? ,li capacidade nom!ra! de ope- mada para sua cornpletação e Poste- trobras pode e dev<l exlgl!.... '
orll~n!Mçli". ~r~ ~er ",ai. e111ro, aflr' laça0: o segundo, de ~6 mcseli, a l'ior .entrega .. ' . ,... O SR. ,CROAOY DEO},IVEtRAi
m{l a V. E.x" aue, ~'''ct''lVlda lll:ru: partil, da dat~ do estabelecimento. O SR, CROAOi' ')EOLIVEmA: ~resl.dente - E dev:exll!1t polialvels
ma co i~pol o."'" n§o têm'os um ron· da calta de credito lnlcial. Preva- Prealdente _ 'Para Quando eS'á cal repalos de área de plojeto .

. " d-' ,. lecel'á o .prazo que. primeiro ocol'rer, .-9' • O SR, LEOPOLDO· MIGUEZ -
tr~to eOpel'a"'llo. . Que primeIro tel'l1línE!-l'. 'E' minha culal1a sua conclu.sao".. . , ..a boa operação' das unidades por.

O SR. CR()ACV T'-O: I"lT TV~T1H. impressão de que ~. dois 1>1'11205 ter- O. SR, LEOPOLDO .. MIGUE:Z. -- ventura' já.' entre~ues á Petrobras
'.,'.... ; Pl'esidente'- Se 1""5 contá.ssemos (!()m I:l1lnarão' pI'àticamente ao mesmo PosslVelnlente para lllead~ do pro"i- O SR. CROACY DE OLNEÚtA.,
';.:..,elementos nacionais. . tempo, bem como, que, flnd~ o con. mo ano.- Presidente - E.'c!ste· no contrato C!IIIa

.1 ~..,I I _ trato. aInda mnntel'elllOS cerca, dí. O SR . CROI\CY D'" O' "m"IRA cláusula? '. .
--.M~s. entende V. S. oue () l~ pres- gamos de j) a. 10 elementos ..,. 'ü' ~... "... , O SR L'EOPOLDO MIO"""'''' .

Cltld!\·el.deVldo fi e::sn laclIna, da fal- • , ... '.' Presidente - V, S,sabe o praio dim. .' . ~.~ -
ta de pl'el)3l'a~ào de elemel1t,(lB .16Cio- O SR, CROAC'{ DE OLI\~EmA. tro do qual.deve ou deveri!l a Hydro- Acho que!, clá\lllula esta na espllito. do

, . 'I1nls para arcar ·com êsses' cnclll'goS Presidcnte _ Os.de. CÚPula. que são os carbOll dar em perfeito !une~onatnetlto contrat~. '. _./
,"'" ele operllo(;ão dareflnrria. malll importantes., Seriam aqueles .e ~perandoas dive.l'sas urudades. de OSl't CROACY' DE OLIVEIRA
"-'. - Sertil o Ideal não se tlvCB5e teltll o .quatro que SUpl!r-:ISionariam CUi ta::a~ acordo com o contra.to?· , Pl'esidenté _ Mas elClste no contrato? .
. .flOntI'llto de operação, mas rt"s<le ~lle balllcs de ope_l'ação, São osmento-OSR, LEOPOLDO MIGUEZ _ O SENHORLEOPOLDO'MIGUEZ

ti.f'-,:·.• ·....ti'lesse hnvld". anrop"el.t~",.p.ia ('lr t~c' res da operaçao ..OIl O)ltl·OIl.·a· fôl'ça De acôI'do com a Interpr.etação(!.o·CC.lll- p.elo .menOll. posso. c.onsu.lt!lr ..0contratQ.
~.; Jtl('(l.~ brllsl1elrc~capazes de <JPer~r a auxJliar, .sairá para dar .lugar à. fór· trato. 1l.i'!l'al'aDtJas sÃo dac!ascc:mo..UJIl elnfoÍ'mãl' a V. EX", (Pausa);
!i!i/" .~finarla. ... ". çn auxiliar nacional. 'Não é asa1m?' conjunto. No. contrato de engenha- . Como V.· Ex.a liabe no contrato de
";:,::1'''''' .() SF.NHOR !,1<()c>()t·t'11"l '~m!'El -. O SENHOR LE:OPOl.(;o MIGUE~ _ .ria deflne~se o conjunto da Refina- en~enharla há uma 'retenção l1e 200
,~!:::., .. ;Ç"'llazes ~comlonga I'xpel'lênelR, PlÍr!eítamente \ - rIa como.sendo as unldadesdepl·o., mll'dólnreli pnJla garantir a satJsta-
,N7';),;: ,O,:,~"iR. cpnA~Y _m: .Of...".'''n:l.A. . . cessamento e "as' o.bras cornplemen·çâo da execução. do contrato, .prln-
,:P:\t.:'::Ptes~denter-V, S, acha o tl~l!l1erl1 de O SR. CROACY DF.OLlVEIBA, tal·es;. no contrata de operação essa clpalmeóte no que dizre.spelto l\i Ira.
JI,,;::';',,:téCnlCos -.5;1 - razoável, nao exage- PresIdente - A!JQra. Dl'.· l>eopoldll ~i- ex:pres31\'o tol mOdificada para Refi· rantlas de quantidades e quaUdl\del
.!;i';::<radO? . . ". . " guez1 eu desejo saber qua14 as se- ·narla, . . ,dos.prodlltoli. Essa plu'celll de 200ml'
,'.{...:. O,sENHO~·LEO!?()!,DO~f\GtTEl- S'ulq,est\atas e pral:os, . ,. OSR•. CROACY'.DE OLIVEIlU, dólares, cujo, pagamento nã,o deverlllo
n, :::., Aqh~ nerfe'bmen-e 'l'"z~ável. Dataa em qUe.s ol1ras. das di'ler·· Pl'esidente - Qual das dU;J;leJtprcs- ter lugar âcpols de 60 meses, tol.pa
!<'" , :P,!':'R. CR('-ny .m: OL.tVIi:I'RA - SllIi unidades ficaram ou dever.ãoti.-· 5ôes.·na opln1í1o de V. S.;ern mais realidade. tratlllpoI.tada'pelGCQn.trato
'I:.,;" ,.presldente - Alénldêlilões. os ~O e tan- cllr cOllchlldas, Eu 'g05tllrlaque adlll\uada? do apcraçl\o, emcuj~ pti~lla 3 lê-e:
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. "]i:' cancelado o' segun,dO, trecho do Ide engenharia. Sã.o coisas ccmpleta-] Aind,!l persiste a minha dúvida sôbre [de que o Conjunto atende à ,DPernç,iíO
llullparági'afo d do Art~ 9 do contrato mente distintas. 'se o prazo decorre desde a entrega de da Hydrocarbon, de acõrdo com êsse
de engenharia". Aquilo que diz res- O SR. CROACY, DE OLIVEIRA" anda unidade ou Se de, todo o ,ccn-

I
contrato ser,iam pagos os 200 mil oó-

peito ao prazo de 60 meses. Presidente - Pelo contrato de opera- junto, ' lares. No caso da, PetrobráS resolver
O SR. CROACY DE OLIVEmA, ção, Dr. Leopoldo Miguez. o que deve O SR. LEOPOLDO MlOUEZ _ iniciar a operação do conjunto. por

:pr,'esidente - oontínua essa garantia ou devería .a Petrobrás à Hydrocar· Essa pergunta diz res,peito às garan-, 'I,seções. na data do' reco,nh-címento
de 200 mil dólares? .bon? Quais as parcelas ou quais as tias do contrato de engenh~ril\... por escrito pela Petrob~ãs ou repre-

O SR. LEOPOLDO MIGUEZ - quantias? O SR. CROACY DE OLIVEIR,A. sentante da Petrobrás de que a uni.
Perfeitamente. O SR. LEOPOLDO MIGUEZ' - Presidente _ Vou explicar a m'nha dade de Topping tem bperndo satís«

O SR. CROACY DE OLIVEmA, Pelo contrato de operação ela deve li dúvida. Observei ,que mesmo no seul tatõrtamente, 50 mil dólares...
Presidente - A ser dada pela HYdro-1 HYdroearbon, prlmelro, o reemlr~lso depoimento, o superintend,ente. Co- O SR. CROACY DE OLIVEIRA -
carbcn em CaUçãO?, dos salários pagos entre os contrata- ronel Oentll de Castro Filho. corno IOos'200 mil saem 50 mil?

O SR. LEOPOLDO MIGUEZ -, dos pela Hydrocarbon para operação os demais, não soube informar êsse O SR. 'LEOPOLDOMIOUEZ -
Em caução, e está retida em Nova lar-I da. Refinaria, que seriam. no caso, detalhe. Até agora ninguém pôde In-1 Exatamente.
que. ésses 54; segundo, as despesas de via- tormar com segurança êsse ponto. Já I O fIIl1. CROACY DE OLTVEIRA.

O SR. CROACY DE OLIVEIRA, I gem, etc., decorrentes da vinda dêsses iniciei o exame do contrato, TTlAS ainda IPresldmte - Foi uma vantagem que
Presidente - Por que não aqui no homens. Essas sno as hamadas despe- não cheguei nessa parte. Até agora, 1se deu à. Hydrocaroon. mdubltàvel
Banco do Brasil? I O SR. CROACY DE OLIVEIRA, repito. n:nguém soube Inf"rmar, de' men!e, porque houve uma transrer-

O SR LEOPOLDO ;MIGUEZ - Presidente - A que titulo? maneira categórica. sim ou nâo ,o Imaçao do contrato de engenharia, O
Eu não Sei, se poCle haveI' Um depósI,to O Sr. Croacy de Ollveira, Pres,i- prazo correspo-ndente o oual 'a HYdrOol contr,"to', de operação perrnlt u que
em dólares no Banco do Brasil. Tenho dente - A que titulo? carbon deve entregar li Petrobrás. em n Hyàrocarbon retlrasse dos 200 mll
Jmpressão de que não, O SR. LEOPOLDO !JIOUEZ - A perfeito runcíonamento, tôdas 1\5 uni. dólares 5() mil. uma vez que aPe-

O aR CROACY DE O!.IVElRA, título de admínistração da. Hydro- dades da Retlnllrln Artur Bernardes. : trobras concordasse com a entrega
Presidente _ Mas, ésse depósllGl está carccn, em Nova Iorque. E o que~e Vamos ver se V. S. é aprovado com I parcelada das unidades,' e uma ';?lO >
em nome da. Petrobras?' denomina de over head. Essa Impor- dístíncâo nesta resposta fRisos1. i que a unidade de Toppmg tOl entre- '

O SR.' LEOPOLDO MIOUEZ tãneía diz respeito, naturalmente, à Q SR. LEOPOLDO M!GUEZ _I I!l:Ie isoladamente. dessa tlRea em
Elitã numa. carta de crédito que SÓ supervisão .do seu pessoal ~qUI no :--clclnlmente, não é 11 Hvdrocarbon' diante passou 11 Hyd!ocar,hon a ter

ode ser movimentada mediante as- Brasil. Alem dessas quantias há. que tem de entregar à Petrobl'â3 o dlreit.1 a retirar 50 mil do.ar€s,
:PI t d P trobras ou de um seu também uma. Importância mensal de contunto em tllnciol1amento' no con- O SR. LEOPOLDO :MtGUEZ -
:en~~i~ta~e ~utorlzado. 15, mil e 500 dólares a pal'Ur do mo- trárto, a Petl'obrás é que teill' de en- E rer'rou.g SR CROACY DE OUVEIRA, menta em que o conjunto ou a Refl- trecar o coniunto à HyclrMarbon. O SR. CROACY DE OLIVEIR~,
P ld t Ni\ entendi bem Dl' naría haja alcançado li SUII capacída- para que ela então prove que 08 t(a- Presidente - E cada unidade que for

res Idn ~iu z ~sses 200 mil d6lal'e~ de nominal de 45 mil barris. :Isto rantl~ toi'am satisfatórias. As a,~ran. sendo posta em ümclonamento, em
L,eopo o g ~I~ dada la Hydrocar- desde que a ~efinaria haja alcançado I tias eontratua's não são dp uilldade oper,acão. resultará no mesmo?
sao uma ..gapóra~ f It pPlfa mesma em a sua capacidade nominal. 1)01' 11'1idademas s'm 11 Retínal'ia em O SR. LEOPOLDO M!GUEZ -
bon em ...e s to. e o e ,O SR. CROACY DE OLIVEIRA., seu todo.' " . Não. sr. Deputado. Rã. três cstâ;;l'ls.
favor ~1I Petroblas. como ll'arantl~ Ida Presidente - Que já alcançou. I O SR. CROACY DE OtIVEIRA O segundo p.stã~io diz: "E Nl data .
execueao do contrato, ~u, ;Ot7o~tr r o, O SR~ LEOPOLDO MIGT1EZ -I Presidpl1te- Quel' dizer nue ésse do, reconhecimento por escrito pela
é um depósito felt~ p~ a e la ras em Ainda nao alcançou. ' !nrazo ele 180 dias se refpreà. Petro- Petrobrás ou representante da Pe
favor da Hydrocar on , Z O SR. CROACY DE OUVE!R.'\, I brâs isto é em' eue ela deve entrezar trobrás de que AS unldR'ics dI

O SR. LEOPOL~ WIGUE h -:: Presidente - Ainda não alc!lnçou a! as obras concluídas, EU conlllree~do Topping, de Visbreakln~. ,de rrackln~,
~elos têrmoa do .con r~ 0d e engen a capacidade nommal de 45 mll balTis i êsse ll!'necto. Eu C<Jrnnl'ppnrll o nensn- de f?á~-óleo e de reforma de nafta
:rIa haveria uma retençao lhOS pagampee~; diários? ' I mento de,V.S,: A Petl'<Jb"íis do';.. pn-I têm llllern10 sfltisfatorla, mente, mais
tos de"idOll pelo Come o ou , O SR. LEOPOLDO MIGUEZ -I tre~Ar as unidades mesmo isntarh-11OO mil dólares".
:petrobras 11 Hydrocaroon. quer dl- Ainda não. Refiro-me 11 Refinaria, mente " O SR. CROACY D~ OLIVE:!.R.tI
zero daquele total de 1 milhão e 950 não 11 unidade., Sómente depois de O SR. U~OPOLDO MIaUEZ _ PTe5ltlente - Durante ouanto tem,.
mil dólares, preço, global do conirat o todo o conjuntoha"er oper"do ,nntu-

r

Perfpltomentl' , '. ,I ~la 'l~terá êsse "satlsfatêmnmenW'.
de engenharia, 200 mil dóIdares êdi~· ralmente. durante 30 diaS), à razão de O, SR. c'i!.OACY DE OUVFrrP.", Qual o prazo? Por que ê pl'ec:so da'
riam retidos numl'\ carta. e cr o 45 mil barris por dia. então será dltO Presidl'nte ~ '" em erfeltnr. condi- um prazo?
em Nova Iorque. A carta de crédito que a Refinaria alcançou ,li sua CI\.I1'lIeS, Quer dIzer. IIB ~bras de en"..- O SR. LEOPOLDO M'!OUEZ 
é Irrevggá.vel, aberta pelo Conselho pacidade nominal. inharla A pXP<'lJciío é de re<non<"bi- Tsso {> regullldo pelo contr~to de ~n
Nacional do petróleo, a fav~r d,\Hr O f!R. CROACY DE OLIVE!R.\. lI<iadp 'd" PP!l'('Ib;Ós. com a 't'scIIÚza- I!enharla, pel" qual a Hyd"ncarlx'n,
drocarbon, ma.~ cuja fOV mend~ç ~ -!"residente Então, pagllr-se-ia ção d" Hy{i"Mo"hon. . notifica à ~etrobráB de ~ue esta
116 podia e só pode ser ,eita me

t
a~ quanto? O SR LEOPOLDO MIGUEZ _ orontfl, fi ~eahzarlJm teste, ~cste ês~-, ...

te a assinatura de um represen ao e O SR. LEOPOLDO M10UEZ - ExAto . Ide ci!1cO d;~s lninterrullOO8, ' -
do Conselho ou da Petrobra.s. Pagar-se-Ia, a partir do mês, do ca- O ~R. CROAr'Y DE OUVETRA., O SR. CROACY DE Ot.TVEm,A,

O SR.. CROAOY DE I~T.I:~~ lendárlo Beguinte, ao dia em que i~so Presidente _ A 1r"droc:tl'bon' recebe e I~e<irlente - De apenas S dias,nllo
PreBident~ - Dr.Leopo o II 'ocorrpsse, a Importê,nc!a mensal. ~e tem de v-r se ren1m.nte li obra l'~tillde ~()? ' '
esta Comisslío quer valer-se das suas 15 ,mJJ e liOO dólares. A Petroora8 em "el'feltas r.onclic6ell. Coml'ca daI O SR., LEOPOLDO MTGUEZ 
luzes na matéria. ,pagaria. a minha ne"ttuntfl: dent.rlJ de aue ,No contrato de enl!'enharla l! de 11

O ,SR. LEOPOLDO MIGUEZ '0 SR. CROACY DE OLIVEIRA, prazo li Rvd'·oc.,·bon de,'e drclMflrl dias. Para verl!lCllcão.
Estou IUI'suaa orde,ns. , , ' preald,.nte - E durante quanto nue recehe," da Petrobrás. em perfel. , O SR,.CR~ACY DE OLl'I'EIRA.

O SR.. CROACY' DE OLIVEIRA, tempo? tas ('ondlo6ps 'p<qllS 01'l"as' de cada Pi'esldente ,- Nlio houve aumento aI
Prealdente - Quer dizer, Dl'. LeoDoldo O SR. LEOPOLDO MIOUEZ - unld~~.. 0\1 rl~ tMM pla~? ' , Icinco nAra trInta dias?
Miguez, que de cêrca de 2 ml1h!ies. Durante a vigência do contrat"." O aR. t,EOPOT,tio MCGUEZ _ AI .O SR., LEOPOLDO. MIGU'ZZ ~ De
de dólares apenas 200 mll.ficarão re- O SR. CROACY DE OLIVEI,',RA - H'vlh'I'lCa, rb,nn T'ln1ea, decla,rn oU,e, re-I c,!DCO para. tr,inta d:as reter,e-se M
tidos? . • ' O que não se reallz.ou ainda. ('e!leu: a Petrobrás é que decIam que con ju"to.
. O SR. LEOPOLDO MIGUEZ O SR, LEOPOLDO MIOUEZ entrecmu. " O SR. CROAcY DEOUVF.rRA,

PerfeItamente. Não., O, !'lR. CROACY DE OLJVgIRA'1 PresJdente - O Que se está '1erlflcan-
O SR. CROACY DE OLIVEIRA. O SR. CROACY DE OLIVEIR,~, ~.qlrlpnte _ A P"trob-ãq declara oue do não ,é /I entrega doconluntomas

Presidente .- ..• em um banco de Preslde,nte.- E nl0 se ver,lfIcará êste entrev~u.mas li. R';d~obn~b,or' ~tt~ d,"- cle parcell\8. Quer dize; que ~penas S
Nova Iorque, c1elltlnadO' ,ao pagamento ano? clara oue recebeu' O que ocori'e ai? dla~ ele perfelt<l fune,onam, nt.o dão
• Hvdrocarbon. ' O ,SR., LEOPOLDO MIGUEZ ..,.. Estnllortrat"h""Mf\', ' o dlr~lto 11 Flydrocarbon de retirar

Dà! se de:preende. examinandO-Ie Prov~velmentenão. Na mInha opinião. O ~R.LEOPOLDo MIGUEZ _ 100 mil dólares por êssegrllpll de
cutro a.pecto 110 problema. que além Illio. porque estamos recebendo, ,ainda Ela n~n tem cl.. cl,,~lnl'~r QU- rpcpll..u, QllRtro unklRrI..s.
do preço de cerca de 2, mllh6es de eouit:lllmento. faltando ainda' o da . O qRCROI\CY DE OLTVEIlH O SR. LEOPOLDO MIG'OEZ 
cruzeiros e apena! a retenção de 200 Unidade O por exemplo. A partir Pt'esldente _ Mas. ela n§o tem qüe Quatro., "
mil d6Iarel!.a Hydrocarbon. de acÔr- dêsse, momento. então. começará a pôr pm opt'rnl'!ln ..qOa.. n'clAclpo' O ~R. CROACY DE OLIVEIRA,
do com uma das cláusulas contratuais, functonar li parte do contrato \lue d:z O S'R. T:r.OPOLDO UMlr.UF.Z _ Prelll:lente - Isso Já inclui tll'llbém
receberia. um prêmio por barril pro- rellPl!'lto a multlls e prêmios. Sim O nth!O de Que V b' estll a de Topplng.
<1uzldo acima da canacidade nOl)'ltna1 O SR. CROACY DE OLIVEIRA. trlltÀnclo dl,7, reo11l!'ito ~s (l'arnntlÀs crm- O SR" LEOPOLDO MlGUEZ -
de 45 mil barris. Quer diter que - Presidente - Ainda 1'1110 teve Inicio o tratulI!S nue SãOM qeO'ull1tp~' a Re- Ainda não incluI.
e é uma pergunta qUe faço a V. S. - pa~!lrriento de nrêmlos? ff I' ..,. i ' '. . O SR. ,CROACY DE OL:tVEJRA. .
a 'Hvdrocarhon exl~lu um maior prl.~o ,o SR. LEOPOLDO MIGUEZ tana~ li, em.~eu Cf\l'untll. deve tr~t.gr Preslrtente -V. S. pode dizer quando t:.
peloi! seus trabalhos: nAo alJf!nas oor~ Nlío pode ter. porClue o pr6prlo con- to~!,,; d~~g,s TI'I~lstdin t;~t~ner~;~~ ocorrerA iSSO? -. •
ca~!I,e 1 milhão e 9So:) ml1d6lares, I1''\: trato diz que 156 apó~ o conjunto estar ~aU~fP7"n<Jtl ~s~". nrodUt08 tais e ta!F O SR. LEOPOLDO MlOUEZ ~
hou, e realmente um aumento d _ funcionando 1880 ocorrerl\. "~Decfflca~õ('s, 'F<~a {> oue ~ a l!ar~n. Acredito: que em fins de dezembrlt
~~~~oc~~m~ dl)~é:~a~~d~r~~mfi;~l O SR. CRO~CY DE OtrY~.-\. t1q Cnn.tl'Rtual. E nara tor"á·l~r.fl- eslarol'l"os em condições. , "

de 45 mllbarrla. 'Isto é exato? r.:;~~~.:n~át1e~U~en~~ ~~:a:'e~~~ ~::'n~nPd~11~~..~~~ 1~~~ :AS.~~~n{oã~o;: pr~8jQ~*te' ~~;rYd~: ~~:.t
O SR. LEOP'OLDo lIUGUE~ - de prêmios? tratl\ dl\ ,op""a~~o. No entanto, ao mlld/Ílares. "

Não. Slio, dullll colaas diatintaa: Um é, 'O SR LEOPOLDO 'MIOUEZ r""'rt'e~ f~to. tnl ,DrevldA I'l Pl1trpll'A li ,O, SR., LEOPOLDO WG,m:z.-
o contrato de engenharia e outro o de· • , - ~vllrncal'bon das unidades parcelnda- Sim,'
operaçõel, No contrato de en~enha- Ainda não. Nem ,do! 15 mil e 500 dó- mente. ' ' . O . SR. CROACT DE OL~A.
ria _es 200 mil d6lares estio in- tares mel18als. CI ' Presidente - Ficam apenas 50 mil
cll11doll na remuneração alob&l de 1 O SR. CROAcY DE OLIVEIRA, O ..R., CRC'lACY nll! ()!J'V1.!l~" ctUZl!'I~os. , "
milhão e ~O mil d611ll'et1 ' PresIdente -, Tenho para mim. Dou- 1'resl~pnle - O qlU facilitou 1\ v:da O SR.. LEOPOLDO MIOU1!:Z _

• , , tor LeopolriD M!guez. 'que hl\ três da ".""~ocllrlV'l". PerfeItamente li: d ta A '

O SR. 'CROAC'rDE OLIVEIRA, aspectos distintos: Vossa Excelencia (') SR, LEOPOl.DO MInUFZ - nheClmento 'r nll a'\4\) rl"CO-
Prellidente ..... 00 projeto. 'p.At'IVainformllndo que o prazo de UO F.l'Itlltt; dl~-~e aue no eMO dI! PeM'n- ou re,..re8ent:tee:I~e:,~r~e:brt\. ,

O BR.' LEOPOLDO MIGOEZ - dias ~ contado a oartlr da entrega de l\t~ ,.peolver onerar tM~N li! fl.f't'Ôf', n contunto atendia,,' 'f ,11\1.,
Doproleto. Já, o contrato de '1pera- todo o conjunto., Só dentro d~!se pra- cio COT'i\I"~('I I1P~rlP li pr'noln'II, nl\llnt~ opera elo da RY~carbÔ:8l]nt~::-;c
~Ao ~ um .:ontrato. independente: 6 1:0 dto,,!!rl\ a Hydroearboll dizer SI! l'clll "pc('Inlleclmento TlO1' "r.1'ltn ""IN c....1'll 'ssel!(lnt.l'ato. "', T".+~"'f:':~D'~I1':"
,.,. fIna Jllo cobei1Gl pelo contrato, »reclll tuet 111UJ1lB obra ou nfoo. Petrobr" Cl11 peJo 1ft rçreeentante dl\l""N noderlo~ levantàdoe.:' ;,c

..~ ,

..; ':~..!
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, O SR. QROACY DE OI.tVEIRA, é a Petrobr68 I facilitar o pronto .ata- sArlos, etc" etl;." O Conaelllo torne- três meses elepola ele pór em funclo.
Pt'esidcnte _ ElIsll é • obra conjunta. beíecímento da. nossa lnàústl'ia de ra- ~ráo e<IUlpamento. namento ... .'
tóda Instalada, em perfeito funciona- nnede petréleo. DepoJa. dlll o Anexo :2: O SR, C'ROACY DE OLIVEIRA,
mento, o que é verificado em I) dias. Quer dizer que terlamos a declarll'- "A Hydrocarbon terá o prazo de Presidente - Sim, mas a. partir 'da

O SR. LEOPOLDO MIGUEZ ção lia Hydrocarbon de Querecebel1 180 dias ap6a a data da aprcvaçao data em que foi posta em funciQna·
,:Vamos agora definir " eluc é o em perfeito funcionamento. Se ela do conjunto para colocá-lo em con- mente, e da reallzaçQo QO teste, ela

conjunto. ' está. obrigada apenas a operar em diçóelllie satísrazer as garalltia.> dad:ul, Já tinha o direito de tirar os liO,OO~
': O SR. CROACY DE OLIVF.IRA, cinco dias, deveria ter um prazo de li mlJBe prazo pode, entretant;o, ser !l1'01" dólares sob o aspecto jur!11co.
Presidente - O conjunto são as uni- dlaa maís ou menos para declararqre rogado, de acõrde vcom o, Art. 13 ou O SR. LEOPOLDO MIGUEZ - D~n
cades de tratamento e as obras com- as cnrasestãe em condições ~, depms, por força maior ou no caso de se ve- pois de formallzalio o teste, pois êle
plemental'es - Casa de FOrça, Trata- U11 prazo para que ela pusesse em ope- rirícarem atrases por outros motivos é rcnnat ,'., ,
mente d'água. etc, ração. Itsse prazo,' ao ver de VOSISll alheios â vontade da Hyd-l'ocarbon cu O SR. CROACY DE OLIVEIRA,

O SR, LEOPOLDO MIOUEZ - Senhoria. não devia ser malor do que se Q COllSelho não tornar o conjunto Presídente - .Cinco dias?! ,
:Isso é lieflnllio no § 102: a unidade 5 dias, para maior garantirl? OU parte do conjunto lilsP0nivel pau O SR. LEOPOLDO MIGUEZ - Sim:
ele Toppln::;. a de Vlsbreaklng, a. de O SR. LEOPOLDO MIGUEZ execução dos enaalos na !o1l'ma da 50·' em funcionamento,
Crackjng, li de Refol'mn, ínstalaçôes t.sse prazo de cinco dias é de duração llcitação escnta da Hydroc.ubcll ao O SR, CROACY DE OLIVEIRA,
para recuperação de gases, que é a R, do teste. Se a unidade i,mciona QU- ccnseinc. Os ensaios serão rniciadcs Presidente - Já nessa data de fOI'.
instalação para tratamento de produ- rante Cinco dias satisfatàriamentc, au- apóa a notificação do CDmelho li Hy- malízaçâo. teria direito à retirada. de
tos, uma unidade depollmerlzação tomàticamente a unlda:!e satl.sfez às drocat;)lol1 de QUe o ccmju.1t:> ou parte 50.0.00 dólares, Ela retirou meses de-
catalínca, uma unidade de cosímerc, garantías, ' do conjunto está disponlvel para este pois? "
que ê a da hidrogenação e as ínsta- O SR. CROACY DE, OLIVEIRA, fi:m, em condições adequadas ao run- O SR. LElOPOLDO MIGUl:Z - Slt
)ações complementares que cornpreen- Presidente - E após o teste de cinco eíonamento, A capacidade do conjunto depols de a unidade estar operando,
elem o sistema de tratamento de dls- dles a Hydrocarbon está. em condições para preencher as garantias ele pro. cêrca de ,3 meses; não cosee dar cer
trlbuiçâo d'água, instalação de gera- de receber o dinheiro. dução, rendimento e consumo de ele- teza. Foi comblnaàa a .realização elo

.~ ção de fôrça. casa de csldeíras, oflcl- Pergunto agora: Qual o \)razo para mento acessório serti determinado pela teste de 5 dias ••.
nas, tanques de óleo cru. tanques de serem dadas as unidades em perfeitas médl& dos resultados de pelo menos O SR. CROAC'Y. DE OLIVEIRA,
produtos acabados, instalações rerre- condições para operação'? ' cinco diaa eonseeuttvos de funciona- Preliidente - L>so foi por combinaçáo?
viárias 'Para carga e descarga. Insta- O SR, LEOPOLDO MIGUEZ - lESO mento, sob cond.lçõea normais". E' aquela Questão do inIcio do teste
Jaçâo para recebimento de embarque está. escrito no contl'J';Q de engenha· Mas a Hydrocarbon e o CoMelho pu. a qUe se referiu V. S.?
de óleo bruto, de produtos d!stllados, ria. derlio especificar um períodc super~(1r O SR. LEOPOLDO MIGUE?: - Exa.
1nstalnção de bombas de transferên- Diz o Art. '1,. do COntrato de Eu>:e· a 5 dias, se aaslmo deseíarem, mas tamente; e para retirada dêliJ&es ~o..OOlJ
ela, laboratóríos, almoxarifado e il1S- nharía: "A Hydrocarbon gal'anteQue num mútuo acôrdc, dõlares, a Hydrocal'bon Bi)rt'Sentll Ultl
talação de combate a Incêndio, nos ellSaios de funclon!lmtmto~etua' O SR. CROACY DE OLIVEIRA, pedido à Petrobrás parall'.le ela reee-

O SR, CROACY DE OLrvEIRA. dos na forma estabelecida 1'0 s.~::o B, Pl'esldente - Se uma das partes não nheça que a unidade satisfez as ga
PI'esidente - Essas são as obras eom- parte integrante' do presente cc.,trat(j, quiser, permanecem os cinco dias. Quer rantlas.
ptementares. O conjunto é a soma de o conjunto funcionará da maneira ali dizer, há uma .segurança. Não acha O SR, CROACY DE OLIVErRA,
t6das essas unidades. indicada, As garantias estabelecidas VOlJBa senhoria? . Presidente - Isto, para poder retirar

O SR. LEOPOLDO MIGUEZ - neste Artigo e no Anexo B se se toro O SR, LEOPOLDO MIGUEZ - em Nova IorQue oe5).OOO d61arl'.s?1
Pe~felto. nilrão efetivas se: 1,") o conjunto f~r Como aqui não é dito que lIiío os cinco O SR. LEOPOLDO' MiGUl!."Z -

O SR. CROACY DE Or..IVEIRA, construido e suas operações mlCral! prlmel1'Ol! dias, ou melhl)r, a data do 131m.
Presidente - Doutor Leopoldo Mlguez, de funcionamento forem dirigidas de inicio dos cinco dias, terá ela qe I~r, O SR. CROACY DE OLIVEIRA,
estamos esclarecendo fatos que até acôrdo com os .Artll, 6,· e 'l," dêsLe fixada de mUtuo .acôrdo, Crel0 que Presidente _ Agora•. 150.000 dólare.l
Mora não tinham sido esclarecidos. contrato; 2,') o COlISelho cumprir Ofl- o ensaio de cinco dilliS é Mlt~!atól'iCl. já foram entregues?' ..
Mas. no meu espirito de jurista - clalmente o que. dispõe <) anexo B" O SR .. CROACY DE OLIVEIRA, O SR. LEOPOLDO M!OUll:l.: -"
estou aoul excluindo a qualidade de Finalmente. será concedlrio um pe. Presidente - Mas V, S. ':\lncorda p,m Ainda não,.. I

presi:iente e me colocando na pos;ção :iodo de 180 dias consecu~lvos ll.ll.pro- que a HydrOcarbon nâo desejando nl\o O SR. CROACY DE OLIVEIRA.
ele iurlsk1 - resta uma dúvida. por· vação da construção, conforme estabe- prorroga êlJBe prazo de cinco dias 'I Presidente - Vão ser entregues auan-
que as normas contratuais podem leCe o Knexo B •.• " . , O SR. LEOPOLDO MIGUEl; - Mas do 4 unidades estiVerem llront.aa. o QU.
va~iar, Poder-se-Ia ter adotado um O SR . CROACY DE OUVEIRA sea Petrobl·á.S não concol'dar em ini- poderá ocorrer até o fim do ano? I
eritérlo, um prllzo dentro do q~al a Presidente _ construção de' que? De clal' o ensaio, também isso não será. O SR.. LEOPOLDO MIGVE3 - F.s-
Hydr9carbon deveria. apresentai, em calia unidade ou de todo () conjunto? feito. pel'o que sim.
perfeIto funcionamento. tOdas ns uni. O SR LEOPOLDO MIaUE~ _ De O Sl;!.. CROACY DE OLIVEIRA, O SR. CROACY D.E OLIVEJ'AA,
dades ou cada uma das unidl\des. 'Bste' Prt!siliente - Vamos supor c;ue a Pe.· Presidente _ E restam 50.000dólare.9,

..,Jlnzo é de cinco dias. para operação, todo o conjunto. trobrás e a Hydroc;li'~n concordam para Que unidade?
"Operando durante cinco dais, é dada "Será concedido um períJ)do de 180 em dar início ao enaaio. Podel'á dar'~e O SR. LEOPOLDO MI(}UEZ - Todo
• Inst31acão como perfeita e passa a dias, consecutivos à .lp~ovaçlío c!.a depois li hipótese- de a HVt1rOcarbon o conjunto.
HYdrocarbon 11 fazer JUs no pagamen· construção. conforme esta,oelece o Ane· não cancol'elar na prorrogação de O SR. CROACY DE OLIVEIRA,
to. à retiracta daquele d'nhelro. que xo B, para se fa1Jer as alterações ou cinco dias? Presidente - QuerdiZet;.l'ue restam
" sabemos - 50 mil dólares pela acréscimos ao conjunto que a Hydro- OSR, LEOPOLDO MIOUEZ - E' poucas unldalle.'l?! Já. tem a unidade
unidade de. Topplng. 10() mil por carbon solIClta.1· e para eer realizado perfeitamente polJBivel. . "C" e a unldade de hiliro~enização '?
aquelas ouatro unidades relacionadas com êxito um. ellSaio de funCiona- O SR CROACY DE ,OLIVEIRA. Então a maior parte ... Silo 200.0:10
por V.S,· e os outros 50 mil dólares mento do conJunto", Presidente .,.. V. S. está fazencto ullla dólal'es ...
quan:lc o restante estiver prilnto. O SR, .CRI:)ACY DE OLIVEIRA. an'llse multolntel'essant<! do contl'ato;) O SR. LEOPOLDO MIGTJ~.- 'Não:

Perl!'unto, no entanto: apartlr de Presiliente - Quer dizer que êsse li, esta Presidência e oa demais roem- 200,000 dóllK"CS. nãê; a 6egunlia par-
Quando é contado o pra~l)? A Pe. prazo é para a HydroC9.rbon? broa da Comissão Be Eemem 'satisfeitos cela slio 1;0,000
trobr!\s entrega as obras em oerfeitas O SR, LEOPOLDO MIGUEZ - Per- com elas. Verificamos que. em vertia- O SR .•CROACY DE OLtVElltA,
condlcões, Declara isso. A "Hydrocar- feitamente, de, há pequenos reparos a fazer no PI'esldente - São 100.000; tol engane»
bon não está. obrh,ada 11 declarar aue O SR, CROACY DE OLIVEIRA, contrato, con.wante V, S. luesmo re- meu. Os 180 dlns. então. são contado.
receb~u em perfeitas condições as iM'Presldente -A Petrobrás dá o cem- conhece, da data em que todo o c:m.1!1uto ea-

, ta1l\çõPO pl\ra oT1!'rar? junto todo em funcionamento e ela Poder-se-Ia ter adotad~ol1tro crité- tiver ))l'Onto. as obra'! co)ncluida~?
08R. l,EOPOLDO MIGUE1Z tem um prazo de 180 dias para. se 1'10 no Clltabelecimento de prl'7.~s para O SR, LEOPOLDO MIGUEZ - ElIsa

Eu não vejo no contrato ,\pnhuma pronunCiar e pôr em operl\~flo caracterização perfeita tio 1nlcio na a' mlnh'l!o Interpr~taçlo.
cláu.Q1l1a no sentido de que Isso seja O SR. LEOPOLDO l\~IGUEZ - responsabllidade de cada. uma <las O SR. CROACY DE OLIVEmA.
formal i?ado, ' Para pôr em operação, não; para partes. V. S, féZuma obs~rvação in- Presldtmte _ Foi a Intej:~'retaç~o do

O SR, CROACY DE OLTVEIRA, operar e verificar Be o eO!l.lunto ta- tel'essante no sentido de que em de· Coronel Joaqu1m Ribeiro M~nteiro e
Presidente - V, S, não acha Que tisfaz oU não à3 garantillS Caso ~n· terminada parte do contrato não sc do Coronel José Gentll de CaBtr').
isso eeria lmtlresclndlvel para fixar trá.rlo, ela tem o dlrp.1t.o de indicar flxil um prazo rlgido para a Petro- O SR. LEOPOLDO MrOUEZ _
responsabilidade? A petrobrás está quais as modifica~~s nece-,.sârlaa bl"s apresentar as obras ccncluldall. Também.
Obrilmda a declarar que etnre~;a O SR, CROACY DE OL7VEm.I!., justamente devido à3 dlf:culdl1des que O SR, CROAC'Y DE OLIVE1RA.'
Hvdrocarbon, tpso jacto, devi1l'ia - Presidente - Qual o prazo para a Pe· temoa, públlcas e notprias. de aquls1- Presidente _ Assim. depois dêsses t88
per~l"to - estar ou não obrigadn a trobrás proceder a essas Itltera~6es? ç/io de materiais no exterJOr, dias,. c,meçam as exigências da .H)'-
declarar também flue l'ecebell as obras O SR LEOPOLDO M1Gl1EZ - O Desejo agora Q.ue V. S. cOl1tlnu,~ nas àrncar~on para os prêmios? '
c'lncMdas, Se não estivessem acaba. prazo não estl1 illdi!lado. AlId.s. feliz- qutstões dos prazoll, O SR, LE'OPOLDO MIGUEZ __
das, 9 Hvdrocarbon deverIa ter. um mente, porque nao podemos assinar O SR. LEOPOLDO MIGUEZ - No Não.
p~azo para d,'('larar que fal~~v:'lm tais o contrato sem Que haja o estabeleci- que diz respeito às garalltias? O SR. CROA.CY DE OLlVE1RA,
ou ta'scomplementos. ou tal~ ou tais mento de um .prll2O ..• O SR CROACY DE OLIVEIRA. Presidente - Quando começa a con
l'eplll'Os. mo estava de ae&rdo eom e O Btt. CRCACY Dl!: OLolVJl:lRA, Presidente";' Mo garantias e aos pro.- tagelTl dos prêmios?
~l~o: dmrta bp..vel' mn l'J"UO PNlldtnte - porque dependemol de 101. Quanto .' eMa questâo do!acls
tatr'bél"1. -para Isso. Importat:Oes, etc. meseI O SR, LEOPOLDO MIllUEZ - li

O SR, LEOPOLDO M1GUEZ - O SR,. LEOPOLDO, MIGUEZ'" contagem dos prêmios ti'lnl I:llclo G.e·
Nliohá a meno~ dúvida de que é uma Exatamente" A·Hydl'Ocal'bon já retiroU 50{00 o:ó· pois de o c~n,lunto haver~utisf<!ito ...
JU!!est~Q m1tlt,C\ .int~res~nnte. O SR, CROACY DE OLIVEIRA lares daquela garantia d" 200,0.10, O. SR. OROACYDE OLIVEIRA.
, () SR, CROACY DE OLIVEIRA. Pres1dente - A Hyàrocari)On Eottá. in· quando a uniliade de "T'Jpplng" foi Presidente ... Todo o con,\unto?
Pres10ente _ ~,.o foi adot9doês~e cluslve, encarregada de compraI' ma· entre~ue?1 . O SR. LEOPOLDO MIGU,EZ - '1'Cdll
crltl!r1onesse contrato. mas !,oder6 terlal !lara nós no exterior,.. O SR. LEOPOLDO MIGOEZ - Foi o conjunto haver proce~'1do durante
Iê.lo nll futu,.o, O SR. LEOPOLDO MIGUEZ - S6 entregue, não: êsse levan~\:nel1to l00i 30 dias 'colISecutivos ãrazã.)m!nlma,

O I!K. t,EOPOLDO MIat'lEZ - quando solicitado por nós, feito ... de 45,~OO barria por dia.
ACl'llrlltn possa ainda ser adotado nesae Aqui diz:- -No caso dc lerem ~eqU(- O. SR. CROAOY DE OLIVEIRA. O SR. CROACY DEOL1V1ilm",
ClOtttrat'l.. medlant, umedeMo. rldas quaisquer alteraçõe. OU acrélDI- Presidente - Quandô foi li!l.da em fun- Presidente - .EntAoé dessa da.ta em

O SR. CROAC'f DEOLIVEmA, mos l'ftra que o·t!Ilnjuntclpoua Illtll' clonamento Darao teste de 5 dlcS, diante: nlo tem efeito r!r,~o8tiv:'l1'
., ·Prpslde"te- O sent.itlo dos nOllsost1'lI' fazer M Karantlas !:Ie funCionamento, O SR, LEOPOLDO MIOUEZ - , O SR. LEOPOLDO MICTVEZ-

balhn'l é n!l'fcitamente ~'IC: allCrfel- a Hydrocilrbon. sem despe,181 I'Il1a o Oalcula-se que tenha sido em ,junhO NAo,
e~~" ~••~~lstema marAvilhoso Ime ir,- Con~l'lho, executarA tod,,,,, os traba· ou jUlho dêste ano, Não p'lua "aran- O SR. CROACY DE OL!VI'~IRA,
contut.velmeftte,no dizer d: V.Ex,-, lhOl cle projeto, di enBem,wla neCe,- tlr preclllmente a data, nlM fOI 11111 Presid.ente - De mod.o !tueO' prêmios
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fjinda nãoestão.sendo palies -e llem a Preeldéncla e o depoente: e apenu o SR. CROACY DE OLIVEIRA, acauleladora tam~m doa inlerel-
v:ia ser pagoll ê.:lte ano? pal·a. esclarecimento dos latoe, para Presidente - Quer dizer, 10% nlém se.. '"

O SR. LEOPOLDO MIGt.JEZ - .a Comlssã.o saber II opinião do de- uos ~5.000 barti.s. mae nA base Cll! O SR. CROACYDI: OL!VEIRA,'
~stil alio não serão pa801l,' . poente, ' ' . . 9<J"Io, não lntegl·al.· .' 'Pl'fI5ld~nte '-k remuneração e1evadr,

O SR. OROACY DE OLIVEIRA, Trata-se Ao seguinte ponto: se .. li O SR!. LEOPOLDO M1GUEZ - de que é?
Presidente - E no ano Cjlle vem Iam- 1iydrocal'bOn era realmente - e como . Exato. - O SR. LEOPOLDO MIGUEZ '
lJlflll não, por que tôdas ali unidntlcoS eu até prova em eontrârto ereto - O SR. CROACY DE OLIVEIRA '- Aquela 11 ser' recebida pela H fld.
não estarão prontas?l uma firma de cap~idade, de ídouel- A expressão "diários", no caso, e é d:.vldida em duas partes: uma fill.

O SR. LEOIi'OLOO M!GUE"l:.., dade técnica indiscutível e sabia da moc/us Ir: rebus. é considerando que . e uina variável sób a forma de pré.
Exato. . possibllldade material e plnwlvel e a Ref\n~rjanão trabalha 100% e míos.

Neste particular eU não falaria de.ssN procedente ;e manifesta de operar a slm90%! O SR. CROACY DE OL!VEIRA,
maneira. Diria que seria razoáve)•. que Refinaria uma capacidade no m i 11 a I ·0 Sf!.. LEOPOLDO M'!GUEZ - () Presidente·- Variável é a de prêm.cs,
seria justo que. a Petro'lrlÍoS não ee ,superior a45 mil barris. por que houve que seria um resultado ótimo. e a fixa é admlnlstraç::'o?!
prendesse ao texto dê&e ilrti!!o para uma subesnmattvas Para maior ia· . O SR. CROACY DE: OLIVEIRA O SR. LEOPOLDO MIOUEZ -
fUgir ao pagamento ele p:'~mio por- .rantia da fil'ma,? Presidente .. - Os 10% restantes ci~ São.aquele~ 15,50C dólares por 'l\~S.
Que ela pode perfeitamente tornar tóda O SR. LEOPOLDO MIGUEZ - de parada para limpeza do mat~"ial,. depOlS de' o conjunto ·.sat:.sfazer 11 ca-
es~a cláusula de prêmíos nula, pela Exato,' , .' . fél'las de pessoal, etc. Há sempre uma pacidade nominal.
Dão importação de certas neçaa essen- O SR. CROACY DE OLIVEIRA. parada. O normal é trabalhar 00% O SR. ,CRD.'ICY DE OLIVEIRA
cíaís, digllmOl!. paTII a unidade "lI", Presidente - Peço a V. ,S,' li que ao a110. não é .as.sim? ." Presidente - Dm'ante quantô tempG1

O SR. CROAC"iDE OUVEIRA, atente bem para, o meu objetiVo que O SR. LEOPOLDO MIGUEZ -I O SR. LEOPOLDO MIGUEZ -
. Pr'ClIldente _ Mas ••pelo,-t'Ontl'nto. ela é apenas de esclarecimento do as. Sim, são 330 dias ao, ano, Drrants a vigência do contrato

:não está <lbrlgada ao pagamelJtc ál' sunto. O SR. CROACY DE OLIVEIRA. O SR. CROACY DE OL!VE1RA
prêmios, .. . . Entretanto, ela deveria saber, C0'110 Presidente "7' Pel'feitamente.Se·e[l 'Presidente - Mas Quando tuco eS-:

O SR. LEOPOLDOMIGUEZ _ Pelo técnica rio assunto - é pergunta q'lc produzJ!' mais de 10% a 20% sõbre Itiver pcontc.
contrato não está,' .i faço, não estou aJirmando. é frase 45,000 barris. capacidade nominal' O SR. LEOPOLDO MIGUEZ -

O SR. CROACY 'DE OLIVEIRA'llnterrogatil,a, 'porQue ,nfro estou anu; receberá 15 centavos de dólar ame~'I-Quar:do udo estiver pronto, o que
Pre~jdente _ 'CompreeDrlo o pensa- para arímiar coisa alguma, o Inter- canq. por barril. Mas, prosseguindo ainda não OCOl'I'<:U.
mento de V. S. Tl'at~-Si! do aspectc rogado é V. s.a - e com idoneidade na .leltuJ'a do depolmp"to cl'l ('''"o''~l C SR· C!'1CJACY DE OLIVEIRA 
moral, ético; mas também há outro e capacidade técnica comprovadas _ .~Ól'tO carretro: "e por barriJ... prcdu- Mas também podería ocorrer com OI!
.aspeete, Dr , Leopoldo Migu'''í:, come não discuto .e não subscrevo..z:do li mais de 120% da capac.d a,.•e prêmíos que rt"se termínadz, o Ctln-

A. capacidade nominal ela Re!lnalia nem esta Comissão as denúncias do nominal, i:stoé, mais de 17739 nO!! trato.vsem cue fôs.,êin panos os '5 "0.0
ê de 45.000 barrís. Mas as previsões grupo de militares, estamos aqui para barris por. ano. a, H Rd. r-ecebe u-n délares. Poderia o:orre; lWJ. ' n~<J?
Melas _ e Ineíuslvetoí feito estudo ~e'10 apurar a realidade -. que a RefJnaria prêmio dJCIOnal coe 2 e m~io centavos O SR. LEOPOLDO M1GLJEZ -
Major Canguçu e pelo tét,1lco alemão' estaria em condicões de operar ,nlo de dv.ar americano por barril" l1: Deus 1105 liv:'e que ocorra, mis po-
Kurt Pol!tzer ,_ são para alteração da 45.MO barris diários. mas multo mais. exato?· dería acontecer ísso, ,e sir,:nifícur'a .
capacidade p:\l:a 65.0110 l:Iarrls. Quer tanto assim Que operou .: até se. não o. SR. -LEOPOLDO 1>nOUEZ q~e a ReLnaria, durante 26 rnes-s,
dizer, no mmímo, esta ~flnal'ia. ao me engano 53.00.0 barl'lS. eonu a o Exato.. Il"O tel'l:l .alcan,aC:o suac2pac:da~e
eontrárlo elo que afirma o grupo de qU.e se opuseram esses .mil~tares C<:J!l- . nominal.
militares d-enunciantes, p.odel·ia, -pro- .po~~n.te.s do grupo denunclante .. N"~J' p.U:SR.CRO::C'Y. j)E. ÇLIVE!R.~. ~e pa"amento' de prêmiO.'!' !lc,d~
oduzir 50.000 barris nlio é assim? .. lhe· pal'cce? De 'rol'lli'a' qllese a'H:v~ .e~ldente. - ..F:.sse premIo d·ado" a ser. mte:'pretado deváhll.s n1anelr~:s:

O SR LEOPOLDQ M~GUEZ;- drocarbon sabia dessa possibilkhele tltu.o de incent:vo à H.R.I. - dlZ comú Incent!vIJ, vU, ao contrário. como
Exllto • .. não deveria, exigir os prêmios da pc- od~poent.ena sua exposição - co;'s~ um modo de interessar a HvtlrOe'lt.

O 8a CROACY:DE OLIVEIR.' trobrás a partir. de 45 mil barris. da t:tu: perigo para o equipame11to, qu~ a<ln. porque a sua remu~eraçã() pnn·
Pl'esJdent-e _ Estava 'denLrJ' das pre; capacidade nomina,l. poi.8 não? Mas pod~eJ'lÍ vir a ser compromet!elo_ 1'0:' CIpa] é atraVe.s do prêmio. já oue
l'l5Ões. A firma sendo idône:\, tl!~n1ea- sim, daquela capaCIdade que ela. em so~,ecar~a. Uma das cláusulas. pêr. 15~00 dólares não re?resentam,p,;~,.
mente, deveria sa'oer dlSlio. E' apenaa verdade a.chova.o material em cerl- m.te

b,
à H ~I. ~delxar .Ie fl;1nc:oMt F tivamentt>, remuneração ·comnat1~el

)Iara tocar êste as1lecw. moral que.Vos~a· dlçlles .de aguentar. de. suportar Não reTe er, ~ \e:d~~e, menos .ao que em CClm uma gra:lde firma. POrtor!o
senhoria trOUXe àba!la• .\;ec;ue a J"e- entende V; S.· que êsse aspecto moral Atatiyidade, ou.ra; que, tornamlllS \To:1- pode ser l:lterpret:ldo como ))agam"J'~
trobrã6 não .se deve p.renJer aos têr- :tJ.nbém é raz.oâ~el e écompreen. b .1 00Sa

c
• a operac.·o. mas gerando a 50- to. de r,emunera'jio e nz.o co!no :l~e-

mos contratual~' parll fU;l1t ao paga- slvel? " re .arga. ocaSiO~ando .leliglllte ma18 mIo. pro:)riamente, Talvez ai a "li-
menta do prêmio.. " O SR. :,LEOPOLDO MlGUEZ . r.pldo do mate.lal. o. o,ue, não 1m- çressllo "prêmio" tenha sido' mal IJS;'.

Mesmo, porque poderia dar.se I Estou, de. pleno ..lIcllrdo com V. ~.. P?rta à H R !. ~rq~e .e,a se !len"f•. · da ~e o contrato disse'ql1e a re'l'lU
hl.pótese de .se expIrar o prazo con. eEtou convencido de que a R.efinarla c.~~a ,.c~'f os f).PI"'l?os .orlundos Cla. neraço.o eradi\'ldi:ia em duas oartes
tratual s~m Que ela pagasse O· llrê- n~o pode" trabalhar, em médIa _ 1-', p. "uç~o ~ Jl: exato. utT- a fixa e o~:t1'n I'ario.vel,' este ;l'lll'~'
mio. flliando a Hydrocarbonu estaria pIto; em .média - mais de SOmi] O SR. LEO?OLbO M!GUEZ _ nao te:!a c~uEado, tanla c~leuma,'-
esfor.~aildo para prodUZir o, ml\lIimo barrIs por dift, lIUl8 que pode tra!:la- Não tenho ,mUlta, prAtica do assuntll PrO ,:R. CRO.'\CY DE- OI:.rVli:IRA.
fim beneficio do maior renellmento da Ihar. eD:l média, 50 mil barris por d:a Mu. primeiramente. eu não lnt.er'pre: ,.e~; ente .- Dr. Le·opoldo M:'!liea;
Petrobrás. tste é um aspecto moral E o.s prêmios 66 sáoco"tados a part.irta o .prêmlo exclusivamente como 11.. e~t~o V. S ~oncor(ja com essa oss~r·
.multo intereuante. Estoude.j1ienO de 50.000 barns: aU! 50.000 não sâo eentlvo: Interpreto "0 prêmíocome t:va' se a H~'drocarbcn p~oduZi! ~1~11l
Môrdo, não quero preJul.gar, "'Ol'QUI" contados pr.êmlos. . . um pa..-am.mt<l de.Ol'estapil.o de, '~•._ de f9 50a barris diáríoe. ela rp,~'betf I" j T ~ por barril a' .mals, um prêmio dt li
2" se man estasse ,a des dia. a malicia AliâB: para ser .exato, a lláJ1ir til' li ~os. A 're~luneração da Hydrocar•.centl1VoS; 1.')0 .8t~S4000 b~l'1'l.'?'
·da petrobrr.s - o que ·não acreJ\to. 49.500 barril. ou seja, f5.000mais 10% bon rol dl\id.da em duas I'.artea: uma O SR, LEOPOLDO M:GUEZ _
nem V. S.· esteja ocorrendo ". .., . "...... .' • .remun~rado fIxa e um premto. o que- Exato

O SR LEOPOLDO MIG'l1EZ _OSR..caOACY. DE. OLlVEll'l'A .dã uma remuneraçllaà Hydrocarbml O SR. CROACY' DE' OL!VEIR"
Exato' . " Presldente-, De: acórdo, Dl'. LP.Il- 'de 330'.000 dólnrt'lI. p<lr ano, na hl- Pr,t'~.:rl,ente;" !eim.s de 54 a~.O' ba.....~••,

, POldo Miguez, com a demlnela a,pre-, p6~e.st! de a r~finarl,a· estar fun~:o' ., " ' ..t d) . 1 p" t .. n d 10fr'" d a f' RI p3S~:l a re~~bermaiF, 2 fl'O SR. CROACY OE OLIVEIRo.1\ sen a ape o ~orone ,,1'.0 Carrea'o: an o a .... , a, sua capacidade. ;ne.o. centnvo~ por bal'l'tI. o q~le P~:'1:1z
l"rellidente - .. ,mll8 que se poderia ve- "No, caso dea Refinaria Pre~!dentfi V .. '. "7 112 cental' d 61
l'l1'lcar _ DU mesmo negligência, evi- Bl'rn:\rllc.. produzir' mais,' além ;lI' 500 aOmOOOSdóSl~llr'eor . ~let.ll' firmi a tivfllSf ",' os '~ ti ar ameneano
tando fi, che ..ada Ae Inaterial ~ar~ 111,2/10 750 barris, por .ano, ,até " l'd' "s ",:) ~o, st'~ a a ·fltq. nor oarr.! Pl)d'l'la o Or. LO

O'1" J:1o
llãO.,dar ,o prêmiO," termlnnNe-(a,~. l~ .739.(}DObm,sP9r .811 ).?U seJ'l9!)~clãa?~~da reTí~nerllJo.o .•fall ,I flX~: ~~;~, ~~l;~~~:.Iàri~~S~c,!'Je,,ltE<J: fl'lD
prazo contratual sem que a'Petrobris dotemno, o Que significa de 110 a dO

o
conrr:rjgo P~~~IU ~ p. mlOS part.l; O SR. Lll:OPOLDO MIGOEZ _

pagasse os prê~lO/i -;: então hav~rla 120%.ta can~e\datll' nominal.,.. ,1'ilçãojlllgada" COllVf'C;li~~:.. ~e~~y~~. FIo:s n.~o Allâs~ trolllteum q\l'rJra.
- 11m verdliCleiro 'bluff p'rll.aHldl'o~ _....f? . R. LEOPOLDO. MIGUEZ - para trM. diminulmlo ou diVidjn(l? ond,~ e"(\o e~~eclf~adas te.:bs ~s -~C!•••
. carbOn. ",~ato...,. . e- li . . ~. . '.le~~s decr,- 't .. ' -

'Estou de perrelto-acôrdo: se 1sscO, SR;,CROACYPE :OLI,VE!~A. ;e~dUr:~ml~:::t~1.C.'O..1\l1~ll.da, ra?~~e_ • ". . r ~ .!'~ "o eontr~to de Ollf'_ .
.ocorr.csse .seria um ato Imoral;' que Pre~ldente '_'.. :~"3 H~R:Y.,·recebpr(l da"" r'odPu"'i;~~" )lma .fl,?Cae..umll)i",a ~ n~~f' o qllSI \'011 ler e p~'SB·pi: tm,
nenhum homem públlco poderia Bub,,- 15 '~l'ntavos de dólar Ilmerltano )l01' .. 1> çuo. , d~"~1~~ dlle"~;"~·~·. p:\ra querior::ste
ercve.r, _, l1arrll". " ,Se crlt.ica poce haver. 'nA ml!''':, O sR eRa c . ' , .

'Mas ainda M" outro aspecto.' DOll· O ' SR.L~()l>Or .DO MIt1Ur.:~ - .opiniãQ. é n de 11.11gnr a rl'mU!l~~~rlll) Pr".!'>o"~e _., f'~,.Y n~E Or.IVEIRA(
tal' Leon<Jldo H\a;\l2Z. Isto' il!"o dr,'p Oen(>js lIo!110% da capacidade »0- to~.pl. ele\'~(\a. M~R a ,polftlca do e5" O 8", TROFOLD'O .MIG"""· _
Ecr lnterIll'ctUôo como Itl~cus~ão entre n'lJlal. tabeleeim~nto lIe prênll08. acha q:.lC e 'to o ~egulnte: "''''''''

'."",]



pESPESAS ANU.US DECORRENTES DO CONTRATO DE OPERAÇAO DA REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES (O).

(na base da capalldade nomlnal. de 45.000 bpdo)

....4764· Sábado 23 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL: '(Seção I) Junho de 1956

•
I
j 130%
I

bp(\o) I (58.500 bpdo)

I

'1'
I

110% 1120%
I

bpc!o) I (54.000
I
I

, I
1l0% I 100% I

I I
(40.500 bpdo) I (45.000 bPaO) I· (49.500

I I
I I

PIS CRIMIN AÇAQ

•

l-Dólares:

'(0') Remuneração fixa (12 :<27.500) .
("'). DespeJas reembolsáveis, aprox .
Prêmios" <parágrafo 704 do contrato) u ..

J,1ultas (parágrato 7.03 do contrate) .

Remuneração total t •• I ••••••. t ••••••••••• I •

EconomIa de dlvísas USS 1.10 por bani! processado, I. é,US$ 3.89 -
US$ 2.79) •. , , ..

percenta~em das despesas 'em moeda estrangeira sôl>re a economia de
divisas ..

330.000 S30.000 ~30.000 '30.000 lIaO.OOl)
576.000 576.000 õ76..000 576.000 576.00l)

- - - 221.'733 4S0.m
169.999 - - - - -. -. -- .- 73ti.001 906.000 906.000 1.127.733 1.386.432 .

14.6:14.675 I 16.260.7;;0 17.886.825 19.512.900 ! 21.138.073
-

.....
11.57% .

r »

!L07% . 11.78% 6.56%5.03% ).

,
,

30.079 ,1l.079 37.441 46.030
9:672 9.672 9.~72 9.672. \

-~-
.

39.751 30.751 41.l13 55.702

11 - Cruzeiros (unidade - Cr$ 1.000,00)

Equlvnlente. em eruzelros da remuneração total. no câmblo de_Cr$ 33.20
(ísto é: 18.82 + 1.88 +12.50 =33,20) p. dólar .

Des;lcsa.s adícícnaís, em cruzeiros ..

~spesa total ••......•..••..•..•.......•...•.••'•••••• '.• ,•••••

Faturamento total anual, exclusíve ímpôsto aos preços atuais (Cr$ 267,00
por banll) .

24.435
9.672

~.946.928 :4.736.313 5.131.008

Percentagem da despesa total de execução co contrato, sõbre o fdtura-
'mento total '.' . 0·96% 2.01% '.92% 0.99% 1.09%

17.739.00018.260.75014.'182.500 I13.304:251)• I •• '••• I ~ ••••••••• lo ••• '•••••••••••• I ••••••• I "" '" I'(328,5 dias de operação)

111 - Barris processados por ano:

\~,.._.. "'-- --,~ --,_~ --:'--__..;.._....:.-'-.:.....__......;;-=-__J-..:.._-:.. -'-

(') A 1'1gorar quando a refinaria houver alcançado 11 capacidade nominal de processámento, tal como definIda no ll&rág;rafa'6.ÓZ do contrato
de operação. combinado com os parágrafoS.1.01 e 1.02 do mesmo documento. "

(··)Parâgrafo 7.02 do contrato de opel·ação. . . '.
(. O') Parágrafo 8.02 do contrato de operação.

Consultoria Ecc>nOmlca - 17-10-55.
" ,

o SR.' CROACY DE OLIVEIRA, conversas e observações, tendo chegado I O SENElOa. LEOPOLDO MtOUEZ - conjunto. A opinião da exposIção d&se
Presidente - Vou fazer uma pergunta á coneíusâe de que a Refinaria podertu O Qllntrato podel>er modillcado 'apenas oficial é que realmente 'essa importã,n..
• V.S. e faço questão de que compre" p~l'feltlU1lente se comprometer, e com por mútuo acOrdo. ou rescinal.:lo. cla é elevada. Da 'leItura deua expo.. ·
enna o e.'lplrlto da mesma. porque é folga. ainda. 11 prodUZir 50.000 barris,O SR.. CROACY DE Ot:..lVEmA, slçlio. é o que se depreende, Isto oorqu8
para o futuro: as criticas poC!oem ser sem qualquel' modificação na apare- Presidente - .,Pergunto isso por Cl1LlSa não temos. eonvícção, estamoli. cÔIlver-'
feir,as á admin~tração da. P<tl'ol)ráS Ihagem . Que diz V. S. nesse sentIdo? do .tal aspecto moral a que se 1'1\[01'111, sando comV. S., da mesma forma que
por qualquer brasileiro. por qualquer O lSENHOa. LEOPOLD·.) MI(',tJEZ - V. S. E como se trata de coisa tão conversamos com oa oficiais. objetlvan- '
pessoa, O que queremossaber é se l1ri Exato. pouca, confor-me afirma o brillulIlte do alcançermoa-uma eonclusã« deflnl..
erros palmares. se há Imoralidade ad- osa. CaOACY DE OLIVEIRA, depoente. cuja eXpOsIção estamos ou".tlva e elaborarmos o nosso ~'elatõl'li) i
mirustratrva,' se há algo que .eompro- Presidente.- Não acha V.S. que te- vindo encantadoa, leJ'ia o caso de aten-: Câlnara dos Deputados.
meta .a ndmJnistração. da Petrobrás.. ria sido um critério mais acenacc ter tarmos para o aspecto moral, estabele- Mas V. S. não acha uue: ri Impor•
.fac!'·à denúncta fcrmulada porêsse sido tomada por base essa qUam!da~e eendc-se: a' ~e de 50:000 ba.rris. a tãncía de 15 500 dóh~l·esmenll!l:.s éUlll
grupo de militares .. Poderá. haver de 50.000· bUl'1'IIl.para ser fixadO o média de operaçãucolhída, e já que pouco elevada?
erres lacunas, mas praza aos céus - prêmio 11. partir dui? é OPinião RenerallzlI.da a de que a Re- .
e acreditamos todos desta Comissão OSENW>R L~~OP01.DO.'-IWUEZ - flnal'la poderia perreítamente, 'lO con-f. O SE~~OR r,FOPOr..nf> MXOUEZ:
- QUe. não .tenha havido· cotsa de Exatamente é Isso o que dIz o contrato' trlirlo do que alega o grupo de "flCIUlS Creio que.nenhum» tírma de engenha
maior gravidade, só a partir de 50.000. ..' denunciantes, operar até mesmo com ria e nem mesmo a.lIydl'ocarbon se

. DeSejo. POI'élli, saber de V. S. o O SR. CROACY DE OLlVEmA, multa folga, 50.QOO' barris diários. ínteressarta em assinar um .CCllltl'nt.. '
se-unnte: V. S entende que o equl- Presidente - Perdão, 49.500. A84lmylle ela pode operar' 50.000 ba,.- dessa espécie por 15.500d61ales men-
parnentn da Reflnarla de Cubatão po-· . '. z rlll o prêmio a ser cobrado $ó-devel'la sa1s, sem outl'as fontes ele remunera-

,.~.'.ena. em média, produzir _ e isto. O SE}'lHOR LBOp~TVa 1\.uGtJ~- começar a sel'oontndo acima de 50.0tla ção. .
'. '. Z:-.'-<s... rol o eue deo,reendí de várias Sim,. 40.000 mais 10", para 50.000 há não lhe p'arece? .. . O SR CROACY DE O' """IRA,···" uma diferença ·de 500 barrls.-prl1tica- O" . . _ . ., .....v... . .

'pllll!stras que tive com dirigentes da mente 10'. Portanto o espirlto [oi . 6Ed'HOR L~OPOU>O '1ncTUEZ- PI'eJldente -E usual .adotar-se esse
. p~t.l'Ól>rá..~ com depoentes Que aqui de- l'ealment~C ésse A partir de 110'" di' Perfeito: . a elevação de 49.500 para critério noa eontratcsrvé, J)l·.lll:e. por

-. puseram contra a Petrobrás. porque a capacIdade então OIprêmios pass~tin.m 50.000. barris acho que POde sei' obtlclll exemplo, norma.unítorme \l estnbele •
.. Ileflnllria estava produzindo,.. dm'd ImecllatameDCe. . cimentQ de prémios por produl.!r aei.

O SENHOR LEOPOLDO MIGlJEZ - a lIer . OI. . O SR. CRpACY DE OLIVEIRA, ma cla capacidade nominal; etc.?
- 'De'1'lnis. O SR. CROACYDE OLIVEIRA. Prl!l1dente -V. S. fez uma deelat'a- O SENliOR LEOPOf,OC MTGUEZ 
:':.' O SR. CROACYDE OUVEtR'\' Pnsldente - .Nesta parte. I) eontrato çAo que foi objeto da denúncia dot Não posso Informal' a V. Ex.l\ se Isso 6
f Pl'esldente - ...multo mais de 45000 ainda. pode sofrer modlflcaçlllll' não? oficiais. princlpalmenle do COI'one; uma praxe, se ó norma, porém. sem
ir·"bitI'r\ll, sobrec:ll'1'egandCl omaterlal - PaI' acôrdot'ntre as partes t'\'ldente- PÔl'to Carrelro, qual. seja ado paga- dll.vldaslguma. existem nutros con·
~;'.. ;J)a.l'OO barris? Isto. nl1áll é ~ue" tem mente, pode, m~l. neste partlcular. 'hA mente daquelecompl'omlS/lo, "fixo, In- t.,.~to~ feitos com li mpRma ba~p.
;l~...;'part'cldll al!sta Prl's!d~nc\a. le,~n em- 010:""'0 caiu, quo p'll&'iblllto elllia ai· dependente do J)rêmlo,os .15.501) bal'rls O ·SR. CROACY'DE OI.,tVEtRA,
1i!:;;lJoJ'_ DO' assunto•.em conseqüência de teragilot. por mâll, 1\ partir da entl'eGa totill do Prealdlmte - sabe Informal' .se aRe·
i',\'~(:t,·" "~ " ". ' .
:<I,.,;~,

'O·',

~(.,. :,: J

J.j::;:,
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fInaria. de Capuava. adotou êsse critério O SR. CROACY DE OLIV·EIRA O· sn, CROACY DE OLIVEHtA,1 mo sequer da primitiva mlnut; ~pre-
e quais as bases? ' Pl'esiUente - V. :5. concorda com essa Presluente- De acOrdo com o ar~~- isentada. '

O SENHOR LEOPOLDO MIGUEZ - parte'/ mente do nobre cepcente, que estou De qualquer forma, porém, esse <.5-
Pul informado de .que ns bases são' se- O SENHOR LEOPOLDO MIGUill4 - veneto épcssoa brilhante Ge intell- pec.o que V. Ex." J'ocalizou JI'U;'O
melnanteaàs nosaas, Não há. duvida, Mas um contrato, ao g~ncla e arO:UClR, mas msisto ll~ .per- ·uenl. está, a nosso ver ressalvaoc nll

O SR. CROACY DE OLIVEIRA, ser D.'lsmaao, repruseuíu Ulll'!' COll;HIll-\'gunta, DI', Leopoldo Migue.z; 1)')55<1 ultimo parágrafo do contrato qu~ ,al.:'
Presidellte - Não súoidêntlcas, nessa ça mútua uas partes comratantes. ;senhoria concorua em que, rcuímen- "E por estarem de acõrno nssmam
parte dos prêmios? O SR. lJHO.'l.Q~ l).l!l VLl vJ!.ldA'1 te, se isso ocorresse eSSa cláusula se- o presente cm duas vias, d~ <lnl .sc>

O S~NHOR LEOPOLDO MIGUeZ - Pl'esiclente - Al1! Foi feito na base, ri" .íeonma '/ Não estou taíauoo na efeito, na presença das tesrenu.nnas
Nilo sei se ídnêtícas, mas, como disse, da confiança? I Rycl.rocar.xm; estou mesmo ..1e~pl'''- abaixo, aepuís de lida e acuado c,"·
fui íntormndo de' que são semelhantes. 0::JENH01~LEOPOLP') MIGUEZ - zarido a questão do premio, :11a.; se ronne, sendo igualmente, nrsre Ito,'
Não conheço o contrate. Naturalmente. , I ísso occrrease, seriu uma ciÚ\.l.S'.l.• le;;- assmadu urna versao inglésa do ;Jre:

O SR. CROACY DE OLIVEl~A, O. ~R, CROACY DE :>LtVEIRA,1 nü~a, llcs~ec.~-::,ana; .castarín ~ J'c~: sente contrato. prevalecendo, .10. C',IN
Presidente - V, S. poderia obter esse Pl'e.'JJeieme _ ll;~~a Oorníssâc zela pelo I cisao elo conu ato, e, ao inves u" 11,. de dívcrnêncí« c-n:.re os textos c. ce
contrato para a Comissão, n fim de nome "e quaisquer l.l'lna~, ~ tuu,U' ver "sóe vagameliL<>, sena o C~SO .,,~ llnguaj:õrtuí;uêsa"
evitar a parte burocl'átlca e as delon~ assuu que '.:.1 Uul apelo a esse í>t'llP';! ser estabcracuru multa pclolnaQlIll' O SR, CaOACY.DE OLI'!ElR"'.·
gas conscquentes? Se pedirmos, êle ~Pl'a ue 111l11,an~s pur~ lj.. e nuo rosse aos i plen,lmto GIl.;; clausu.as clinLraLUa'd. Pt'es:cknte - Dr, Leopoldo, .1ar:'Ce
enviado, mas demoraria. Portanto,8u- jcrnacs antes ae se: ouvíac aqui. Veja, II Não lhe parece? qUe V. S." eoncordana com o e"~
licitaria. essa g~ntileza,., pois Vossa Scnuo.ia, o interesse Ui' O 8ft. Lh.OPOLDO MIGU'la, - b?lecimento, 1105 têrmos contrntu.c.s

O SENHOR LEOPO~DOMIGUEZ - ":onlJSSáO em zelar pelo nome dos dl- Concomo com V, :S." no caso oe tal elo seguinte: a questão de i1p;'~'~a
Pois não; farei o pcssíve! para atender rigenias da Fetrobnis e da.. Pl·ó prra ocorencia o pagamento llõV"rla :W' cão ee6tabêlecJmento de e<r18v:cm
;1 Vossa Excelência. llrlnll.r1yw'OCal'LlOIl,O nosso interess- cassaoo, não há "'UI'llÚl11lgum~, e ae- .rnenzo das cláusulas ccntratuuis. C"-

O SR. CROACY DE~ OLIVE.IRA, Li esclarecer os ratos, tornar providén- na a~e CI'llllmo,s'l POl' pane aa Pe- -clareção. da Hydrcc:lrb:l!l ce que ",'
Presidente - Isto porque, Col1fo ja fri- CIW5 para o rururo, reparar erros o' trvo~'ás, se. cont.nuasse o olj"~aaLI1t() I ;ebeu as o.bras coneluídas em :Jcrlel- ~
Bel, deve interessur-nos também o f~-I passado e do .presente, e, no caso, evi- e nao ri)Sc.mdiS,e o CO.l1LlaLO. . tas condlcõcs. '. . ( /
túro! , li 'temente, ae haver má fe, rraucc, O. :SR. CROACY DE OLIVEIRA, E,.xp1Jcandu mf:ihor, e~Stl é'ecJamç;ío

Afirma ainda' o COl'onel pôrto Cal-' ete tomar as provid~ncjas que o lio· Pl'i:Slet"ll'e - Mas, sou o ;lomo d. deve:'lO: ser te1ta em um [H'UU) cU.'!.'!.
reiro o segulnte:.1 vel·i~o bl'asilciro deve tomal' como ma-, vista lUl:JeiíCO e t~OrjCo. do. prclulc.;l1a a pal'tlr ela data em qu; a Pe.:;'ool·~S

"No caso de a Refinaria. I'roduzh. ior aCIonista ria Petrobrás. Ipergunto; s~na uma <'JilUSUJi.\ Jcon:m\, J'izesce entrega da unidaol1 OU'J'll i!l't.-
menos de 4,782.500 barri8 OOI'I.no, a I '. não e e;.,;ato? PO d~ umdades. Se 11:10 r",,!H>êSce
}Iydrocarbon pagll.l'á multa de 11 '~I" Quel' dizel·,. 0_ Parlamento está vi- I O SR, l.EOPOLDO • M!GUEZ - em perfe!tos conttlções M obras em
oentavos de dólal'es ll.mel'icanos paI gllante; não. e pOI'que a~otou a POll~e:xa:o, caso ocone8l5c. clulclns, a Hycirocal'bOn deveria. t:"n
barl'U a menos daquela quantia, h. 1

1

tica monopollsta que. nuo pod.e sei O :3R, CROACY DE OLIV.t:IRA, bém t,?r um prazo curto para '!lze-;o,
mltada a multa 11 15.500. dólares por ;l:'E:judlcado, em lllpotese. !l,gllnuL. PrEsidente - 1\las, .pro&ót:;rue o f X-I Isto é, 11:1 I'eria '.l111 prazo, dentl'~ ao
mês, correspondentes a 1,600 barris Mas eU pergi.lnto: V,S." n~o clltende depo;;lJt.c, Cél. P&:to Carre,.'o, 110 I'\)j Qual a Hydrocarbon cleclara~ia c;ue
por ano e a Ilnportâl1cia anual Bel'la qUe e.>Bll. clàwula, na hipote~~ de lL das suas consitler:\ções: "A HYCltO- não recebe;'a, em perf~jtns eOl'di~õe~
de lBti ml! dólares, E' exato? Peil'obl'âll· não de.sejar l'esc:nclli' o carlJon J'eceacl'ia amda. as oUU,..,. de:;· a unld~de oU ~I'Ul1o de unid'O.dz:3,con.

O SENHOR LEOPOLDO MIOUE'& - contrato, 'e no caso (le a. Hydl'oc:u'- pesall ete'cabogramas, telegl'am,;,,;', forme o caso.
ElIato •. Isto é pat'a o caso c1e a Refina- bon CI'U~lIr,OS br[lÇQ;I, - COIsa emo.ue eCc, e alll'ma. "A Hydro~arl:>ol1, [:1:11'. A questão é de p!'llZO. Se rf~etv.ls
ria produzir abaixo, a l11enOIl ela SUA ca- absolutamente .1M queremos acred:' tanto pagal·.a multa. apenas ~nl 10,8 se· em pel'feJllls ecndi~ões, e tal de
pacll1ade nominal, Il Hydrocl1l'hcn tal', lUas estou fulando,em tese, teÓ- I por c~r,to da produção mlll.ma atual; clarasee, devel'j:;, 'pôr em op~:",.~ãC' a'
pel'del'ia pll.l'te ou a tqtalida1e aos ricamente, pDl'Que não OCOl'1'eUI/i.SO. ,;ial por diante, 11 Hydl'ocarlJOn nüo In- unidade. E. iF;ualmeme, d~'1:rll tPl'
BelUl 1ucrOll, jllquenâo' terIa dil'eito e,o repito, aCl'ed'ito nâo venha a OCOI'- cldira em multa, podendo Inci!lslVt um prazo P!l:':l. pôr essa unidade, elIl
a prêmio ôbviamente, li pagarIa mu~ta rer _ em tel!e, teórlcamente! 50~ o parElr a. produção,. cominuandu li re- l)~rfoeitaa c',)ndl";õ~s, em o;:.e'~çflo.
correspondente a no máximo l5,~O(J ponto de vista' econÔmICO, tluaneel- cebel' a ~al'c-ela de 12.0'00 dólal'~6 IiU- V. S." concordaria com ISM '!
46lares no. mêS, que é a aua remune- 1'0 e jurldico, ulna c,llU5uia leonl1la, tlgo 7.02 do' oontra:o) • • . .o SR. LE~POLDO MIGUEZ 
raçào fixa. . prejudicial aOB ·jnteol·ê~ses de uma das Esta· paNe ja esta esclaro!C1da M:nha impressao é d~ que :t -rHel'en-

O SR, CROACY DE01.IVEIRA pal'U>8, noc850a petl'obrás, Isto Compre.elldlllo o pensam~nto de Iios.a ~a entr.• o oue foi contl'atado " G que
Presidente - E costmua o:Corone~ como./já falei, na hipótese "f'lnot" Senhoria. O nOlll'eclepoente acrecil- propõe V. Ex"com o que, aliás. ~s
Pbl·to Carreira no· seU depolmMt.o da. firma Cl'uzar OS ol'aços ~ e Valnos la piamel1te qUe tal não sU~ederà, tou de pleno acôrdo- está em~ep'l
."Assim, desde que a HycirocarbOnci)ll'!\ supor .que não seja a Hydrocal'bon, que ao .iydrocal'i)on não t-em qualqucl' !'ar as unld'1des, já qu,e O' c··nteptO
que não pode pl·oduzir, .. vencei' um m3.'l outra firma qualquer com a 'qual .ntel'~SSê, senao uma flrma nova, em estaoelece isso qu~ V. Ex," propM
atol'aso de 1.600.000 barl:ls por ano, ela no futuro assinemos um cont~ato: a cruzar os "l'aços, p.1ralisal· a aper:i.çào apenas para o conjunto, _
não tem o menor,inter~e em produ- firma resolve, pOl,,;Ste 01.1 aquele mo- da .Refinaria, evidentemente, e ela O SR. CROACY DE OLl''lEIR:.....
zlr: ela se limita 11 ,pagar !l mul'o. ·de tivo, ou por dificuldades no extel'lor tem oll pl'êmios qUe são um I1Icenti- Pre;'dente - Bem, a part,~cto eon
15.500 oQólal'es que, aliás, nao é ~;tlt;<. cl'uzar os. braços, pál'a e continua a 1'0" um d1umal·i.z par ela pt'od'uzil junto. quando tódas ll.f ll11idade,$ esti_
mas a pal'cela "1)" do al'tlgo 7,1)2. I'eceber 12.000 dólal'esmensais••. ara malls em beneficio da eCOhom:ae das I~i'e'e;.l'l em funcionamento, doev~rJa.

,O SENHOR LEIJPOLDO MIGI1EZ- nll.o fllzer nada, Não acha V. S.' que finanças da Pe:l'olmk ll:ste" ratío- entl\o ter um orazo. .
Exato.' . '. é leonina tal clâ.-lSula e lesiva mesmO clnio de' V. S,", inascorusiti'el'n' que, O SR.' L1"OPOLDO MIGUEl: ;..

O SR, CROÁCY DE ,OLIV1jllRA, aos .lnterêssca da PetrobráS? Responda l'ealmente, aob o ponto de vlota teó- Um outro prazo, .
PresIdente - Em que coruslste esslI par- com tóda sinceridade I rico colocada em tese '. a clâusul:>. lia O S'R. CROACY DE OLIVF.'IflA.
cela ".1)'! do· a1'tigo '(.02? . . 'EZ verdade/f ieonina ?! ' - Um OUtl'O prazo para tM:!lL as

O' SENHORLEOE'OLOO M"íGUEl-- O ?R. LEO~C?~~êssMI~~tlme~ .0 SR.LEOPOLDOMIGUez; - unidades em perfeito funclonam,'nlo •
.DIZ· oal'tlgo 7,02: . PrIme \'0, o esp 1'l o e ,,'.• 8 . Raciocinando ad ab~urdu1lt. Porque uma unidade em 'limo fun.

"A Petrobrás pagará .à Hydl'o~arbol1 to não~,de ~a r~r~~gr~ifI~r~ l'~. O SR CROACY DE OLIVEIRA, cionamentoooderia prejulfiear e aI-
pelas informações e s~rviços ~éClllC!:lS drocar n, . es bÓl' ete despj:;;a3 Pl'esld'ente _ Sim se 15050 ocorres,e, t.erar COml)letamente o. pro~'\'am:\.
da, Hydroca.rllon que SE'rã.o r'>:'ne,~ljos presentami_'~tm I~eemd ~ dl'ocarooril em tese, é uma cláUSUla leontna, Vos- Quer dIzer, quando tOdas as un:da-
à p~tro\)rás deaeôl'do com os altlgos de adm ,.... raçaoo . ~ Y sa Senhol'l' concorda não? eles est1ve.",~em em perfeito fllnc'O_
dêste c'ontl'atoe pelas despesas ela H~,· Portanto, a cont~nuaçllo do p~1l.~me~- osa LEOPOLDÓ M;lGUEZ- nll",e·nto. intezralnlente, o conlunto,
d.rucllrbonem Nova york uma remu· to. dêsses 12,000 dól~res mema~ 11 \~ IExato. ' . lt ReflnRria, serra dondo ilm ?rllZ~ .~
nernçâo mensal de acõrdo com os Sll- deverIa serconsideudo .como ,Jliga . " Hydrocarbon para oornpro\'ar a ca-
gulntes esquemas: menw· de uma l'ellluneração. O SR. CROACY. DE OLIVJaR,", .Pt'leidndl', sa'isfaz,er a(1l1elnl' nOl'mn's

Ul em cada mês de c~lendál'io a O SRCROACY DE OLIVEIRA, Pl'ellid'ente .,.. Dl' Leopol~o 'v.llgU,eZ, <rerai5: cnp~cidademinlma, etc" 1J81'l\
partir da data na C1ual os ;Jrlmeií:os Presldente- Da mesma rorm~ que Já ob~Hoemêo~ declarações dsobre ~ ~~;~ dllr-l"l~ () d'll'plt'?, findo êese p.rozo. ~ .
.5 técnicos refel'1dos no pa"ágl'afo 2 02 raciocinei contrà.rlamente ao argu- boral'ao.d ste. contrato e. ope,a,o~. um premIo raMavel.' .
do artigo 11' cheguem aC;lbati'W e ·ti. mento dQ Coronel Pórto 9ar1,pil'o. ~irmado c~m a ~ydrocarllOn. ~he: O SR. r.,M:O"'OLDO ~nGrJE:Z.
nallzanrlo com o têrmo dllste contrato numa pa:rte da sua exposlçao, per- ',ou a n~sso conn,ecimento que o. ~on D;~ o contrato àe engenllal'la, no seu
_ 12,000 dólures; gunto pu'a -contl'aI'lar aquel:l. sua trato tella .sido ledigiclo pri01euo :m art. 5 0: . .' .

..' "" aase1.tJva, chegat'lal11os à conclusão lle lingua ms:le5u e ~epols tl'aduZi~o p_l'a . ,;A data da cOl1clu~ão <h r.on.~.
b) em' cada mês de ealendárlo, a que, l'ealmen:e, l'epresenta pagamen- o por~ugue8, EVld~ntoementf. ê.e :leve truc:1o sel'la o dia em qu~"oC!I)

partIr. do momento em que a ,Retina- to; ns.o lhe parece? Se está p~ra.:le, !ers.do recll$ldo primeira numa Un· o equipamento se encontre inst.'1~,.
ria atl.ngil· aCllPllcldadenon,lj~a\ de não funciona ea f'etrotl1'lis '11es'110 gua. . Os naclo~alist?8 - e ..nós ,de. lado et'.'nhi\ satlsfeltoaoq ,f81i
opC'l'açao como c'.eflnlcla no. ?u ágrafo assim estaria. obrIgada a plI~ar d,jZl' vemos ,.respeltall pOI~ue fOI a. ])0- M los mE!rân!oos e o eon1unt()'es~
6.02,. e f·lnallzundo com o Y:llllO ti~te mil dólares mensais, ]XlI' aquele mes· Utlca, n.,otacfa, consagIadoa , Pl!lo. PUVO,tela con,cluldo de acórdo .com <lS'
contIQ.to -15.5()Odóllll'es : ll10 raêlocinio como qual concoreta- pelo Congr':i'.'J().e pelo Pud.r Executl' desenhos, esoeclficaçlles i!. tenh~ ..

O . SR. CROACY DE OLIVJ1:IRA, mos' para contrl\rial' a IIssertiva dô \'0- dariam prefel'éncla à lin~ua :ol~n .."b~etlr11l Mm so",'ro,:,,,:a: OI)

Ptesldente - No seu relató1'io, dJz. o Ccl' Pôrto carreira che~al'!amo~ il portuguêsa,. funcIonamento, para que-foi pro~.
CoronelPõrto Carreiro: "De ac6"(1I) con~lusão de que1:epresenta .l'emu. Mas eU d,sejaria saber_ dI.' . "o~a . .1'Wldo". . . ..
com.o exposto ela não paga, dRixa rlr neraçllo. não é llssim? . Senhoria se eSSa In!ormaçl10 que <,;0· Agn~a. v,em' a I.'xpllcaçâ<! de como :...•..~••.
recebeI'... Mas o I\specto imp,ortante . 111<'I1.QS tem. pI~ccdencja, Ist.J ~, io- ~sso ê '~r'''iliz~tio: ." .,.~

do problema vem al!o~'a: ."E~sa b·flrma, p 01 ~~, LEOdPOLDtO toMIQU~o~ ftOrjtllaçfilod se~lue~o'dn qtlaJ ~ r.oJl1tr'iü o "O Con~eli:o notificarA 1\ Hr-' ,;~),
~{' a~ora meemo' crusasse os raços,. e os v".rm05 o con ra ,Ile li .' - e~ D· s o, e a",,!l'a o em mwa n· droénrbon ou seU.. 1·epl'e~.el'ltimt,e.". ':'
TI~l'aS~e c301"12etamente tdei' opedl'a\r'ita llllpldlia tOllt1aSSe utal lfló:plt\llodse 11~Stetarêlsla ~Iel~a e postetrlormêe.nte Iracluzldo Para d>l!s~\>tln"oporescrito, da :!~t'l dl\ .··.:.'·,'.,.f
Refinar'a. ass mmesmo el' a o re o ngm o con l'a se sP' r _ ' - a .no;ua )XlI' ugu sa, . ccnclus[lnda constttlQl'.o.·\,~~ce- .
de receber o fixo de 12,000 d{.laH'S ses, evidentemente. E se fOI.' pl'e-o SR: LEOPOLDO M:IGfJF.lZ ..- bl1a' e~~a not1ficactto, nrenre:s!'~•. " (
mensulli; para não fazer l1ada,.~lIás vista tal pOEsl~1lidnde, então não há A primeira. minuta dõ. eontl'nlio foi tant.o!! de~!õllachl)~llt:HR-l"Jm. ".0

esl,n" nessa clàusula....· Justificativa. para êlllle regime ct~ pré- .\presentada ell)· ·1fllgua . lnlllêlla ...O T'~"il>I1~l'â o· 0011junto'<t'.'~nori \l."';' :,,,''::
O SR. r,EOPOLDO 'MIGUEZ 111109. porque, em caso contrát'!o. e.\sa l~onl,rato, no' entanto,.dlfel·c· ',anto da, C":+o. l"'f~""''l·á' o: Cons~!~i(dl';::>:!

.
8eu c~lll.tl'ato sw1 rp.~cJndJd" pOo~qlle reml.lD~ra"liO contratual nr\O l!Or.l.r. .d.e. u.rlme.lrll minuta que.. eu n~o IJO~:;O, SI,a.:)'l'rOVação·ou.IIS.. '.•...•,l.. te:n.."'...~.. '.e.lj·;:;to'''' node ser rescindido sem multa, 4e 12,000 dólnres, .mllA c1e 60,000 dOia.- honest.qml.'nte, dIzer a V. S.I s~, élte (111 1'".'M'''l'1~ '.1M!C<'l!~ó"'!"'Q" ll-"r&,.'J"
parte_ a .p.arte. • reli. ' .. contrato representa ou' está· pl'óxl- qUe oconjlIDto correspon't!:vexll;'" .;~

.:;, . '"-,1



DIA RIO Di) CONGRESSO NACIONAl: '(Seção Ir

, Ofícios:
, ,i: deferido, convocando-se o 'r~sp'C

.t.lvo.,auplente o seguin.te.requerllnen-·,
•" .~lvo::suPlente .o seg,ulnte l'equer.imelito..

.,Exmo. S~'~ Presldente.

Junho de 1956

, Projeto:
'Projeto 'n, t38-E" de 1948 .

, . 'EmeridCls do Senado Fe(ieral IICJ
,- Pro1eto, 11.. 13B-C-19i8. !lue Gu
, ,.tOrl..-«: a 'organização lI4l<'riqOrl

·jicosNacionai. S .--A. para (I ins
,tlllClÇcio de uma, rêlle ele arma
,zen8" ti: .trAlIsportel' ,frigc,rllicos;

tendo ,parecer lkl Com~s/ÍOEs.

pecial laVOrál!lllàs de 118. t, .3,
. ..4:5, 8.7, 8. Il e 10e. contráril), '

,4 'lIe n.O 2.'

Expedien.te

o.SR: PRESIDENTE ~

,-

69 ' SES'SA~O EM 22' DE JUNHO Reqtleiro' me seja concedida a \t-
o' ' " cença 'de 10Q dias pal'a trata'r·).ento

DE 1956 de Interesses particulares,
PRESIO-eNCIADOS sas, ULISSES ,SIlLa das St'8sões em 21 de junh~

GUIMARAES, PRESIDENTE: ES- de. 1956;' - L!liz Comparmoni, -
TEVES RODRIGUES, 3." SEORE-' DG 51', J,ano :FiCO nos segulnbes
TARIO têrmos:

• E~mo. Sr., ,Presldente,'da Mesa .da
.Câmara dos Deputados.

Tenho a honra de comunicar a V.
EX,a; parn fi~ l'egllnentais Que, nesta
'dat,,: reassurm / as' 'fullções de Depu
'. tado Federal pelo Estado do RIO
Grande do Sul das quais estava licen
ciado. paru tratamento de saúde.

Sala ,doas Se&ÕeS,enl 20 de. Iunne
de 1956.~ João Fico.

. Do .Sl·; Vasconcelos Costa, nOS ae-
gutntes t~rmos: 'j

Senhor Presidente,
Nos termos, do Regimento comu

nlc()':lo V. Ex.a qUe deverei ausentar.
llll' do pais, . .

. ,S. S. lIlII 21 de junho de 195~.
VasColwe!os Costa,

Do 5r.Rubens Berardo, nos S1!.
'gulntes termos: .

Eltl11o, SI' , Pl:esidenle da Càniar~
dos Deputados.
..Comunico .a ,Vossa ExcelêncLa., pa

rlÍ.oolievldos fins, regimentais, que
viajarei para" o exterior no próxlJlla
'dia, 25 do mês em CUrllO,_
. Sala "das8essões, em :12 de ',Jun!lCJ
de 1956, -,- Rubens Berllrdo.'

Sio UellIlI e. vão'a imprilll1r Qll /ie-
gul!1tés . .

, O SR. ESTEVES RODRIGUES:

As 14 horas comparecem os Se-
nhores:

Uli&1esGUlmariies
Flores da Cunha
Oivousír Córtes
Leonardo Barblerl
Esteves Ro~rlguc.1

AW'éJio Viana
Jonas llahicnse

Amazonas: , ,
Pereira da Silva - PSO.,:

Maranhão: '
Cid Canalho -PSD.

Ceará,: . .
Ernesto Saboia -' UDN'.

Rio QJ'ancle C!O Norte:
Teodorico Bezerra "- P5D.,

paraibà:
ErnanI Sátiro - UDN.
Ivan Blchara - PL, \

Pernambuco: ,
Moury Fernanàes - PSD.
UHliSes L\Illl ~PSD,

. Alagoaa: I',
Armando Lages - UON': \
AurélloVlana - P6B,
Mendonça Braga- - PTB;

Sel'gipe:
l.ulz 'Garcia :- UDN, .r'
.'SahJa: .'

José GullIlariea - PRo
Vieira de, Melo - P5D.
o, Rio ele Janell'o: '
Jonlli Bahlense - PTB.

DilItrito Federal:
Frota Aguiar - ODN.'
João M~hado' _ PTB,
Mllrio Mal'tlns -UDN. " ,
Odilon Braga '- UDN; .. • , .
8egaelaà Viana - PTB. (12-9-1956),
. Minas Oera1s: ' ,

Esteves Rodrigues - PRo
José Bonifácio ..,.. UDN.
Magall1íit'8 Pinto - ODN.
Otaclllo Negrão_- PSD, .
Yaaconce!o.\ICO&ta - PSD.
• São Paulo: '.
Leonardo Barblerl - PSP.,
Luiz FranciSco -·PSB~" ,
Monteir() de Bnrl'Oi - PSP.

, Ortlz Monteiro ;...; PTB (l3-9-56).
Ulisses' ,Guimarâell,- PSD., :, .

Goiás: , .
1i'on.seca e 5i1 va ...; PSD.

Paraná: .
Divonsir Côrtes - PTB,

. Chaldban.d Biscaia' - PSD:
, ,OllveiraFranco·- PSO.

'Osloja .ROguskl'- UDN.
~ortugaITav.ares_ PRo

Ria Gt'ande do Sul: .
'Clovu Pestana - PSD,

Daniel Farnco - 1'SO.
Flal'es da Cunha.

~ Humbl'rti:l Gobbi'- PTB..
Joaquim Duval - PSD,
Lul~ CamllagnonI ;... PRI?

t
I

,(

Grande Expediente
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I'

V SESS.\O LEGISLATIVA
DA ~.~ LEGISLATURA

Lourival de Alm.eida.
Emani Sátiro•.
Lino Braun.
Lino BI'auU,
Elias Adaime.
Antónicí Baby.
Josué de ·Castr!).
Clodomir Mlllet.
Lapa Coelh!),..
Bruzi de M1!ndonça.
Arlno/de MatOS.
George.s oalvão, .
Cardoso de Menezes.
Luts Garcia.
João Machàdo(1ll.
Sérgio Magal.l1.ães (l1 e U).
''l!'uklahlque Tamura ,13).
Joaquim Duval (13).
Armando L'ages (14).
J05ué de SOusa <15). .
Jefferson de Aguiar (20).•
Aureo' Melo (12, 15 e 20).
Portugal Tavares <12 e 211..
Jonas Bahlense (22). ' .
Rogê 'Ferreira (22).
Ivan Bichara (1\ e 22>
Hermõgenes Pr!nclpe 112 e 22).\
Mári" Martins (13 e 22).. " ,
RôChaLoures <13 e '22) , • •
Ostoja Roguski (15 e' 22)'.
Celso peçanha (7, 13, 15 .22).
1"rnta Aguiar (11 a 22). '

Aurélio' VIana.
Manotti deI Picehia.
Yuh1shlque Tamurll.
Carmelo d'Agostlno.
Divonslr Côrtes,
Osto;a, Rogusld.
GeQrges Galvâo.
Frota Aguiar.
Campos Vergal.
Josué de Sousa ..
O~iveira Franco,
Carlos Albuquerque.
Clodomlr MilIet.
Lin!) ,Braun. '
Antônio, Carlp8.
Aureo Mello.
Danl-el deCarvalhe.
Monteiro de ,BaM"llI. .
Miguel LeU%Zi.
Celsa Peçanha.
JOSé de Castro.
Leon!das CardDlio. '
Adylio Viana,
O1!raldo Masearenhac.
Croaci de Oliveira,
Jefferson de Agular.
Ivan Bichara.
Vasco FilhO,
Arino de M&tOll.
Alberto T6rres.,
ROllê l"erl'elra falOU em

é vel'dade, umas por mais de a ho·
ras ... ·

O SENHOR LEOPOLDO MTOUEZ 
Mas o Presídentti e 03 meníbros di), Co
missão eram os mesmos,

.O SR. CROACY' DE OUVEm.A,
Presidente·- Exatamente, e sempre
atentos aos depoimentos, rícam exaus
tos.

A.lSim, se nenhum outro membro
da ComisSão deseja Interrogar o de
poente ou Jazer uso da palavra, vou
dar a sessão por encerrada.

(Pausa). "
O SR. CROACY DE OLtvETP..A.

Presidente - Ninguém pedindo a pa
lavra, nem desejflndointerrogar o no
bre depoente, declaro encerrada. 11: ses
são, convocando o de\lOE'nte' pal'll nova
reunião, dia' 3 prõxímo, às 15. .no
1':1011, a fim de que proceda na sua ex
poIllção.

Está encerrada a sessão,
Encerra-se a sessão às 18,00 ho

rali) •
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ta.mente ao pl'ojelo e ealleciflcll
çôes da HydrocarlxlU aprovadae
pelo eonscnic. Neste caso, o Con
ltelh'o executará ou mandara

'eexcutar as alterações e os Ilct'ês
elmos em causa. mediante notí-
ficaçãoescrita.. . '

" O SR:, CROACY OEOLtVEIRA.,
Presidente -:este prazo ~ que não
eici~te ?!

O SR, LEOPOLDO MIGUEZ -
Não: êsse prazo não existe, Mas,
proo,.,eguindo na, leitura:

" .. ' mediante notificação, e~crl
ta do ccnsenio de qUe as altera
ções ou acréscímos foram "Xl'
curados, A Hydrocarbon .nspe
cionarâ novamente o conjunto e
se na sua ol'inião tais alterações
ou acréscimos foram satisfatôrios,
transmitirá, por escrito, ao oon
selno a sua aprovacâo",

O qU,e V, Ex," propÕt'é n ado
Qiio do mesmo critério para cada uM

J liadeseparadamente, além elo q\1eé
",,: est'lDt'lecido aquf no contrato,

O S'R, CROACYDE OLIVEIRA,
- Sim, e com prazo para as decla
rações da Hydrocarbon, senão pode
ria prolongar-se' ind?flnldamente eSll8
"ltuação, .o qUe não seria do ínterês
1Ie da Hydl'ocarbon, compreende-se...

O SR. LEOPOLDO MIGUEZ 
Procunwei responder à pergunta de
Vossa E:tcelência, •

Acho muito boa e lltil 'a suges+.ão
d~ Vossa Excelência."

O B'R, CROACY DE OLTVE!R;\
Presidente - Fico aatJ.sfeitocom a
declerscão de-\'". S,", porquê., Indu
bitllVelmente, pelo exame perfunctó
rio do problema, me pareceu~lle há
lacunas contratualli.' Devo confe.&S1lr
que esta Preaidência aJnda n:io p1'<:I
cedeu a uma análise' prolund:1 do
contrato: rêz apenas um exame ,rá
pido, uma-leitura ao \160 do pãssa!o,
mas tirou tais lIaç6ea e concl,loSÕes.
Ist4') f.. quI' realmente há fa1h~s,

Aliã:i. como jurista, 80U o pr:meiro
s reconhecer' que. em todos a3 con
trates, h!\ imperfeiçóes, uns de matar

, eutros ,de menor monta, isso depen
"",dI' da atencão de cada um 10s 'en-

, carregados da elaboração, do .cot\trato
-- e.....nlo vai nisso qualquer ~ritlcll
aos.que elaboraram·o presente con
trato, lIeria até deaelegância essa. cri
tica,

Mas, como dizia, fleocontente com
o qUe V, Ex,' no qUe tange às ~'l
gestões tendentes a a.perfelçoar êsse
contrato de operaçôell. ,

Dr, Leopoldo Miguez, já se faz tar
de. V. Ex," li eatá sendo sabatIna
do hã maLs detrêli hora.s co::secuti
"M,

, Pergunto, poIs, se deseja contInuar,
ou Se pre!'ere q1Je fbcemOli outro dia
par~ ·V. S,- concluir sua exposlçâc
peraJ:>te esta Comissão.

O SR. LEOPOLDO MIGUEZ _
COlllofór conveniente li Comissão; t'8
tou a seu dispor qualquer dia.

O SR. CROACY DE OLIVEIRA.
Pr~fiidente - Hoje, V, S." acha que
jt'i. se faz tarde, considerando m~is
conveniente outre> dIa, ll1efirno para
melhor exoosição de V, S,'r-

O SENHOR IE;OPOI,(,lO MIGUEZ 
,\credito que sJnl.

O SJ'/" CROAC,Y DE OLTVEmA,
J:L'res!dente - Então. vamos marcar o
. próximo dla.3, às 15 hor88,porQU~, pela

manhã dêsse' ,mesmo' dia, teremos o
depC'imento do Ten. Cc!. José Oen
tIl de castro.

AlIu, tenbo, obIlervado !lue' qUando'"
~ C1epoimentos se· prolongam por
mais de 3 horas. 03 depoen tes se seno

c tem 'cansatlos .. H,ouve ccaslão em que
;1 ~ ·fi-r.emos interrogoat6r!os desde il.s 9
, , ho~a da, manh1i llilmeio', dia, melo.

,":,: ' 'dia' e llouco, e depois retomá\'arn03
'" ", " , ru 14!1O horas, prosseguinclo até l\I
i:(;' c '18,00, boras. e até, de certa feita, ta
l>.'; I%IOS' Ali !,!IO 110ras,quando oonclulmo:;

!~: ·W:u1:;g~~.de 1450' nos parece um
?>.....,'. ,exagero se .bem. que -.nterro~'ssemoo

.. " '. ·ouv~mo.ste.temuDhudiferentes.,::.'.;,
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§ 2.· As lI;lIell 110mInativa., iepOI. Art. 11. AI autorf<!at!es IIlftft4rf.. ftI'ter,. tlIdo • tempO, lIIteIr Ittt~. 1'J1 - f'/'01'tJ'. • .. a ABlembl~a
de Integl'allzadas,potlerão ser trans- e as dos diversos serviços de fiscaliza- Art. 8." As ações nominativas, ele· Ger'~ maios próxima. as vagas noa
formadas em titulas ao portador li ção, federais, estaduais e municipaiS p<lls ele lntegralízadas, poderão ser cargos de dtretores eleitos;
requerimento tios seus subscnccres. terão, quando no exercicio de suas fun· transformadas em ações ao portaelor VIU - realizar e firn~ar entendi.

Art. 3,° E' o Poder Executivo au- çõea, livre acesso em quaisquer depen- a requerimento do acíonísta, mentes, acórdcs e contrates com' ter-
torísado a abrir o crédito especial de dências e Instalações dos armazéns Art, 9," As transferénclas de açâes cetros, ínclusíve Os órgâos da admr
Cr$ 26,llOO.OOO,OO (vinte, e seis mtlhóes frlgoriflcos,. a fim ele verificar as suas far-se-áo ele acõrdo com a leglsluçâo Inistraç5.o rcdera~ .eataduul e mu:.l',,:
de crUzeiros), a fim de atender ás condições ele higiene e funCionamento, vigente na sede da Sociedade em h- cipa],
cespesas com li suoscrtcãc de capital "rt. 13. O Govêrno Federal con- no próprío para êsse fim.
da FRINASA, pcr parte' do TesoUl'o cederá às sociedades particulares que' . CAPíTULO \
Nnclonal, nos térmcs desta lei.' se organizarem mesmo sob a forma de CAPiTULO III DA COMPE1ÊNCI,\ O,~ DIREtORIA

Art. 4.° E' a FRINASA aiutor1Z~da cocpemtíva para Idên~cas f~falld~~es DA AOMIllISTRAÇÃO Art. ZO. Compete ao Presidente da.
a aumentar o capital até a mportan- os favores constantes os ar gos , e ,.,' . Zcciedacle:
cía de Cr$ 100,OoQO.000,oo (cem ml- 0.°, desde que satisfaçam às conciçõcs Art, 10. São orgaos admínístratlvcs I _ superintender e dirlg'.r os na-
lhões de cruzeiros) e emldtir ações dos artigos 10, 11 e 12'11 t á da sociedade: belcs da Sociedade e orientar 11 SU:Io
preferenciais com o dívíden ° mínimo Art. 14. A presente e en 1''1.' . em aJ a diretoria: , Ipolítica geral:
de 6 % (seis por cento), a partir da vigor na data de sua publlca'lilol rc- b) o conselho flseal: 1I- reprecentar a Socied8de in-
clata da subscrição e reembôlso, em vogaelas na disposições em contrârío, c) a assembléía g~!al. i eíusíve e precipuamente, eai jUiza nll
easo de liquidação. Art. 11, A Dlretoría, que sera_com- :fora déle, podendo constituir procura-

Art. 5.° A FRINASA sel'á admínís- ESTATUTO posta de um presidente, de llv.e no- I tiOrES designar c autorizar P"Cpo<t-os'.
trada por cinco diretores, dos quaís Bases da organização "Fl'fgorl- mea9ão e demissão do t;'~'esldellte 1~:l. In' _ d~r vot" d~ qUalid~de - naS
e Presidente de livre nomeação e ele- Nacionais Soc!edacle Anôni- Republlca, e de CJ:-,atl'o díretorcs e.• i- deciõ.Ões da Dirc~" ..a;
:mISdSãO dia PI!etosidentle '~:. R"bPlúéblicGa e ~~~ lFrinasaJ. tos pela As~emblela Geral,compet~.a IV - convocar as Assembléias Ge- ..
os ema s e ei 5 pe a """,em la e- adrrunístração uérmanepte scs nezo- raís, ressalvados os casos especial' •
ral, na forma da legislação em 'ligo)', cios soeíaís e a execuçac das, delíbe- previstos na lei das sociedades sne-
pelo PI'UZ{) de quatro anos e CUjO CAPITULO I racões próprias e da Assembleia Ge- nímas:
mandato poderá ser renovado. ' DA ORGANIZAÇi\O DA SOCIEDA~E, NOMfl, ral. ° ' ' V _ apresentar o reíatõrto follllal

Parágrafo úr·~o. E' assegurado ll. SEDE, OBJETO, DVRAÇAO § '1. Dos quatro diretores ~leltos dosmezóeíos da Sociedade à A-'E"l-
minoria, constituída pela capital par- _ pela A~sembléia Geral dois sere.o ele bléia O~dináriu, "'" "I
,tlcular a participação de dois direto- Art .. 1.0 Sob a denomínação de Indlcaç<:o ~ossubscrltores partícula- AJot .. 21. Compete aos Diretorp5 '!i-
res na: diretoria, ",Frigoriflco,," Nacionais Sociedade res das açoes da Companhia, o_P~ id O ' , ..
-, Art, 6,' A FRINASA gazarâ de Anõnlma" (Frinasa),fica erlada uma § 20 O mandato elos diretores elel- g••es ente, elentt:. TeSOUtClfoe
Isenção de' dlreltos e taxas aduaneí- sociedade por ações, destinada a ex- to . la Assembléia oeral serA de êecretárlo, as atrlbuleões que lhes to
ms pcrn a ímportaqão de maquínís- pIorar a indústria do frio,. mediante 4 ~!~ podend ser renovado. rem determinadas ~I~ regulamente
mos, Instrumentos, a'parelhos, locomo· a instalaçãv de uma rêde de, ~rma- Ar~. '12, Os °dlretorei deverão cau- interno ela Socledaáe e seu Freai.
~ivas, veículos frlgorificos (navios, va- zéns frlgorlf1cos, e a organiza~~ Ide .c[onar 50 rcmqüênca) ações em ga- dente.
gôes, caminhões, 'etc.r, e materí- transportes frigoríficos (ferro r os, ranna, Não poderão tomar posse an-
aiS de qualquer natureza destinados rodovlãriOll, aéreos e Il!arltlmos), de tes de presta r esta caução nem le- CAPíTULO V'.
à construção, instalação, conservação acôrdo com a autorlzaçao contida na vantâ-las ant'es ele deixarem o cargo !lO CONSELHOFISCA..
e funcionamento dos seus estabelecl- Lei n," ...... , de .... de .... , e que e, serem aprovadas as contas da .lÍlti·
mentos se regerá pelos presentes e.statutos. mo exercít::o em que ul'Virem. Art. 22, O Conselho FiSeal seri
'Art·, 7,0 A ·FRINASA gozará, tam- Parágrafo único. A Sociedade des- Art. 13, Não podem ser dlretores co.mposto de três membros el'etlvtJs e
bém de Isenção de qualBquer impostos tlnar-se-á em principio a exploraçlio as Incapazes de comerciar, ou os que tres fUp!entes eletos anualmente Il~l.
federais, exceto o impôsto sObre a ·ren- da armazenagem e elo transporte d08 tiverem na. diretoria sócio ascendente, Assembleia Geral, podendo 'li'; reelei.
ela, pelo prazo .de 10 (dez) anos, pror- produtos perecivel:; que necesaltem do descendente ou parente, asIlim até o I tOb. ..
rogável por Igual período a juizo do frio Industrial para .sua conservação, terceiro gráu. Parágrafo único. Um dos mp.mbl'uA
Poder Executivo ' . ~ Somente por necessld'\de de ordem Art, 14. AS licenças ao presidente ~f~tlvQe. (4(, Conselho Fiscal e unI d'"

Art, 6," A F'RiNASA terá o dlreltopiÍbllca e determJnaçAo expressa do da sociedade serão concedidas pelo buplellte! serão eleitos por mllcaqM
de emItir oorigaçóeB ao portador tan· Govêrno, poderá a SOciedade explorar Presidente ela República e lias direto- ~os partlculaTes subacrltores t1~ açO.;s
to quanto o desenvolvimento dos sellB o comércio d08 prodUtos que transpor· res pela"dlretorla, perdendo o cargo o da "FRINASA".
negócios o exija, baseando-se no ar- tar ou armazenar. diretor qUe delxllro. exercicio por Art. 23, No) caso de renúncia do
tlgo, 1.°, § 4.°, .do Decreton.o 177-A,Art. 2,0 A clllade do Rio ele Janei- mais de trinta dias consecutivos, sem cargo, falecimento ou Impf.1im"ntO
de 15 de setembro de 1893, e nos de- ro será o domicilio da Sociedade para licença oU motivo jllBtlflcado. p<lr mai~ Qt' dois mese.s, será J mem
cretos I)csteriores nO 2,080, de 7 de ja· todos os efeitos jurídicos, re:dendo, Art. 15. Nos Impedimentos tempo- bro do Cunselho Fiscal sU~tltuído
neirode 1909 e n.o 5,466, de B de Fe- porém, a Sociedade ter estabe eCllnen· ráriOl.!, será o diretor-presidente suba· pelo supu:tlte'malB votado.
verelro de 1923, considerando ser a tos em o.ualquel' ponto do terri~órlo tituldo 'pelo vice-presidente. e no Im- Art, 24 As atribuiçlles do Conselho

I'RINASA uma emprêsa de .ut1l1dade naclonlll. peelimento déste, pelo diretor que de- Fiscal· sio. IIS' fixadas na Lel de 50.
públlca, similar às emprêsas ferrovlá- Art. 3,° A Sociedade dUrará PC: signlLT, .. ciedade Anônimas.
rias companhlaa de navegação viação tempo Indeterminado reservada, en Art. 16. Os honorários e demais Ar!. 25 A remuneração t:!.J! mem.
e portuárias. 'tretanto, à Assembléia Geral. a filo, vantagens do presidente e membros I bros do 'JonselhoFiEcal será tixada

Art. 9.0 Respeitados os direitos de culdade de c1el1berar em qualquer dl!. diretoria serilO fixados pela assem· 1)ela AliScmbléla Geral.
tercell'os anteriormente adquiridos, slio tempo, EôJ)re a dlBsoluçlio da Sacie- blé1a gerar.
outorgados à Frlnasa, desde a sUa 01'- dade, observadas as prescrições leiala, Art, 17, A diretoria reunlr-se-A, CAPíTULO V1
ganlzação: ordinariamente, pelo menos uma vez

I '- autorização para construlr suas CAPITULO II por mês e. extraordinariamente, sem. DAASSEIllILtL\ OUAL
instalações frigorificas nos terrenos llO CAPITAL E DAS AÇÕES pre que o presidente convoear e deU- Art. 26.. A Assembléia Geral Ordi.
que adquirIr, por compra ou desapro- . ., berará por maioria de votos, cabendo :llária reunir-se-a, caQ& .ano, dentrO
prlação, na forma desta lei,.dentro das Art. 4.· O capital lnlclal da Socie· ao presidente o voto de qual1dade. . ere trê! meses após o encerramento'
zonllll portuárias definidas nos Decre- dade será de 01'$ 50.000,000.00 lCIn- Art. 18, Em easo de vllga, renún- elo ano clvll em lUa, hora e local pre
tos n." 24,599, ele 6 de jUlho de 1934 qUênta milhões de cr}lzelrosl, repre· ela ou impedimento definitiVo de um viamente anunciados pela Imprensa
e n." 20,501, de 24 ele janeiro de 1946: sentado p<lr 50,000 açoes ordinárias e dos membros da diretoria, esta poderá com dez dias de antecedência a fim

11 ~ direito ele elesnproprill.çãO, por nomlnatlvu de cr$ 1.000,00 lmll cru· chamar um acionista para exercer In- de tomar aa contas ela Diretoria, exa..
utllldade pública de terrenO$ perten. zeirOll) cada uma. . ' terlnamente o cargo, até que se faça minar e diScutir o balanço. e proceàer
centes a partlcuiares e indlspe11llávels parágrafo único. As ações nomlna- a eleição definitiva ,na primeira as· tambêm à elelçâo d.OS membros cio
às suas Instalações' . tlvas depolB de integralizadas podero.o semJ)léla que se rea.fu~. O Diretor es· Conselho FiSCal, bem como dos mem-

III - patroclnlo' do Govêrno Fede- ser transformadas em titulos ao por- colhido .exercerá o c:trgO pelo tempo brOll da Diretoria se fõr . caso. deaaa
ralàsnegoclaçóes com as emprêSa" de tador, l!. requerimento dos seus subs· que faltava ao substituto. eleição.
estradas de ferro públicas e part1cula- .crltores. Art. 27. ~A Assembléia serA convo.
res para a ,circulação em suas linhas Art. 5.0 As açtlet subscritas por CAPiTULO lV cada extraorCUnàriamente nos caso.l
de trens frigoríficos pertencentes li particulares serão integralizadas· em DAS -ATRIBUIÇÕES I: DEVERES DA DIllETOW em que a Diretoria ou o Conselho Fia
:FRINASA e para a constl'ução cios quatro parcela~ iguais, sendo a pri- Art, 19. São atribuições e deveres ~alachar conveniente e naqueles pre.
c:lesvios .necessárlos. melra no ato da. subllcrlção e as trêS da Diretoria, alêm das a.tribulções vistos Da Lei do Sociedade Anôn1oo.

Art. lO, E' a. 'FRINASA obrigada a: restantes nos três mese, seguintes.' que lhe são preseritas por lef: mas. ' H,
4) construir os armazens frlgol'til· Art. 6,0 Os acionistas que não a.ten· I _ determInar, orientar e dlr1ilr Art. 28. Considerar.ae·A legalmen.' .

cos em locais aprovados pelo Mlnisté- derem à chamada. para' realizar quais. os negÓcios da Sociedade, organizando te constJtuída a AssemJ)léiaGeraI.
1'0 da Agricultura, atendenelo' aos In- quer das prestações nas datas f.Ixadds seu programa ele trabalho e apresen. quando, em Virtude de convocaçâo, so
terêues e necessidades das várias re- pela Dixetoria,' ficarão. ele pleno eli- tá-lo ao Govêrno: achllrem reunidOll aclOniBtasportado_
glõeB do pais, e conforme Pl'ogl'ama reito, constltu'idos em mora, poelendo res deaçtlesque -representem pele)
de real1zação progressiva a. ser apre- a Diretoria mandar vender, na Bõlsa II - designar as funç/les de cada menos um quarto (11') do capital.
sentado pcla so<:iedade à apl'Ova,ção elo Rio de Janeiro, sem necessidade ele um dC8 diretores, exceto o Presidente, salvo quando a lei reguladora dasso..
daquele Ministério; intervenção judicial, as ações nlio In· e dlBcrimlnar as respectivas atribulo cledadea anOn1mu exisr maior n~.

b) submeter à aprovação do mesmo tegral1zaelaa p<lr conta e risco· do ad- ções elos serviços da Soefeclade; . mero. ,
M~l.stério os projetos,especlflcaçcies, quirente faltoso. A quantia apUrada. III - organizar o regulamento in· Art. 29. O aclon1sta poderA fazer.,

'InS.talações e aparelhamentos: na venda, deduzidas as' despesas que terno dos serviç<ls da Socleeladei . H representar nessa aasembléia$ pOl'l
Q) subordinar à flscallzaçAo do re- ela acarretar' à Sociedade, Inclusive IV _ decldl1' sObre criaçAo e. ex. outro acionista,. também com dlrelt() "

f~rido Ministério as obras de constru- jurOll de seis por cento (8%) ao, ano tlnçâo de cargos ou funçOes, fixara VO~, medlanté Procur~lio com 'po_

,çao.. etõdas .as suas In.sealações,. . SÔb.re O mont.ante. da e.ntl'.8..da nãO.pilo· venCimento.. s e 0.rganizar o reB'ul.llDl.e.n.[deres es.IPllC.... ial.l, deldO... que. o ·ou.t.o....r.. g.a..•...•••..Art. 11. Os armazéna frlsor1flc08 ga, ficará à dlsposiçAo do rosponsável. to do pe5lOal da SOciedade' . da "nAo faça parte da JJ11'etelr1a,au" do'
da FRINASA cobrarAo pela guarda e A adquirente fica subrogado em todos . . . • . Conselho Pl.Ical. . ,. . .:,
conservaçâo doa produtoa noa mesm08 os dl1'eltol eobrlraçõe8 da8 ac;lleA que. V - dlatrlbull' e aplicar ,O lucro Art. 80. Poderia deliberar. Vótu;
depoliltadol 118 taxal e emolumentos comprar. . apurado na forma estabelecida UNtei nu Asaem.bléIas Geral&.'OIlI1venta.. '
constantes de tabelas previamente Art. 7,· -= facultada ao acionista a estatutlls: .' ' , . rlantu, pail, tutorel, Oli' euradoreli"oi
aprovadas pelo. Mln1stérlo da. Alricul. sUbllt1tulçlo dos tltulos simplel de VI - relO!ver os CIlIOS extraorcU· "arldoe, OI cI1retores, Kerenteaou'ad.t.:
tur.'. .uas lIçôeJ por t.ltu.lOl ~~ltlplo.a Ocon· nárioa 4e ierêncl&: , .' .J.1m.tradorea de IOcledad~ oomer.



Junho de 19564768 Sâbado 23 DIARIO DO CO'NGRESSONACIONAl: (Seçio I)
= = XSS4.Uz:::a L_.A

trou em- vigor na data da. sua pubU
cação, a qual, entretanto, não facultllll
a abertura do respectivo crédito, para
o corrente exercício, indiscutivelmente
nela compreendido. . •

Assim, pois, opino pela apI'ovaçií.o
do projeto do nosso eminente etJeg-t\
pernambucano.

Sala Ré. so Barros, een 19 de ju
nho de 1956; - Perel1'a Dlnil: - .Re
laeor.

PARECER DA oOMISSXO ,."

A CcrnlssAo de .FInanças em sUa 20,
Reunião Ordinária. reaíízada a 19 de
junho de 1956, presentes os senhores,
Cesar Prleto, Pl'esldente, Último de
Oarvnlho, Pereira. da Silva, FerreIra.
Martlus, Chalbaud Blscahl, N,elsoll Mon'
teíro, José Fragell1. Vltorino Oorres,
Georges Galvão, Maul'1cio de Anarade,
Geraldo Mascarenhas, Barros de Cal"
valho, l.l:l1ton 'Brandão,. Lino Braun.
Guilherme. Machado, SylVlo Sanscu.
CelsoP.eç~nba, Vasconcelos Costa opi
na pela aprovação do Projeto número
1.437-56, de acõrdo com o Parecer do
senhor Relator, IJeputado Pereira Di-
niz,.' ..

,Sala Rêgo Barros, em 19 de Junho
de 1966. - ~esfl.r P!'leto - Presidente.
J Pereira Dmlz .;... Jl,elator,

F.MENT.>.I\ DnS1ilNADQ FEDERAL
AO PROJETO N," 1.655-B·19-2A
QUE 81;0 li''''Ji'Jl)''F, 01>A1'/To1r1ER DA

COMISSAO ESPECIAL

N,"'1
Ao art, l.0

aI Suprima-se o d~.sP08to na letra
a déste art!go, '

bl Tranatol'mem-se lU! leerss' II O
e ,\ dilste al'tlgo, .em '4; b ee, .'

Senado Feetel'al,em 26,de agO.sto de"
1955, - Ner611 Ramos. Vice.Preslden
do Senado Federal no eKerelc10cta
Presidência. - Freitas CCllIGlcant/ -
C/11'lo, 'Lfndll1lbcrg. .

PARECER DA COMISSAO DE FI·
NANÇAS

PARECl:R DO RELATOR

Pelo Projeto n." 1.437-56• ., l1obl'e
'Deputatlo Oscar Camelro pl'etende seja
I\.utorizado o PodeI'. Executivo 11 abl'i1'
o cr~dito especial de três .milbõeN de
cruzeiro:> (Cr$ 3.0QQ.OllO,O(}) pal'a pa·
ramento, neste exerclclo de 19aO. ela
subvençlio concedida i Fa.culdade de
ll'lIo50flade Recife. pel:. LeI n.· 2.737;
de 11 de fevereiro !le 1856, Como reza
o leU artigo 2.·, li mencionada l<el en··

N.· I

N.- 10

Ao art, 12
S\lj)rJma·se este artigo.

N." li

Ao art. 9.·
Supdma·~e,no Inciso r, dêste ar-

tigo, as seguintes pala vras ~ -
" . " por compra ou de.saproprla

çAo .....

Projeton. 1.437-A, de 1956
Ao art. 8,· A ti'Dê.se a êste t1 1 t' U or za o Poàer E:reC1Lttvo a

dacau: 0.1' 110 a segu n e re· abrir, pelo Ministério da Edu.ca.
".\I't, e.• _ A "Fl'1nasa" g.:lzllrá, ção e Cultura, o crédito ernectal

pelo prazo ele li icíncor anos, de ísen- de Cr$ 3.000,000.00, lla/'11 paga-
~i\o dp direltoa e' taxas aduaneiras menta, neste e:rerclcto, da wb-
'"ar~ a 1tnpç~taçlio de maquinismos t veilçtio que a Lei n.' 2, i37, de 18
equ'pcmentoa necessários i\ instala- de jeIJereil'o de 1056 conCUdtl1L li
cão e funcionamento dQS Armazéns Faculdade de Filosofia do .Jl'!r~tje,
frlgol'iflcOB, bem como velculos e na. da Universidade do Iteci/c; tendo
vias tl'igorificos, desde que não te. -parecer favorável da CO)JI!sscio de
nnum slmJlbres na indústri;a nacío- Finanças,
11111". ' .. PROJETO. N." 1.437~19D6, A QUE SE

N;. " REFERE O PARECER
O congresso Nacional decreta:
Art, 1." E' o Poder Executivo au

torizado a. abril' pelo Ministério da
Educação e cultura; o crédito espe
cial de três mllhõell de cruzel:,;)s,
lCI'S 3.000,000.00) para pagamento

N," B neste excrclcio tlnancel1'o de 1956, da
AfJ art. 8,. subvenção que 11. Lei n," 2.737, de 18
Dê-se ao inc:so II, dsête artigo, a dpteverell'o de 1956 concede à Fa.

segUinte redação: culdade de Fllosofla do Recife,da
"II _ O direito do construir, me- Universidade do Recife.

diante indenização, 05 seus arma. Árt. 2:· Esta lei entrará em' vigor
zens em terrenos de particulares, dl'- na data de sua publlcação, revogadas
sUjltopriadoa pelo I!lStado P<lf rnee- as disposições em contrál'Ío, ,
resse . socai, quando ndSpensâvea S, 5" em 2 de junho de 1956.-
p01'1I a execução do programa pro- Oscar Car.neiro. '
pcsro ao Govêrno, e por ê1e nprava- .Justljicczça-o"
do, e não pOSllua a Socledlld~ outros ~

terr~n08, em condições. provado a ím-] A LeI n,' 2.737, de 18 de fevere!ro 'ProJ'eto ·n· 1 655 D de 19'52
I)~SIIlb.lIdade de compra direta". i~ste ano de 1956; incluiu a Frll:ul- ' . -,.

N.06 dad'e de FilosofIa do Recife, da Uni. Emendado Senczdo ao Projeta
vel's!dade do· Recife,entrecs estabe· 71." 1,655-C-~952, que conMl!s
lec:mentos de ensino superior bene- .tsençâo de tributos li um órqâ,'
ficiados pelo Govérno Fedel'al. com a t1.nagens e outros materillis .cles-
SUbvenção de cr$ 3.000,000,00 ar.ual- ttnad.~s à Comunidade El:ang~-
mente. nos têl'mosdOB art!. 16 e 17 li"a de lbiruba, à Preluzia dr! pi.
dn Lei n,·1.254, de 4 de dezembro nhelro,à ll1reja de Sâo Jo(io dd
de 1950, Tauczpe. à Matriz do Sumar!! e li

O nrt. _2,· do reterldodlplomll. legal. Associacão Maternidade de SlÍo
2.737, determina que o mesmo "~n~ Paulo, !endoparecer frtvoráv'll dd
trará em vigor na data ne sua pu- Comissa o Especial.
blicaçiio" Isto é. \10 dia 21 do mesmo PROJF.TO N.· 1.655-1952, EMEN-
mê~ de fevereiro dêste ano, conforme DADO PELO SENADO
o Diário Oficiai anexo,

Não· constando todavi9., a resp~c~ O Congreuo Nacional decreta:
tiv'l dotação, nó vigente Orçnillento, A1't. I,· E' concedida isenção da
como não podel'la constar ocum·· trl!Jutos. excluslve a taxa de llrevl.
pr:mento da lei 5Õmente podl'l'â tl!l' rlpl'cln social. que incldircpl sóbre a
í11[tar, medhmte crédito especIal' 11 ser importaeão do ··seguinte:
aberto·l1o Mlnlstérlo da Educado e a) um órgão musicaI. adquirido na
C111tul'a e é o (]ue'pede opl'ojeto. Alemanha e destInado l\ Comun'(jilc:\e
LEI N.o 2.737 DE 18 DE ,FEVEREIRO F.vanlotélJca de Ibiruba, no Munleilllo

de Cru?! Alta. Estado do Rio Ol'ande
DE 1956, A QUE SE REFERE 0,- :l08ul:

. PROJETO 1;) dUlIll Imallens doaallll nelo Palia
Concede aínclusllo,dà Faculdade Pio XII e destlnadas- l Pl'elll?:11l de

Pinheiro, no EIltado dQ MaranMo, e
de Fllo.sofia do Recife. da Vnlvel'· à !greja de São JoA~ 'do T-alll\j1e, n.a
alllade do Recife entre os estabel{!· tidade de Fortalezft. E~tlldo lIo. Ceará.~
cimentos subvenr.ionados pe~o 00· C\ um relóllto lIe tôrre "Metltre"
vel'uo llIedeJ'al. .tipo 7··1·700, a motor,. com movlmen':

O Presidente da Repftblica: to JIIecundárlo, mecsnUimos para batel'
Faço saber que o C"l1g1'esso Naclo- hora8, mostradores, ponte\ro~, e'xos,

nal decreta e eu sanciono a seguinte lô.l1l,.,adns. eaC! prno8 e acellllól'los, com
Lei: o pêso· d.e 262 oullosl\doulrldos na

Art. 1." - E' concedida a inclusãD .Holandae destfnado t\ MAtrIz dI! Su
dI\. Faculdade de Filosofia do ~clte, maré, da Dtoeese de campinas, !'.stadet
da Unlversidade do Recife, nos têl'mos rl~ São Pllu1o: . ..
do art. 17 .da Lei n." 1.254 de .. de ti)· materiais con,~tante8 da 1\cfll~a
dezembro de 1950, com a SUbvenção n· 18.52.12682, 8.:«JO,dll Cartelr!\ de
de C~S 3,ooo.nOO,M (três milhões de ~1Il0rtAp.~0 e ImllortscAo do BAnco
cruzeiros), entre os estabelecimento.. dc.Bl'ASll, S. A .. Importados pe". ·As
subvencionados pe1c' OovêrM Fecleral, Sor.:AI!§O M~tpl'nldlld" de SAI) 1'!t11lo.
a lIUe se refere G&\'t. 18 da citada LeI. Art, t,· ~ta leI ent!A"ll. emvl~or

Art, 2,0 - Esta lei entrm" em vi- 1111 data dI' SUA llUb\'cn"ãll, revogadas
gor na data. de su.a publlcsçA.o; n- as tlll'IDosiçõPl! eri! contr<\l'lo. '
vogadasàa disposições em contrário. (lArna1'11 dos neputad"'s, em 27 de

Rio de JaneIro, .18 de feve"eiro de 1õE'tNl1bro. dI' 1Q53, - 'fo/erl')!/ Ramo,
1956: ..135.• da._ Independénc's, 68.." da - R,ul Almeida. - Rui Santo", .'
RepObllea, - JuscelJno Kubtscheck,
C1Gvis Salgado, José Maria Alkmin,

Ao art, 9,·
~~se ao Inciso UI, tlêllte artigo, a

se~Ulr,te redação:
"UI. - O Govêrno tomllrá tôdRS as

nrovlctênclllll e empregará. t')dos 011
me!.e~ 110 seu alca.nce para pOSlllbllltar
e lacll1tar BIl ne~ociações entre a
Fr('1u:a e as emprêsRs ferrovllll'Ias.
!?overJ~amentals ou particulares. pal'a
11 ":ll'utaçlo. dos trens frl!!<:Jriflcos e
c(\nstruçAo dos desvios neêessârlos" •

N," 7

CAPITULO IX"

CAP:t'nJLO VIII
DA DISTRIBUIÇÃO POS LUCROS

Art. 34. Dos lucros l>r...tos \'erifl
eacos nos balanços de caca ano I!Q
eíal, que coincide com o clvll terão
C!eduzldos, antes da dlstri'lill~ãQ' de dí
'ldencc.:', as seguíntes cotas;

(1). 5 % para fundo de "t~:'erva:

bl 5 % para. fundo de renova"do do
Illaterial. ~

Art. 35. Dos lucros líquidos •.nu'lis
~eriflcados apôs asdeduçõeJ do ar:
tigo anterior, será distrlbuido.ll'l\ Cli
"idendo até 7 % (sete por cento! aos
Aclonlstas.

Parágrafo únco. O exceSllQ (' ~u.

ero liquido, que porventura r~st :
será distrilluldo como abaixo se 'e&~
peclflcR:

a', um dlvidendQ 8up:~'llentar ate
20 ,,; (vinte por cento) aOs p,.ll><\:str,s:

b) uma gratificação li Dlrct'f.'la 11
Jul~o da Assembléia Gern1:

C) un18 gratificação aos funcIona
rios, operáriOS e cola.boradores da
rT1\T!"~A, por proposta da Diretoria
....a juizo da Assembléia Geral.

Ar!. 36. O lucro remanescente c1~
ã'''r''1Ui-ões anter!cre.•, será levado
anualmente· a um fundo de melhora
mentos e dCllenvolvimento dos servi
t;D5 da Sociedade ou transferido para
o exercício lleguinte,

Ao art. 13
'D~-ae a êste artlgo a seguInte re

~RÇ~IO:

"Art. 13 .:.. O Govêrno célnceclerá.
U ~ot1edades' particulares que 8~ 01'
ganl~arem, principalmente ·llob ator
ma coopeu.tiva para Idênticas fina
lidades. os. tavoreJI .constantes do.~ ar
tigo.. 7,· ..e JI,. desde que ~atisral)mn

as condiç6Cl1 dos art!g<ll 10 e U".
»A MODIncAçÃo DOS ESTATUTO! J:DA ~,. 8

LIClt11llAÇÃO. A SOCWlAIIJ:
.. -t 37 O Ondp convIer
,n<.. • s pre5

difenteds
eatatutos só Acrtacente-se: '

poderão ser mo Ica os, mediante "Art A "F I lO fi 6. I
~~~~~éi~acfe;~~:oria e aproVação .till ,,8rl\(la' ~Emprê&~ nJ:8A1'm~~~nse~e:

rals a que se refere a Lei n.' 1,102;
Art. 38. A Sociedade entlar' em 11. de 21 de novembro de 1903 para étej·

quldação nOa callOll legais. compet1ndo to oe eml8BAo de conhecimentos, de
à As"embléia Geral e.tabelecer o mo· I1cpótltOl e de Warrant",
d~ d4 liquidarão e· eleger o Iiquil1l1.Dte
li o Conl!elho Fiscal, que' deverll. fun·
CI0Tl"r durante o perlodo da liqui·
dação, ,. art. '.0,

Càmara dos Deputal1Q1 _ de .llUpr1m8.se, u tltpreaatlltl do ar-
t;;vembro de 1948. _ SamÚl nt!lIrtt' , tifO 7." dO!l'Ojeto de tei da Câmara
-MunILCIJ .'11 Jtoellll. _ GetuliO n, 469·48: ... prorrogqvel, por igulbl
Moura. ... perlodo, a juízo do Poder ExecutIvo".

Senado FedE'l'ál, em 5 de jUnho ,de
1956.... ApOlonlo Sales. -Vivaldo
tlma.- Kerginllldo t'at!'rlIC/llltf,

PARECER-DA tclMISsÃO ISPECIAL

A CQmL~Ao&.-lleclal para Clt: pa
recer stlbre IS emendas do aenado
ao projeto n,o· 138-C-1948, em reuniãO
rellolizada, em 21 do corrente. aprovou
parecer oral, do. senhOr DanIel Dlpp,
pela. aprovação dali emen.las de nú·
merllll 1, ~,'4. 5, 6, 7,8, 8 li. 10 . li
pela rejeiçlio da. emenda de 11," 2.
Votaram ClI. senhOres; Leite Neto.
Pr
l

.idente,· Daniel Dlpp, RelatGl', Co
olllbode50uaa e Benedito VaE.
IlIa aAnttln10 Caol'1os",em 2~ de

junhO de 1966. - tt'lteNeto. 'real-
dmte. ,Dtnf.,. DIIIP. -RelaiQr..

ciala,corporaç6ea ou outra' peuou
Juridlcas • usufrutult.r!OIlle aç6ea;
clescte que tenham previamente .pro
vado satisfazer as exJgénciaoll prescrJ
t!lol em lei para sublicrição ela" ações
com direito a voto.

Art. 31. AJ! provas de represen·
tacão e da condição l'eferlda no ar

- tigo anterior deverão ser depositadas
na sede da sociedade até à véspera
do dia marcado para a reunião,

Art. 32, Os diret,. es não poderão
tomar parte 'las votacões pllra a
aprovação das SUd> contas ll1Vl:11 ta·
rios e balanços, a em GS' memcioa d')
Conselho Fiscal na aprovaçâo dcs
seus pareceres.

Art. 33. Compete àA~sert' Dléia Ge
ral resorver todos o~ ;1egócllls lia ,50·
eiedade, de acôrdo co'.' o '1.11!. dispõe
• LeI das &lcleda·ic" Anônimas

. ~arÍ\gr<\f...s únco A mesa qJe dl~l
gIra os trabalhos da As~~mblel\ ~

ral será presidida pelo l'rr,s1dente da
Sociedade, JU quem S';lilS "';'es I1zer
e secretariada por um <.101'\ d.retores
e ma 's dois Pf'Cretários esco:hlllos cn
irE O~ aeíomstas.

~,

',-
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l' A;ECER DA COM1llsÃO

A ComlSllão Especial resolveu apro
var o parecer do Relatol', .nos têrmos
em que foi apresentado tendo vôtado
favoràvelmente os senhores Deputados
presentes. - Uriet Alvim. Presidente
da. Comissão. - ..Tarso Dutra. Rela
tor, - Dantel Dipp.

EMENDA DO SENADO AO PRO
JETO N.o 3.Q.29-C-1953 A QUE SJC
REF'ERE O PARECER DA CO
:M1SSAO ESPECIAL.

_DA N,O 'I

:==

PAREC· ,.,,:, DA COMISSAO diloa que se fizerem necesslÍrioa para de real valor histórico e artístico, bem
. PAltCER DA COMISSAO ESPElCIAL """ atender a. despesa com esta medida. como os monumentos naturais, as pai-

ESPECIAL.~ I sasens e os íocaís dotados de particu-:11' Po'REC!R !lO RELArOa :11 admínistrntíva e bem as. rn COI,U a'3
PARECER DO RELAroa --" c1esapropriaçóes por utíhdade llll!'hca lar beleza.O proeto de leI 1.855-52 tem por f j I d I disp msaveis Não se deve perder de vista, en-d I 1. A emenda. do Senado Fedel'al que . orem u ga as n e 'tret."nto .c fato de que o projeto sefl nalldade conceder a Isenção c t,r - t UI • do conjunto arqur- "

butos, exclusíve a taxa de prevíderí- de uutoría do Ilustre Senador por para res a .neao , • retere li uma cidade ,~ra.nde como !'iío
~ - Pel'nanlbuco, senhor Apolónio sale4, tetõníco da cídade na SUiJ, feição orí- Luiz, não sendo aconselhável, nesseela social, relativos \ importação de O<: i 1

obetos destinad05 à Comunidade é, deveras, oportuna quanto' à. íden- g na , Est· 1 i t á em '11"'01' caso, que o zêlo pelos valores hístórt-
u tlfic""~o dos objetos atingidos pelo Art. 4." a C en rar ." cos e artístícos possam ímpedír oltEvangélica de Iblrubá, no Rio Gra.n- u,,, UIl dísposíçôes em contrárío. , di di' t tural

de do Sul à Prelasia de Pinheiro, do presente Projeto de le!. Daqui 11 Sala das Sessões, em 17 de março preju dcar 0p ese1,uvo vimen o na da
Maranhão' 1l. D~ocese de Campinas e função moralizadora da emenda ao de 1955, ....; Cunha Machado. _ Pe- da ,cl ia~e. ar~ IzaJ o pro,reS.'50 le
" ASSQciu~lio Maternidade, em São artigo 1,°. ct B a capita e um 'sta o. poir mais e .•
", 2, Á Comissão de Con.stituição e TO r ga. , . • vades que sejam os ?rOIlÓS tos que ins-
Paulo, . rooosl ã' Justica, pela palavra do seu digno Jusli!lcaçao pírem um projeto de lei, seria não só

O Senado emendou a p1'OPOS ç o" d Ilb to M mconveníente, como ccnstítuínn íní-
para' ser dela excluída a 'Comunlda- Relator, ilustre 5ena 01' O . er .. a- A elevação da cidade de S,1.o Luis cmtíva que não poderia ser mantída
ele Evangélica de Iblruba, desde que rínno, qualltíca a emenda, em apre- 'I é. catcgoríu de "monumento mstoneo por muito tempo. pois as imposições
a importação do órgão musical que çc, com lL, seguinte afirmativa: "visa nacional" SQb a égide da Dil'eCoria do do desenvolvimento expontáneo da ci
adquiriu na Alemanha, já toi ilberrall- prudente e acertada,mente OI a límt- Patrimônio Hlstórleoe Artístico_ Na· dade acabariam por revogar cu tomar
zada pela lei n, 1. 957, de 31 de agós- tal' cs al'tigoB benefícía.dos , ci"nal do MinIstério da Educaçao e ineflciênte qualquer decreto ou ato I.;:.
to de 1953. 3, A Comissão de Economia" por cuítura, tem por finalldade_ preserva- glslaítvo, ou admínistratívo, através

sua vez, pelo .voto do seu dl~no la. .da destruícão oU mutIlaçao de seus do qual se procurasse impedir a mo
Por ésses fundamentos, '3 emenda relator, Senador Juracy Magalhâes, edificio, verdadeiras .obrus de arte do dernízaçâo da cidade, de acorde com

merece apl'ovaçào.·· , ((uallhca a emenda em apreço, quan- per iodo colonial e, principalmente da as necessidades rda sua população,
Sala das Sessões, em 19 de unho de do diz: "de caráter moralizador". I época do Pl'imeh'o Império. Deve-se esclarecer, porém que () pro,

1956. - Tarso Dutra, Relator. 4, Finalmente, a Comissão de Fi- O presente pro!et~ apela-se na Cons- jeta do nobre deputado Cunha Mn-
nanças daquela Càmara Alta, pelo títuíçâo da Repuol1oa que. no seu ar- cnado tem condiçóes que nos permitem
voto do seu relator. o Ilustre repre- tigo 175 determina: opinar favoravelmente. embora com
sentante pela Bahia. SI', Juracy :Ma- "As obras, mon~ment~" e do: pequenas restrições, Pois, em verda-
galhâes, remarca a emenda em es-: cumentos de valol hlstOllCO e al- de, devem ser preservadas as I'eliqulas
tudo com o seguinte parecer: "A tístíco, bem C.;InO os monumentos hístérícas e árquítetõnícas da cidade
emenda é justa e tem o alto objetivo naturais, na paísagens e os locaís de São Luiz, já despoada de tantos
de salvaguardar o Te80ul'o de possl- dotados de p~rticular beleza! flca~ monumentos valiosos, É preciso defen.
v~1B abusos pela ínctusão de mate- sob a proteção do poder pUbI1C~, I der aquilo que está ameaçado de des.

to I toa 1l: que o estatuto juridico da Naçao truição total e há completa possiblJl-
rlRiB,. 11llltrumen s. equ pamen .' prevê a necessidade de resguardar da dade de conciliar êses objetivo com na
aceSSórloc ou materia prima que nao ação do tempo l! d'cs'homens, as OOl'aB 'deconências do progres.so e do cres.
sejal1l delnterêsse para a. Indústria. de arte O nossos antepss.-ados. Zlas sfl.o, cImento da cidade, As grand~s cnpi-P . t 3 029 E d 1953 de bateria.;; e pilhall SêClUl", no cspirlto da lei básica" a tradiçaO tais eul"opéias, quase sempre relicá.-rOJe On. . - ., e . Diante das pondel'lldas afll'lnativas de um PO\'O, fatos da hlstorla de sua rios valiOsos, mini.'ltram lição pr<lvei-

Emellda do Senado ao' Projeto de tão c01lllplcuoB. mestl'es e ente.'1- evolução sccial. suas fases de cultura I. tasa a l.a.speito. pr.eserva!ldO.scus bair.
n," 3,029-C, de 1953. q'll.~ isenln./te dldOll do a8llunto,só nos resta con- e civillzação. , ros e I02l'adoUl'os anti~os, carlnhosn-

'tilrettos de Importaçdo e laxas cordar com emenda de n.
o I de aU- A cIdade de São, Luis, fundada em mente, sem altem<;ão àlc;uma, expan

aduaneiras as socIedades CGm roria do liustre Senador A!)oIÔnlo 1712 por La Revardlare possui em seus dindo'se contudo nas dirl!"õcs incllca
sectee act1llinistração no país, que Salea, pelOll ll1'gwnentos eXpoatoB, ediflcios PÚbli~pa e, p,al'ticulal'e~ uma das pel~s seus l;rbanjstas~ O impor
explorem ou venham 11 !!:cp/ol'ar Iltrilvez dos doutos relatol'ea daque- vallosa. trlldiçao hlstorlca, malcanda tante, pois, é estabel~cer um critério,
a fabricacao de baterias e de pi. Ia Câmara Alta do Congl'~o Na- époeas de esplendor social e econôml- pl'1:!deute, destinado a limitar, com
lhas sêccis, . tendo ·llal'eaer favo- c:ional.. SOm~s . pela aprovaçao da eO,as sinalando lutas p~la Indep,en- acerto. os bens.e <\. área a Berem pro-
rável da Comissão Especlal.. emenda, ora em estUdo, a qual, além dência e' ansclos demccrat:cos, _COns- tegidos,

de objetiVar um ato morallzadol" no tituindo; par outr'o bdo, express~s,de Dai Pl'OPÔl' a eBta ComiSSão um su-
PROJETO N," 3.029-0-1953. loJMEN- mellndr080 e quanto tentador as· cultura e de apurado Sõ.sto artlstll~o, bstltutivo Que, sem modificá-h 11 náo

DADO PELO SENADO sunto de importação. visa Identlfic.ar. reflexo do bem estaI' social de outr~ ser em pequena medida, corresponde-
. de maneira públlca, as mercadorias êras, ' rá, no meu entender, li todos os obje.
O Congresso Nacional decreta: beneficiadas pela presente leL A clvllizll.çâo m!lte11111 daq1;lela ci- tlvas,

' f.rt. 1." AB socledade~ com sede e SlIla 'das Sessões, em 14 de junho dade recebeu InfluencIa excluslvamen·1 No que se l'ef-ere aOE p .. tlgos 1." e 2,0,
e, administração no palS, que explo- de 1956, -FOnseca e SIlVa. ReJa- te portulluêsa, com acentuada 11lellcla, Ias altel'aç.6es su.ger:das à sua l'edacão
l'ar a fabricação de baterias e de tDr '. por vê7.es, de elementos mourisc!'8. têm a finalldade de ass'nalar, com
pllhll8 sêcas,gozal':'io de Isenção de ' Não M,-contudo, reflexos da, influem- mais precls::o, a área de São Luiz a
dh'eltos de ImportaçãD e de tnxlUl PAREClR DA COMIssÃo eia judaica ou amarela que, com a ser COm'ertlda em monumen~J naelo.
flduanelt'aa, exce.to a· de prevldêncla I mourisca enriquecal'!Un a arquitetUl'a nal, prev.enind1He o risco d'e se esten_

1 I À Comissão Espeeial reso veu continental POl'tu!l'uesa. , der 08 seus efeitos a àl'eas da cidade
1Il)C a , "13rovar o parecer do Relator, fa- Seus templos e, SURS font'as pÚbllcas cUja remodelacã

o
se terne indJsoen.

§ 1.° A isençãoabrangel'â· te dos os voràvel à emenda, tendo votado fa- constituem elementos destacados na- sável,oll já tenham tlerdldo, na maiar
:rnateria~s, instl'U1llentll8, eQulpnmen. voràl'elmente 08 senhol'es deputados quele conjunto ~rq,uitetõn!co, .Cada parte, sua.;; características históricas
t.os, acessórl08e matéria prlma com- Odilon Braga e Clemente Medrado, igreja tem sua hlStorla e carac,el'lza ou trad:c!ona!s, Quanto ao artigo 3,"
provada;nente necessários à Instala- Sala das S('ssões, em 18 de junho uma épcca. . '" o Pl":pósito do substitutivo é at'ender
ção e ao fabl'lco, Ineluldo,i r.quêles de 1956, ':'" Odilon Braga, PreBiden· SU3.S fontes !lSsinalam fases hilltorl- i à, pondera cão formUlada pela D'reto.
CUIa Importação tenha s)do llberflda te, -Fonseca e Silva, Relator. cas da formaçaa !locial e devassam'cn-

I
' na do PatrlmônJo Histórico, e Artls.

nas repartições alfandegárIas do pala, Clemente Medrado. to do território da cidade Incipiente, t1co Nac:onal. ao informar sõbl'e o pra..
medIante llSslnatUl'a ou têrmo de l'ea- - Muit<ls.,dêsses marc~s de sua hlst6-

1
jeto, no senti,do de que a criação de

ponsabllldade. p'rOI'eto n.8a.A, de 1955 ria tem desaparecido, já, pela má com-I mais um Distrito da mesma Dlret~ria.
preel1Bão dos homens e outros em vls-l compreend~ndo o 'Estado do Mara.~ 2,° Serão eobrados pelo triplo OI! Erige em 7/l0IlU1ne1ltO h!stó~ icp tas de desmoronamoanto pela 'ação do nhão, f "medida que se recomenda,

tributos 'devidos pelos materiais des- nacional o conjunto Ilrqmte1o lll ' tempo, .. sem du\'ida, pelo desenvolv\mentn oue
tinndos ao fabrico e que nâoforem co da antiga cidade de São I,uis, A planta anexa, organlz,!Ido. pelo 'permltjrá àS atividades federais de
ntlIJzados na produção dentro do pm- no Estado do Maranlíão, tendo Sr, Milton Lu~, em, exposlçao ,110 2.' I)rote~ão ao acêrvo histórIco e artlll.
20 desta' lei. ' pareceres: com Rub,~tit1Ltivo, da Distrito da Da'2to1'1a do P.atl'llllOmO t!co do !JRfs, mns, data venia, caberia

At't.. 2,' Esta lelentl'al'á. em v!gOl' Comissão de Edlwação c CUll'JU,l, Histórico e Artlstieo NaCl~na~, em soar consld~rada numa ref-t.:ma de con.
pelo pl'a~o de 5 (cinco) anos, li par- favorável ao referido nuhRt!tlltivo, Salvadol', Bahia dá uma ~mPl,rssao dOiunt,? do dE'creto_lel n,' 8.034, de 2 d.
tlr da data de sua publlcaçll.o, rc'IO-, com emenda ao art, 3," do 'III.esmo, conjunto de seu valrlr h:litÓl, co, dis· Üml!'lro de 1946, rue Inclui anen25 on2e
Iladas as disP08lções em contrál'l(), da Comissao de' c()n.titui~lio e pellSando, pol'tanto, maiores Justiflca_, Flltll.c'~~ no Hmblto dos ouatro Dist,ri.

Justiea e da COlnls,~ã()de Flnan- tivas, . . I t.os . da D.P,K.A,N., determlnanco
Cârnnt'tl. dos Deputadoc, em ,a lIe qas favorável ao substitutivo e 4 Snll!. das ~oes, em 17. de marçdl aue os aSS11l1tos pertinentes às demais

dezembro de 1955, - Flores tia a,inha ellle da citada· doe leoa, - Pedrq l!ragu Filho - CI unldnd-s, r~pm tratados d:l\'!tament~
- Benjamin1ll Farah. - Rui 5u,ntlls, n " . Carvalho - Antomo Dino, - Afonso nelos órl!lic>sda sede.enqunntoo não

PROJETO. N," 88-1955. A QUE SE Matos - Neiva MClreir/J. se f!~e,,5em ne~essãrias 11 c~l9.çlo' e
REFEREM OS PARECERE,S il1Stalação de outr06Distl'itos'.

(1 Congl'esso Nacional deel'eta: PARECER DA COM'SS/iO DE . Nilo resta dú\:ida qUe é preferlvel
Art. 1." Fica com'erC!do' em mo- EDUCAÇAO E COLTORA nutor.'Zal' o Poder Elrecutlvo a criar

numento hls161'ico nacional o cOl1jun- RELAtÓRIO novos Distrit05 daouela 're-:Jnt:ç/io
ttl arquitetõnico e pnlsa~illtir.o da Pll- . OI~de sejam reclamados, do q'ue rea.
ti~a cidadp de' Sl\o LUi~, no Elitado lOque se pretende, com o Projeto trmg-ir li. lI11t'rlzs "io à cria~§.o de ap.e.

Ao aI't· 1,° (Emendan,Q 1), dn Maranhão, . 'n,o 88 de 1955, de Autoria dOlJl1Iltre nas mais. um Distrito, lImltado,n()
AC!'escente-se a~te artll!0. como Art. 2." A Diretoria do Patl'imônioi deputado Cunh:l Machado, é pIeser- caso, ,ao terr;t~rio maranb~Ne. 1I1J.

lI,o, o. sellUI.nte plu.'ágrIlfO.: '. IRiet,órlco e A1'tlat1co Nacional proce- VIU· os 10grado':l.rOli tradicionBlB e. os nrOP·la~. n.ee~.. ss'd~.,d~s do serviço deve.
,del'á à demarcação da árell cotu'ide- conjuntos al'qultetónlc:os caract.enst.\- rlio j"'dlC~l' a Jocollzacllo e a jUl'lsdi-

.§ 3..
0

O- MI~ia~rlo da Fazenda or-111'llda. mon."mento nacional p ai' a <)11 coa da .cidllde de s§o Lul~ do .. Mara- "'-O de cada. Diatrito no\'o a sereria.
llanlzarA e tal é publicara lista. dos 'fil1~ estabelecidos na legislaçll.o em VI- nhl\o. seriamente prejudlcadns per do,
artigos prevlstoa no § 1.°. oendlcllldoll ' o·· . ; obmS'pllbiicllB e p1rt:culal'eB ultima- Quanto às fjnlll!datfe,~ dó crédlti>
pela laençAo, niopodéndo eDll 1I~- Il\'O~rt, 3," Fica O Poder Executivo mente allempreendldna: . pm'lsto nO W' tlg0 3,· , do, pro'eto .... ;;
ta ser Il1terac1R, durli~te o perSodo de Ilutor'zado a criar mnls 11m DIstrito Se ~e tem em vista. o artigo 175. da de 1955, parece tn1l1bémfUnclada '."
vigência deatalel' , dI ,Dll'etorio. do Patl'lmOnio HIst6- COI1::tltUiçllo da Repu'blica, o prOjeto 1)onderll."~o c;lo 1JoP,H.A.N..F.m. mn.,,~

. , . . I '(I .i I . ArtliltlcoN"ci",nnl comprpen· é de manifesta. utllldllde.po!ll visa a clpJ()11 cefnVe1'SM dOS a\~e~,' '~e~~. ':"
19r

na do
Fed::;li!, ~ /4 ,de ~~ o I~d:~doe o tel'l"tórlo do °Estlldodo MI\- preeervlr o que pó~ ler lncluldo en- f<l c~"~ct~rl.t'r'\ "q canItlllmar:lnhen.':

6, --Apo RIO '!.!!i.__ .. llG rnnhllo ....m· como IL IIbrir oe' crI:- tre "olmus.· monumentos e documenooe se ,em: monumento nacicn\\l aerl'i.-auft;;.';Lim" , -C"rlos ,1.In......"".p. '" "" ' ,
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PARECER DA COMISSAo' DS
FINANÇAS

ti
NOI '. artigo ao, auprlma-se a ~parto

na, assllll concebida'
"abrindo 'OlI crédl~ adeqUadaa' pa.

r~ atender li despesa com essa. ~r1a.
çl\O". . "

Cámara dos DeputadOlem B' de'
mala de lDlitl, .,

Sala - Arrânlo ~e Melo Franéo. _
.Relator, C. J. Bias FarteI.

RelatórIo:

O 'nobre Deputado Cunha Machado
apl'esentou ao Congre880 Nacional 'I
PI'ojetoque tomou o número 88155, na
qual convel'te em monumento histó
rico nacional o conjunto arquitetOni
co e palsaglstlco àa antiga cidade d.
Sâo Luiz do Maranhão, determinando
it Diretoria elo Patrimônio Histórico
Nacional a demarcação da área, con
siderada monumento nacional e oPo
der Executivo aCl'iar.mal& um D18trt.
to da mesma Diretoria, anbrido· '08
créditos que se fizerem necessáriOl. O
PI'ojeto .se Jaz acompanhar de bem
fundamentada justificação· na .qual a
nobl'e .autor expõe, com ·muitli· clareza,
as razoes· que lUtaram· a .propOliição.

Ouvida li douta COmissão de Educa
ç~oe Cultm'a. o noore DeputlÍdCl, Gear.
ge,.; Gall'âo ofereceu-lhe brilhant.,e ]la'
l'~cel' em [avÔ!" da medldapropósla
npl'esentaI.do-lhe um Sublltttutlv,o· em
têonu's mais condlzentell.com ·os VI'O.
pósitos ll ..,lejados, '
•Distribuído o PI'ojeto 11 esta Comtll

sao hou,'c· por bem o nobre Deputada
Lmo Braun, Relator ctn matéria, BO
l~cltnr a audlêricla da douta Comig
sao de JUlItlça, o que defer1do pelo
entõ.o Pr"-'lidente o Ilobre Deputado
~o:'1tell'O de BMt'OS, recebeu dnquêle
orguo técl1lcO bem t'Ul1dalnellt;:ldo ·P:I_
recel',. que jUlga inconstituclonalll
parte final do artigo 3,° que autoriza
abl'l~ 05 créditos adequadas paraate11
der 11 despesa com essa ·cl'íaçÍ\o,

Redlstrlbuida n proposição, h0l1rou4
.11'111.0 nobl'e Pre~ldenteOesal' Ptl~to
com a distribUição, motivo porqll~ pas-
so a das i!ste ..

Pl'tO.JE'1'O N. 8RnE 19M,

Emenda ao sulJstll;utivod-a Comis-
são lie IldllCaello e Cultura. . , l'ARr.CER 110 1(r.~ATOR
,Merece encoUllos a patriótica illi

No al'ti&o 3.°, suprima-se a pal'te elatlvll do 1l001'e DêlJutado CUnhll
final. assim concebida: 'IMachado .l'ecomendal' ao . Cong"l'e~SO

E'. liste o pal'ecerdo relator do pro- NUClonal,,!' elevação da histórica cl·
Con.~tltulção e Justiça deacól'(lo com elade de Suo LUIZ, a categoria de mo-

, numento naclonnl, E' ql.le o '~'!'l'l1e d.a
"abl'lndo os cI'édItos IlcTequndos naclllnullclade tem Ullla de .sUIl.$ raizes

pnra nt,elldcr à !Í'CllPCSR com ~ssa 11nquelns pl!lgn~ nende nos prlmeu'os
criação", lIéculos de nosso descobl'lmento nOssoa'

n sol1cltacfto· da COl1li&,ão eTe EdUca." antepaSSados eSCl'everalll 'ma~ní('Ü~M
jel,o n, 88 de 1955 na CollJi&'5~O de páginas de clvismo lla lUla pelos ideH18
çllo e Cultura. democrà~lCos do povo ·brtlslleiro, 'li: na

alente paraprotegê-I&B, 11il.D li J1IItl- Oficio n. 88: • ~.. o voto vencido cro senhOl" Camplll' CAmara doa Deputadc.s, em 8 116
ficando a recoIllltituição de lograàou- Em 15 de lfezemoro de 1953. '.1 Vetgal, mas 811roVOU l'equerlmento do maio de 1956. _ Sala Afrl1.nio de, Me-
ros que já se tenham desfigurado, ou senhor Prealàente: honrado 8enhor Deputado Lino lo FI'anco.- C, J. Blas Fortes, Rela-

· perdlclo dem~ladRmente 0Il caracteres NClIl têrmOll do requerimento do se· Braun dt> ll.uC'tiêncla da Comillll~ ete tol'. . , . , . '..
originais, se, .no entanto, determina- nhor Deputado Lino Braun, aprova- Comtltuiçâo o JUlItiça, sôol'e o proje-

· das desapropriações setoornarem lu- do em reunlão de 14 do mês em curso to. Este requerimento íio..o faz, po- PARECER DA COMISSAo
dispensáveis, o Exetutivo pleiteial'6, ao ." f'" ICCl\.llresso Nacional o crédito corres- tenho a honra de solicitar :.\ :vossa rém, como Se az mister, em face ",o '
pendeute à respectiva dc.spesa depois Excelência !UI necessárias provicr~nclas § 1." do artigo 49 do Re~jlllento In- A Coml8são de Constituição e JUliti-

, Cie a ter esttmaao precisamente. a fim de qUe a ComJ5sllo de Comtl- terno;" a Indicação obrlgatól·ill pre-~':l,. em reunlão de sua TUrma "A",
O SUblltltutlvo que submete ao es- tulção e Justiça ~ pronuncie ares- císa da questão llôore a qual deseja reaUzacla em 8-5-56 opinou unãníme-

,tUtio da COmissã';) é o se;:uinte peito do Projeto n. 88-55, qUe "erlge o teU <àellta Comls/;ão) pronuncla- mente, pela constltuclonaÍldade do
O Congresso Nacional decreta: um mo11umento h!stórlco nacional o nlente",· proje~o n,o 88155, com emenda 'apre·
Art. 1,0) Os sítíos e logj'adoUros da conjunto arqultetônlco da antiga 01· Examinando 11 pI'opo.slção em todos sentada pelo Relatol'. Estiveram pre-

· sntllla cidllde de São Luiz, Dotado lio dade d'e São Luiz, no Elltado d~ Ma- 0lI seus termos, parece que a questão sentes os 81's. Deputados Oliveira Brio
Maranhál, que conservam Os caracteres ranhão", qUe nela deVe provocar 8 atenção da to, Presidente, 131/1s Fortes. Relator
palsagisticos e arquitetônicos prlmítí- A\lrovelto o ensejo para renovar a Comisalio cl:e Constituição e Justiça, Anno de Matos, Tarso Dutra, BUaa
vos oU tradtcícnaís, ficam convertidos Vossa Excelência Oll protesto! de mt- quanto à eonstitucicnalídade, é a ~ue Pinto, Rondon Pacheco, Antônio Ho
em monumento hlstó~ico e nacional. nha. alta estima e elevatra ecnsídera- decorre da autorização, no E\1't, 3," d'o rácíc, Jeff~rson de Aguiar, Ne.lwr

Art, 2.c) A Diretol'lR do Patrimônio ção,. _ Monteiro de Earros. projeto, ao Poder Executlvo, para Duarte, RaymundoBrHo, .Joaquim Du-
Histól'i~o e Al'tllitlco Nacional prece- '... val, Adllucto oarrtcso, Oswaldo Lima

· derá, à. demarcaç5.o da área conaíde- PARIJ:CER DA COMISSAO DE "abrir os crécHtOll qUe ae !Ize- Filho,Am:lury Pedrosa, Chagas Ro.
rada monumento nacional e a insere- rem necesdrios para atender a drlgues e Newton Bello,
verá no Livro do Tombo, para os fins CON8TlTtJIÇAo E JUSTIÇA despesa.'! com esta medida acllm- Sala Afrânio de Melo Franco, em 8
estabelecidos na le:;1s1ação em vl~or. I1lstratlva~ bem assim com as d~- de maio de 1956. - Oliveira Brito

Art, 3,") FICa o Poder Execuclro IllLA'1ÓBIO llaproPl'jaçoell por utiUulIde. jJU- Preslliente, - Blas Fortes. R-elatClr . •
autorizado a, na rorma prevista no O lIustre ~eputaclo Cunl1a Machado bllca que forem julgadas Indíspen- "
artlg·o 4,", parlÍgrafo nmcc do decre- apresenzou Il. câllllu'a dos Deputa.tos, sáveís para rcstaul'ação do eon- EMENDA AO SUBSTITUTIV .
to-lei n,O .8,534, de 2 de janeiro de junt"nl~nte com outros nobres repre- .unto arquitetõnico da cidade Da COrkISSAO D O DA.1946, a criar novos Distrlks nos Illca1.6 u ~ w , •. . ..•. E EDUCAQAO E
do território nacional onde se torna- sentantea ela Nação. o projeto qUe se sua fel~ão original". CULTURA ADOTADA :PELA CO-
rem nece~sários, um dos quaís deverá nela apresenta sob o n. 88 de 1955. Dlllposição análoga se repete no MJUISSTSAIÇOA DE CONSTITU1ÇAOE
compreender o Estado do. Maranhão, Este pI'ojeto é assim ecneebído: artigo 3,° do substitutivo da CGlDlBsão .' .
com s~de na cldnde de São Lu:z, abrln- "O Congresso Nacional decreta: a'e'Educaçlio e Cultura, ao ae autorí-
do os créditos adequ'l.(\os para atender Art. 1,° Fica convertido em menu- zar o Poder Executivo a ai)I'ir. para. 11
• despesa cem essa criação. mento htstôrtco naclonal o conjunto criação de novos. Distritos da Dlreto-

Art. 4,°) Esta lei entrará em vl.!(or Iarquitetõnico e paisallistl~o ela anti- ria do Patrimônio Histól'lco e Artis
!la dat,a de sua p\lbllcaclio, revoqadlls ga cldad€ àe São Luiz. no Estado ào tlco Nacional,
I\S àlSposlções em c.ontrârio, Maranhão.
, Sala ."Carlos ~eíxoto Fltllo", em 11 A1I. 2."1. Diretoria elo PatrlmOnio "08 créditos necessá1·!os para
.de mtuo de 195", - George Galváo Hl8tÓl'ICo e MtiJltico ~ac1onfll proce- atender & despesa com ellsa cria.
- R",lator. der~ à demal'cnçiio da 'rea consld:e- çlo".

I'~da. monull1ento nacional para 0& DP.ve-ae .aalnalar qUe tanto o ar-
PA1IECEft '!lA, COMISSÃo fllla estallelecld05 na 1eglsla~iio em .tlllo 2,0 c:ro projeto como \} 3," do suo

A Com1sllão de Educação e Cultura, \ill'or. o' ~ , _ bstttutivo não deviam ter sido redigI-
aóotllndo o subetitutlvo cio nobre do- Art, 3, Fica o Po:-el E:~ecut.ivo au dos como se apresentam englobando
pucado Georges Galvão, opina· pela tOl'lZado 11 etiar 111:'11,' um Dist;-Ito da. matédasque devem constituir al'tl"
aprov""ão elo Proje{,(J n. 88, d'e 1955. Dl,retlma do patr1mônlo •Htlltorlco e 80s .separados, e3:-Vi o § 3,° cio art. 91

Sala Cal'los Peixoto F'ilho, em 11.c:re AltlstlCQ Nacional compleendNldo o do :Regimento Interno'
maio de 1955, _ Menezes' Pimentel, unltóriQ do EJstado ào Maranhão, •
Pres;dente. _ Georges Galvào,Reh. bem Col1l0 a abril' 011 créditos Cll.le'/ie I 3o Nenhum artigo de proJe-
tor. _ Ca.rdoso de Mene~es _ Nestor ~izel'elll necessários para atender a to cl'everá conter dUIlB ou mais
Jost - L/!uro Cruz _. Jr>ão M elle~es deSllell8, COIII e8ta medida ati:mlnlatn- matérias funetamentalmente di-
_ Nicrmor Silva _ Campos Vergal":. tlva e !:>em >1ssimcolll as deSa;)I'Oprla- verSM, de modo que sePD88& ado-
(VencidO). ·çõcs \)OI' utilidade. pública qUe forem tal' wna e rejeitar outra".

jUi~lld.u; indispensáveis para rest'lu- No caso ra em rêço . mala evl.
BUBSrI~UTIVO ADOTADO PELA, raça.° ar~ultetonlca ca cidade na sua dente se tO~1a a obe~êneia ao traDS-

COMISSAO DEEOUCAÇAO E fe1eao OUglllal. .. crlto preceito reglm;;ntal de vez que
CULTURA Art, 4." F..lta leJ entrl\1'll. em v\Sor '1 1 I .. , d ,t'l ' t •

na dllt:l de sua publiclIÇilO, l'evognrtaa as paI es n c.lal~ os ar goo\l /lpon a
as d1spOslçóe~ em ccnt~ário. lO dos' não padecem era ei'la de incoua·

O Cong'lestlo Nacional decreta: Segue-se ao projeto a. sua com'e- tituclonal, ao passo que as suas partes
Art. l° Os Il1t!OlI e logradou=os da nlel1le justificação. flnals incidem na disposição consti

aO'lgacidade de São Luiz, no Estad<J1 Despachado (1 projeto 11. ComiF..slio tucional qUe estabelece:
<lo Maranhão, que. ccnSel'Vl!. InOS ca· ere Ecbcação e CultUl'll' esta aprovou liArt. 75 Slio vedadoS o estôr-
racté.l'es palsaglstlco:s e .arquitetônicos I' elaborado parecer do e~lnente Depu- io de verbas, a concessâo de cré-
prll~ltlv()s oU tradlclanals, f:cnm con- tae:':' Senhor Georges Galvão, qUe ter- ditos ili.7nitados e a .a~rtu1'll"lIem
vertIdos em monumento . bistórlco .e minOlIO seu tl'Ubalbo com a apr'?s~tl_ autorlzar,ão legislativa, d'e crêdltü
naArcl~llaJ'~ A' Dl t ,,' d .p t I ô i taçiio dêste subs'tituth'o à proposiçlo especial".

'. ';,~" ,re O.la ? a r ~ n o IniCiai: . .,'
RlstÓl,CO e AnístlCiJ Nac.onal plO~~' "O Con 'asso Naclonar decreta' Par~ce, pois, à Comlsa,lo de C(1ns·
derá à d:2marcllção cla át'eaeonsl.:l'p- Art. L"!;lOs sltios c IOI!Tlldollr~; da tltulçao e Ju.;tiça qUe no Pt'o.J-eto n, 88

·rada monumento nncl~nal e a Inscre- antiga cldact dn S'i~ LU~I'Z 110 E:"ta-' de 1955" pala ser escolmaclo da I.n-
. ve"Á n Livr cl Tombo para fiu- .. ~. - I", . ' " consC!tuclonnlldade qu apre-ent.' o, o o. J os'· rio d() Mllrllnh~o. que conservam' (lS • ., , . e • a,
l!stabl'lec.do:; na leg1Sla~ao em vJg-or caracteres ])ai<agistico . . R"qultetô- de\~ ~el aPlesel:tacTn emenda sU:JreS-

Al't 3," Fi~a o Poder Executivo au- nlcos prlmiÚ,';s, ou ~;a~ici~nlÜ.s, ri_ S:va da pnl'~ ofllWldo seU artigO ~."
tor!zado, n~ formn, ,prevista no ar" caIU con'!el'tido.s em 1lJonument his- (ou do Rrt, 3. do l'cspectivo SttbStl-
tl?o 4', pa.rll.gl'n[o ltnlCo do J);cl'ew: t6rlco e naelónal· ,..0 . tutj\,O), que nutorlza n abertura de
lei n, 8.534, de 21 de jane11'0 de 1940, . " ,crédito Bem lhe l1mltar o qllantu:on.
a Ol"i:u: nOI'os Distxilc$ nos loo<ús do .Art .. 2," A Diretoria do.Pa~rlmônlo Em ~ud6 ornais, o pro.1eto ti de indu-
território Mclenal onde .se tomaram HIM.Ol'lCO e ArtjS~lC() Nacional pr~ce- bltãvel constltucionalidn·doe,
neces,~ál'ios, um dos quais dev'el"Á com. detá à delllal'caçao ,da área cons.lde- . Si! adotado pela Comlssã() de Cons
l'r~ndel' o Elstado do Maranhl\o, cvm racfa mOIl1;lmento nacIonal" li. Ülfcre_ lItU!ção e Justiça êste· parecer, a
lIed'e na ciclnck'. de Sã·o Luiz: abl'indo verá no Ll\TOd'o Tombo pa ra os fins emenda sUI,refsil'R llêle sugerida de
()~ crécl'ltos M«lUllc!OS lln1'A. lItenll.l't á estllbeJecldOl Da leglslaçilo e.Dl V1ror, 'Ie. ler All8Jm 1't!digid1l:
C!('SDCSll com e~l!! ma<"lIo, Art a." Fica o POder Executivo eu- -

lIrt, 4" Esta lei etÍtr/lTA/ em v!;:cr torlZlldo, til forma lIN"!!ta no ar
~a data de slla PlIbÜCllÇ!iO. revogadas t.i~·~.4.°, pnré.~!tfo único,. do .Decl'e-
.• disposições em contrário. tO-.el n 8.534, de 2 de janeiro de

. 1946, li. criar novos Distritos. nos 10-
laIa Cal'los l:'eL~oto Filho, em 11 ~e cals .do t.errit6rio nacional on.:l", lIe

maio de 1955. tornarpln necessários, um dos qUais
, devel'ácompreender o Est,ado do'M(\·

OneIOS DO SR. PRESIDENTE DA ranhà.o com séde na cldnck tfl' Sã'.'!
COMISS.AO DE: FINANÇ.>\g LUIZ, abrlmto os créditos adequadOl!

[>ara acender It de$pe~a com ·essa cria.
Do PresldlDte .da Com~.são ck FI. ç!i(\. .

Mnças. Art, 4." Esta leI entrlll'á em vigor
na data de eua publicação, revogadas
llS dl.sposlçôes em contrArio.'

•... Oomlllsão ele Educação e cultura
o.dotou o parecer do seu relator eom

A SUa Exce»ncia o Senhor· Pres'·
,lcl1te da CêrnlU'&.

.' Aos:.unl.o: AulliéDCIa ~ Ooli'l'i,':io.
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(Do po.derExecut1vo)

Projeto n.1.473,. de.1956,.~ ":
Autori!:a . o pode; E:rieclltilJ() a

·..financiar. mediante e11~pr6stilllos

ll8,.Mu.nicipalldades;. o. estll:lo. e
t:onstrllção de, ~istellLlÍ8..'.~Pllblicos
de abastecimento ete ágIl(/, potei..
fiel,' e d4 .ou.tras providéilcias.

PLANO PARA FINANCIAME.'iTO
DE PEQUENOS SlSTEMllS PU.
BLICOS. DE ABASTECIMENTl,)
DE AGUA. I

Incorporadas às ame: Uzaç6es daque
les mesmos empré';t.moB concedidos,
rormandc um fundo uníeo l'otath~o

destinados aos rererídos flnancia
mentes",

.. ~ 6.0 Na distribuição dos f.nan
cíamentos previllvos neste al'tigo e,
quandO cabivet, tambem elos nnan
cíamentos mencionados no seu § 2.",
serão observacos, com l'efereneía aos
&';tatlos, os erítéríos de prcpOl'c.ona
llda.de quanto ao número de peàldo.s
de flnanciament<J cnundcs d'e cada
Estado compreendidos no Vale, e da
simultaneidade quanto à execução das
obras",

No momento atual o Govérno d~
União vem despendendo enormes So(}

mas para atender às sollcitar;ões elaS
cídades do rntenor. Os quadros 1111
meros I e Il apresentam a dls~rlbul.

ção dessas dotações.
Apesar dêsse esfôrço, pouco tem SI.

do realizado 1>,18 a díspersão das ver-
bas concorre para: '

a1 aumentar o custo das obras:
bl adotar soluções precártas e an-

tt-econômícas: -
Art; 6.· A SPVEA., o DNOCS. e C) aumentar as despesas das adml-

a CVSF. serào responsáveís peja nístrações públicas reíatívas à exe-
concessão .dos Iínanc.amentos de que cução das obras.
trata a presente Jel, nas suas res- Mesmo que as verbas não rcssem
pecnvas áreas de trabalbo,cabendo dispersas seriam necessárias cêrc:! de
ao MllllQterlo da. Saii<le .responsaoí- 50 anos para atender à dernanca
near-se pela sua. execuçõc, no to- llI:uaJ. aecont..ecI'11d, ê!l5e impasse
cante à.S 'áreas niío bencítc.ades por foi que a C. V'.S. F. lançou mão CIO
dotaçôes ccnsutuclcaa.s. . exnediente de doar uma narte de>

Art,' 7.° Esta lei entra em ViBotl_custo das obras, e fiminriar. o res
na dat,a de., su.a pUblicação, revcgauas tante, d~ vez que flc~u. patenteada

s d1s""'sl"ões em ecntrárío a impOSSIbilidade das Prefeituras rea-
a .-.. _,' Jízarem empréstimos bancarros. , '

- o o· I Dal propor-se que o Gwêrllo na'se
ME....lS,,'.G~1 N. .72 - 1956 a a el·o: 31' o ,panel tle agente finanCIa-

S:mhore.s Membros do, C..:lng1·e~(; dor através da formação de fundos
Nacional: .. .. rotativos. Para as área.~ de ação (lO

. D.N,O.C.S" da S.P.V.E,A e C.
Como (; do conhecimento d" Cono V. S. F. OR reClUl'S05 deverIam C01'l'er

gre"so Nac.<ol1a\... o Qovérno 'Feael'al \,01' CJnta elas Dotações ConstHuêlO
vem l'eallzaudo pl·o',e.tosa 'C..:liaC01'açllD nais, Já no ca.."<l das cIdades não be
COl!).'lll!MU1Ücipalldades doPais no nef!clatlas 001' essas Dotacões O~ te
,jienddo de. dota-Ia.s cie ser\'iços eil- curSbS poderiam correr. durante os
cientes de ilba.steclmllnt.;l de água ,aua·,ro~ nrlmelros anos do plano. oor
póltavel. I!: inlc;at_va, essa que ~tSI1d~, CJntll !ta operação ~óbre o trigo, Ol'a'
s1111ultneamente, a06 imperatIvos .ele 'em andamento no B.N.D.E. '
lllpel'felç.:lamemo da.:. llondlçôes gerais Execução do PIemo
de &:lúde plíblica .e ao desldel'ato de .
pl'oporcionar melhores elellJ,l"lltos oõUol.. Pua a .elCecução do plano. proee
o plXlgI'e,ji~o dos pequel1OJcel:ltNs .àe der-~-Ia da seguln!!' forma:
)KI'jlulaçâo urbana no .nteriordo PaiS. ' ."'nualmente, I! C.V S.F. a S P.

A : e~""riêncla, ries8e setor do ser- V,E.A; e o D,N,O,C.S. d'sporiam.
~... nara êsse fim. de .uma Importãnela.

viço publico, tem âemol1St;1'ado que !lmai. prã-iClamente. àS que ia' vem
a colabOração do Govémo federal seI" d~S):lentlendn em dotaçôee.~1; elda
melll0rmente apr"veltada,. sem acr.:!s- des, rjf>nefic!adas com o finant'la
canei sellsiv·el Cle de~pesa~ para o era· men.to. Dal/ariam. COl)')O amortll!illcão
rio, at-l'avés da modi!lcação do sis· do emDl'Pstlmo, 50% da quota do lni
tema· até' agora adytlldoe,stabele- "ô~ro sôbre Il renda devida anual..
ceno.o-se normas para conce!São de mente, aOl! munlcfnios.E~slll'l narce
e-mprli.stjmos a serem amortIZados em las de nmorllzacão· seriam somadas,
pl'azo lilnao eglll·ant.do com metade nos anel! SPI>I1'T'lt.PII, ê.~ irn"n"'~"C1a8
da cota do' ImpOsto ·de renda atrl- oue a C.V.S.F.; S.P.V.E A.•
buiiia aos MUlUclpl.os. Alem. dwo, n.N O,C.S. dp..tlng,~sem ao plarine,
fixar-se-iam percentagel!ll· nas dota- •••,f'I1, ~".l. ""'~iv'l fl"."r''11' u"., nl'
çôes. dos ó,rll/ios admíniBtratlVOsa Que mero C1'P.scente· de . cidades, anual
já está afeta essa fOI'ma de coope'·Il- """".'1', N-i CR8l\ oj~s iír.êa~ nll" l)PT'Jp.
ção, in6titu,ndo.~ um, fundo' ~o:a· fic!adas com Dotacões 'ColUltftu~io.
tivo com li. importânc'(\ consignada ;'al~,. o nroce~so ~!rla o mp.mn. '11'.
nessnaCiotaç6ea e o ·:)t'oCiuto relatIvo 1a-.e na l'_.olipmaa apresentados nl»
às amortizações dos emprli.stim~'eon· tr,,~Jhn anexo. ' .
cedidos. demaneira-:a se p<lder aten- (lO')n.iileranckl Que o aumen·to dt
der a número eonsideràvelmente ma.s Cl'~n (las nbras" Ilcomoanhlldo 01:'10
elevaCi~ de Municlpios. aumento da renda nacional. ,erl&'

Para melhor conl1eclmento do ·eon- J."nv""'fÕnlp 'lUI' AC dota"lIe. 1l!1lIQ1S.
gl'esro Naclc.nal, faço tlntar a esta' ·0"" rm.. P' Coml~.•Op.de Valorl~lIr~~.
Me1lliagem texto do plano elaborado; T")!O C, '3. f' Oovêmn da [Tn.:
a êsse reapeiro por té'cnicos da adml- "O r.nl'l'P1' am nllrn o· plano. fM'!lpm fI.
ni.stracão p])bllca, e no- qual se con- ..~rl". nl!. fn"ma de DeTcpnlavem pm
têm mais ormenorJzados ;nforma- ·pl",.~!'I a" Mt", doe n~Amp"'tn~ ,,1'.....

o- l? . edld lei- "1'1""'0.. O lIw1.' p m~l[lml\ dOe em.
çoes a respelto da m a ora p "1'Í'.tl"",~~ se1'l'I flxqdn Mrno U'l'lll. llO~.
teada. r .."tQO'em dali rer""IIIqR 11"''''.1'\''8

Rlo de Ja!1eh'o, em l~de junho de ~!'I"P!R. N., ol'Ad·ro abflllto apareetm·
'1~. - JuscelIno· H/lôltschek. essas porcen!.agens.

arquitetw·l). da época. que ape.sal' 'do
dealelxo dos gcvérnos atravell/Jou,in.
l:ólume,as intempéries e o' progre~,
està ímpressa a hlQtórta. .de, uma: épo
poca que hoj e devemcaccuservar 'pa~
:ra que li posteridade possa séntír,' con
rorme muito bem acentuou oemínen
te autor do Projeto "uma. valíósa tra-

. (lIÇão histórica, marcando épocll3 de
esplendor social e econômico, assina
lantlo lutas pela ínüependêneía e IUl
selos democráticos". PCll' essas razões
sucscrevemca, como wn ato de .1ustlço..
as [udícíosas considerações contídas no
bríubante parecer do eminente senhor
Relator Georges Galvão, que tão bem
soube Intel'pretar os 'nossos sentírnen
tos, que estão acordes com as apre
ciações que a douta Oomíssâo de Jus
tiça espendeu sôbre o assunto.vressal
vada a inconstttucíonatícade .da par
te' final d·oal·tlgo 3.o,'quanto acredí-
tos ilimitados. , . .

Assim, somos pela ,aprovaçã.o do
Projeto n.o 88155;,: com .a 'redação-que
lhe dá. a douta. oomíeeãc de Educa
ção 'e Cultura, aprovadá a supressão
da; parte flnal do arngo 3.0 que d1z:
"abrindo os créditos adequados para
atender a desepsacom essa criação."

sala Rêgo Barros,'em 19 de junho de
1956.~ tlWmo àe Carval40. ,. .

OI. munlclpios da8 capita1s de Ea
tado •.

A1't. . '2.° para atender aos flnan
ciamentcs de que trata o art. 1.", se
1'56 previstas anualmente. nos orça
menots do :Minl:ltéri~ da Saúde, da
Supel'intendência do Plan" de Valo-
rização Econ()m:Ca da Am!\zOnla
(S.P. V.E.A. l e do Departnmento
N~clonal de Obras contra as sêcas
(D.N .O.C.S. l, as necessárlas dota
Gões,queiri'iO sendoJncorpcradao às
amortizações .. dos empréstrmos con
cedidos, a. fim de formar fundosro
tatívos, nas seguintes bases:

ol.0,3% (três, décimos por ceutc)
do orcamento geral da Unláo;

b1 5% (cinco por cento: do orça
nwnto anual da S.P,V,E.A.:

c) . 10% (dez por cento) do orça
mento- do D,N:O,C.S.

Mt.' 3.· 05· empréstimos serão con
cedídos .sern ~juros. a prazo variável.
d~ aeôrdo cem a cápacldade de amor
tlzacão da, 'metade .da 'cuotn-parte do
ímnôsto sôbre a renda devldn 1~s mu
nicípios, fixado o .prazo :mínimo de
5 -rctncoj 'anos, e observado para cada
emnréstímo. O limite máximo d",:

al 5% (cíncovnorvcentc) da flotá
ção anual dCl Mlnlstérlo da Saúde
para0 fundo rotativo;
. b) '8% (oitClPor cento) da dotação'
anual' dn·,a.p.V.E.A. para o fundo
rotativo;

A ComissãÓ de Fin~nças:ém~ua20.. Cl 8%, (oito par cent;)) da .. dotaçãO
.Reun1ão ordinária. de.19 de junho .de anual do D.N.O. C.S •• PlU'Jl o fundo,
1956. pre.sente.s os~r.es Ceaar Prie_l·otativo•.
to, Pre.lildente. Vitimo de Carvalho, Art. 4.0 A d1stribuiçiv.l dos f;nancla
Relator..E'el'eira.· dli . 5Uva. Ferl'elra men1iDsatenderá ao seguillte critel'lo:
:Martins. .. Cha:lbaud Blllcaia. Nellion 1.0) uma' cidade ou vila por E/l
:Montel1'o..:Jose Fragelll., Vltorino C~r~ lado. desde que haja. solicitação'
Tea. Perell'a Dinlz. Oeorges Galvao. '. . •
:Mauricio de Andrade. Geraldo' Maa-2.0) atendido o' item anterior, ·serlÍ
earenhas. Barros de Carvalho. Milton observada... com referênCla aos Es
:Brandão. LIDo Braun. 'Gullberme Ma.- tad06, a" proporcionalidade qua.ntoao

, ehado. SylvioSanson. CelSo peçalÚ1a e11Ú111ero de-"Mulliciplo,s quesol.cjta-
Vaa:oncelos' COllta; opina,.pela aprova- rem financiamento. '
ção do sublitltutivo. oferecido pela. ~~ Parágrafo único. Apl'iol'idade en
missãO' de Eduoaç/io, aoProjet~. ~U~ tre. cIdades· ou vilas ,de, um mesmo
,mero 88[55,-. com.. emencja,. S~ple511ivll. Estadase.!·á estabelecida pelo decI'Ct<l
em seu artigo 3. ,na., parte que diz que l'e~ulament:l.r a pl'ClIente lei. '
~abrindo 'O\ll créditO\lladequa,dO\ll para, ...
atender a· despesa com 'essa criação". Art. 5.· 06 parlÍs·rllfo53.·, 4.0 e &.n.

,Sala Rêgo BarrOll, em 20 de junho dO artigo 8.0, da Le. n.O 2.599, de
de 11156,' - Celar Prieto, Prelildente 13 de, setembro de .955. passam· a
r:Wimode Carvalho, Relator. ,ter, . re/llPectivamente, a, seguinte re-

'- ' dação: )

"§ '3.0, o.s e-mpréstlmos' c<incetlidos
pela Comlasão do Vale' do Sâo Fl'an
cLsco serão sem jurOll, a· .prazo val'l8
vel, ,de acôrdo com· a caparldl«le de
amortização ela metade da quota
parte àg imipÔsto de renda-ãeviCioaO'
Mun.c~ios•..flxado o 'prazo minl1uo
em' ,5' ; (cinco) anos e até o, limIte
máxJmo C:lrrceponelentea .10% ldez
por cento) da dotação anual piara
o tundo .1'Otativo, de que tl'ata 'o § '."
do artiGO 8.0 desta lei".

O. con'·""e--o :Na'clonal· decreta.: "~ 4.0 Para atenderaOli financia.
o- - mentos' 35el'em feltol5 Pêla Comi/i,são

Art. 1.' E'.o Poder... Executivo nu· do Valê do São Franclscaserão'pre~
torlzado a financiar, em, todo o ter- ,,15t85, nOlS', progra.mas .reiatlvOll aos
rltórlo nacional, mediante. empl·!istl. 2.°, 3.· eil." quinquênlOll do Plano
mo' às Munlcipalldadea,. ocstuclo e Geral, dotaçÕCà' anual3corre&pOnden
construçâo de; sUi1:emaa pÚblicos- ,de tes a 8% (oito por cento) do o~Ça-

. abastecimento de 'ágUa potável . nas memto anual da Com~ào' do Vale
&édél,munlclpalll e, dll.1fiWs, excluidOlll' do São Franclsco. as· quais Ir~ senqo

~, .. '-,. '._.1.... ' _.
~OADRO lII,

Ol'c;amento 1956

1. 946.255.7(4

650.875.552

1.360.400:000

71.50ii.208JI40.

j-.

%parll o F.R.

5,0

8,0

10,0

,,3,0

I I
Dotações - para 1%

\ I
F. R: I

l- I
I. 1

I I
97,312, .0011 I

I I
I 58.11'1tl.llOO I:I 136.'040.000 1
I I

.214,515,000 I
I l-I

para o dlmlte I
en1prés>lmó I

8,0

10,0

8.0

5,0.

Limite do

empre5ilmo

'7'.,

'1.7·8{~96Ó

5.807000

, 10.943.200

1.0.125.5'"
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pal'a. um esquema. que abranja 5 ~
.ados, permita finanCiar 12 ctdaaea,
Depois de cl1.!Hl'Ibulclas as 5 pl'lmell'lLI

iumn para cada :Estado) l'éstlll'lam7.
as quais seriam dl.stl'Ibuidllll na tOl'''
ma do quadro IV;

Es'ado
/

% de

solicitações

'Número de cídades atcndldas

Total

A

B

C

.0

E'

!S,l

34,8

21/.

13;1}

4,4

1,827

2,438

1,519

. 9,910

0,308

t

1

1

1

1

2

2

2

1

O

S

3

3

:I

1

Total ..........." 100,09 II '

------,_..:-------

'-
A~6s a determinação do número'de O.~.O.C.S, nas $Uas respectivas

cl'::íd"~ a serem bmeflclai:las em cada áNS., flcanâoo esquema para outl'U
E'ilallil. entra-se com o cl'ltérlo ele lÍreas por conta ce um órgão. eape~
prlo1'ld'lCle. em basctôeuica, para ee- clallzado em engenharia sanitárIa, .\1).
lfcinn~r as cidades. ccmparando-as dicado pelo Govêmo Feclenl.
eorn as outras candldil;tas do mesmo \ Seria lnlil.lipensável, entretanto, Que
J:staao. 1i:sse crítértc, conlormepro- \ todoa 08 projetos. .submetidos para fi
post.o . basela.seem dados slmple.s, OIlnciamento,' obedeeessem a normaS

euja determínação está a alcance de técnicas uniformes, Com 18&0 evitar
tOnas as . Prefeituras e não' podem se-Ia qUe fossem' executados sLstemas
tofrel' contestação. tecnicamente defeituosos ou eXllrera~

Con!rôle do plano d';~ra a movlmentaeão f!nancelra
. O contrôle do plano. caberia à lançar-se-la mão do Banco da Ama
C.V.S.li'., • S.P.V.E.A. • ao-:. zOnia, Banco doQ .. Norde4tc ,110 BaD-

"
cio do Bra,n..sêndo o.s depoáLtos feltoa
em conta especial.

Besultado do plano
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, QUADRO 11
Distribuição por áreas' das dotações Ó~ça mentÕ:riall par" abll~ttlclme'lto de áglUl
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I
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I c::
l. ;

I
:7:
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C.

9.420.0DO I 17.00D.GlIll C
n.
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~. 700.000,0lt

'10.600.000.00

66.511O.ooo,OD

81,600.0110,00

outras áreas

,-
"

I I
'1 I
I Po,Ugono das 5e<:1lS

I'
I I
I I
I f-I .-",

I I
J

'110.000.000,00 II 63.500.000,00

f83.000.~,OO
I

12.500.000;00 I
J: ;''-;

,
I

.Agua

I, Pla~, Salltl
------1 Engenharia

Amaz6nía

.. '

t.~.ooo,OO

69.450.000,00

'&6.210.000.00

19.200.000.00'

•

I
-/

I
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I ,50.000.000
I
I 50.000.000
I

I

'MlnI.Itéi'Jo 'da 5aüde
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i
~ SaIlltáril1o"

I
J
I
!
i
I

j

I 50.000.000

I. s.ooo:ooo
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~\
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I . I
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Requerimento n, 1.55~
. de 1956

Requerimento -n•.1-0556,
.de 1956 _

Solicitallljormações ao Poder
E:J:~utivo,. (} respeito da demora
na ·tramltaçao de .1lrocessos no
ConselllO Supcrior de PrevidêÍlc,a
Social.

cutado obras de esgot<J6 tubulaC;Õfa
de água;. .

2 .~ Qual a l'epartlc;ão que vem
dando easae concessões: .

3 - se existem muitos casos seme
lhante~ 110 referido rio item L

Sala. das Sessõe8,em 13 de junho
de 1956. - Chagas' Freitas.. ,

Requerimento n. 1,551,.
de 1956

Solicita. informações ao .podt'l'
ExecutiVo sôbre gratificação a
funcionarios civis do MilliJ;t.ério
da Acronciutica.

<Do Sr o•Chagas Frcitall)
Sr o Presidente:

Req'Uelro a VosSa Excelência sejam
<oneítadas ao Ministério da Aelolll1Úu·
1'ea as seguintes informações:

1) se é propósito dêsse Ministério
r oreeder aos seus runcjonanos civis.
'ue trabalham em pintura e índuta
'em, a gratificação prevista (\0 item
'11. do art. 145, da Lei 1. 711, ele 28
1! outubro de 1952; .
Sala das Sessões, em 12 de junho

,"te 1956. - Chagas Freitas ° .

';51.0' PEFERIDOS OS SEGUINTES' mfiOl .. Inlormações que .agora pe~ •
, . ". em caráter de urgência.

Requerimentos, Quero desde já delxar-»em claro que
Requerimento n 1.550 o meu pedido de Informações tem o

• . , Objetivo de daI' uma sat!5fação ao
\ . de 1956 povo brasileiro (que acaba de alll5lstlr

aos trabalhos da Comissão Parlamen
tar de InqUérito sôbre mínernís atâ
mícosr- para. que êste mesmo pOvo
saiba que estamos, vigilantes na de
fesa. dos sagradcs ínterêsses do pais e
saberemos reagir diante de qualquer
tentativa estrangeira no, sentido de
coagijo o Govêrl1<l Brasileiro ou misti
ficar. a opíníão pública através de ca
ravanas cientificas. como a que agora
desembarca no Bl'llsil".

Sala das SeS5ôeso 21 de junho de
1956. - Seixas 1?órla.

e Tl:abalho (EPT) no levantamento
do custo de vida em todo o pal~~

20 Por que o SEE'Tnão dê. dlvul.
I!'a~lio nos dadOl.l .apurados, provando
o que apura.. para que os interessa
dOll 1)llI5oSRm deblloter concretamente a
matéria li .

3o Por Que o SEPT não permite
que representantes da índústría e do
comércio devídamense credenciados
pelas flUR5 respectivas Confedera~ões
acompanhe de perto os estudos realí
zados pelo Serviço de Estatl.stlca da
Previdência e Trabalho?

Justljicat1vCl

o servíco de ~tatistlca da PrevI
dêncla. e Trabalho, órgão do Mlnis
térío do Trabalho, Indwtria e 00-
méreíc, com 'a llnalldade de prccecer (Do 51'. .'1d3'lio Martins Viana)
ao levantamento do custo de vida em

Requerimento n•. 1.552, todo o pais, vem publicando, pOr de- Senhor Presidente: \,
termínacão do Exm<lo sr. Ministro, O .Peputc.do que ~te""~ul:!llc:~VIde 1956 'emPortarla no· 175, de 12 de de- 1

, _. zembrc do ano lindo, os estudos rea- vem, 1111 101'ma regimento er .
. Solicita ~njormaçoes..ao Poder llzadõs nesse sentido, encamínnando- consiàel°ando que, hé;'n1uito tem.
Executivo sobre a pUbltcldade /jue os aos Sindlcato.s e a05 órgãos de po, vem se vel'iucando demora ver.
veln, sendo telta no~ :1or1laisdesta classe em l!eral. dadeíramente .alarmante, na 'tUtil1la- .
Cal'z!al 'Pelo Supermt~ndente doe Todavia, Sr. Presidente, não se co- ção àe prccessos submetidos ao cee
S~r~lços de Valortzaçao da Ama. nhece c vsístema Que o SEPT adota selno Supel'iol' 'e1e Pl'evídéncia SoCIal;
2onlao para tnís levantamento, que, não ra- _,~onsleteloando que,parte daàemora. -

Solicita iniormaçõeS ao P~d(!r • (Do SI' o .LuPa Castrol rR5 vêzes se apresentamelva(\os de 'verjf1caàa ,esLâ locallzada da. Pro-
Executivo sôbre a ca~'Ul)Qnlt cien. Senl~or Pl'eSldente: erros, all!uns . .lã apontados até pela curadoria da 1'1'evldéncla,'SOcial; e na.
ti/ica recentemente c!c$emburt,ada Requeiro que, P01' intermédio da ploópria Justiça do Trabalhoo COZlllultorla Médica; .
no Galeão. Mesa, o Sr~ MlIllstro da Fazenda In- A complexidade dos dados divulga- consiceranco que, apesal' de preme-

forme. digo Presidente da ~públlca: dos torna extremamente 'difícil o tidas prcvinencras, existem, ainda,
<Do Sr. Seixas Dória) . ai . Se tem conheeímente da vasta acesso a êsses ellllllentos, tanto por processos pendentes na. loefenda Pr.O-

"Senhor Prcaldente'. dPubllc1dade distrlbuida. aos ,lornala parte dOll empregadores .como dOIl curadoria, há mais de ano •••••••••
esta cap~tal. como matéria paga, próprl06 emprezados.> \MTlC/1B9.M4-55, de Maria 'C<lutinllo'

Requeiro na forma do ...reglmento conforme comprovante juntos - seno E' óbvio que o desconhectmente l.edo, .na: PPS desde S.10'55 _ ••••
'Due sejam solicitadas ao.' Minlsténo do qU~"a oestampada' no "Corrêia da técnico.. dOlltilblema. ocasíona, não MTlCI,158.86(j·55, de João SOares de
'!.'Ompetente as seguintes mforI:ll\.ç~ea: Mal?ha. traa o slnal,lndicativo ...,. pu· rarc, ínterpretacões várias, )evando ,Lima ,110. CM, desde 15-7~55, .

1) A convue .de quem vieram "o blicldade que visa unicamente. enal- consecuentemente a. eonclusõea dI:;· MTIC/21ll.795-53, de' Ilka GerrMno
,cil'asil os Srs. G. Ch. Spllgel; Paul tece!' li )lCMo,lI. do atual superlnten~ cordilntes. E'fâcU de concluir, Se- Alves,na i'PS àesde 23.1l)~55•••• , ••

\ebersold, D:retor da Divisão de Iso· den,eo Ple.ludlcando .assim. com dUo nhor Presidente. que a diversidade de M'l'IC/llO.632-55 de Marllda Ribeiro
'~OJl06 da' ComlMão de Energia. Atô· pesa! ext~aord.lnárles, a obra da Su- 'nterpretaçôes ,gera. Invarlàvelm«lte Pinto, na PPS desde 11-2.55 e ......
...,<]lca dos Estados Unidos: Kari M. ~Adnteonld~ncla da Valorlzaçáo da Jm ·cllma de .1~ranqullldade e. de In- MTCI/194.093.S4 de Dorcellna Gau-

VUb f d I I d ma2 n a. compreendo ·nao comgatíve! com a . 'I ." C -
'~c Ul; pro ~sor e Geo 00: li a b) se ,tomou conhecimento de que harmonia social .tão necessária às re-' teria da 51V8, .na M clescle ~", de
~Jniversldade de Duque; Robel°t· Jo a Valorização da Amazónia está lações entre emgregadOi e emprega· I1góstoed~ lV954\~" a di "d "1'1'
!astelollko diretor-adjunto do Hospital cu~teando 11 publicidade d;) candldll- dores ' . . .' requ r a. ....Xo. se gne,. e ... r •

,dePesqulslls CancerológiCas de Ar· to do P, S. ·D. do GOvÊrnodo ll'oI- O SEP'I', .órgão ministerial, devia glNle 100 Sr. M(niBt~~ (\0. 'l·r!,J~iho.
~,cnne; S. John Haufmann, cltefe da tado do Pará nos jornais de,~ta capl- ter por f.un~ão p,l0eclpua àlvulgar 0Jl pedindo as seguinte" mforl'taçoes..
'c'leção Técnica da Divisão paloa o Pc" tal, dh:ulgando fotografias., em espa- seus estudos em linguagem accessl- .1." - A Que se atribUI a excf.:islva
"('J]volvimento de ReatÔres. da Cozr.la- c:<l6 enor~es do ,Superintendente e vel, permJtlndo assim o. acesso da- d~mora .•que se vem. verificando Di)
-liCt de Enel'g!a AtÔmica; Nathan S. funclonâl"l08em ~mllanhla do refe. quélesa quem ma\$ Intere.ossamê&ea tr'lIfiltaçao e Ultimaçao ,dos p:ocessoll,

Ia", do OJlégio Estadual da Caro- rido candida.to. ~ma delas ~ pori- le.ttudOll que nã.o e...... ntemente 0& q~e são submet1d<ls ao CSPS? .. ' .
"na do Nort.e ~ todos desembarca- melra pã~a. do 'Diário cal'l<U!a";, empregadOll e os emp1'l;;adores. ,Mu 2.0 - ,]ustilica-se a ::Iel1101011 que velD
·'106 no Galeão no dia 8 de um Aviâo. o) se tomou conhecimento. até a.lto· o qU vemos '.é êsse Sel'vi~o obstar de- ocorrendo prlncipalmente na. COllaul..
"~a Pan Americano conforme "Diarlo ra dessa Irregularidade,. praticada I1beradamente O' conhecimento . d~ torla Médica. e na Prõ'luradoriada
,Je Noticias" do dia 9 dêste mês; '. lustamente na ocasifLo em qu~. a di" problema. pela lmleslk> pl'OPoeita.da E'reviclêncla SOcial? COmo?

• . . ". ..reçAo do. Plano de Valorlzaçao , da daa têcnlcaa' e dos IlrOCeaSOll emjrre- 3.0 _ Qual o alldamento atua! dOll
~ 211~~ vleraDJ a fonvlte d~dQ~'Êrrt' Amal!ônia,sollclla .11.0 govêrno reforço gados para a obten~ão <1011 dados' Que proee.ssos' aCima menclonllodos~

• ,I8S e!fO ou e a guma en 1 li f ~ - de' verbR5 Dara 01 seus serviÇOS, Pllde allresentat. _ Quala as providências 'con.
'21111 que se. lnform~ à Cft.mara s{)bl'e fazê-lo pela documentac;f.~ anexa· Por outro lado, Sr., Pre.tlldente, se. cl°er.amente adotll.llas· para eliminar
~(\ o expediente lelatlvo li êsse .con· dl quala as providênCIas cabfvelll ria de tOcla ,a conveniência que um ou pelo menos atenuara demora em

,:,te,. cO)mo também 1'01' sugestão de oara. reaponsabillzar Oll Que contra- representante aa Indústria eum' do causa? .' .
;,:ue~ ·e a pretexto de que foi êle rlamR5 recomend~çõel! do Sr. Pre. ComêrcLo devtdamentecredencllldOl 5." _ Quantos processos e.ostão d!5
elto, , ~Idente da Rellú~bca de poupança pelas suaa reapectlvas conf.ederaç6ell.trlbulelolll e pendentes dejul!lanIc11l;()?
3) que vlel'am fazer no ,Brasll.êt:lIell doa flnbelrCl& p_ubUcoa e $e .1' 10- lludeEU 'acofillanhar de perto oa· es- ti." -Quantos· proces~ .Jâ. entra.

'Idlldãcsoonde estilo hospe!ladOll e. ram .omadas eoSllasprovld~nclall. tudoa do SEPT. 1110 só com ação 1105' ramno CSPSmaa ;Linda não foram
"'l11li10 aeupl'ograma de, atividade Ilqul . ór~os da ImPrensacarjloc~ já de- call1tadora, como .Inda.para. 00111 co- ·dlstribuidOlle por t;ue? .
lentro· ndunc ramdo('~,conl ra-lle ,un f lt umda nhedmento de callsa - aclarecerem .Plenárlo Junho Ije 1856

• . USIIa enunc as- sasa a a e àQuelaa catellOrlaseconOmlcas. ' •
5.·. qlle ~eJam remetidos fi CAmara austeridade. na apllcar;Ao das verba. E' nec~sé.rlo. lembrar alnaa. Que a

-5 lt..'-Suntos a serem dl&:)1t1doa . em concedldall. pelo R'Ovêrno federal ll&1'a matéria ~ da malorrelevAncla, po~
·'onferêllcllls POr ~ses cidadãos, pois !lo V:a1ol'izaelo do Vale AmazOl1lco todoe 01.1 aumentos de sal'rlo. conc.!
. 'ltreoutrlls colaas. que teriam vindo serv,ço que exile samu fsbulOllll e d1dOl em dlaBídloe coleth~, s10 ea- ,
"'IIel'.aqul .tlnuncla·~ Que êles preten- Que estão sendo malbaratadas. pua tudacioll nOl' elementos estatlstlcl'l$ .
~em l)r(lmo~er uma ~érle de .conferên• .fIns ~lltlcOo!I condenAvels. pela Id- fornecldOll, pel!l SEPT, e. alêm do 'maia Solicita in/onnaçôcs 'II~ Po(Ür

-~'1IS 86bre enert!la ~~ôrr.lc!lo nO Rio de minllltrac§o àeMa autarquia. Cllbe lauele órll:fto fomecl!t dadoe 1'lI- izecutillO a respeito do. proc~aslJ
"anelr e' em São 'Paulo . sala .du Se.s6l'Al. em '1 de junho de n OI ~tuclOl' ela flxac;lk> do elllArlo P.R/22.886-58• .Q, !e'pelto aa e:tO'"
. o. • 19580' _ to~ de Castro. - Aureo mln1m() . .... ~ .' . _ neraçãode prOfessores •

. JU.slilicação Melo. - Bica Jl1l1lor. .' -. i~11'd j ho d -
. '-.' Sala du Seas","s. e .un e ("" Sr .Ad lia Ma tln V· )

Justlllcllndo es:;e pedido de Informa· 11511. -.Gabriel Hermes. .' .-. . '0. Y ..,. r s IMO
·~ões quero deixar bEm claro que o . . ,

~~u.:b~~~i:!oa;llô~~~;atd1:~~:~~ Requerimento. n. 1.553, Requerimento n. 1.554,' .: =ut~:;s~~~::e l's~lna, vemso~
"Correlo da Manhã" do dia 10, domin~ de 1956 de 1956 llcltar a V. EXoa.noa têlomos do Rli-
-oú1tlnlo, ent:evleta de·um tIl Joj]n almentolntel't1~, se dlllnc: de (\irlgho•
<lo Rall em que êsse c'tla:1ão lnteirlD" 1O.I1cât41. in/ormaç,* IIG Jlader 8Dlicilll ;"Ian~ .. Pcder se ao Sr, Ministro da Ecll\ca~l\o e

..Ia e,a!avana m:~mrl,·l"ada. dIz Clue ~:l:eCl1fteo a6bre o 7lfOCqIO 'IIMf. 'E.recutll'o sObre co:nceasáo ele lo- Cultura: P~.ldf as sel,'\l!ntes Intor-
:"eertoa' setOres ','IS?,nl fazer cessar o :zado11l!10 Servtc06e Ieltttltf!tlca tea""ento. . mações.. . , .
':"lUllfilo técnico CIOs "?<S2.~ desej~os de d4 PrevidêncIa e Trabalhe 110 le. ...
,eIlIuisâr o át·mo". O!30 a 'nfirmar.ão vantamento do custo de !lida .em ~'(Do Sr. cha~as Freitas) I.· - Em.qual data ter l !! dado en·
..1en Rt-lnterpretada e:lma uma amea· /todo Q',IlllÍB,. . . , trada no Mllll~têr1o da Edllo;?açnoe

:'··.'On05S0 palll, ,rinr'~a1meme nesta <Do Sr. GabrIel-Hermes) • Sr Presldenie' OultlU'a o processoPR/22'.9B6~56;para
, ....:1CÍ!1lo em que o B!as'l, n:ocurll se 11· Reqúelro !lo vlNlSà Excelêncla. se.lam lê. encaminhado, pelo Catete,/m 5 de
f"·'.~r de adlr:los lwi'.'os aos seus In- SenhOr))residente~ 501Icltadll480 Sr. .Pre1eit.~' do DlB. jun~o de. 10956... '.
',i '~!Í!e' firmados com úma naçã() ,es- Na; . forma do Regimento Interno, trito l1'ederal aa seguintes, Informa- 2. -.... Idem. ldem,..na PI.etorla do
:.·:.'TIlllgel~ que,té hojenfiO tem cum·re"uelro aV. Ex,· se.lam aollcltad~ çõ

1ea:_
Sob que 'undam'ento ·!e"a.! a En.$~!n~~~USqt~~l~atarecebeu nare.

"'1l'Ido a.l!R partoe; embOra 'Llirtha reee- .ao Sr. Ministro do 'I'rabalho, Indús· " .. f
':'1IIIdo' tudo_ ~uue de graça do B11l- tTla e Coinérclo IIS !egulnte.tl 1nfor- Prefeitura llermUlu o loteamento Jla ~rida Diretoria a def.lnltlya / Infor.

1111' macões: ElitaçAo de Paciência. a.o "Jardim' 7 maçl\.o? .' -- ...
Â ~nAllt>e duaa enke1'lIta1lcarA 1. Qual o 'DrOCellSO· utilizado 1lI!lo de .AbrU".em 'que, OS prDprletí.rI06 •.• ...;. Em qual data foi o pNces50

;:)lRâdepolt .IlUI3IIl4 fle:d aIl minhas 8erVtco de Estatlt.tlc:a CSa previdência do referldo,lotellmento tlves~ni exe· devolvIdo ao C~tete? " .
...
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SoUcitaill!orm(l.é:ões GIO PCrh"
E:I:~~C·U,t"i1J() a resp~lto àe ,ale~~ .(J,e
terreno ab:'1UU)1l.(l,(las,p':I":;CJ1c:e'l.e3
110 lllst~:·!:to de .'l;)Q~'ell/.arlor;a •
Pen.,·ôrJS dO{~ 'Ccm.erc"ârio:;.

Requerimento n, 1.562,
de 1956

Solicita informações ao Pode'/'
Executivo a respeito do servlc,(I
médico da CaixII dos FerroviÁ
rios, em Olimpo,

(Do sr, Adylio Martins Vianna)

Senhor Pl:esidente:

Requerimento. n, 1,560,
de 1956

0,0 _ Se houve demora além da
normal, em qual setor, qual.6 os mo
tivos e quais as pl'Ovidénclas tomadas?

Plenário. iunho de 1956. - Âcllllio
Martins Vianna.

,Requerimento n. 1.557,
de 1956

UnlAo previu, no seu artigo ·18, que
rõssem reajustados os. quadros das
autarqUia sno prazo de ao dias, a par
tir. da sua- pUblicação.,

Entretanto, o Exeeutivonãovtm
dando cumprimento ao prazo citado.
Grande número de autarquías a.LX1,(\;1
1',Ao tiveram GIl seus quadros reaJus
tacos. Preciso ê notar que o aumento
dos vencimentos do funcionalismo 101

So/icila informações CIO Poder efetuado tendo em vista o encareci
Executivo 80bre a import~/lo' ae menta do custo de vida. Da sanção
banha americana. da lei até hoje mais subíram oa pre-

. (Do Sr.' Luiz "'ampaO'Tloni) çOS das uttlídades, não s6 para um
.... ~.. grupo de runeíonãrícs,' como para o

Sr". Presidente: ~vvo em geral. '
_ .! Justo é que se c1ê urgência aos rea-

ReqU~l'emOll que a Mesa solicIte ao Ju~::'mentos, porque tal demora 1m
Ministério -ue 'J.'l'ab(llno, lnClW:;,l'llJ. .~ plica em uma pl'Otelaçlío ou exclu~âo
oomerc.o, as seguinte inform~çÓ"s:. ele runctcnárícs que merecem tra.a-

1," - Inteiro teor. da propo/lell. n- mente 19üal· aos demais servidores da
torlosa à ccncorrencra _ .aberta pela União. .
COFAl', para Impo1'~açao de trêS. mu
(3,000) toneladas debanna ameno Requerimento n.l. 559,
Cü~~. _ Em que moeda será te1to' o de 1956
pagamento cies,a unportaça.<l? se em Sol/ci/a inf0t'11Ul<Ç(jeS /lo PClc!!1T
aóiares, a que cil.mbUl serão aaqulri· Executivo ~ólJre "a'gamel~to dI)
Cioo? Óa,"· - Se a banha a ser Importada aotações destinadas a instltuiç ss
,lIe1'áClllltrloulda apenase .no JJlatrlto assiStenciais.
l"ederai ou e. todo o Lenltol'lo llUCHI- Sr. Presidente:
nai, Neste caso, qual li pel'~en.allem O Pep·utadô' abaixo~ass1nl\do recuer
para cada Estado~' ..

4." - Qual o deflcit ela produç:W que V, Ex," solicite 811 seguíntes In
nauionaloe banha, em relação lW IOrUl6ÇõesaO· Ministro da Saúde:
consume naclonoal (je~ta goraura? se a) per que motivo não são pagas
1I11 3.000 toneladas de banna a serem OS' do~açóe8 destinadas, no orçamento
1mponlldall. ail,Q sutlclen.es pa.ra IlU- vigente, no serViÇo NaCional de Tu
'ro,nar êste de1iclt. bercuiose, a lWitltuições IUJsl8tenClalS?

li.. - Se a U.OFAP tem cálculOll Relação de tildas all Instituições, com
para. averiguar a repercussão lieS.l! ..>bservaçáo em cada. uma.
illlpal·1;açiio no pl'eço ~ ler pago 0I0S bl se loram Incluídas em Plano de
produtol'es clesumo,s, na ~a11'1l q,ue re- J:conomia, doe que partiu a determ!
c:ll-m /le Intei .. -já que es.as Impor- naçi\o para'isso? Quais as verbas alin
taç6ell•.têm /lIdo sempre usadas pelos gldas,· uma por uma?
1ntermedll1rio~llal'a lmpvr Ul11 balxu Sab. elas Sel:lllõea, 7 de jUllhO de
preÇO aos Ilulnocultore:;, 1951;;' .c..Odalglro Corrêa,

6.' - Qual o Plano di! COFAP pILo
n, depois de terUllnRd<\ a sa!ra. de
llumos, e depolll de termInada a oa
nlll10 estrangeir·il" importada, manter
um preço baixo para o COn"Ul1lid.ol'?

Sala. elas SeS8ões 13 de junho 'tie
1956. ~ Luiz Cl;Jmpagnoni.

tadcs, onde funcionaram escolas 11
vres que (li! diplomaram, Alegam ltue
0::1 f.armaceuticos formados por esce
las livres, só mala tarde cficial!zadas
perante as lei.!! federais, têm direito
ao regístro de diploma no Mlni3tério
da Educação e cultura e, p.3l'":mto,
adquirem o direito de exercer li .l'ro
fissão em qU(J.lquer parte do terrhórlO
naeíonst.

O mesmo não acontece com os de.
mais f·;umacéutlcos cem maís ele vinte
anos de prolissão ativa, que se for·
maram igualmente em escolas livres
que encerraram suas atividades emcs
da vigência das leís que as colocaram
-em regime de inspeçáo federal. O peputado que ~ste subscrev.

Para êstes a lei obriga Ii.revaUCla- vem, na lorma regimental, solicitar &
çâo do dipl-oma através de nOVO/l exa- V. Ex,- se digne de dirigir-se :li? Se
mes. Inhor Ministro do Trabalho, Industr!..

Na verdade, se o farmacêutico pode ~ C'jll1êrcio pe'ünd·o alI seguintes in
exercer a pronssão no E:sado, porque rcrmacões, relGtil'amente à Caixa, d$
não o pede em qualquer outra parte. Apcseutadoría e Pensões dos Ferro
do Terrltórlo 1'\aclon'll, desde que lleIvlárJo~ e d'J5 SeniÇ{l5 Públicos.
acha' munido de um diploma torne- 1." _ E: verdade que O·'ambulatóriO
cído . por. e.'cllla fiscaliz:::.da pelos ór- ela Caixa dos Ferroviários, em. Ohm.
gàcs estaduaIs? po, es.á ccmpietamen;e l1esaparelha

DiPlomadOS. por escola.s a,inda livres.1 do, 1.Ü\O cOllt.,"ndo ~eque.r com um nm
na época da dípícmaçâo, tiveram dí- ;:.Ies ,crmõme~ro ou uma seringa para.
rei to a regístro feder.:ll, para efeito em aplicação de injeções?
todo o paIS, tão - somente porque essa 2,. - Respondid... afirmativamente
escola livre, ma·is tarde requereu InS-I'1 pergunta contida no item anterior,
peç"o federal. à vista das leis que en- desde quando remonta a deflciêncla.
:ão'foram sancíonadas . Entretan.o, apontada, quaís vas causas, quais I
outros rarmacêuttccs não tiveram êssequandO foram tomadas proviliênc.lls,
direito, porque 8U3S escolas navíam e o cue há de concreto a respelto. da.
encerrado as aivldades CLll.tes da. vi- 1I remoçáo .de tão graves deficiêncis,,?
géncia de Iets que colocavam o estudo 3." - QUrln<:!O e 4",,1 a natureza (134
de farnllicia. no plano orgânico do en· i ,olimaçii<:s súbre Q ussun:o p:Jrvell
.linosuper.or federal. '. ; tum formula,das il oek;;'"!!a da. ClllX;J,

As Ülformações a serem. prestadas Iem 'Porte, Alegre e, caso tenham Sido
orje.n~'arão o de;Jutado quanto a ne- I.ret:ncllln,nh:\C\as, q.uando. e para.
ces~üiade ou não de atender às re- quelll? '. .
clama~6e1l. . I 4," - Qual o número .de seguradas

Sala das Sessões, 7 de junho de, ebenetk.urlos sob a assistênCia '"0
1956,- .Abguar Bastos~ IUlllCO méct".~o q1.iC.. a Cailiu mau:ell1

~m Ül1l1ÇO'1 DMa a ImportânCIa, pelO
Requerim.ento n. 1.561

1

' nlÍm.~ro d.efenoviãrlos que alI. se. 1956 ., L'<lnCelltra, c·Jlllpena i! local1,l1alie os
tle ,seniços de. mais de um méd,co1 I!;m

Solicita informaçóes ao POd~l'! ca'~ aiJl,;"a,,,,-', pül'que 6.0 ell;,,s;e um:l
Executivo a re"pezto de prQccs,\O" I ~,.:- Qus1 ou quais ao5 loc~lidllde.,

Solicitei informa;ões ao poetar ac aposentr..dorlQ Ittn tl'a11li1.a('ão I !lo R:o Grf.nd·e do sul q~e ~'Ontl\ (lU
E;J;ecutivo a respeito da rellalidl'- na CAPFESP,· '~ol1tam . com nl:'.lor nUI1I(;I'o de mé-
çâo de allJIo11líl de fal'macéuuc u8 Ill;~O~ do q:Jc o lle~e8>anO? lo1ual .,
estaduaiS. ' '(Do Sr. Adyiio Martins VI,:mnal lllO;:VO por que de uma deôs~slo.ca-

Requerimento n, 1.558, (00 Sr. Abguar Bastos) Senhor President·e: I~~;~;eÔli:l~~Or Gr:w,o;,ere um m~dico
de 1956 Sr. P1'esidente: o oeiJü;aúo que êste subsc.reve venl: 6.":- N'.:> havendo posslbllidacten"

S l" . f ti' P d ' .. liolicitara V, Ex,", nostenuOb ':'0' tl,ll1s1erencla do 1.\111 rnedl·:o pa:·<\.
. ~ lClta Illorm çoes ao . ~ t~ Requeiro a.o pode: Execupvo que ..teg.mento Interno e, . IO:impo, qual 1\. inconveniência de ;j'~r

E:l:ccU.lvo 8óbre, se OI q1L~ro~ d. s,eJam .presta?aJl~olo Mil1isti:,rio"a t:ol1Biúei'ando qlle, até hoje, nllO fOI! det.erminada a id:i,. de Pclo.asIl3r:l
pllssoalda Clll.1:CI de ~po. ent ,rio ~QUCaçllO e Cul'Ul.t tiS liegum.es !tI- l'espondiC;o re:ju21'1men.Q "" .m..mu... j (I li. um" ou mil., Ve<:llS por Sem3-!1'''
ria e pensões dos Feri OVlaTlOS et~ 101'maçõ,es:., "~o . ÇCil5 apresentado em 'IWll'ç{J do <:J1'-' de um escu;ilpio qu~,. pelo men~~,.em
EstClâ!, de São P(l1110 e dO lns~l ,1 - sendo permitida. a I'eval.d"~!l\) ,'en.e ano ha, pOl'oanto, ma~ d~ tre.I'):lrt-l)••up,a (\ dello.ene:a em 'IlUmol'<l
tUio ~e Â1X!setltadOTla e, Pen,~oes 'de diploma 8<Jê chamados [lU'm"~ti,u- me~es' ' . í e _ t.a!vez, em esp~cialidade?
dos C01nCI'ClarlOS lá ,so}1eram 0, ticos e.s~aeluals, nos casos em qUe es- . " .' ., _ . I 7,. _ Qual a n::ltul'etado.ô :;".I'asOI
reaiustament0,PretHsto na, Lei .c. haJ,am CUl'liaQO e.scol.;\. l•.\les que i conuderund~ que a ,sltu.açUO r.l,1.; ! 3m P';',<UllenlO, porvcntUr:I viOrifica-

.n," 2.74~, de. ,U-3-56 e QUUl~ a.s 'encel'l'al'am liuas atIvidades senl ql.le,Ipesw..s pê~~".C~.,,"s CO.U <4, Qe.~nvla, I dos em' Olimpo, e qUll'S e quando 81
lllstltuiçoes UMUiu. não rell~Us- postCl'iOl'menl.e, se torna.ssem .fecle1·'~I.S. ".em:lI1ClU PlvV.'Cl.dlclas imedllhU. ~ P"o\'!clêll~;a'. aC:~"Jda~?
tartus. . qual o cl'itel'io pelo qllal o MIl?-is,éri;) cliclareCIlIliJlitOS cap.al\e~ c.c, pcl·o ~Il.. 'Ple":ir:~. 'jU~hode 1:Jfr6, .

'o S' RO"ê Fcrl'elra) ela Educação. e Cuitut'a. idendnca 001\ nos em pUl'te, Ju:;mlc...l' l:l a~oul.,.~ .., '
(O 1, .. "roIlssions.is com du'elta ai. rel'~liàa·! lie lllg·ne dcd'r.g.r·se ao SI', 1\1'· 5'"3

!ião: .. mstro CIO 'IloJ.boJi10, illdÚ':l'ia e I.: ,. Requerimento n.1,· .-:i,
Sr, Presidente: a) simples apresentação ela dlplo- ml!l'Cio, .reherancio 'liJ p<:t'"ulltas qlle de 1956 "
Requeiro a. V. Ex.·, no.s tê:mo,s do IIU~ fonercldo pelo ES(ola? se seguem: I

R''i:;ixllento Intemo, que ~ejaln 5011· b) tempo de exerclclo da.pl'Ofla- 1."- Em qual dsta te:'lam chegado I
Clt:·<tUU com 1U'!l~ncia. ao P\lc!Cl' E."e- aão? n I1dmin;stl'a~,i:JGmd'lli oa UAt'h';.,,? !
cuL!vo,as segUinte.> illfOl'ma~ê1es: C) apresentação de doc\1ment.os cs processe. de a,:o',en:a._~l'i;t ue -",. i

1) Se o''· quadros do póloSl>oal .'Ía.. fomecidos por entida.des p'IlJ.leas ofl~ cides Rosa Sayt.o e Jose Ca"te;ü. r.o.>',
Caixa pe Apc:le"~~donl, e .l-en~ôe~ I1G~ daIS dos Es,ados? .Ii~,o Gl'ande dJ Sul, e COI.ll a fill~,:~ !

Fel'ro\'ial'íos l10 Elltll.:', de tS. Pau'o àl ou o Mlnilltêlio guada os ar- t\':1de de scrdecidida a includí.ü, !lO,): (Do SI', Adl1a:l B.rreW)
'e o do ln~titu,o Cl~ , ... o.en:..dorl;, e quivos dessas Escolas ou cópIas da I'a!.)r do benCf~ci(}, o 'lbollO de qu~ i "enl1Or' Pre'.;dente:
pensões dos COUlercUl.l'iob ja sofreram l'CI!pectiva documentaç.ão p<lrv.~lltUl'a tI'a.ia a Lel 2,:ln'? iv.

o rca,lustamell\.<l previste ua Lei nii- fornecidas por· secretaria de €.,tatlo? .,', • .< _ ,,,.;.; 1. APt·e.sidi:r:Cl.l .ào Itlsti~uto,d'lS
mero 2,745, di! l~ ele março de. 1956 '2 _ Qual.s os motivos alega.d,l' pelo 2, - En1_qU.l. d,a~'l o~,cr ,e la ~~.. ICumerdl;lI',':;~, ..:el1i.Aa:~.;) lio~ ',~rtll"'S
e, emCU050 ccntl'lirlo ,em que ta~e se , l1cado dec:JSllO ,u 'esp,:,Q, e ql.l..l~-:': I C;.;J llJ5:;O. l'eQll~nm"lllo. d". ill.1~l'tna...
ellcontra. tendo em vista. que se .acha, órgão tecnico do ensll1o. super,OI qu~ essa declsa'l fOI CçnH111iCad~ a D•.~ I" "'5 l1"~:H.n'j l'e'''vl.lrl'U " Cii.l11.;n.

levllram o Govêrno F~deral ad!stm- . . d· C,'' 'n P:l't i\l""Te? "v, ,v ." ..", ..•,". ~ •
1~1i. muitO, esgotado o praw legaij guir para efeito de registro ele diplo- sacIa a.Llxa .. t: 1 o o , 'e ., ,lur mtermcdio do Mil)Lt~rl-o- do 1':,:,-

ju~~an~~~~tl~ ~:~;~~\,~~~ ~~r~itl~~'~; ma (Lei 1.919, art. 1.0': 05 /a:'macÂu- rê~~ia.-d~l~n~~I~;i:~~~e~,t~lI:~:o\;~~~~ I ~6r:.th~,~1~~~g,:~].i~n~~:o ct';ciú=iri' '~~I:
ulttap~sarllm o prazo previsto 110 ar- tlcOS.formados por esco as lvres, po.· se fôr o ca~O de pl'C-eC-'SO em aprêçü'r: .0-. '.- .. -. • .. '~~ :~", .. ' . o.....
t'.' o~ 16 ·d" pre-mencioI1.ada L~.I, e .em te,'iormente adapmdas M regl"'.e fe. -4".-'0 Qu~h Osmo'i\Tscif.;er;,1i.'1 :aq~u,1J. qll~ 0.. ' rC .elJ. e, e l'í:a~~

CV .. deral e OS forlnados por escolas l:vres nnlites da d'nlol'!\' qu' ve"; e-,'ncte:';. I11cn."l prtl"r.e,3rlO dI' duas are,l~ ,,~
que datas; qt;e encerrarnm 6Uas at;vidad~s _~me.1 z~ndo a l11a~cl1a' do ~l'OC~~'O"E qu:us ItC!:l',:no.1a E:~tl'nda Int:Ildente "M"ga- •

3) Qttllls as instituições que afl'l-:ln da vigência dl1s leis imposltiv...s d,l ,'s pl'ovtdênCla$ ador"das? lhae.\ s.tu~c.a 110 Dbor.\o. ~eCler,<I.
não obtiveram os seus qWJ,dros d'l 1iscllli~:lcáo federal? ccntOtl1.1€ lOS dados que entao especl-
pessoal reestl'uturados? . S:\la dBS SesEõcs, 7 ele junhc de I 5," - 1"oJ instl'Uldu a DeJe;IlCia lia I iiccu, .

Sala dasses~õell, em 13 de· junho 1056 -,Abguar Ba·stos. Cal:la em pôr,o Alegle. de C-ol110 CdJ., 2, Tendo ch<!g:l.do 'lO nosso COube.
de 1956. - Rogê 'Ferr.eira. • , _ ~ulHr o va!or do beneflciJ em prDCC~' cimeJ:to. ICltemdamente, ql.ie o" L<\PC

JlI.st!jzCUçoo "C~ cem as UlcSmüg Clu'llctel'istt~,,,'1 rele:;ou .\0 ~cmp:eto aba11dcuo aS,dIO.'l
1ustificaç{io O pedido de informações se ~nseia Quando'! E!)1 que, I;en~!clo J'cralll e>sllS l11ud das' tinas de l.erreno e !:él,lír.s,

A lei que aumentou os vencimel1tils em reclamações ;le f:u'mncútltlco, que ! m~~ruções? A C;llXIl Ilrê~h"'tl Ol'1PnI.!I· 1 fem ~~r.ne<'lment<l ou .1\tltQri7.aca~!Jé:) ..
elos fWlcionãl'iOll .. público~ civil; Q:J. Iló.podcnt exercer 11 'profissào noS S>- ição a l'e~pe'to ~mllllada•.. atl'a\'éll .ie i 1l1'"pl';~ttmv, 110 CólSO Q JnstJ.~Ut9.·" .. :

"'.: ~ ;.(, l::".j..::::)'
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Solicita fn/oMllaçlles ao pol1l!r'
Executivo BI>1»'e li retirada, lIDa
bondes àa ,cidade de Lavras. Bs
tado cfe Minas Gerais.

púbUcas, com Ul'gência, B.ssegulnte.
Informaçôea:

1) - se a Lei 11.°2.74', de 13
de março último, que deSObrigou as
ernprêsas l'odo,viáriall do transporte
gratuito de malas postaís e corres
pondênciM a descoberto, eeom jor.
naís e revistas, com ti sua execuçâo,
causou transtornos ao serviço de cen
dução de malas do Departamento doa
correlcs e 'I'l:légrafos;

2) - em caso af!rn:ativ~, quala ai
provídências tomadas pelo Departa
mento dos Correios e 'relégrafo!l par&
sanar os aíudtdos inconvenientes ou
transtornos i '

3) - se a verba de, cloi! milh/lEa
e quinhentos mí; crlozéirlls (Cr$ , ••
2.500,000,00), oonsígnuda na l'€'fel·j,da.
lei, já foi processada e dl.Str!bWdll
àBDil'etor!asR€S'lonllis doa Oorreíos
e Telégrafos das diverlaÍ unidade,!! da
pederação e o!e a. meema é sutícíen
tê pilta cobrtr a noOva despésló c1e
condução de ~las postaíll.

Justilicaçtio

ChegOU'llo 11:l1ls0 conhecimento, pel&
Imprensa e, po1', meío de JUBtaa re
clamaçõe.s ,doll pl't'judleado8, que &
execueão da. Lei n,o 2.'747, de 1~ ele
março déste ano, ~stli. cawando gran
des transtornes ao llervtço de con4U"
ção de, malas poataiA I, J11'i11~1palm~n
te. li. l'emessa de jornai~ e l'evilltlll,'
editadas nas capltal~1 para os mu
nlctplOli do Intel'lor do pais. 18to,
em razão das empresas dClObl'lga
das de tal serVIço, qUé o tazillm. gra
tUitamente; em vlr'ule de dlapo~itl ..
vo regulamenta!' revogado, não te ..
l'em maJ.8 relaç&.o com os Correios e
TelégrafOl,mesmo ·116 SUbvencionada.
pelos podel'ta PúbllCCl.por sua v~
a úllica medida tomaa" pclll Dire~
ria Geral dos Corr~iOll e Telégrafos,
segundo reclamação dos diretores ali
jornala de Pôrto Alegre, foi de~rml.

DlU'a ,remesaa dObexemplares, por
via férrea . Trata-se de uma provi
dência Inócua pois ésabJ40 que a
nOo&SIl rêde {errovi41'lfl, mesmo em
São Pa,ulo, onde estar o maior nú
mero de emprês/lB,não cobl'eos &er
viços que as emprêsa.s rodoviá.rlas
prestavam aos COrreios, Impõe-se,
assim, wna urgente, medida em 'De
n~flcjo d~ pu-blJco, que além de pagllr
atualmente p~ exorbitante p e 1a s
taxas postais, flcot1. em vários mu
niclplos, prlltlcamentê sem o impor
tante e indispensá.vel serviço de co
municaçôes, -Aàll!ío Viana.

Requerimento n. l,57l,
de 1956

(01:tacllio ,Negr'll.o de Llm.&.)

:R.eque!l'o a V. Ex. a selam solli:ltadae
aa seguintes Informações no Dl.Dl
retor da Rêde 'N nelra de Viação, po1'
Intermédio do Sr. 'Ministro da Via-
ção. " , . , .,

li) se desde 191'1,existe em Lavras.
Estado de Mlna.s Qerals, um servlllO
debandeB, complementar ao trans
porte daCluela ferovla:

b) se é verdade que, neste momen
to, li DiretoriA da l'eferidaeatrada
providencia a retirada dos 1)Ondes da
cidade, embo!ao Bel'Vlço esteja" en
do executado pela PrefeitUl'a local.,
"m IIDWl,paraa R. '>4.. V.;

e) qual o motivo, que àetermlna essa
providencia,: '

d) lIll a Pl'Ovid6ncill foi ol'ltenadl.
pelo 81'. M1nlllt,ro da Vl~. ,,'

APrEeento li V. &x.a a segurança
cio meu ap;·~90.-0ciGçmo'NelJrllO
de Limo.

,Requerimento n, 1.56B,-
, de 1956

SolA da.s Sessões. 12 de 1unho de
1956. - Jefferson de A'ouiar.

ocorl'ldaa 11Q Ginásio Taylor-Egilllo,
de Jasuaquara lli:, Bahi"),' inclusive
pos.:;ivel coaçã<l do diretor para tel
sit'1cações icleológicll,s de atos oficlai~,
conforme, tepresentação do professor
Walter VaI: de Andl'ade, secretárto
daquele estaoeíecímentc, ao Inspet.or
seccional na Bahia., da qual exlgo
cópli\ fooostá tica anexa, para ser en
viada. àquele .MllúStl'O d'Estado.

Em carta ao sínatérío, o prot. Wal
ter Andrade afirma que em vão co
municou aquelas Irregularidadea li
Divinão do Ensino Secundário, ao se
nhor M!n!~tro e até ao Sr. Preslo,ente
da .Rcpúblíca ,

Encareço a, V. Ele.' solicitar do Se·
nhor Minlscro d'Estado noticia de
tôdas as providências tomadas, no
caso, .peíos órgãos sob sua' responsa
bllidade,

Palácio Til'adentes, !Ode junho ele
1956. - Aliomar Baleeiro.

Requerimento n, t .564,
- 08 1956

Requeremos. DOI têrmos do Regi
mento Interno, que ao Ministério cio
,Trv.ba.lho sejam 801Icita~s 116 sesuin
tes informações:
, 4) O' Instituto dos COluerciú,riOs
tem conhecimento de que nas áreas
(duas: de sua proprledade,sltuadas
na. Estrada Intendente Magalhãe,~.
nesta capital. estão sendo levantadas
etllf1cações por ínvasores I vizinhos ou
n~o) dos reterídos terrenos?

b)' Na hlp6~eo>e afirmativa:
1) como se explica que o rAPO,

tendo adquirido tais árecs para coas
truçao ce núcleos residenciais, as
ae.xe assim ananuonadas tanto tem
po, a ponto de e.;'l'anhos as mvaui
rem e nela, construírem livremente?

~i que provícencías esta tomando
ou vai tornar a presídénc.a do 1.'\f'C
pau ressuardar o parnmónío do tns
t.ltuto assim tão cesrespetcosumenre
V'OilIOO?

ai o Instituto tomou algumas pro.
vidêne,;lIl a respeito ,oe.ssa vl()laçào
llepo.s que toi alertado para o, latI)
peio ne""" requenmen.c ce íntcrnia
çoe.slln,eriol', ce n,o 934'-551

Sala das ::,eo<>óes, em 11 de 1unho
de 1Y56, - Aaahil Barreto.

Solic!tCl> ao Poder Exequtivo, in
formaçâo sóbre, a elev<VÇcio de "je-

,toll" dos membros da Junta Ad
minlstrativu do,l.B.C., bem COlllO
elevação dos vencimerltos do seu
Presülellte.

(Do Sr. Luiz Francisco),

Sr. Pl'esidente:

Nos térmos' de Regimento e ouvida
a Mesa, requeiro sejam solícítadas ao
Poder Executivo, através do MinISté
rio da Fazenda, as seguintes infor
mações:

1.0 - Se é verdade que a Junta
AdmlnLstrativa do InstitutO Brasl1eiro
do Café, depoJ$ de negar aumento

Requerimento n. 1.566, ao funcionalismo daquela Autarqul(l..

de 1956 pediu que o [eton (por reunião) de
cada um de seus 30 membros fõsse

Solicita in/orma':;ões ao poder elevado de 15 pal'll 30 mil cruzeil·os,.,
l:xecll,ivo sóbre os elementos lle 2,0 - se é certo que o Sr. Ministro
policiamento a41llÍnistrativo, usa· da Fazenda recebeu uma solicitaçâo

• aos p~lo Governo 110 senti!to de no aemldo de eleva(' os ,venclmentos
poder evitar o abuso lia polltica dos Diretores do 1.B, C" de ........
comercl111 dos preços correntes. Cr$ 25,000,00 para Cr, ~O ,000,00.

3." - se procede a notlci<l. de que
, P d (Do 61',OllveiJ:a Franco) o Presl'dente da Junta Administrat,iva,Solicita tn!ormaçõ~s ao , o er Q

Exec'ULivo sobre as nrmoe que'c Sr. Presidente: do I.B.C,; Sr. Arnaldo ,Settl. vem
apre'e1ltG.ram li conc01'Téllcla pu - recebendo Cr$ 60,000.00 para se loco-
b cf I t à t Na entrevista publicada pela fm- mover, apen88 uma vez por mês da
I.ca paravcnaa e o ea ~ el" prensa da Cap.tal Fedel'al, o IlUlltre sede daquele órgão (Rua do Ouvi

renos, aberta em Belo Horl:ontc Ivünilltro JOaé Marl(\, Alknllm, titular co.brall
pelo lnsatuto dos BtJ.1/ccirios. Q:J,Pas,a da. Fazenda, oom a alto l'es- dor). âo l,B,O. (Rua SacaduÍ'a.

(Do Sr. Allomar Baleeiro) ponsabllldade do seu car'gO,analllian-, Sala das Se&;ões, em 14 de jUnho de
Sl'. Presidente: do a atual conjuntura e<:onomlcO-n- !1956. - tui: Frll1lcisco.

nanceirol, entre outras aflrmatlva.s faz, _,_ .

c:1~Oa~r~~~~~;:~dl~~e~~ ~;: a seg~t~~ão /ôsse o 'abuso que se Requerimento n. t .569,
Du,ro 1.1.79, cíe cutubl'O ae 19iiO, ;011- verificou. nos grandes centros e de 1956
qUiSl.arQO hxmo, SI', .Vlin,iBtro do certanumte o~, preços não teriam Solicita/1l/0rmações ao pOI.-r
·,t.'rabllho imOflllaçõeb sôbre 'o se- subido tar.'to., ExeClLtioo ,ôbre permisldO outor-
IUlnte: A declaraçao do 'Senhor Minj,st~o (lada· a' outro concessiOlláriolla

1." QUais as fIrmas que se apre- da l"azenda. I~porta em reconheci: estação de Cordlsburuo, porn:bo' em
eemaraa1 a C<JllCOll'l:IJCla "pUb!.CIl "I>ll';li men.o,dO (lOvelllo com, respeIto. à ~s risco a antiga concessão feita á
venda de l.ltes de terrenCli aberta, em peculação e li explol'açao doa ge~el\lS D. GuiOI1Ltlr Pereira àe jllmeida,
Belo Jiorlzon,e peLO Iw;ti~uto (lOS mais :ndlspensáveis à. sub05\stencla
13..ncár.,o,; oU pelo :::;incUcato ;lo.., Siln-ll1umana, - reconhe::imento à exls- (Do sr. Octacl1lo Negrâo de
cál'loS e 'quais as propostos aprescn- I tênclo:\ do comércio illc~to, ° ' Lima)
í.'ldas por cada uma da.s empr~,'jasl Dai, na fOl'ma do Art. 101, n, IV, Elemo.. Sr, Presidente da. Câmara
çonCOl'l'entes? ,do Regimento Interno da Cà.mara ;lOS dos D~r.ltados '

2." Fii1,ural'am en~re as COnC()17el\-! Deputados" soliCitarmos do poo\!r. Requeiro a V.Ele ,- sejam solicita
tes as tu'mas 11ll0b'llÍll.'la Sama 1ne~, Executivo. atral'es do, Ministério Ida das as seguintes informações ,ao Sr.
Slio Rarael, S:m.:o Afilnso il!l ae !la- Fazenda, para esclarecnnento o,a af. r- Diretor da Estrada de Ferro ,Cen
me,:> semelhantes, pr<l~ndO a ',enua de matlva minlsterl6l, aslntormaçoes traI do Brasil. por intermédio do Sr.
12\1 Jotzs de CI'$ 70,COoO,OO ou 140 úe seguintes: " ' Mln'~tro lia Viação'
C1'$ 60,GOO,OO e, no caso anrmatlvu, - quais os elementos de policia- a)' se há an06 D' Guiomar pereira
101 aceIta ou rejeitad,,, a proposta? n:en~)ao,ml~tratlvousados pelo c;;o- de Almeida, medla~te llcença da E.'
Caso rCJel;aua, qUa,s loram os lunuil- vemo no sen_ido de poder evitai o F C<ntral do torasil vem fo'·necen
rnelh<l.!i e r"zõ~s o,a rejeição? Q~als ,<J~ ab';lS<' na pQlltica comel'cial dos pl'eços d~,n~ estação de, ~r4isbur~, a o S
':S1gnatllTlOS das propostas no 1. e 2, oolrentes? , ' , • passageiros dos t1'ens que ali l1e de-
itt'l1~,como agentes das flnnal! ou se').S -: quaís as determInações oflcllt.~ têm,café, lel~, trutas, etc,
'llreoores1 haVidas paral1mllAir o abU8D reco b) Se no cumprimento dessa fun-

a,. Qual o objeto do processo C ,P, nhecido e não permitir que os ~I'eço.s ção conercial a co••ceBlllonl!.rl1l. d~
D." 18,56 ti" lns:i,uto dos BUllcárlos? Icontinuem a subir com o ,consenti- leOU ,alguma vez de cumplir li con
Quül a petição lndeleridaem ,27-1-56", ,Ê o que requeremos, na torma N- tento o seum181:!er, a ponto de ser
p~IO mesmo lnstltuto, ,a proposlto ,de, gunental. .;. IIdmoeltada,
venda de lot,es flq~I~U em Bel~ HO-I sa:~ das Sessões, junho de 1956. - C) Se é verdade que, mando enl
1'lzon,e1 auaJ a pe~lçao de revu;ao ou IOIIVelra FrancO. vigor li antiga U~nça foi outorgada
reeor~IQel'ação aubmetlda ao meIl:M ' nova pel'mi!são a outl'a concesalon~-
Instltu!Lo em 4-4-1956. a prop60ito das Requerimentoh. ".567 ria, com nova.'! e maiores vanta~elUl,
pl'opO~~as de vencias de terl'enos aqUI . ' de '1956 " pondo em risco a antiga conce&l~'o.
(lU em .Belo Horizonte?, Queira o se- c1) Se é verdade que a nova. con-
nhOr Mllllstl'O envIar copia dessa pe-, Solicita. Informações ao Poder cessão se fêz a pessoas vinculadas aOl
tição, seu desl'RCho e o,iligénel8S e in· Executivo sóbre o volume e valor chefes tia estação local por parentea·
formações posteriore.; no mesmo pN- dCliS exportcu;óes de açúcar no pe- co, interêsse financeiro oUBOcledll-
e~:;Q. '- , I rioc!o de 1950-1956. de comerclal,

RioÕ, 13 de jUnho de 1956• ..:.. Alio' I ' ,Nesta op,ol'tunldc.de, rC1lfirUlo o~
mar Baleeiro, (Do Sr. Jefferson .A,.gullu:) pl'otestos do meu alto aprêço., - Octa-

I
ar presidente' cilio Negrao Ife Lima, oe~utallo ~.

Requerimen,to n. 1.565" ~IW, t.Rl" & v~ :E&cel~Cla lieja~l dera1.
de 1956 solicitada. ali sesu1n~lI !DtorIIlllÇ6e!

solic'to. i' 'ornlllçõe· &.J p~der Iao senho!" prés,dentA! do lnBtituto do Requerimento n. 1.57.0,'
• "I. " 'de !lÇúcal' e cio Álcool:

.I,;eL'U" IIO, ~obre, lTteOlllal'lda ,s , a) Volume e valor das exportnçlíes de 1956' ,
~rfldas no Gmasto T".GYac:llor-Er:;- de llf',úoo.r no periodo de 1950-1956; 8oZ'cltll' j';"or'maç"'s' .A PA"'_
,1110. ele JOI(Juaquara, .. st o a bL' Preço ,em moeda eatrnngelra da • '" u<..., .......

Ba1lja., , , ' toonelada do açúcar exportado; Ezec-utioo, a re8f/elto de verlJapara
iDo 81'. 'Allomar Baleeiro) e) nlor dll tasa. de c,mblc e, d. tra-qorte de .mtUUIl f.IOIIt4ls.

J' 2ventual bonlflCll«;fiAl paga 00 exporta- (po 8'r. Ad)'l1o Martinll Vlailla)
sr~ Pre4lden~: ,dOI' pela venda dllscamblajs;

,':No prazo e Jl& forma da lei, IOl1c!lO ti)' Razilaldetermlnantes· dellRll Sr. PrftidC'l1te:
de ". ~,. que se digne de rel:\U!BitaT exportaç6ea; RAlQU'oll'Cl ., Meu., na fO!'lJ\a regI.
'cIoll:lcmo ,Sr. Ministro da Educaclo eJ Delltlno final da mucadora .11.- mental, Que lIOlieite ao Excelentllllmo

.'mtorznaf!:-m 86bre Irre,ularldades portadú. Bentu X1JllIIR da VlaçAo • 0_
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Requerimentn n, 1.576,
de 1956

Solicita informacões no Poder
E.r.ecutivo sôbre o não cumprimen
to do Decreto- n.o 39.000, de 14 àe
abril de 1956. pcl~ Direto» da E,'l.":
trada de Ferro Central do Brasil.

(Do Sr. Luiz Compagnonil"!l

Requerimentn n. 1.577, .
de 1956 \.

Exmo, SI', Presidente da Càmara
dos Deputados.

Requeremos que o Poder Executivo.
por intermédio do Mlni5terlQ da Via
çll.o, Informe a esta Câmara o se
guinte:

a) Qual o ~otlvo que .levou o D!~
reter da Estrada de Ferro Central do
Brasil. a 11.âo por em execução o De
creto n.O 39.000 de 10-4-56, do EXI1l!).
Sr. Presidente da Repúb1lca, que d~·
terminou. a execução do "Quadro II
d\) Ministério da Viação e Obras PÚ
bllcas", restabelecido !leia Lei n, 1.163.
de 22 de julho de 1950: .

õl Inform-e ainda, 'quando porá em
execução naouela autarquia o citado
doecreto, emface do que di!'uõe.o sell
l)llráuafó unlc!! do art, 1.° cU.la vI
noênc!a está determinada a partir de
26 de julho de 1Q50. .

Sflla da,s SP.FóeS, 13 de junh!) d•
1956. - Luiz Compagn01li.

- {o pedido de lnf~rmaçoes que se se- I
gue:

ai quais as razões que levam o De
partamento Naclcnal de Obras Contra
as Sécas (DNOCS), com grandes pore
juizos para II comércio de váriosEs
tados do Nordeste, a liquidar sempre
os seus compromíssos com os seus for
necedores com três meses de' atrMo,
de sorte que os úlnmos três meses do
ano ficam sempre à mercê do... exer
ciclo findo", ou então, no caso df
muita sorte da parte dos .forneeedoreã,
são 05 débitos relacionados como -res
tas a pagar"?

b. ouais as medidas tomadas para.
evitar '.tais inconvenientes? "

Em, 21 de [unho' de 1956., -De)).
N,~y Maranhão,

Requerimento n. 1..574,
de 1956

Solicita informacãesao Poder
E.recldivo sôbre {) 11Tevilégf~!ta
isenção do pagamento de tarl/a

. postal.

(Do Sr. Oliveira Franco)

OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL: (Seção I)
=

Requerimento n, 1.572,
" de 1956

Sábado 23
•

9,1 - Pode o pôrtc de Belém, após do contar 35 anos de serviço. Oi run
aqueles trabalhos de -dragngern, ser eíonãrios da Central do Brasil e No
conslderado em conntçõea de per fel- roeste do Bi'asll, como funcionários
ta. navegabll1dade, havendo retoma- da União, estão regidos por esta Lei

solicita miormaeõe« ao Poder do li. sua situaçâo primitiva. de com- e por conseguinte, têm o seu direito
Executivo sóbre as obl'as reali- pleta navegabllldade? de aposentadoria quando completarem
zad4s peta Departamento Nacio- Sala das sessões, em H de Junho 35 anos de serviço, bastando para isto,
nal de Portos 1iir;s e Cana.is, nos de 19,56. pedirem de acõrdo com o parágrafo
limite« do Estad'J ào Parei., . . _ II do art. 176.

Justifl(:açclo . ~s.se. direito aliás que lhes é asse-
(Do Sr. Lapa de .çastro) :ll:ste requerlmento {< formulada p~lo Igurado pe:o l?arágrafo 1° do a,~t. 1~1

'. imperioao dever de atender Inúmeras I da Consti.Ulçao - A Corultl~ulçao nao
• De acõrdo com o estabe.ecl?o n~ i solicitações que me têm sido feltas dIZ que aposentadorta pcdera ser con-
Regimento desta Cll.5a, requeiro PUI I f' I" • <' cedida.
mtermédío da MeafL sejam solícita- a im de €.BC arecei ao pov~ pal.aell~e O art. 191 é bem claro e declara
das, através o Ministério da VIação I~ep~~~~~~r~~al~~~'t;:a~i~o'e ~e~~ taxatlvamenet que o funcionário sera
e Obras Públlcall. ao Depa:tamento neís do Estado do Pará' onde à boca aposentado se o requerer quando ccn
Nacional de portos, Rios e Canais, as pequena Corre a inf~rn~ cão da des- tal' 35 anos de serviço. Nes~as con
seguíntes informações: li d . f P. díções satisfeita a umca exigéncía do

1.' - Desde que uno o aludido ne- ~:rb~ c=::mfcI:i~s,poaceou~ro"'U:~: tempo de serviço, o funcionário passa
partamento vem- rellll?ando 001'1\.5 e t j to 'I r d ' ,'rá 11 ter o direito a ser aposentado
servícos ao seu cargo nos limites do ao e r U8 s re~ a.mos e números quando o requerer, e sendo um direito
Estado do Pará. espeC'ificando, ano munlc plos do ínter'or, cujas_ locall- consagrado pela Oonstítuíçâo da Re-l
por ano, a prograrnaçã« ou a rsalí- ~~eB'co~~eri~~ef~nfIUbllcaçoes oft-

I
públlca, qualquer obstáculo introduzido

j:ução dali seus trabalhos in loco? lC a as por aque e ao encaminhamento do requerimento
2.. _ QUaJ.s ali verbas e auxüíoa Depa.rtamento, até ~gOrl\ se encon-\ ao Excclentlsslmo Sr. Presidente da

reeebídos pelo. mencionado Departa- ~:r~ ~ ~~~cfgm~k~aba~donotor Repúbllca para a asslll~tura do D;
mente, exclusivamente pill'a os 1I!l~-1 Sala das SesJ:ea o m e~~1 ~mjn oh ereto de apoEentadnri~ e urrn ccaçao
viços programados ou realludOll no de 1956 . _ Lo Sc e I. . e un o Que $ore direitos adqulrldos .
EBtado do Pará ano paI' ano. eacla-. i TJO as .10, . Chegando ao meu conhecimento que
recendo alnda'o JIlIpendldo 'com o n~~~~\CO~1 reqUerlm~~t~ foiencaml- díversos requerimentos de Iuncionárlcs
pe.saoal 'e com' o material, ano por 1955 e até a:e

j er;: . e outubro de da Central do Brasil e Noroeste do
I.110? ' o e cou sem resposta. Brasil, talvez em mais de uma cente-

. ..~ na .estão retidos na Dívísão de Peso
3.' - Qual o montante da desp•• a Requerimento n. 1,573, soai, torna-se necessárto que tais írre-

TeBlizada, especificamente, na draga- de .1956 . gularldMellcheguem ao. eonheelmen-
gem e retl!icllção dos Ríos Tartalu- to do Sr. Ministro da Viação para
giiB e Mocoóes, qu~lt"&do começaram que S, Ex," determine aos seus au-
esses trabalhos de dragagem e l'etitl- Solicita injormaçõesao Podér xíltares e fiel cumprimento da cons-
cação daquelesRlos q.ue correm na Exec:utivo lIôbre o 1IIotivo da não titulção, encaminhando com urgência
Ilha. de Marajó, espezl!lcando os ser- aplicação aos' funci01lários daEs- os referidos requerimentos.
viços Iniciados e os tel'mtnados, bem trada de Ferro Central do Brasil Estãn são as r?zões do presente pe-
n.ssim· a relação de material adquiri- 'e Noroellte ào Brasil, do art, 191 dido de informarões,
do. se a aquisição G€ delt, na contor- da Constituição eda Lei n,' 1,711, Sala das Se.5$Ó€s, 14 de junho de
midade do Código de Contabllldade de 28 àe outubro de 1952. .1956. _ Frota Aguiar.

, Públlca, mediante a legal.l:oncol'rên- (Do Sr, Frota. Aguiar)
eia públJca?

". I ....; Independentemente dos ser-I . Senhor Prealdente:
Viços l',eferldos no Item .anterior. quaLs Requeiro, na forma Regimental que
os outras serviços 1'Cal1za~os ou .pro- .o Sr. Ministro. da Viação e Obra; PÚ-
g:llmlldos, dentro dOll .um.t~ do Es-lollcas Informe: .
tado do Pllrá, os trechos, beneficiadOS! I-. Qual' a razão da não. apllcação
e as despesllB feitas. especl!ICamen- I aos funcionários da Estrada de Ferro
te, para cada empr~endlmento?. Central do Brasil e Noroeate do Bra-

5.' - Qual o quaUro dp .funCioná- sl1, .do art, 191 da C01llltltulção e da
rios dO mesmo ])ep<1rtamento no Es- Lei n.O 1.711, de 28 de outUbro de
tado d,o Pará, esclai'ecendo a !unç~o lB52, que concede a aposentadoria a Senhor Presidente:
de c~da um, a 8ua .c~tegorln, .li! . lIeU8 pedido à todo funcionário que contar Na forma do ..art. 101, n .• IV, do
venclmentolJ, a data de IIUft admlEsio, 35 anos de· serviço . . Regimento Interno da Câmara dos
a data de sua dl!pcnSR ou admIssão, II -. Uma vez' apresentado ore- Deputad06, requeiro do Departamento I Sollcita informações ao Poli""
o montante da verba gastr•. oom a quel'imenta de aposentadoria dirigido Geral dos Correlns e Telégrafos, atra- E:r.eclttivo 8óbre o motivo do n4ct
l'ubrlca pessolll no perlodo d(Js me- ao Sr, Presidente da Repúbllca já de- vés do Ministério da Vla~lio e Obras cllm.primen.to do disposto no art.
ses de setembro do ano de mil no- vidamente .Informado pelas respectivas PÚbllcas. as info~ma~ões que seguem: 21 dIZ Lei n.o 2.842, de 9 de no.
vecentos e cincoentrL e quatro e em Estradas atestando o tempol> de servi~ ],0 _ qu.als as péssoas, estabeleci- vembro de 1955. -
lC\&ntlco perlodo no ano cor:ente de çoexlgldo pela Lei n,. L 711 quais mentas pa,-t.lculares entidades· prlva- • (
ml! novecentos e olincnenta e cinco, SB()' as providências a serem tQmadas da8 de serviç .. 'lúbUco ou departa- Do SI', Wanderley Júnor
elucidando nome por nome e funçâo pela DIviBão dePel!Soal do Ministério mentos admlnlstratl\'Os do Est,ado, que . l.
por funç~o, local.s das atlvldad'.'!s dos para o encaminhamento do requeri- possuem o prlvlléglo da:ranQuia pos- Exmo. Sr,Presldente.
serventuários. e os trabalh08reaU~a- menta, . . tal? Em que dispositivo I!xpresso dei Requeiro por Intermédio da Mes.
do,~ na aéde de suas at:vldades? lU - Não .havendo dúvidas quanto, dlpiomn legal .funda-se o privilégio da e na forlpa o Regimento que o Exmo.

6." - Em que perl.od.o foi l'eallza- as Informaçoes prestadas pelas Estra-\Isenção de pagamento de tarifa PCS-I'SI" Ministro dli Fazenda Jnfo.l"lDe, com
da a dragagem do põrto de Belém, das ~ual Q tempO necessário para a I tal? ". urgência. o seguinte: , ,
(lual a verba gasta c,'m li nludlda referida DIvlllAo de Pessoal remeter 2.c quais as Pel!soas, estabeleci- Se a Diretoria do Pessoal li to-.-:"
dragagem, se a me~mll fOra pre\'la- a-o Sr. Mlnlstrl> da VlarAo o decreto mentos particulares, entidades priva-! mau as necessárias providências para.
mente programada e orçada p~lo re- a ser. encamlnhlldo ao Sr, Presidente sas 'de serviço público ou' departamen- 11 expedicão dos tltulos dos Assisten
.ferldo Dep~rtamento qual.s os aervl- da ReDúbHca. .' . tos administrativos do Estado, que tes Jurldlcos, cujas funções foram
çOs realizados. lluatrantlo ~ 1 esposta IV. - Se ell:1atem nesta data. na Di- po.suem direito à fran~uia telegráfl- trllIlsformadlUl. em Carl!'05 como deter.
lIóbre essC$ serViços e trabalhos com visão do PeBBOal.ou em qualquer outra ca? Em que disposltJvo lêgal bllst'Ja-se mina o artigo 21 da Lei n,O 2.842; da
BTáfloll! e dlal\'ramas? . dej)Cndênc!a do Ministério, requerl- o privilégio à. Isenç~o. de pagamento 9 de novembro. de 1955 pubUcada Dl) .

'7.' - Qual o material emp"egado mentos de funclonAl'los da Estrada. de de.tarifa telegráfica? Diário Oflelal de 12 do mesmo mês.
e mllQulnárln . tl1lzadu naquela dra- Ferro Central do. Brasll e Noroeste Sala dM Sessões, junho de 1958, ano, pags, 20.9'17: caso oontrl\rlo, es-
gagem. e se tal mat<rial e maquiná- do Brllsll Bollcitando aposentadoria, Oliveira Franco. clarecer o motivo do não cumprJmen-
ria Pt'l'te.neia ( , aludido De P.art.amen-II a!,uardando. encaminhamento. . tn a~ preceIto legal menclonlldO.-.. ·.· ..
to, em ..caso contrâl'fo, sef6ra feito V - Em caso a!lrmatlvo, quantos Req'uerirriento n.• 1.575, Wanderley Jlinior. / "
préVio 'contrato com qua]lluer. firma e as datas da.s respectivas entrada. no . r .
técnlcamente habl1ltRd~ à sua rea-! Ministério .dll Vlarrlio e na Divisão de de 1956 Requerimento "..1.578 •
Uv.açâo e se o contl'sto merpce O In-I pesMal.. '. 5 '
di/l1)ensável regllltrQ no Trlbun~l. de I VI _ Altida em caso a!lrm~tlv<l, Soliclta informÍlções ao Poder ·de 19 6
Contas. Esclarecer. ainda, se aquela I' quais as razões. desta retenção,. Indl- Executivo sóbre 08 motivos que . .
maqulnârlll passou· n perten~er, 1'<'1' c:mdo.as para cada requerimento, e levam rJ Departamento Nacional i Solicita (nforrnat:cle, ao Potft'!P
compra, ao aludido Departflmento. se'.nl) cnSll de de~endênclas de outr·os eg· de Obras contra lIs Secas <D.N'I Executivo s6"re o Inteiro .tear .tio
a mesma ainda se encrmtl'â E'm tra- clareclmentos: II quem foram pedldOB O.C,S.), a atrazar os seus com- Plano elaborado pela Cam."anI14"

··balho8 no .p6rto de BoMm, ou QU!llldo e as respectlvas datas, promissos com os ,gellR jornecedo. Naclon.a.1 de Etflreal1río Rural. 7JCl-
foi dado coma ultimado aquele tra- Sala sa.~ Sess6es, a de, junho de rON, CQ1II grave" !'re/uiz')s nara o I Ta an/iCCll1âo 'da . dotac40 de ·C... ·
Ilalho de drat:ao:em? . 1956. - Frota Agul"" comércio de vários Estados doi 30.000.000,00 consignada 110 /)f'~

8.' - Terminado qUl' tenh!l sido o N de t I l1am.l!nto Vigente 'ao DenartClmen..
aludIdo trabalho de dra'tllr;em, ae o .1ustljicaç60 ar s e. . to Nacfonal dllEducaçdo. •
citado Peollrtamento. pelos seUll ór- li. Lei n,o 1.'711, de 28 de outubro (Do Sr. Ney Maranhão) Do SI', RondOÍl' Pacheóo.:,"-".;
R'iOll técnIcos, aoomnanholl t,ql s-r- de 1II52.(lue Illllt.ltul o reg!me jurldl~ . .. . ." .' ....
Viço e se, ao sell térmlM, emItiu 'Pa- co doa funcionArias civis da Unilo e Senhor Presidente: . ~mO'.. Sr~ Presidente da:Clmafi.:'·<
recer favorAvel ~:. ·<S'>rllsrealll,lda8 e dOI terrltórlOl estabelece em leU ar- Ncs têrmos do Rzgimento. requeiro dosDaputados~ ' .•.. ' ' ..", .::';:-:~~~~;
qual o Int.l'!Iro te6r do 1011 menclona- tip,o 178,. parâ\lrafo lI, que o !unc\o- a V. Ex.' se.ia encaminhado ao Sr'. OS'gnal-árlo dellt.e, na forma.'••,:,..,:
do PAreCer? . nárlo erA ftlKllentado a oedido QUlm· Minlatru daViaçll.o'Obrlll. Públ1~, •mental, rl'quer. a cV, Ix,' ·aejam.,.;,;:?:':

'. .' ·"::"·~:·f{?·;
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créditO especial necessarte, bafxanclo
regulamentação própria. para execu
çii.o da. presente lei.

Art, 4-,0 Esta. lei entrará em vigor
na data. da sua publicação,

Sala elas Sessóe8. 19 de junho ele
~956. - OliveIra li'ranco.

Justificação !I

I - Quando apresentamos projeto
Instituindo "prêmios nacionais de
cultura", pal'a romance, poesia, tea
tro, hJstórJp" cíêncía, ensaío ou critlca,
nossa Intenção era enquadl'ar arun
ção de jornalismo,

II - Não o fizemos pOI' dois motí
vos: 1.") québrnría a estrutura da leI;
2.°) pela dIsposição de ten,po da con
cessão, fupl'ia no espíríto do homem
de jornal. Isto parque acreditamos o
jornalismo como trabalho sôbre falo&
vivos em determinada conjuntura so
cíalcu humana,

!II - Mas era nosso objetivo. numa.
nação onde os .resultados da cultura
intelectual alndll são pl'1mál'iõs, .não
esquecer o trabalho de Imprensa, 
Illstórlcamente ao primeira manifesta
ção Intelectual do homem escritor bra.
tilleiro.

IV ._ Na formação' histórica do
pals, os homens de pensamento, desce
a Colonia até (\ República, reaJiza.rall'l
obr(l de puro jornalismo, Jornal1stas,
tOl'am elltadlstas e pol!tlcos. Estadlll
tll8 e políticos, foram jornalistas.

V - Acreditamos .não l1aver oUtl'I\
nação, onde o tl'llbalho da impl'en.sa.
acompanhasse tão pelt,o a evolução
elos fatos Sociais e politlcos, O jornal,
nu Brasil, constituiu-se em empreza.
de serviço públtco .no debate àóUI
idéias. .

VI - D'um ou d'outro l~,do, ma.
scmpre .f1rmanào opinião, com a vel'
dade ou fora da verdade, acreditamlo
ou não acreditando, a hlatórla nacio
nal através daa lutaa polltlcas, qUAse
tOda ela ê' resultado dllS lutaa jorna
lísticas.

VII - Não houve \)Olftlco que nâo
u.sasse dOI reCUI'B<lS da imprensa. lf.s
tava ela por contingêncl?iS da. evolu
ção social, ligada à própria hlatól'la
viva do Brull. DoU! exemplos são elt
preli8IVoB: oselCemplOli de EvarJsto àa
Veiga e Rui Barbosa.

VIII - Quando, agora, na aua con
tinua evolução, a Imprensa. brll8IJeira
atinge gráu de maturidade com o Pl'O
flsllonllllamo, revelando autêntlcoe, es
critorel no gênero, deve merecer 110
consideração não interessada" doa po
derea públlcoa.
, IX - Fazer jOI'1lallsmo é uma for
ma de literatura. Na reportagem,. po
rmé, que é romance da Vida contldla
na, CJueé poesia também, que é bata
lha de todos os dias. que é relação ele
opInião Intelectual, está. o reflexo dos
momentos humanos da sociedade em
que vivemos. '

X - Na. Impessoalidade doa pre·
mlos, para obras e nâo pal'a homens,
das ativJdades pro!J.sslonais Jornaill
tlcas quemals Impressionam a oplmão
pública, está a reportagem, - /lo re
portagem na suo. expresBlio d08 falOll
reais vividos pelo homem no tempo
da aua vida presente.

Sala rias Sessões, .19 ele junho do
11156. - OlIveira Franco.

Projeto n. 1.490, de 1956
Cria um PórtodeArrecadaccíc

no lnuniclplo de Itaplranga, Es·
tado de Santa Catarina.

(Do SI'. OeLso Branco)

O Cons'resso NaeJonal decl'eta:
Art. 1." Fica criado, na fOl'ma da.

lei, um PÔ.'ltoele Arrecaelaç~o de Ren·,
daa :FederaJa, no. munlcipio de napl.
ranga, Estado. ele Santa Catarina., IiU
bordinado Il. Delegacia Fiscal do Te·
aouro Nacional do Ministério da Fa.
zendaem FlorlanóllOlla,

Art. 2.0 Para ocorrer. lia deapellaa
com a presente lei. no col'l'ente exer1
ciclo, fica aberto um créellto especial
de cr, 100,000,00 (cem mll cruzeu'Ol),
ao MJJ:!istério da FazenCla.

Projeto n. 1.489, de 1956
InstitUí trés prémios 10rnallsti

cos ~acionais de reportagem, dis.
trlbutdos anualmente para con
junto de trabal/iopro/íssíonal. rea
lizado durante o ano em curso
na i'llportânc,la total de Cr$ .. ,:
60l>.OOO,OO.

(do SI', Oliveira Franco)

O congresso Nacional elecreta:
Art. 1,0 Ficam Instltuíd08 prêmios

Jornalis~icos nacionais de reportagem,
que serao dlstrlbuidos anualmente, na
Importância total de Cr$ 6CO.000,00.
para conjunto de trabalho prof1B3lo
nal reallzado durante o ano em ew·5O.

Parágrl'.to único Os prêmios jorna,
listicos naeionala de reportagem, .ago
ra instltuidos por fOrça da pl'esellto::
lei, serão os seguintes:

Um "1,0 Prêmio Jornallstlco Na
cional de Reportagem", na. importân
cia de CrS 300,eOO,oo.

- Um "2,0 Prêmio Jornallstlco Na
cional de Reportagem", na !n1.portân-
cla<de cr$ 200.000,00,' '.

- Um "3,' Prêmio Jornalllltlco Na
cional de Repol'tagem",nalmportân •
cla de cr$ 100.000,00,

Art. 2,0 Aareportagen.s concorren·
tes, que deverão possuir conteúdo so
cial e humano, poderão aer apresenta
das em forma impreasa de lIVl'O ou
relacionadas com Ilprelentaç!o dos
orlginlloll publicado,.

Art .3.0 ,o MinlItério da Educação
• CUltura, determinai" abertura' ela

jovens cro sexo feminino d'l. mesma (,'
dnde, com cUl'~OS de Jardin1 ae íníán
ela, pré-primário, primária e prnpara
tório ao ginasial, frcqacmado:; em
grande número por críaucas pobres.
que os frequentam gratuítar iente. I'C
cebando ainda todo o materlal c~colar
livros dtdátlccs,' unííurmes e ~llJ mui
tos C:180S, até condução também ~ra'

tulta ,

Os cursos de [nrdím de Infância e
primário já Lllcrlnçaram uma' média
normal de 200 e 230nlunos nas ccn
dícões expostas e a construção do pré
dio próprío visa e proporcionará ma
tricula igual para o CUI'So gínaslal.' E
todos êsses cursos são ministrados
abnegadamente pelas Rever:mdissimas
Irmíls'Dominlc:mas ali residentes, que
ainda lecícnam músícn, trabalhos ma
nuais e doméstiecs, abrangendo váríos
per iodos de aulas que tomam tôdas as

.hcras úteis do dia.
O :crédio do Educ:lndârio em adian

tada fase de eonstrucão, abrange uma
área tot<ll de I. 384 metros quadrados,
com ínstalacões completas de água e
esg-óto•. banheiros, copa, cozinha, S:I
nltáríos, com pisos revestidos de la
drllhcs "São caetano" e tacos nos
assoalhos mOl1tancb a execução cJ!)

ol'o,1eto em nada menos de .. ' ..• ".'
CrS 4,697. 840,00 (qulltro milhões seis
centos e noventa. e sete mll e oitocen
tos e quarenta cruze!ros), conforme
contrato feito com afirma "l'.:ngenha
ria e construção de Jacarêzlnho Ltda.,
e respectiva.~ plantall e projeto apro
vado Pela MunlclpaUdade ..

Vê-se 'assim a grandlosldade da
obra que esSlls abnegadas Irmãs' Do
min!canM estio reaUzando ünlcamen
te à custa de esmolas. e a.uxlllos de
l)al'tltulares, sem n!lnhumsocarrlD
alnda doa poderes públioos. mas' de
'!rallde e Incstlmê.vel valor 1>ara a me
lhoria moral e material da já de11Ba
~Ilulaçâo da reglAo sU13l'indo em par
te a enorme demanda de estabelecf.
mentosde ensino que a mesma re
clama, e contribuindo dlret.'l. e eflcien
temente no comba.te ao analfabetismo.

Os fatos expostoa, que traduzem a
rl'Glldade dessa benemérita, e educativa
obra na. zona mais rica do· Paraná,
.justlflca e recomenda que o poder pú
blico federal nela colabore, através-o
auxflio que o projeto con.slgna, numn
.Justa retrll:ulçAo ao multo Que Já tem
feito pelo bem comum,

Sala. das sessões, :lI de Junho de
1956, - Antônio ChalbaTld Blseaia.

Ministério eta Agricultura, li cré
dito especial âc CrS 3,346,OOO,UO
v(ua atender despesas. omitidas
no Orçamento Geral da Unido
ele 19~6.

Projetos apresentados

Projeto n. 1,488, de 1956
Autoriza o Poder El:~cltt:vo a

abrIr pelo Ministério lin EduCll~lill
e Cultura, o crédlt.o espccial ete Cr5
500,000,00 para auxlltJ I:::l :.1dl(l:C1'l
etário Nossa senha"tl do 1~o,141io,
da Comêlto ProcóPto, ParóLlIlÍ.

(Do Sr. Chalbaud Blsca,l) •

O Congrc!so Nacional decreta:
Al'L 1.0 E' o Poder E"ecutiv() au

l·o:-!z;:t:o a abr.r, peto Minlstér~o tia
.JI.grleul.ura, \I c,'~dilo especial. ele
crs 3 3·15 .OCO,OO ltr~s milhões tre
zcntcs e quarenta e scís mil cruzai
'1'0:), para atende; as seguintes des
r.es::\s omítldzs no Ol~çamentoG"l'al

(Ia Unlü'o para 19c3:
. al r,o servtçc de Expallsüo do

Trigo, para dasenvclvímenca da pro
duç:.o, meruante aCÕ:'do, com as Pre
raíturas MUl1iclpLüs de São Luiz
GOllZ:Ign e Irai. Cr$ 1. 000,OQQ,C() (um
l1'lHhã{J de cruzeiros); e

li) no Oepartamento Nacional da
P,,;;;luG6.:> v;g;"tal,p3l'1\ instalação,
))1;:;ssc3uin1ento, complementação e
romento ele· produção, nos Postos
Agropecuários ele CrUZ Al,a, Cr$
5r.O.{'"O,!!D (quinhentos mU cruzeíros::
d~ SJr:lo Antônio da PatrUlha,
CrS 3GO, anO,O,Q rtrezantos mil cruzeí
ros I .;. de Si'.oFranc!.sco ele AsSlS,
CI'$ ZOC. 00000 (trezentos mil Cruz:i
rosI: ele s:i.o Franc;~co de Paula,
Cr$ 300,COO,CO <tl'eZelltos mil cruzel
ros): lle .São J~rónimo, CrS4ô!}.l)OO,OO
(quatrocentos e sessenta mllcruzel
1'05): e de SáoLuiz Gonza~a, Cr$
4S3,COe,OO (quatrocentos e oitenta e
seis mil cruzeiros).

Art. 2," Os cl'êdltos parcIais de
Cjue ~ratam o .art, 1,0 serão automà
ticamente 'registrados pelo Tribunal
de Contas, e dlstl'ibuldos à Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacional do Rio
Grande do eul,

Art. S.". se a aplicação ~fetiVll dos
recursos previstos nesta lei não se
verlIJcar até ° eneerramento do exer
cicio flnanc"h'o de 1956, serão l)Il
mesmoB obrigatórJamente inclu!dOll no
primeiro orçamento fedel'al que se
elaborar.

Art, 4.' Esta lei entrará em vi~or
na data de SUa publicação, revogadas
aI! disposJções em eontl'ál·lo.

ComissãO de Redação, 22 de junho
de 1956. _ Oliveira Franco, presl
den,e. - Abouar Bastos, Relator,
Lopo Coelho. - Artur Auàrá, - Car
doso de Menezes.

SAO LIUAS E VAO A n,~)?R:

Mm AS :5EGtJINTlêS

Redação FilIal do projeto mlme'0 ij5S-a de 195o, qi>e a ••póe ~ói;re
a iSenç(tc 11'ii.>lh'ú,.;a d" companhia
HidrelétriG'lI doSdo FrQlI~l~cO.

Re'}u;~~~o Eiua]: to }Jr(?je/~ri ~1.Ú1ne..
rO'io~'}' (i.c 1:.;:;;) q.;t~ r';';G-:'I. .(~

,;{c.se;·~~·cê-u' ('t,'). l(.:3 .;-;(;C;"l\:·U (),d.;
rc.t» Ué FniHt'.:.CO P':;rL'~i'u v e, cs,
~..:n::d(jr ti:; 'J'i;:;;j'J(),<o F('~:er;..J, do
./J.::1'e, de ped,~,. (t1)~'8er;r17à~)' Ui..

Redação Final do PI'ojeto
N.a53-S, de 1955

Rc.:1;'1o[:o Fina! do Projeto
li. 78B-S. lic 'i9õ5

Redação Final do Projeto
! .' N.1.173-B, de 1956
I RetJIlç40 Fi1lll1tlo .Profeto nll

tRero 1.173-0'1, cU 1858';/1110' Gutori
.. oporler l:~ecutllXl CI dllrif, pelo

o Congresso N41clonal C1~creta.:
Al.'t. 1. 'J ~ l::i.;u~a;J L':"J..Jl.LU,.i'.1.-t fun·

cedida a comp;::,nl1ia.l:(id1'ei~tl'lca u~

ol:;áo ·}o·ra.. c"',"J peio al'Llgo 8, U :la l.é·
crzto-lel 11. 11 ~Sl de a li", O\l~IIiJN CiO
19i5. scm,!i" ,ti; de .te"1J;loJ qlJ."''Il" a ....·
lÜl'eltos, taxas e mal.! trlbu_üs de Jln
plll.ll.-çaO e üUl'll.Jll.e 10 I.J~~lall""
quanto aos Il'ais Impc,s;Oo5leClCl'al.< e
conLada da data em que li CÜlu;la,lhls
al'qU1Vo\l ~e·"5 atoa cun;t",II'VOO ne
.RegJstro do ...omel·cio, f1can'\o !lI'OlT')
gana ncSoba f~l;Und.a pa,',~ por o"tro
pel'iod'O igU:'>l lie mais ..O 'L1~'~, :1010••

• 1," E' tlH\.ltlCla li ,1S~r,~a'J f,stcnQI
da a Companniap"la Lei n ~58 ae 1~,

de oUtUD1'O Je 19iY, l'elel'er-.tEll\lô trl
butOl> ele Impol·tação 5(1)1'2 lui>l'ifican
te.'l e combu.s'Jveis destinados ,~,o tl'ar.;·
pOl'te(l,e materiaiS e equI;la:llellto; 'l~'

cessários as suas instalaçó~s. ()U~ li
construção, conservação II t'Xpl<lI'~,,,i1c

(las mesmas.
• 2.° A isenção do3 trl.butcs de Un

portação -loorange os acllCIO!'.:;'!' Ot;:;Z
tributo e. entl'ea.'l taxas, os ell101u- O Congresso, Naclonalole"eta:
mentos consulares. Art, L" - Fica o, POQer Execatlvo

• S," A isenção do ImpOsto de cansU-auLol'lzaelo a abrir ac :d111stél'!a d~
ao é limitada ao impostlJ U',j valorem Educação e Cultura, um crédito eope
nas compras e geral nas venda'l que clal de Cr$ 500.0'00,00' lqul~l,lelltos f.IU
·efetuar. . . Icruzeiros) pliraauxil1{) a COl!l:tl·UE.ÇO

• 4," A isenção dOimposr.o ele oêlO Id:o prédio ".'o,rio do Ed'lcanta:'\O Nas
benefiCiará. a companh!a em todos' úIl, Sa senhora do Rosário da cidade de
atos em que fôrparte, inclusive tIS CornélioPI'\lcópio,no EstlctO doPa
recebimentos. efetuados a seu crédi- raná.
1iO por terceiros. Art. 2.' - Esta lei en-"lll'ã em vl-

Art. 2,' ESta lei entrará em vigor gol' na dar,d de SUa pUl:l';ca~:i.o,revo,

na data de sua publicação, r~\'osadas gadas as disposiÇões em e'1ntl'l1j·IO.
'ai disposições em contrál'!:).' . Saladas Sea8Ões, em 21 llejunho de

Comlssão de Redação, ~m 12 :'e !u- 1956- Cltalbllud Blsoo:a.
Dho :de 1956 - Oliveira Frallc ,. Presi- Justl/lcação
àente.- Abguar Bastos, Relatol' --
Artur Audrá - Lopo coelho - Cardo- O Educandário NOli8a Senhora do
••0 .~.Mene"s. Ro~ârio da cidade de C01'ü,:\itl Pl'oc6

pio, ~tado do Paraná, é Wll aSI,fu.ele
cimento de educaçll.o que não SO'llen
te honra .a próspera rld~,tle rderlda,
uma das malspopulosll8 da z.ma ea·
feelra do r-stado, como tam1v.ir.l se 1;;
comenda pelas suas alMll' flllalldlldea
educatlvll4. morallzadoru, minis
tranela enl!no e eelucaçf,o a lJ1etlOre4 e

o 'corlg:tes:-:;o N:lcion.t1 c...·~~:cta '.
Al't. 1.U J:.;' l'~.:;\~.l"",a a P' c,SC,,'.,·~eJ em

que incorreu o ci;r:lto "" l""·:'llC:.sCO
veras, s.?l·v~d~l· do '..L··.:':..i.·'.I~úr.lJ_ F~cl~l.·al QU
P...c~~e, 'o.e pe;;'ll' u..;:J::)en~;:..orl.::l.~'" .

;~l·t. 2. 0 :b;sla 121 tll:~'[,l~au~ VJg'v.
lla,,';'1.&1 cl~, .sua pubüe~'i:l':J ~'ev,(Jgaaa::i

u.s ':.l.i.sp'J~lt;OC3 tnl cantr:irlo
Comis.sa~ JeH/-":õ'a;:.;,'J 1::1.'11 22 ,de ju

nho de 1956 - Oliveira ~'(((;1CO, ~reô;·

dente-' /J1C:" l"o;,;cs, Be""'''r - 11;
tltr Audrá - Lepo, Coetll')·- Clli'C/l'SO

ue. 1.1eneses,

citadas ao ElIilUO, Sr. Ministro da
E:iu~..:~ .... ~) e \Jult'ur~lp ~ll~"U~'Hl;1.\Ó:·S JÓ~

1J:'~ o. l:~i.:;l·O L~Õl' L;) Pluno elabOl':ldn
p:;a' C,m\lJ~llila ""e..onul de g((u"~I
çüo RUl':il. p:aa l1}l!LCJI,"'O d;, dol,\
ç~o t~e c.s ~J.'~Oj.D~J:).(jO cc:~;~qgL~;l~I;l

no u.l.y,:1JEi1:.D v:~~'n:.e an D:"'::';:1r~',l~

n::~n:.) N"cior,~l de Eduea,ão (verba
1-S-13-3 I ,

P2de L~:n't'i1üeI1L:1.

E:lln. (1.:;', 3e.~::::õ::. 12 de junho dl~

lVl;li. - ROll(;cll raciicco.
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O 8R, PRESIDENTE: ber que se tOssem, vltorloool os nltaristll nu.stre, mestre emérito, tn.
l

Dou a palavra ao Sr. Ernesto 50.. nossos pOntos ele vJlita, não eS,~lolrla zegrsnte de uma equipe de combate i\o.
bóia- .por ceMsão do 51'. Leã<l ssm- nêles atuando com 'mais entusías- terrível moléstia que é a maíaría, con-
paio. - mo e dedicação: o plano de trn- seguiu com a barragem da temível

halho, as finalidades e a tllosoflll tNlUsmlswr - Q anojelis gfJItnbiae
O SR, ERNt:STO SABOIA:' do Instituto ,tal como apresenta- no Vale do Rio Jaguarlbe, .do meu
(Para uma comunicaçõo) - Senhor da por mim, discutida e aceita Estado, Q Ceará,cérca de quinze a.no»

Presidente, leio no DiárIO de No~icias pelo diretor-geral, foram por nos umeaprestar enorme serviço à. sega-
de hoje: "Dignidade e majestade da examinadas em Belo :HQl'lzome, e rança vdo C<lntinente americano. A
função pública são coísas de bau ve- constituem unia avenida bem de- penetração do gu-mbi,"e nos vales dos
lho, com narraítna", titulo que encrma mcrcadu para o ruturo da orga- rtos <la BaCIa Atr..;lzónica importarIa.
comentáríos sõbre ti. substituição, ,no nízaçãc. nu. propagação, em volume íne.ittmá-
cargo de Diretor do Instituto NaclO- DoiS grandes centros de pesqul- vel da malária nas Américas. Central
nsl de Endemia.'> Rurais, do sanítaris-, saap!icada já se encon,l'alj,l ruu- e do Norte, Depois de tão notável c0-
ta Manucl José Fcrrelm pelo Senhol' cícnundo com instalações adequa- menrnento, do qual participou de
Amilcar Viana ,MonteLro. das e pessoal técnico de alto [li- maneira decisiva, o nome do Profe;;wr

Eis. na integ;ra, a noticia do Jor:1ll1: vel, em regiões estrategrcamente Manuel José Ferreira, 'nos 'três ÚHl~
escolhidas no cencro (Belo Huri- mos lustros, brílhou merecidamente

"O sanitarista. Manuel JOIlé zonte. e no norte (RecifeJ. A rio estrangeiro, em opor,unidades,.
Perreira transmitiu ontem, a ou- completar o esquema. dois outrcs I<ltêem que presídíu congressos inter-
tro Ilunttar.sta, Sr. Amllcar Via- cens-os deverão ser crícdos, um I nacionais de saúde nas Américas e
na .Monteiro. o cargo de direto,' no extremo :Nor,e (Belém) e outro .na EW'op..
Q(\ Instituto Nacional de Ende- no sul IPÔ1',O Alegre ou cunu- I s», Pl'esicente. não tenho qualquer'
mias Rurais, Ambos foram sur- ba) para cs trabalhOli de aspecto razão para fazer reparos ao certa-
,preendillos em Minas, onde se predomtnance nas respectivas I'C- mente ,UUSEre ctentístas ontem mve,>·
encontravam a sel'VlçO ào llllititu- gíões , A rormação ele base c o tido no cargo de Diretor do Instituto
to: o prímeíro com a noticia ra- treínamento de (IlCswal, prínct- N.aclonal de Endemias e espero que
<ilolónica de sua demio.aã.oe o 'plllmente para enrrentar os novos S. S.' faça pelo Brasil tanto quanto
segundo comum telegrama em encargos que íncumõern ao O~· têz o ProrE'3S0r Manuel Jose F<:1'1'e.l'a,

, que o 51'. Juscelino Ku.bltsch~lI:. p:ll'~men,o. constituem UU1:l (MIlito beITI,) ...
pe.ssoalmente,. Ihecomun.tava ha- runçâo ele 1mpartiíncia fá.ci: de 8ft HU"BERTO GOBBI'
ver. sido nomeado para o pôsto ate aquilata1'. O,, JR, ..._

all ocupado pelo seu amigo, ~:o O esabeleeímente de llgações lLê li segurllte ct>1llll1l!cCl<;Clcll
discurso de tl'l1oIlSmJl!sâo, o tlr'J- com pesaoas e in.s'huiçÔe.ll que 'nu senhor Pre~ldente e &llho:e.s Depu-
tessor Manuel José Fen'eil'a .;0- munao liltell'o se dedlcam ao e.- tadoJ.
mentou o fato, admitindo tratar- tUc!odos prcblemas cuja ~IUçã~ Scmpreacompanb1.ndo o .d9fn!ol.
.se de um fenôineno do nOSSOt.eln- incumbe ao Departamento NIIo- vlmenro da trlticultura naclunal,' ve..
po: o Mabastaraamento que mITane c:onal àeEndemla.s Rurais aão nho notando Que os pedidas de fi-
a função públlca COllWl vll'\lll ele talvez um.), das mais .tmpor;,:'nEes, nanciamento dQ8 :l.il'lcultores para o
raptda. propasanda", A po6lÇllO de e urJentes tarefas li serem ence- Banco do Brasil eJtão, ,sendo .aten-
um minis:ro de ESUldo,cIe um tadlll. didos com grande 'moroildade. ,
atretor, de um chefe' de servlç" la bamlnamos 'em detalhCJl que _o Inicialmente, d~jo' friear aOS M-
não se reveate de nenhum" o,g- .momen:o nâo compor.a aprolun- ores colegas qUe as a:;rlcllltoreli en·
nidade: "t1lpidlide d~ "lti>O~. dar, os plancsClo trabalho eUl caminharam 04 seus pedidos de em-
majestllcle daafunçôés. "tudo ~xecUt;io e aqueles derell.l,zaçau préstlmosill agên.::ias do BancCl<ltt
1aso.já vai guardado em OiIU com mais remota, moas que em nossa Brasil, pa:a aerem estuda!1os e aten.
naftalina". palestra de dois dia., com o con- dldos no devido tempo, a fim de n-

"O SEU DIA CHEGAilA" lunto de técn:cosdocentro de ceDerem o 'numerário, ~'ara Imediotll.
IJA esperanscll' - disse :lJ' reU J:>esqulsllS doe Belo H~r1Zon,e, .flca- mente ser, aplicado na' aqulalçâ.. Q&

dlscurao o Sr, Manuel Jose Pel'-ram allequadamente relaclonalõo~. máqUinas, de sementes, ..duboa, mã~
re1ra .~ contidll· no·s.logilu" (l<l Ao saber pc.., ela,caplt:>! mine~- de obra para o preparo da telTa, COIU·
loteria: "0 seu dlache~ará", se ra, onde me encontrava 0& senlço pns de sementes etc., \) o Que V.l"lll
transforma, no risco melancólico elo C-ep:ll'tll'mentCl. da m1pha el(\l- acontecendo é _que mui~ "pedld-tla
de uma surpl'êsa que a. qU:llquer llel'ação,nio fllluel apenas estar- ainda não f·oram at~nIIidos. I!: de se
momento, pode atingir 11 q'lalque r l'ecieio com a de.lelegl\Ilcla do \t;;s- supor Que, devido li, lIemcra p3.r'" o
um de mlll1ell'a impl'evlBta e Im- to para c-om1g,); dve a ní:lda vi,ão escoamento da Iláf:;,1, algUl;.> empl'és-
prevl~1vel. "lIO Impér,o ele um sistema em :jUE tim.os concedidos no ano passado .nâo'
~ por 15/10 e porque. voee, 11l~U Oci h<llnens, os vll!OI'es, Illi tr:tdlo tenham sido liqUidados. NelIte ca!lO

caro· Amllcl,lr, sabe dls:;o -'ol0\li çõ~,os prindplos de ética. tud.o Cl a5Sunto preci~a 3<:1' estUiado e re-:
que o acaso quiS fazê-lo uma. t6;- ((e4tl1oron<:u . cem o elttl'l!oqueci- solvido com .t6da a br~';ld"de, por.
tem unha pel'le1ta e complet~ ,aos mento de todo.s e o. benefICIO d.c I' que a é):.QCa para c. planeio cio trl-
acontecllnent(:s- é que eu me ' n1nguem! . go expira nos Pl'ime.l"1s lIias do mês
colo~ na dupla posição lIe aplau- I!: tempo de pôr um paradeirO! de jUlho p:óx1mo vindoure,
110 no !lto lntellgente e 111Í!I'eceà01' a 15so, , . ' Apesar co acúma,o de serviço nl)
àe 1rrestrito elogio que I'epre>;em.. , . As :els trab:l.llilstas por motlvO ,BanCt) .do, Bras!!, devido aos .tnuWli
a sua nomeação pau o :oa,'!!O de 1m...a..ncelro, eSt,abelecem o .ansoIpedidos .. de fln.an.::i:l.Ulento; tol'lla-se
diretor do In.stltuto Nacion'.u lie prev.o, p~ra lIispensa. n~cessârlo seja "concedida uma ·prlo.
'EndemIas Rurais. eac' meslnú , O dll'eJto aum avi:o qualq'.1er rldade, para que "corro do 'mex:,or
tempo de cl;tica, a' malll veemen- não podetal:.~r, lU) Pla~ m~r:.ll pl'aza sejam' solu~lonadcs todosoa
te que me' seja possível. quanto aG.s ll.ue. exeu,em ca.rso publlco d~ Ipedi.dos de f.inanCiamen:o para. p.la,0.•
á forma com qUe ela foi feita, COIWanç~, ;lo de tl·lgo. - ,

Todos sabem' e duvido que ai- .. ,~lto este re~aro. meu Cll~O, Que:-o, sr ... Presidente, Informar Roa
iUém Ignore a minha pOSIÇil.O Am~lcar: ellCUSalll d;zer ° quaU~J1trlt!C~ll~(lres ,qul?!i1,trante ns dll'e.r-'
tramal; decidida e cllll'a no seno ê smcelQ (/ meu d~elo no eXhO ,sas V:.sltas que f.lZ a'1 Di'!~tor da Car-
tido contrário à crjaçã~ do De- de IlU~ adIJlinlS,tl·açao. teíra de Crédito (\ 'Jl'icolae Indus-'
partamemo Nacional de Endemias Vece reune a,em das qualldades t1'Ial - tI'. EOl!Z!1 N:'ns e a,) Geren-
RW'ais, <lU melhor dlzer.do, J:i de hOlpem ~ IJr;o.llsô'O~lal de el}e~ te da lUeIllUa. Cart,~:rEl _. Dr', Jar-
amputação mortal 'jntllnglc'l ao, grande PCS"~bll.c.'lde de mom.n, dllU, smlll'c encontrei' o melhol oco-
Depal·ta.mcn:o'Naclonal de Saúc.e. to.. que cer.ame!1.e aprovelta,';lllh!mento, Aliãs na últlmavisltal\.<.l&

Quando o fato .fOI Consumado pa'ra dar; elO 1nst::uto aestru;u:a fiz, esta sema.tlll., ftli:tcomoanMdC)
com .a deu·o'a do prlncipi,o p~IO e ? func.ollatr.('~o de q~~ PO!l;~';1. ,do Dlret,or doser;'i9o de' Expansào
qual nos ba,tem05 alguns ,: c~nc~r- re.ultar b.~nefjc.os in~alculã\ ~.s do T!'igo - DI'. JO:'l'luim .Musa. Por
d 'Ad It' '5" para o, pal.:i. , es·~· "'s mui' ; to. • .1 . 'Rvam qt:aoSe "" os os .san ~r••3:> Aos meus amigOS e al.lldl1ares' eu • '~. ....: ..o.n" es_~.'.~ nas?-
bras!lell'05, fiz o que cabia a. um ~ não digo adeu. nem 'muhoobrl- ,u~u,o dus PêQidos

a
d~ enlPt~~timos. fl_, •

hClnem de mentalidade de estado go)áe. po!s cem éle,s oon'in'1at'" Z;~os juntnm~~~~ um ~!lê,O à Dlre-
mal,or e de bom ('Spü'lto e51.0r t:vo: atê flndal'meu ,ten,po. em Qual- ~ l:~ ch C~rt.l.a. ~ ql.:~l dep"a!s Qe
Dar tUdo.pela cauSllsempreae.- quer setw' desta. casa. que tE'nl '. lmr ncssa, e:cp~slç:l(l, P!",Illct,U~.
ma dos pc'ntos de vLsta pCSSO:l15, mudallo -de nome multas vêz,~~, n;nr todo.o Inteléss'?M, .á!>!d'l aten-

Convld·ldoa dirigir o Instituto mas que será, semprc o redu:o dos dunento a todos os sol;cltame.s I:JlI1
Nnc:onal de' Endem!as RuraiS, que crêm. e ,lu:am pelo pl'ogl'eSõ.o proce~cs em ca,rtelr'l,
apreciei " gesto e disso dei púbU- I S .d Pú II B'l ,. ' ,
co reconhêclmen~o na prlnlê;,t'a I da ':lU e b ca, no l·aSl. SI' ,Presldente, n"vamente!;\~,v~'
reunião Informal em éasa do 01'., Sr. l'>resíllente, CC,lUO dellutcdo cn- emente apêlo para .qu~a .altll dlre-\,
Plnotti, juntamente com 05 de- 1110 nOl'del:tlno, como brasileü'o e COll:O çã'o dCl B:l.nco do 6rdsll nM prol:;n-,
mais. noves diretores. Drs; Luis sul-americano. venhoexpr~sar a e~:tl !':ue \XI: mala tem!JO "5 estud<ls de. con~;
Lessa 'e carlos Mar.ln;; quand(l Cu~a o meu õentimeiuo !le I~úmn )lel,() c:!SSão de, empt:éstlmcs,.,-a fim de ~vl.. '"
reafirmei me~ Pl'opósItos de. coo- afastamento. que acaba de fazer ° tar que se eB'lotem os esfClrf;Oa(lUe
peração <lpascr (10 fraca.;:so de Govêrno Ftder~l. elo Prores~or Mil' temo.s eleSllendido" co.mmuito.'L trt~,
meuaeSfOi'çOli para lmpedlr li. nUl.'l José Fel'l'elra do cargo deD;re,tor Ucultol'~ antell dC3anlnlaà':Il",:fellls'Q1~'
consull1açlio do êrl'O, do Instttu,o de ~demius Rurais, 6r· flculdades'l1\W tiveram 'nOl'~OlImel\tG:

, " Atii'cí-me ,lellol e devotl1l1amente são recentemetne cl'lolda em lugar do de liuaa CQlhejtu. agora, teJiZmp.nt~.>
·ao tràbalho.e Deus e:a mlnbaextin:o Sei viço NacloDlllàll ,Malária, com esta, ba·reil'll it.: ven~ldl!,,'.~!a.';'

OlIDIiClênda m~ bMll\.ln•. pIlI·l\,. O profeS8Ó~ Manuel Jo56Perretra, Silo- pI'OVidênci84tomaclalDeiOD~Q~;~;;

:' Sábado 23r__ .,;;,,; .-l ;"O;'O' _, _

I
: AI't, 3.' Esta leI entl'ará em vlgClr
:ri", data de SUl publlcaçíio l'evogada~
as dltlposiçóes' em contránc,

Sitia das seBSões, 22 de junho de
1958., ~ 'Celso Branco.

Justificação,
o próspero munícípío de ltaplran

ga. ccnrorme os elementos anexos, tem
ele colltribuintes e. valor de contribu>
ções que JWltiflcaln a '1fledida plel'
tenda. ,,'.

ltaplranga 'se 'locallza no extremo
E>cste de :;janta Clltarina e reune um
punnaco de brasl1elros dedicados, no
trabalho honrado, à. grandeza daPa-
tl'ia, - ,

O comércío de madeiras, através do
Rio tJruguay, pela sua ímportàncía e
vlJ.1or eXige a criação dêsse Posto;

O projeto collma êste alto objetivo.
i' Cels" Brrlnco.

'o SR, PRESIDENTE:
. :&>ta linda a leltw'a do expediente.

Dou a palaV1'ilo ao primeiro crador
Úloi\:rlto, lJeputaelo ,Al'mandoF<l.lcâo,

O SR. VASCONCELOS COarA:
SI', Presidente,o' nobre DeputadO

4\l'm:.lndoFalcâo cedeu-me a vez.

O SR, PRESfDElfTE:
Neste caso, dou a' pEllavra a Vossa

Ex:celêncla. '

O SR.VASCOKCELOS COSTA':
(para ~1111l comullíc~ao) l/Sem re'

'vi,ao eto orQ,!WT) -. Sl', f'Ie6ldente,
tlpre~entel. há át.1s, nesta casa, pl'O
Jcr.o de lei dllljleondO s{)bre a cOflllLrU
Çi4 ele. uma pélJlte, n~ Represa cios
l'erxo..cs•.que IlIitá aendCl executacla no
E.'stacio lie Minas ~rllts, na reguÍoo
iludoeoite, limite dó' 'Ea:lld~ cie' dáo
:Paulo. . ..,

'l'rata-se de obra. da mais altalln
pol·tllnci.... porque liga, prÍ'tlclImente,'
I1Ullll grande. e pocleICo\llIl rei'óes ecO-'
nômlcas não lIó elo ~ Estado de' 6,"0
Pllulo, como do E/itaelo Qe.Minas ~.
ral" :

, " O Sr. Fo,w:ca e Silva - Conheço
âeperto o ll.,.;;unto, Aconatrução (la.
rete~lda ponfAl· e deÇlJ1'ren.e((1lo ,granue
represa ele PeIxotos,. que sepal'a ,11.-

- rIos muntciplos mlnelroli. A ponte dos
Peixotos existe hli 115 anos. TI'i1;lO a
V. .Ex.", Sr. DePutado V~conce!(js
Costa, li e1ipel1ll1lça daquela regJâo,no
IlCntit10 àe que a Companhia pau,u,ta
de l"oJ:ça e LUz,oi Governo do Estado
(le Minas' Gerais e o oepar~memo

ele Estl'(\d~s de Rodagem se com1>a
eleçam dal'egião Inundada, pela 'Usina
,Hldroeletrica daquela. emprêsa seml-
estrangeu'll; " .
- O SR. VASCONCELOS COST,\ -
Multo obrigado, '

E:;.ou L'erLO de que a. Comissâo de
'Transportes e tambem a lIe Flnançlll:i

darão Pilrecer favorável àpl'O;Josl
ção, levando em conta sua alta fi
nEllidade, IMuito bem.)

O SR. JONAS BAIIIEN5E:
(Para uma comunicação) (Sem re

!llsão .clooradorl ~ 61', Presidente,
esto1.Í l'ecebendo' de Angra dos Reis
i.cúmeros telegramas lias classes CC'I
wvadOl'as de 61'gãos slndic'lis e doe
vál'k'.,:> f:unUias daquele MUlllCiplO,
atl'avés dos' quais me sno íonnulados
apel~ lia' sentido de que inter~eda

funto ao SI'• Presidente (\0, Repúl:wca
e. ao Sr. Ministro :da Marinha, par<!
que .seja reconsiderado o ato de dlg-
pells.a d. e. c~.r.cage" 49.. marlnheU.()s..•. jclllsse C, do Colell~o' Naval;, naquela
cidade.. ' ,, ,

EfetiVamente. Sr" Presidente não é,
po,:>sivelque numa ép~ac<:mo I:SWO
GOvérno, tome medidasde'eetJrlOmlol
dellta natüreza, ,levando~l\, mlsé::a· e a '
fome aos larell de:-brasllelroli liuoúl
des. como, aC\Uêlcs que sel'vem à l\fa
rlnha nacional.

Encampa. assim, o,a.pêlo da PQPu
l:lçiio angrense, esperando ,quea~uelas

altas autoridades reconduzam aquêlcli
brasllelrosaOli, postos que oC1lpavam
obtendo seu .sustent(l e o de :Ul's fa-

. nllllis. (Multol/em,.
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"PRARAHY NAO QuEa·
FALAR

"'Não confirma nem deSmen.te 4
",.l.sOOOO8 oficiata àa policia.
,Militar- Agastada com os ,or-
1U1liatas ,'. o

Pl'ocurado, ontem, pela l'epor
tagem de. O Jor1UJ.l, o' coronel
'Ora.ral1y Magalhãfl6· recUlDu-se,
a prestar qua.lquer, esclal'eclmen
ta l!Ôbre 11 notícia que dava te
rnl aSllinado o memorial de rea
lJilltação da corporaçllo,

Sóbre o fato, dlslle-noB, apenas, o
comandante da ,Policia ·:Ml1ltar
que dentro de 2 dla5 àeelcllrá

BÓbre o 'fato disse-nos.' apenas,
o comandante ela Policia ,Mllltar
que dentl'o de dias d'~cldirá. sóbrl,
a prisão ou não dêsses oficiais,

A afirmação levou a, repórter
Indagar ao coronel' UrÍU'ahy lle,
então, se poderIa dizer não· rer
havido. por enquanto" qualquer,
prisão, ,. . ',',

A l'e5posta veio com manífelSta.
má·vontade:

- "Não trato mais de llSSUn
to internoCia Policia Militar com
a lmJ)l'ensa, Diga o que ,qUiSer, .
pois isso não me Importa".

E insistiu;
- "Não trocal'el idéill5 mais

com a lmpl'elllla, que tenta ridi
cularizar-me' ,

Segunéo mais t8rde fomos In
formados, o agastamento do· co
!'onel Urw'ahy, com' os jornals,
prende·se à. dIvulgação ela nu
tlcia de Que o comandante da
Policia MJlltal' não terli acesse
ao s'eneralato" .

Sr. pfesldénteco11fol'm~ lÍe
ver ifica. o Coronel' Ururahy Ma...

galhães disse que dentro de dbls
dlo5 irll1 resolver, s6bre a con
venfênC'ia ou não da pl'Jlino dos
43 oficlals, Como, se h'ata de
iuformaçíio ele jOl'llal In:luspeito,

quero, para. que a Casa e o Pala
conhe~nm como se \'e1i1 dellen
,,01ve11do' estncéfebre poUtlcall

restrições mel" ais", diyulgar o
boletim assinacto pekl Coronel
Urul'llhy Mftl!alMes, desde nn"
teomtem. e CUjos térm05 passa a
ler: " ' .
"C~l'!Il,dJI'121da. J\.lmpl'en~a.

l"unlça'~ de oficlnis,

Dese,lamos. delxar consignado, nos.~o
agradecimento ao Dl', Arllújo Caval
canti, .l5<!eretâria Ot!ral da A.ssod;tçâo
Brasileira de MUlliclpios, ao Dl'.
Cleanto Leite, atual cp.c!e elo oabine
te do MInistro da Vi~'ção c obn\5Poj
bllcas, ao Dl', Oscar Vlwrino MoreirH,
Técnico de Adnimístração do D....SP•
pela cooperaçâo que nos empr'estll.ram.
durante o estudo e-obtenções de dados
necessários à elaboração deste proje
to"

Eis, Sr, Presidente, nossa contríbul
çâo as municipalismo e nosso, conour
lia a tão palpltantoa pl'oblema, UI1!LltG
bem),

O S~, PRESIDENTE:
tado l'ilário Marltns. por cessão da
n - 'T'el1l a palavra o nobre De):u
nobre' Deputado Raimundo Padilha.

O SR, MARIO MARTINS:
(Para. uma. commlica'çáO, sem revi

5Cto do' OrMOI'), - sr. Presidente, o
Dlál'io do Congl'csso Nacional, edi
ção da elia 15, dêste mês, publlci). I)

eliscurSI> \ll'(lferldiJ pelo nobre Dcp,u-
, tado Arruda Câmara, em solldnl'le·,

dade aos oficiais da Policia Mllit~.r
Cjue ' teriam' aSllínado ,um m~nirestD
defendendo aquela cOl'poraça~, ,em
face dOe certos comentál'los de lm
pl'ensa, e, ao mesmo tempo, res ta-.
belecendo, e111 'pane, a verdade no
tocante a ; \ ~umas oca1'1'ênciaS que
en volvem ao re"rerlda COtPOl'aç~O, .

O Jornal de ho~e a propósito do
assunto e da notiCia div\llgada n~sta
Capital de qUe teriam sido prellos
'43 ofleiais ,da. pollcia. Milltar,pu-
bUca a seguinte ·IIIJta.:

Seniço de Expansáll do TrIgo, nio PóU'ágllàfo único - A q?ot:'\ a qU~ ~,e dlsllonlbllídadcs cambiais orcamentà
poclemos dcíxú-Ios sem os meios mo- refere o presente al'tlgo 11110 poderá, rias, destinada obrigatoriamente: as
net[\l'los suficientes, na época em Que sob qualquer pl'etext~, ser desviada Importações de máqúínas e equipa
mais necessitam dg auxl!iJ governa- para outros nns, destínando-se exclu.- menta" para construções rcdoviáries,
mental pois (l-te é o prcblemn que sívamente aos MUI1lc!PIOS. que, para ° instaLações elétricas e rcmento agro
cabe 'a~ Govl!l'l;O, P'l:a podermos ter fim previsto, no art. §.", encaminharem pecuáno de parte dos mais diversos
nosso alimento-base, .que 6 o pão, MS-, seus pedidos ,a,o orgllo competente do Mt}niCIplos do pais, Isso 1ll11)~r~ara, n:
sos pRtl'ic,iOS jli dcmonstr,'ualll que IBanco do BTolSIl: ' pratica, num montante dc dívísas su

.' '1 "d t'~, an A.rt, 5," O Pocler EXecutiVO manterá perlor u, US$ 3Q ,Q<JO,OOO urlntu nu-
tudo c possive se ooter a c',:~:: qur a-atualizados OS reg!stroCs das nece~si'I'lhões de dolares r, como tem o~ol'rldo

,do c_onta~os c~n: a co~al)(>!,\,ao ti s dades de rmportaçces dos MunlclplOS, com a Petroorás, cuja lcgíslaçâo ll~~
aut~.idad.s gO\Cll1alllel~.:l~. 'o "_ tendo em vista a distribuiçãO das quo- I assegura uma percentagem de 3% li
,Ela o que unha <l, 11.Z.I, S., P.e tas que1l1es couber. S%, ,

sidente. (MlLltO bem'., Art. 6," ~'ica enquadrado entre as Só então poderão as Comunas bra-
a SR, PRESIDENTE: operaçôea do Banco Nacional de D'2- sneiras paruclpar de uma nova rente
Dolt 11 p3]ana ao nubre Dellulado 5cnvoÍvanant<) Econômico ,B,N, D,E,), de recurso Que 111eS tem sido negado.

:M:l~COS Parente. - lei n:' 1. 628 ele 20 de [unho de 1952[ Só desta rcrma poderão pla111llcar a
_ o financiamento às pj'~feituras ~u- aquisiçilO elos equipamentos de ,qu~ ca~

O SR, IVAN BICIiARA: nícípats das operaroes a que se rerere retem permanentemente, c, por preços
Sr, P .esídente, o Depuhdo Marcos esta Lei. . e em condições Que lhes facultam as

Parente cedeu-me a palavra, PUl'àgrrifo único - Os contratos, de imucrtaçõs- .,,', i ',-I financiamento a que se refere o .artlgo I I:'ara l1laiorg'urantia dos MUlllc pies,
O SR PRESIDENTE: antel'~o!', poderão ter cvn,o garantias lêsses rec~rsos, fic_arao Vil1CUllldo.s,,~o,
Dou a pnlnvra ao nobre Deputado sUbSJaiarl~s, a~. quotas a que as Pre-I objetivos CU\ Iel, nao pOdel)1~ oI!' OIB~QS

Ivan Bicl1arl1. por C255:10 do nobre I tetturas tem alrclt·o no Fundo Rodo-I encanegados da pllllll1lcaç<w e d:scl-
Deputado Marços Pa:'ente. viário Nacional" FUndo Federal de 1 plína ela dlstribuiçfio das dLSPollloll1-

" Eletrificaçao. na quota. municípal da Idades camciaís, empregá.-los para ou-
?pa~~' J~~Nc;;~~~~~::d~1 _ Se- 1111PÔStO de renda, nos mlpll,sto~ ,e ta' tros fins, eVitapdo-se as pOSSlYelS ais-

Kn~, ou °nos Fundos espeCiaiS cXlSten·; sipaçôes de dIvISas, , ,
%lher presidente, qu~;'o dl\'ulgour, par tes, nos :'espectlv·~S Elitndos, I . UI _ Alem do acess.o efetlvo das
intel'médio desta tnl;U:1A, trê's aue- Art, 7," Para a perleita execução, municipalidades ,MS orçamentcs cam
lo~ que me fo.'am diri~id')s 11Í'la CC\· da presente Lei o PadCl' Executivo ex-I biais, t/Çndo em vloSta o vulto de .suas
DIara Muncipal de Joã~ 'Pessoa, O pedirá ° seul'eguIamento dentra ele necessidadcs, atenclendo ~o impel'atl
lll'imeiro é no senad" de quc .sejam 80 dIas, .' . vo de se llles estelldel' o lmauch~men
estendidos os beneficios da. if'i 2332 Art, 8,0 Revogadas as dllSposlçoes to de instituições .que operam mter
a tad,os os trabalh:lc!m'cs autõnOl11CS em contrlÍrio, esta Lei entral'á em vi- naciollaIment1o, o' projeto Inciui o fi
do BrllsiJ O segun10 é pl<rfl que os ·Bor na data de sua publicação, nanclamento a'cs Municipios ,dentre as
1'epl'esentnntes p01'uibqnC5 se pl'o:1un- Sal,,: tias Ses;sões, em 22 de junhi tinalidadea ~o Banco Nacional de D~'
ciem ri reapelto do aUln~l1to do pes- de 1906 - Ullmo M~c1La~CI - Fer- senvolvimento Econômico - Lei. nu
Mal do" pos-os de ?,'cuár:a lul0 con- n~lldú ferran - DanIel D'IPP, ~ SyZ- mero 1.626 àe 20 de junho de lOJ2,
templados com O· (Iltim~ !1lltnento de IviO ,sU1L301L - Croucy de OI!1)elLrel, . Tl'ata-,E', portanto, de outm COIl,-
"el,1cimentos ,do f;;nciol1olismo fe- ' quista munlcipnlilita que. pOl', si ,so,
deraL .0 terceiro1!z ""Í,;re a 11m rr~ JUS,tilicativeI jWltifical'ia um pl'ovlmento leals~atlVO,
.,[\ que já tellho· a \),i"dadlJ llesta t :i- ,. , No cas',) do proj...to, a. participaçao dos
bunu, qual o da pa',·amel1to da~Sl1b- I _ toste projeto repl'esenta uma Municípics 110 ílnllnclamento a. lougo
vencÓ"...s RS Escolas SU'1fl'im'cs daPa- real ~on·,l'.pu;ç"() ao Opol',uno e .Jnte-prazo,noo moldes do ,B,N,D,E" com
rn!ba, Renovo o· :I'lêlo, pQrqu~ 11ão ressan,e momucnto municipallsta do I pleta os rCCU1'S05 reals de que diSpo·
lSe jt1stlflca e,~sa ec·momia' ('ontra oa I pais, 'J.'el'e cri;em nllli con~tllntes c rão pal'a ;mpoartal'e~ l1ll maquinas e
cnltura, conh. anocicll1de naralba_I'relteraCla5 'SOliC,l!ações· de Prelelturas ,equipf.,mentCs l1ec~lI.l'iOS ao seu d~
na, Ase~ca!R,5 e~tãn realmente ~.tl'a- e Cárnal'as ae y,ereadol'eB, de toda o ~envclvlmento. lndl~pens~velS ao to;
veSli:tI1dll uma s~t11ge:l0 de eS...ema!l.ccantodotern.o:.tol1aclonal. na sell- talecimento cl.a débil estlutura econo
Il'l':widade e, se não' f51' ésse a;l:fÚo i t1do ele ~e Jn$,l,~ll' um p!'ocesso pua mica do llltenOr do pais, tão s~cl'ecar
frderal,qt!e é I111n1ll1'O oue ' fnf'mo 'I a lmpol'to.Ç'!-O eel'l\' a de maqUll1;ul, m<l- regada com as de,;jJelSas exageradas da
t!'l'emos lima c:'!.'e .~em I1r~ced,lntos' tores, apare1l10s. COnjUlltos mecaniza- mllQuma ~ovemamental.. -
n" e".'''o .u"e"io. d j 1 t c· I d'~B. implementos dIversos, especial- Repl'esenta OprO)cto .apenas ullla
(1lfll,iô" bom'; ..... a 11l 11 la erra mente destlllaç;os, a construções rodo- pequena sllngria. noos reCUl'SOll exauri-

.. , , vlárias. Ülstaiações e fomento, agl'Ope- dos no interior e cllnallzados ,pllrll os
O SIl., UNIRIO MACIUDO: cuârio, , grandes ·cent\'<ls_ Tl'aduz uma l'etlflca.
(Nlra uma ca1numca.câol 81', Presi- So estudo da matéria, verifica-se çâo derulllo; l1nancell'os, t'~Jrt,a12<:elldv

dente, r.o CUI·to espaço de telTIlJO de preliminanll~lJve, qu.. nÍlo h~ Impedi- um. pouco maisils possilJllIdades munI
que dIsponho:), '"OU encnminhl1r à Meoa menta lagal il. tais lll1portaçoes, ,Já. li cipats, permitindo me1l10r se equipem
d!vidamentl.' ,tust!ficado, proteto de lei lei n," ~ .14õ, ele 29-1~·53, que cria a para conscl'ução ele suas estl'adas, ver
q,ue reputo d'~ itlte~á~,~e nnci,0118l. dos· ICarteira ele ,C,Ol11érCIO E:>cel·,ol'. em seu daà'i!Il";:B caplial'cs de ,?ossa ec:.0nomia;
tll1~do nl1e é ao fOl't:'llecimentodc to.art, U."" lnclso lU, consagra o dJl'elto melhor se dotem de l.IllItalaçoes pro~
dCII C' Municípios ',~o Pdis, Es~â ele,l,de, Ill,lP{maç:lO de palot'~ doa Munlci- .d}ltora;5 de enel,g,la, elétrica, ll1disp;n-
narrado 11'JS scsuintes tê"mcs' ,nos, . SilVei a eletrlficação rural do pais, e,

, " 'J.'óda.s as dificuldades de ordam prâe habilitem 110S equipamentos de qu'z
PROJJl'II~ DE LEi:. tica, tedes' c~ oô.s,áculos il.s diver.so.s, tanto'carccem para estlmular,o desen-

l'mpOl't llçoes de pa,l'te das Comunas volvimento de 110ssaS l'lqUe"tas rurais,
Ee !tI l' - oraslleiras. t~m l'csult'ado da lmpossl- IV - Na sistemática do projeto,

/1'c\g l~ a ap lCt;tça~, ~o /,:.rt, 8.;"I,,;llldade cie ojjteu,ao de recurs.s em cuida-se ainda de se e.stab'clecer um
li~ ''rrc'e1~b~g ~rt 7:9.

3-,1,0
clt _J dl'lisas, de dísponi0iJidade~ nos nbSllos sólido macani5mo de goal'antlas a'éS fi

U'l'O';(; ; ,e, . o , quem o ,a \ urçaLl1'<OIoS camblais,'A pl'etexto de nanclamentcs que se 'Processal'em. de·
1i;~~;:~s~/~es '~~p~~~~ ~:~U!I1(~: Ise reahzLll'umapollrlca de l'j"ida con- tcrmil1Rndo·se que Pod~l'ã,O responder
pn's ' ,J' ,(/, .Unle, tcnçilo e d .•c.t>hlla das despesas de dl- suOsldiill'lElmcntepol' el-as as quctas• , ". I I'is:l.l,as diS~l'ibuiçôes dus quotas .se- a que têm'. direito ·osMUI1iclplos· no

, " mestl'ais de pal'te dps ól'gãos cncal'· FUnda Rodoviâ.rio Nacional, Fundo de
O Congresso ~ac;onal decreta: Iregados ,de .sua planificação' e disci- Eletl'illcaçao, na quota municipal do

,Mt. 1:' ,~ importações a que têm ~llna~ nao tt;;11 c,n:elll1l1ad,:l os m~lll. Impôsto de Renda, 110S l~lP'Jstos e ta
du'elto os Mtll1lCIlJJOS, nos t,êrmas 'doi "lplOS Que, d.ssa 10lma, mJustiflcà.~e.l- XlUi, ou nos Ftlnâos espeCIais e:>lstente5
.Art, 8.", lno;s,), ITI, da Lei n," 2.145 meme, pel'lllunecem ~ mal'gt!l1l de tao nas· l'espectiVos .Estados.
de 29 de d~zemJro d'e 1953 seráo re-I· unpirtante lont: de IeCUl'SOS, ' V - E&Jas'SUl> as llnhas gerais do
pIlarias de acórdo ccm o di~p(Jsto 11es- Deou:.rEl ,par,o, a.s comunas bl'llIll- PNJeto, simples na sua estl'utuI'a, 111as
ta lei. o,, lell'us 'nuo tem .tldo. n~e.ssa aos 11l1an- que, uma. vez ajll'oVadO e <;ie\'lclamenre

, o " , ' clal1lcntos das U1stltulçóe~ de crédito re,:;ulamentado. l'epreaental'â, mais um~
AI t, 2, AS ·Importações menc:on~-(lUe openllll em 8antldo in':e,nacional. ~!'ancle conquista pelos Municipios fa_

das H,! al'~i,go ant'~rior', poderão sor1 Desnece~sária seria acentuar a in- ;endo-o. participar de, novos, reeul'
t'~e,t1J~Cnll cllretamellte pelOS. MU,l.llri-, justiç,a que representa ésse t,I'a'~a,l1lton. 50S, capaz.;,s doe apl'essar, sua. definitiva
PlClS ,nteressndos, ou. atraves, doCa ór- too diScrlmlnatório que priva de re- emancipaçâO eeonómiclL e financeira,
gEio~ do Poder ExecutIvo Federal, el-' cursos cembiaia e c1l111 benefícios de fi· Sua contl'lbui<;ão é da importância da
pccl;11mente, ~ncumbidos d-e pl'omove- I naneíamentos a longo prazo, c:'(ata· quota do ImpÔst'o de renda que tantos
rem :l.aqulsl~ao doc mat{!rials e equipa- i mente os Mttl1lcfplcs do interlol" onde e tão reais beneficios lhes tem propor./
men,;'J5 1100 Elt,terlor, ", Ise fOl'Ja a Pl'?tiução e ond!: têm ol'i· aionado, E que, em vC1'dade, llem' um,

A..t, ~~ Te,I!lO prlO!'ldade as lmpor.g-em os exceaentes expor :,W~IS, ver- ll'am oUtl'O, relll'eesntam favorell, mas,
ta~oes •• lati\ aI a maqUinas, 111': tores, I deil'as f·~·ntes de 0I\d<a prOmanam. as ao lllVés. traduzem medldas de jus
ap~'!'elho_', conjuntl>s meeal1lzadcs, :m. ,potencialidade, cl'editos e recursos tiça. financeira, restltulndo, um pouco
plementos diversO!. especialmente eles- cambiala da pais, mais do multo que o pais arrecada
,tjnnd!l~ a construções rodo'\iárhs, ins- '1 - :Jrgia, portanto. 'a apreS'!11ta-

O
nessas verdadeIras "cédulas da 11a-

tala~toeS elétricas e fomento n"l'ope·· ção dáste projeto, regulamentando o cionalldade", '
euêr,o, . "disposta no art, 8,'. incisO lII, da' lei Esperamoa, por todo li expôsto. que

A.rt, 4.0'05 ' orçart!entos camb!ais n," 2,145 de 29"12·53. afim de t1rnar os nobl'CS ,colegas dispensem uma
consll?;n,arão obrlg(1tllrlamett~e quota realidade a:iimporta~Oe5 doe parte, dos ateriçáo IOdil especial ao pl'ojeto,tra
esll~r.lfle(1da" no montante nun2<t infe, Munlclplos, , , " .., zendo o concurso ,de sua Inrellg{,ncia
.rlor a3% d.,dlsponibilldades eXJs.\ Ao Invés das sollcitações· empi\'icas, 'l e expet'i_nela, a· fim de que SUIl.5 1m-,
ten,te.s",de~t!nltd3 às importações de in-l cios apf,los ~!!m saluçõelS" estabelece, perteIçó,es sejam sanadas e Iieus altas
terêue dos MU!llclpl05, )lma resel'\'U, nunca nferlor I a"dll.'l ob~etlv06 alcançadas.
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'~travé5 pUblicaç~cs feitas pela
Imprcnsa desta Capital, e mui es
pecialmente pelos Jornais "Crc
reto da Manhã·", "Luta emocrá
tIc(l,", "DiárIo de Noticias", em
edições de 14 do corrente, este
Comando tomou conhecimento
da carta abãtxo trnnscríta:

"Rio, em 11 de Junho de 1956
- Senhor Jornali;;ta Dr , Rober
to Marinho, M, D, Diretor de
O Globo: '

Os abaixo-assinados. oficiais
da. Pollcia Militar .oriundos do
povo, deste u'r05talldo as mesmas
vtclssítudes, julgam-se no .iride-:
elinâvel dever de, com elevação
cle espütto e apoiados nos prin
cípios democráticos do regime
Que juramos solenemente defen
der, esclarecer- o üustre íomn
li.sta e o povo sôbrs a campanha
de desmoralização que se vem
fazend,o contra a políclaMllitar,
Não constítuíndc casta, seria dl
flci! flcarmos IndlieJ'l).1tes, .albeíos
iIIJ reí vindicações populares con
tra o encarecimento d'a vida, Se
não nos manifestamos de públl
CQ. impedidos pOr dever de ofi
cio, nem P01' Isso deixamos de
comul1gar das mesmas idéias li
partilhar de ídênticas aflições
désse povo que temos a honra
de integral' e servir como rnnn
t'eneé.:ores da ordem pública,

Se não nos cabe. por outro lado
apont'ar pUblicamente ações ou
cmíasões injustlflclÍvels na ma
nutençân da ordem, desejamos
apenas alertar os que. impondo
radamente. ante OS· pl'imeiros
impactos emoeícnaís, sem tempo
para uma anlÍllsemals serena da

, liituaçáO, se lançam sóbre l\ Poli
cia J.\:tIlitar. atingindo tOda a \;las
se e com amesrna falta de pie
dade com acusam a. Corpill'ução,

E o Iazeli.oa cel'toa de Que a
Pollcia Ml1itar é maia um patrl"
mente do povo do que nosso pl'O-'
prtamente. uma campanha de
desmorallzaçáQ de todos os seus
componentes refletirá inegê,vel
mentesõbre o próprio povo, a
sociedacíe II a ordem e sell-urança
públicas. .. . '

Realhlente a Policia 'M1Utar
não soã o,s el'ros e omissões ce
algUllll, nem c.: desequillbrlo de
outros, quando lhes atiram'. pe
dras e IMs ~ubestlmam a el!gnl
dade. A policia Millt8.1'nlio sâo
08 "meganhas",que, de .fato,
existem: são os «cosme e Da
nítio" doa aplallllos plibllcos. Não
~lio as· ordens dos que não. co
nhecem li pI'ofissio não sâo as
deturpações do ensino, que a ex'
pel'iêncla ci:e 14~ anca acumulou
em excelentes compênãíos: não
são as excentricidades 'passagei
ras de deternllnadcs chefes, A
Policia MiIltAr é a ponderação
dos qUe sabem. quando. como e
porque entrar em a~ão' é a CoI1S
eíêncía dos qUe não' cumprem
ordensilega1s; é o conhecimento
dos. Que respeitam as imunida
des pal'larnlelltares dos que ensi.;
nam o povo. dos qUe protegem
o~ velhos e as crianças. dos que
tempostul'a ml1ltar e amor pro
flssional,' dos qUe pl'enc!'em senl
bater e Se eximem de violêncIas
Quando ''essa a vl01éncla oposta,

Cl'lada em rB09, pelo. PI'lnclpe
D, Jl>ão. a Pol1cla vem Pal'tici
pando de perto nll evolU.ão d,eto
dos os aoontecimentos hist.órlcos
do pais, desde aquêle anl> tomando
pal'te saílente Inclusive ~nn guel'
ra. do Plll·agulli •.de onde trouxe,
crlvacla de· balas, . a Bandeira Na
CIOlllll. ofertndapelas damas 'des
ta ,Cllpital. e que· gUlll'damo,s'como

,l'ehqUla de sua.s p:lórlas e teste
munho lnc,'ntelltável de' noaao
amai' ao BI'as11,e d'o deve~ cum
t>rldo. Suá ação nOl'mal. entt'e
tanto, éanõnlmll e cotidiana, llll
manutençã.o daol'dem, Anonlllla-
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mente; muitas vldas,r.reclosas
sucumbem ao seu servíço nas
iutll8 di urnas, desde a remota
época dali "capoeiras", Não 1'ós
Se ocIoso e mostl'al'1amos que a
COI:pomção ,"tem maís vitimas
a seu serviço do qUe vitimas elo
seu serviço", e nem poderia dei
xar de ser, Os aplausos não. são
rumoross mas são muitos e se

. destacam em tôdas as SUa<! fa.les
históricas, No entanto, Só és
apupos dos momentos cntícoa
fazem eco e perduram. na opí
nião. pública, Fstes, porém, nem
sempre são justos,

Mas a missão é multo dIfícil
e ál'dua. mormente quundo os
meios são deficientes e o ma
pínado vdos embates anula a se
renidade e perturba a decisão,
que, . também, nem sempre está

_, em função exclusiva do preparo
do preparo por isso que lnfluen
eíada Inclusive .pelas condições
psicossomáticas do indiViduo, âl
terãveís, nos momentos crítíccs.
até 110S reconhecídamente sn
díos, sensatos e de grande pre
paro técnico, Os erros no cum
prímento da missão não residem
evidentemente somente. na Poli
cia, A ímprelllia. que tem mais
lJOsslbilidade de seI'" serena e cor
reta, agI'1de por vêzes com o -cas
ae-tête: de suas expre&S5es.cuja
violência moral é pior do que a
fSSica .porqus de efeito mais atn
pio e cura mais (liticil, o que
não se deve esquecer, ?OI' conter
boa dose de verdade, é que "cada
povo tem a Polícia que merece",
Não é sem sem cabida. portanto,
a afírrnativn. de que "pela sua
Policia. mede-se o grau decívlll
zaçâo de um. P{)~'9",

Não 'implicam estas eonsldera
Ções negar a-exístêncía de erros
e 'd'efeitos no aparelho policial.
Apenas aludem a au&ência da
llene1'alidade e a afirmativa de
Que o homem que c01llltitui ês,se
ap:rrelho tem origem na mesma
massa do povo e se reveste' do
mesmo' tempera·mento, O desejo
aincero eros·.qu.e mcursjamvna
COl'))Cração e tem, a consciênc;ia
tranquüa do dever clImr,rldo,
mentam as clisposloões da Carta

,:Magna que se relacionam com
- as PoHclas Milital'es, ofer~náo

a estas os meios de· aprímora
menta de sua técnica de ação,
atribuindo-lhes a dh-eçâoo de tôdas
81i missões C;'o gênero e vedando
a usurpação de cargos !lO),' ele-
mentos leigos no assunto, .

A Pollcla Militar pesa no or
çamento .da República e precisa.
por· isso mesmo, oferecer ao pú
blico ação mais eficiente atra
vés de rigorosa seleção ho J'e
níea, e apaixonado pre}:nt'o .téc
lllco-proflss'lon:Ll. Bem poderia
a imprensa promover essa cam
.panha em têrmos elevados e tlom
o mesmo· vigor eom que cumpre
ReLIa .nobre misãa eduaatJva,

Na oportunidade dêstes 'escla
recimentos, desejamos protestar
veementemente conl1'a a .cam
panha ql&e se levanta tambm
a retirada do Pavilhão Nacional

que a, .PolIcia .MlIltal' Ofereceu
ao Senado e Câmara dos Depu
tados, sob o fundamento de que
estari!l a"inculada com as úitimas'
ocol'l'encIDs, Em pI'!mell'o lu"al'
convém lembrar qUe o Pavlihilo
Nacional. retratado tÓ.da a gran.
d~a de nossaPátrln, é illtal\~lvel
e jaml'lIs Doderla ficaI' ·m~cUlndo
1:01' lamentáveis fatos ocol'l'ido&
elltre brRsllell'os;

Urge salientar, outl'()ssim. que'
o Pavilhão tol aferta espontã.np.a
ele tClda a coletlvid'ade::- of!
clalli e praças ;.... como gratldâO
a 'trabalhOs legislativos. que en
$C,larenI8 COl'lloraçllo' li ma.rchal'
em- n08808. dJa8, slmpâtlca' ~ .uI
tlmente para oa seua .grandes

Junho de 1956
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a SR. P1\ESIDEIfTE: ttnho reeebldo ln6meraa ,reclamaçlies o texto do'1ol'nal nlio,é bem ela- do me, com alguns dOl! .ól'gAoll
Dou R palavra ao 'nobre Deputado do ParanA contra o' Departamento ro, pelo que anexo 11' esta o res- df'.lIIl1l autarquia; "i

'l<OPo "Coelho. , dos Correio., e Telélll'lIf05" que .não peetívo l'ecorte,aflm ,de que o 3. 5e, em"ista de constantell
t'~tá' eumprlndo suas flnalldadell. 5enhor Deputado saiba em que denúncias sUI'gldllll no que tange

O SR. ROCHA L01lREI:, Dlvel'aall cidades dó Estado Estio me baseio ao dirigir-lhe' esta aOll funcionáTios citados, no que-
Sr. PreoSldente, o Deputado ,Lo,PO deapl'ovldall de serviços de eoneioa earta.50b o item n.' 3, refere-se sito 'anterior, procurou o minis.

Coelho cedeu-me a vez, e Telégrafos: faltam llnha:s telegl'á- o senhor DeputadOfl "con3tDnte3 tro da Faz,enda slndicar até cue
O SR. PRESIDENTE: !!CRB llgl\ndo as principais eíuades denúncias surgidas ere.", . ponto vai 1\ Influência d~lcs :r:n.
Tem a palavra. V. Ex,-. do Norte daquela, unidade federativa Residindo aqui em São Paulo, defraudação d1l exportação do

e o serviço é péssímc. , onde exerço o cargo de eerente da café".
O SR. ROCHA L01lRltS~ O telegrania urgente deCuritioa Süperlntendêncill dos 'Serv:ços elo Tomando conhecimento oêsss
(Lé a seguinte cO/nunicaç/io) _ Sr. demora quase uma semana pua cne- Cllfé. da Secretaria da Fazenda, requenmento, amplamente dl-

Prellldente, te'llho ocupado esta tri-I gar a esta. Capital. Temos feIto cons- -ímpõe-se-me o dever de prestar vulgado nos jOl'naill daqui e no
1>una, nas poucas vézes .que me per- tantes reclamações, quanto n essa para logo, a meus superír-res hie- Rio, 'dirigi a 15 de abril e 11 23
mite o l;'tegimento, para chamar' a demora. porém, sem resultade. rárqulcos, esclarecímentos sõbre o demnlo, ao seu autor; as cartas
atencão da cãmara e da Nação para Ne~u condições. envio 11 V. Ex,R caso. SolicIto, por essa razão. a aqui junto por cõpía. Jã havendo
oe graves p:,oblemf1S nacionais que Sr. Presidente•.paraser ancamínna- gentileza de precisar, em resposta decorrido quase dois meses dc~de

nos afligem e qu-e ~tão a espera de da ao MinistériO de Vlaçnoe Obras a esta, cuaís "as constantes' llt- a primeira e esquívando-se o
solucões. Públicas, reeuertmentc de Informa- núnclas surgldas'-'" ..de 'que tem Deputado Anis!o Rocha de l'es·

Hoje, Sr, Presidente, nesta mesma ções nestes têrmosz. conhecimento, em virtude das ponder-me, lernbreí-me de tecer-
ord-em de idéias, quero :me referir a "Re,que'ro, na forma. regilnen- quaís o senh4:ll' Deputado lldqUI- rer nos' bondosos préstlmos do
um d.o.s mais .graves e que só de tal. sejam vsolícltadas ao Minis- r'u a firme convicção de que o Eminente Amigo para, através de
longe em, .lons.e é ,abOrd~do por 111- !'rlo da Viação eobres Púlll:cas, 8r. Dr. Gnrlaldl. Dantas c os\g- lllla prestigiosa mediação, trntar
gum estudtoso a erollao"" natárlo desta podem ter lnfluên- obter os, esctareclmentos que de-

O " . --, as seguintes informações: eía na dcfraud,aç1ão da e'.·mort", seíc e necessito. ,Pól,.anil, nao obstante ser uma l' _ Qual foi o montante da ~,.,. u

dlloB ~ldndes m,a15 p!õsperl\ll da Fe- lIrrecadação do Departamento dos ção do café e, em conseqUência Com meus melhores sgradeci-
deração, vem, nestes u,ltlmos anos, en- Correios, e -Telégrafos. :>.trnvés,rlR se -julgou no dever de levar o CMO mentes pelo Que fizer no sentido
contrar;cto grandes ~b;ces em seu de- sua Dlretoria Regional do Estado ao conhecimento dos seus Pares, de ver atendido o meu desejo,
SE;.l1volv.mento econõmiec. Como, se do Paraná, nos últimos .elnco através do requerimento ~m causa, 'subscreve-secem perfe:ta estima;
nao bastassem as duas geadas que anQs? ' Na escectatíva de que o senhor (I amigo certo e sincero ndmíra-
reduZlram a cinzas os seus caíézaís, 2,' .... , Quais foram cs gastes Deputarta, tão sol!clto na c!'fcsn dor. - Osvaldo Ribeiro Franco''''
agora ainda ameaçados por uma ter- efetuados por aquela, Dil'et(\l'ia, dos relevantes ínterêsses coletí- . SI', prEsidente, é de supor-se que
,eell':l, ConfOl'D2e. lln?nClam os servíçcs com pessoal e. material, no, últi-- vos. não se recusará n dar-me, o Sr. Deputado Anisio Rocha 1140
de Mete.reolo;,la. surge, .como coroa- mo qutnouênío? com R,lmprellclndlve1 presteza, haía recebido as duas cartas dI) Sc.
mento disso tudo, li erosao, nas áreas 3,' _ Quais as Ob~IlSl'ealjzaclas resnosta à presente, de modo a nhol' Osváldo Ribeiro Franco, más.
mais fe"undas de S"U território com 1 l> C T f 'd i habJlJtnr-me a defender; com não 00 no recebeu e·na'o'lhes deu resposta,

o ,'o ~, .' • • pe li, , ., no re erl o p~r o· menor solicitude, a m'nl1a re"u- O~ ~
i",um cortejo de mll.\es lmpl'eviSivels. do, no E'-stndo do Par:má, e qual ,- o Sr; Osyaldo Ribeiro Franco ~e sente

dada a J.1'OSSf\!ml?os~I~~:Iade lllussu!- o Seu valor ,contratual? ta~ão, ~l1bscrevo-me. - Osvctldo à_ vontade para não tomar conheci_
'mana, dlanteâellllllo catálltl'o!e nacio· '4," _"Quais os ·empréend\men~R-!.1:>eiro Franco'!. ' mento ' daacusaçlio velada, dispen-
aJa!. "tl\.~ ,a serem l'eaJlzaõos naquele COmo o sr. Osvaldo Rlbe'l'o :Franco sanóo-se de defender-se da mesma

Nos ~uCOll minutos ,de que dlspo- Est2.do; no corrente nno visando não tivesse obtido resposta. t'l!nou e considerando-a sem fundamento o
,nho, naO meé posslvel fazer lJ.m a melhol'ia dos Bervlcos 'postais- R dirigir-se ao' Sr, Deputado" Anisio Inteiramente ln.subsistente. (Muito
eatudo acurado de assunto de, tama· telegrãficos? Qual o programa de Rocha. em 23 de maio de 1956,lnsls- benl).•
nha tra~cendência. Mlltl 'quero per- re~"~?~6cs para o ano de1D57? ':ll1do PtPIO lle.dldo de escl~recl1nentoe, O SR. C,ROAet, D,E OLfVEIRA:
gtIntar: - Que ,têm feit:.o 05 gover~ Quanto o D,C,T, pl:et~ndl! 1n- .m car a. do teor seguinte'

..Il0ll para elifrentar li erOllao?~ Nada, 'V,e"ter nésses empreendimentos? ' " " (Para lima COlllunlcaç4o) I,Sem' re·
all60lutamente naàa. Tom~'am l\tltu- ' 5,' _ Qual ol!umento lIe arre- . "São P:iu1C1, 23 de maio de 1956. i Ili$iio dQ oral%o,) - 61'. Presiàente e
de eomo ,se o problemanao existisse, eadaçAo ,previsto para ,o ~no em Registrada 81'5 •. DePUt-a.dOll, nossa. Comisaão., R
trataram·n:') çamo se não fáue declSi- cursa e para o elCerc!clo de 195'!, • C~:mlBeão Parlamentar de In~uérlto.
vo ,para A ae;;ura.nça nacional. le"~n::lo-~e em ~onta a recente Ao Senhor DeJ)utado :Fcdêral sClorea Petrobrâs e E:ltploração 'dlJ
. :Na zona 'flOnell'EI do meu Esta~o, m21tl~~~ãn' das tarlfall posta:s.te- Anl1llo Rocha , CtI!jlara dos Petr61eo no Brasil, reuniu-ee, há pou-
chamada. ~_, Monte Novo, a ero..ao lei"l'lItlca~? DenutBd~ - Ria de Janelr? COl>o diu,' e decidimos que·08. Rela·
vem progr,dlDcdo de ltl:lneirB aBa\lll' Salr\ dq~ Sessôes. eflNl2 de ,iu-' DecorrldOll mais de 20 diai du~ torell deverão, no prazo de 3Q dias,
tll~ora, não somente nn.s Zonu ru- nho de 1956, _ O!to;a/Co~tl.kl", ,de a data em que o senh':lr !lE'pu- ILpresentar oe respectivos re1àtório8
J'lUS. ma.s também nu ursanas. Uma , Era o que tinha a dizer: <Muito tado recebeu a inlnha carta de parclafll, a fIm de Que o llelat(l! Oe1'al
loma .de erros vem oontrlouln:ào para bem) .' '" 15 do mês pI:óximo ,1in111 e nliopos.saoflll'ecer o, t!abalhodeflnltivo,
que isto acOrresse. Mas na.! adianta' _.' '. llle havendo sido entregue pelo clepalll de passar pelo crivo .le tocloa
lamentar o que foi feito errado. Balita 'O SR.,. PP.ESIDE!\"'I'F.:. ' eo:Telo: até hoje a sua rei!PClst.a, OI, membros do mesmo 6rllio.
que daqui para a frmte os rl'l'o.! Tem a TInIaI'l'a o nobre Deputado venho sollcitar ao senhor Depu- Antea da conclusão 'de nossos tatu.
nlio se r~p!tam e o que está feito ~Ja C)"dom!r MiUet. tado a remessa de uma cól'lla nu- dos, decldlmOll. também, ouvir, 11 pa.
con'jgiào () I DE BAR OS 'tenticlldn,ou segulÍda via. da car- laVra da 'atual 'Presidente da' Petro.

Duas ~idadell da.! mais p Ó5 O SR, M NTE RO, ,1\: 'ta que o lienll()r Del)utado há-ôe bráll, C()ronel Janary Nunes, em quem
~o Pro'anã estão na im~encl: d~e~~ Sr., Pre,~ldente, o nobre Dellutado ter-me dlrj,,'do pm atenç!io ao pe- reconhecemos patriotismo e tealin.
sapX'ecer Je não forem atendida:: Cludomir Ml1let cedeu-me a vez. àldo aUe lhe fiz. pois Cl senhor terêsse pelo bom êxito daentldalle
c!!,m recursos enérgicos e racionais. O SR. P1'l.ESIDmTE:, ,D!'nutâdO, devendo Rer, de 11p.ces- que cl1rlge. ' . '
S:IO elas Pal'anaraU e Nova Espel·ança.' Tema palavra V, Ex," "or celNllio sldade ~avalhl!lro. não 'l)')defâ ter 'Sr. presidente, acabo de 'escrever
Os seus prefeitos. d.ols i1Ulltru ho- do Deputado Clodomlr Millet. tido,,' ôbvlamente, outrQ P1'o')cdl- UD1l\ carta a S. S,-, ne5tes ~rmos:

mens públicos; um '- filho de IIUnas O' "'R uONT~IRO DE 'llAR-ROS~ mento, ' ''C', ' a dOll Depu'aelos "O de
e outro - do, Estaào do RIo, portanto ,.,. ,m '" • Certo dI' ser otericlfl'lo, ftlbscre- ' ..mal' " 4'

hal:lltuadosa sentir em SUBa Provinclas ' '!,aTIl.llm!l comunlr.açllol 'S~m Te- .ve-se;.,.... Osvaldo Ribeiro Franco, jun110 de 1956.
~ste,fenõmeno. POUCÇI têm feit,:>, 'i1iallo '~i~rrn d,." orador) ..;,. SI', Presldcnte,o Acontece que o,sr, Deputado Anlsl~ ·DÚltíÍltil·pa.tJorcló eamigoCol'O-
te ,da falta, de' :reClÚ'30S,' Cito êste.~· ",'1.11~CI:le"l1tllr~ An\siÇ>. J!o;h~ ...quon- J!ocha deixou a suplência em 25 de nel JaflRry, Nunes,•
dois elCem,los aoenas para mostrar a d'o no clCerc,clo de supl~e:a. tel'e
grnvld.ade do m~l. r.ClIS'án de cll~f~r no 1'1', Mm!stro Cia maio. se~ Que tlvcsse res,~ndido ,ás A ComissãO i'arlarnentar de ]n..

O Gov.?moila R'.?púl;>llca nec"Ssita l'·a~en":l>. tle,cl'dode lnformações._.t~ duas alud:das cartM. -Em v!St.Sl lilsso, qué:ito sôbre a E'<!troor4.'l e n ex-
Iluant? antes, fa·zel' um levantàm-<'ntô "11;", tp.xtn se c"nt"mm~Jnunroes e o sr. Osvaldo' Ribeiro Franco,pes- ploraça..o, do petr6hlono :Bras\l
das á·e~s a-.o'adas pela e"os'- ~~.peltn, rle e"l''1tvnl nartlc\pl\cão do soa de minhas rclacões e mesmo pe rc;solveu, IWr !lnanimidade, COIl·
traç~r ·um 1l1'Õgrâma nue '\tenha ~?e: !'/r,'Osl'aldn' R~1X'hlF'l'ancn na dc- mlnhll; amizade. se dh'!~iu a mim para vidA-lo a p'r e .. t a r seU .concurso
der fi uilo ue f ~', " n r~mld:'l~~!' da·l'l!porti1.~~o,de l!:lfé, Que Cientificasse a Casa do SlOU 'F.- no esclal'ecimmto ,C1011:diverSlla
nação Q-.: a q o,. m;;,s C~l'O a.ull]a I"~ o~~~rpu' em pr'"d'li~ de ab1'i1. t:'rco no sentido de obter -esclareci- IlSllUÍl,os ligados à Illáust1'ia, e ao
qe &2U .010 COlls.:vac.... o e Iecupe,~çaC1 (') refer~!\o Sr, OSl'n1do Ribeiro mentos, e, também, fÔSSfl, pren;.~dn· comél'c;o 'de petrôleono B:·i1Sil.
t ; ". ,~";;:C1Ua!l~~ lsb Me. 8con. Fr3"'~~, t~~ loozo teve c'Jl1lle~lmel1to A. :lIma0 a seu nome, Esta, últim:. l'''orll.m àes~aC'ldos 'os seguintes
ece., a t .,.l.a pa.,e de seu ,pr~' dil fato, dirill:!u~se ao Sr, Anís:o Ro- c!ll'ta está assim I'cdlglda: . "ontos principaiS:.
~amA está, camllromet!àa, 'Ao mves "'11. 1· -d '" "1 d lQ5~ atr~' ", I d' t ó
(J,e alimentação, o B~a~!l caminha e ~l" :m :> e a,,1, c H'; U, • ~- "550 Paulo, 9 de Junho de 1958. «1. PesqUllllt to RvraOpe·l'·
para "li fome I '" tTl~e 'dl ' ,"'" vf,~d. carta•.na nual 50, CItava que MIlU Em'nente AmigO Depnt leo, ~esp-eC1l1lmente no·..AmaZ01l8S,' .
'Ve'!"c'adfll. mu ~ preel30 ,;r-.:.-= ," l!e!tl'!laU~1'I ~l!ea~ t obJetlvAS-. tflt!o TeotOnio Monteiro de Bar: Bal1la, Mal·anhã.o e Rio Grande cio I

ditas. (MultI) bem). • tl@ tlll ~l!l!!1l~!fetI C!l1e. vellll'lnmtnt.e, le- m. :Norte;
1'~T'.t,,1'lI no. ~l"ft rert12er'mentl) de m- Cordiais cumprimentos b) Refino e rB-refino(lncltl~i-

O' .SR., PRESIDENTE: :nrm'"t'·"a.'llllJO" IW~ cnrtn, para Emdi115 de nbrÍl último', o Depu. 'Ve sôiml li Refinaria 1'1'cl>ide1l1e
, '"'" I" ,.onll'lc.mento da, CAmara. t~d~ An;sio Rocha f.ormulou, ,na Bel'1lardes) •

...",u a na avra ao nobre Deput"do . CA " , D' t 'bui •'Lula GarcilÍ ' ". , ..mara dos Deputados requeri, C) 151'1 çao;
'::, " , . • " "SlioPaulo,,15 de abrIl de 1~~6 ment.o aOSenhorMlnlst.ro d.a Fa- dJAsfalte;
.. O 'Ift.OSTOJA ROGUSIU: " ' Begistrcula, zenda. solicltnndo'lnformal'ões vá- e) IDllústi'ia ,petroqulmicaj"
'~·,Sl', P!'es!dente,·'PcÇo a pahvrn, 'Por rl~, entre as C\uals as liesu'ntes: /) Frota nacional ,de pl'Ll'\JlCI-
':cee)jSI1O.do nobre.'Deputado Luis Gar- Ao Spnh~r Deputado Federal 2" .Se ·exlste· alguma, relnc!lo r05; , '. da. ,,,jsl,,"'locha. , ' Ctmlara.·,', d08 de ordem ,adm!nlstratlvn auad- g) Recur.liQ!l ,llnanceil'Q/j :C ,'si·

" O·• ali '·...DESfIE..TE. ' Df>l"lut.adoll - RIo de'Janeirlt: vinda- de influílnclas funcionáls tunçlo econômica ,da ,l'etNllrlÍ5i
, ". ,I"' ..', ,O'lo"11'af. "O EStallo,:' de 611) ,entl:'ll .011 Srl/.',(larlbitldl. 'Dantas 71) Fo:maç&.o de tccnicll/l b~a.·

. Tem A paJavn o nobre Deputlldo, P~ulo" deata cali'tal,' Tellroduzlu'81to, tunelonârlodo Minllltério (in allelro.s e . ' '
., O QB.'OS'I'OJA 'RO'G'U'S"'J. os t~rmos 'do r~Ul'rlmentoCJuc :Fazenda; Oavllldo':Jl'rllnc'\ex~d~_ ',' ·1).Con,t.ratcll fJ,rmad~,pell\

. 11 'i! , • '. , o ~enh'lr J1eoutadoformulou.hft letor dn'Economla Careelra e aln- PetIobr"'.,· ' , "
." . ( ara ,1Ima C07IIunfcaet'!o) rsr.m r~" dlMó ns l'!ftmllrados 'qeUlJ 'FlIrp.ll,: da )lresldente da Cornl~lI'o L'''u'- ' O prezado amlgopoc!era trllzer

...ao do ora~)-~sr. ,Prealde:ltc, eola referencial. meu relpelto, unte "o,DNC e a IItUli.J d:retorla OI IllllIe8IOrClque qUi.er e me.1l.
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O SR. PRESIDENTE:
- PJ~sa'S'2 ao Grande F.xll~dl~nt~.
T·zm a palavra O Sr, ColombO de

.souza.

mo dividir aa cllvem'" taretaa O SR. CELSO PEÇANHA: ';~.
para que êles as desenvolvam. (Para uma comunicação) (sem re-

Creio que vai ser o trabalho vlsdo do orador) _ SI', Prealdemc,
mala 1nte:essan~e que a ocrma- mais uma vez venho a esta tribuna
são executará, tra d bl u diz re .

Agradncendo antecipadamente o para rarar e pro ema q e s
~ peito aos ínterêsses doa médícos do

seu honroso cOn\,lRrccimento, Ul'· BramI.
ma-se eordíate atenciosamente. Sabemos que.llelo Decreto 37,3411,
- Croaer de ollvch·a". de 17. de maio da 1955, o Presldente

p, '5,: A reuníão será r~allzada Cafe Filho concedeu aos médicos ..
às 9,30 horas do dia 26 elo corrente 40 % sôure seus vencimentos.•"t. Lei

• f j 2.687, de 19 de dezembro de 1955,
mês (terça- era) • abríu o crédito nseessárto a-o cum-

EsSrl reunião, 5:, Pl'e"ident~,. para prímento do cita~o necreto., o "ue
a qual estão, desde já, convidados significa a homologação do mesmo.
todOBOS eminentes pares, l'epl'eS~n· Mas, ·agor,a, o Sr. Presidente da. Re":
tantes do povo nesta ccsu, realizal·· públlca,. pelo Decreto 37.340, p'lbli
se-á àS 9,30 horas Jo dia 26 cio cor- cado no Diário Oficial" de 2 de jU
rente têrça·felra, Far-se-r, ouvir, nho de 191>6, revogou o ato ante
'entãO, de viva voz, o sr, COI'onel ríor. AS consequéncías dessa:t'€vo
.ranarl Nunes, que tem a grande res- gação são desastrosas, porque vêm
ponsabilidade de eli~'lgente da Petre- estabelecer o desassossego no selo da
brás, classe médica ..

O concurso das ilustres colegas ~ Desla. tríbuna, gostaria de 1Jedir I
ímprescendível, não só pela sua pre- atenção d) Si-. Pl'csldente da RepÚ
sença, que multo l10shonrará, mas blica, qU'2 também, é médico, para
também através de quesitos. que reexamíne o novo DeCl'eto, pois

Manifesto-me desde jã Imel,sam.ente veio êle prejudicar, seriamente a eles
aarademdo pelo comparecimento dos se médica, que está, assim decepeío
c;mpanheiros de tepresentação po- nacla e revoltada.
pulai' e tenho certeza de que serei Antes, os médlcca tinham direito a
cuvídc neste meu apelo (Muito bem). êsses 40%, mas, agOI'a, o médico Dl'.

Juscelino KubitsA:lhek lhes tira .ê s .. e
OSR, FROTA AGUIAR: elil'eito. ÊSte é c fato que deve me
(Para tlma c0711unlcação. Selll re- recer ao atenção do Chefe. da Nação.

visão do orador) -51' ,Pr~3idente, (Multo bem).
acabo de enviar á Me"a doiS reque- O SR. HERMóGENES PRtNCIPE:
rtmentos de informações, dirigidos ao (Para uma comunicat;cio) (Sem re-
SI', Ministro da Fazf.nda, O primei- v:sáo do oradOr) - 51', Presidente,
ro, refere-se ao aoo110 de cmergên- tenho l'ece\:>içio noticias da Bahia sôo
cia de 3()%, dete:minnd'J pela Lei bre a dramátíee situação do nordeste
2.250 de 3() de junho ete 1954, e está baiano, assohdo por terrível sêca, que
redigido nos seguintes térm(is~ vem' p:'ejuci1cando li lavoura. cllzlman·

do a pecuária e aumentando o 'exô'
"Senhor Presidente: elo rural naqu:la re:Jião.
Requeiro, na fl)rma l'egimental, Ora, 51', Prellidente, a. situaçãCl da

que 05enhor ,,~nn!stro do Tl'aba- Bahia é tio grave como a de Per-
I t nambuco e apelo. pois, para o Sr.

lho infol'me o segu n e: P~sidente ela. Repu'blic", no sentido
1,") - Porque a Caixa de .~ "

Aposentadol'üle Pens/ias dos Fl'r- ele que adote para a Bahta. o mea·
rovlâ1'los e Em,regados em Se~'· mo regime qu"& acabrl de estabeleCEI'
"Iços Públicos ná" efetuou até M- co:''' r:01açã.o a :,ernambuco, libe:'an·
je o pagamento do abono de do as verbas orç...mentãrl:s p a r a
'emerl1~nciade 30%· (trin.ta flor ob:as compl'eendidas na reglã·o do Po.
cento) ,. determinado pela Lei mi- llgono das Sêcas no meu Estado,. E'

h d 1954 o pedido que faço em nome dos po·
mero 2.250 de sr, e lun o e 'bres sertanejos baianos, que eHão
publicado no DiAl'lo de 1." de jU- atravessand~ treme:ld3 séca sem me.
lho de 1954, <'st:mdo assim com recer a devidil atenção do Govêrno
um atraso de quasl elois IInos para Fede~~l. _ (Mtt1tn bem) '.
cumorimento da Lei n,· 2,250, O SR. AARAO S'l'EJNBRVCB:
de i954, quand~ \J-310sell o.rt/rlo (Para uma comunicacão) (Sem re.
3 .• , a li 11. e a "P", já foi aberto I t
pelo Poder ExeC1Ltil..o o· c,:éelito visão do' orador) - SI', pres d!nc

aincla ontem, c~nvidadcs pelo Slndl·
especIal de C.·S 700.nOI>.ooo,OO (se- cato dos C!bineiros de Elevadcr~s d.o
tecentos mnhõ~ de cruzeiros), Distrito Federal, tivemos ocas!!io clC
para atender ao pagamento do emprestar a eSSa entidade nossa so
nboMMs a!lOs'~ntados e ncnslo- lldarleda~~ em fac~ do veto ap6st6
nistas da Pr~vldênchSOcial. pelo. Sr. Presidente da República ae.

SaJa das Ses,qlies, 20 de junho projeto que aqui a.provamos por un~,
de 1956. - Frota Ag1l!ar". nlmMade, detel'minanclo oue o horâ-

O .out:\'o req'.~tlmento,. prende.se rio de trab~lho dê!S'Cs homens de·
no não p8<Y,amel1to dos proventos dOIS veria s~r' fixado, no ml1xlmo, em
.I'1l>osentadas inativos, retidos ou sus- se~ ~~aspre.sidenclal eaU~oU de tal...
pensos. a malo1' estranheza no se!o da hl)O.
qU~I-~O :Sr. rlcsa cla!se, de vez qUe .Iá. constitui

rlraxe nas 2rande~ca1)itals, funcio.
"SenhOr Presidente: narem os cabineiros durante seja ho·

Na forma. rezlmental, reQueiro ras dlárl~s, A pro;:lOsiclío alll'<lvadll
- - por flita Casa e pelo Aenado da 1tf"

qne o Sr, Ministro da Fazenda tlúbl1ca v:Inha sómente cMTlorJtlcar
informe o seguinte: em lei regime já geralmente ado,

Por que não foloumprldo até taelo,.
hoje, pela Diretoria da Despesa O Sr, Frota Agu!ar - Sol!darl'lo
Pública do Te80Ul'o Nacional, o me com V. Ex." na defeu do. oro
determinado no Artigo 3,· da Lei ,leto qu'!! reduz 'Par~ selll as hora!
n.· 2.752 de 10 de ab:11 de 1956, de trabalho dos cab!nelrO-', Infeliz·
sôbre o pagamento dos Ilroven- m~nte, l1ão pude comparecer ontem
tos dos aoosentados inativos,. re- !l0r molivo dl'. f6rca m:1 inr. à reu·

tidos ou SU~llen~os, culo prazo ter. nUlo mencIonada por V. Ex.' Mas.
mln'ou no dia 10 de 'unho do cor. se lá estlveE!1e, a1)oia~I,~. nor certo.
rente ano, 60(sell8enl.~) ãlllâ, a as relv1ncl.icaç6es dll laborlou ell\l'
partir da vl"'êncfa da Lei mIme- se, Pena0 oue o Sr, Presidente da
1'0 2,752 de 1.056, ~~'ldbllCa,lllt;~amente, tem sido }n.

Sala das Sessõ,!s, em 2n de ju- tellz na .1ust.f.caç§., ,de -,el's ve ~
nho de 1956 - Frota Agu!ar" como ocorteu. com. ~!o!C. s6bre o qUl1

• . MS manlfenaroemos no 1ll'6xlmn dh
Sâo éstea OI requerimentos fomu· 25, Vale destflear .1 C{lTllT1Rl'ft"~'l e~-

lados, .. l!1beIec!da. ent"e o' Dl'1bl"nted'" 11111
Faço daqui um· .pêlo aoa dol8 ti- elevatllll' e o de 11m \)(Indp, Aula.

tulares, nQ. sentlelo áe que a lei seja "I\~ est!l,l'~"""', NlIo ....l... 1'. p...•
cumprida. (MaUo. ",m). notou o tato, mu i&C!lo qUe 0. veta

cllirl\, .transformando-se em lei Q pro
jeto tão ,àbiamente aprovado,

O SR. AARAO STJ!;!NBRUCH 
'Muito 'obrlgadoa V. Ex," Uma das
razões alegadas p~l'~ o veto clo;:lr~·
Jeto é a necessícace de íneremenrar
a. produção nacional , No entanto,
os cabíneíros di! elzvadores não exer
cem qualquer atlvrdade pl"O;'uLiva. Em
todos os países, há Ieg.síação espe
cíüca, :lixando em seis noras o tra
balhos dos cab.neírcs, que, munas
vezes, desempenham suas Junções em
recinto rechado, sem ventünção

Que:o crer que o congresso N~.clo·

nal rejeitará o veto, ccmo o féz, ali:i.'l,
com referência ao projeto atln,n',1:
ao Estad~ de Pernambuco, E' quan
to espero da elevada ccns.deração dos
nobres representantes, visto tra tar-se
de proposição sw'gj~a cio ccnscnsv
unânime dzata Casa, índependen.c
mente de !iliaçii-o partídárla,
(Muito bem>,

O SR, ROG1: FERREIRA:
(Para uma comunicaçclo) (Sem re

visão do .orador) - S:,P..esídente,
desejo comunicar ao t'.;is a funda
ção em SâoPaulo da União Inter
sindical de Tj'abalha_ores e deVo;
versítérícs. Um Iato hlst6:'ico: 
unrm-se os trabalhadoreS e os estu
dantes da. m..nha terra, A uníãc
q\l(! ha.via sido feita em .1947. 19{5 e
1949, na d·er-esa das nO;SSB . r:ql!CUb
naturais, naquela lu.a memorável que
culmínou com o estabelecimento elo
monopólio estatal do petrél:o, repe
te-se hOje, com fundamentada' muito
mais .objetivo, Unem-se, agora. os
trabalhaliores- para defen_e:em o
regime democrático, a C~nst!tuiÇ5.o e,
ao mesmo-tzmpo, para dcmcns.rarem,
como o -fizeram no Palácio doVa
tete, ao SI', Presld'ente da Repúbll'
ca., que S. Ex." emel'eda mal na
rota do ma1l!inad) dlscul'so de Ri"
belrlioPreto.

Desejc a.nda declarar áquel~s que,
no Brasil. in:e:ro, acempanham a vi::'i:I.
polltica do Pals,atrJvés d2 informa
çôes paral-elase sucintas, que cin.
qüenta mil pessoas .. em praça públi
ca, prestigiando a união ent:'e traba
lhadores e estudl'.nt-s, plelte~ram dll
Câmlll'a Municipal da Capital do mou
Estado a rejeição do veto do 8r,
Prefeito qU·e aum'1:ntou escorchante.
mente as pasMgens de uma compa
nhia munlcip:l d·e t~ansporte públi·
co, pcdlramalnda- acs podere! cons
tltuído! olhassem s~:':amel'lte para o
problel::a da elevaçáo c-onstante do
CU!t·o ele vida,

Pleiteia, também, ,a União Intersin
dlc"l de Trab~!hl' 'o~es e ele Ul"'ve~·
sltArios não só a autonomia sindi
cal definitiva, cc-om a ref·orma agré,
ria e o monop61i1\ elo Estado pa:'a ex
ploração das nOllsas r,quezns natu·
rais: O SR, COLOMBO DE SOUZA:

P. ra c·onheclmento de meus nobres (Sem revisão do oradOr) _ S.znhot
pares, passo a ler o documento oue, !"rESldente, 51'S, Dcptltados, nrl o.rdeJll
~6lro .assunto, el!\'u!,;ou o ceritr;, flsica, a iné:claé, realmente, ama!or
AC3d~mloo "XI de A-;:õsto"; de tôd~s as fôrças, :tste m~smo "rine.

O' Centro Acadêmlco "xr de Ao;:ÕS- c[pb é exato na ordem sorial, por.
to", empenhado na ma!~ .sél'j~, c9m- quanto o que corre5'Jonde à fô~~a dt'
panha em prol d'> "~m- estar do Inércia no. mundo ft.sico, n:> mundo
povo, apresenta à' Naç30 o leguinte s·oeial. ê li tradi~ã·o• .!lo os. ccstun!<!s,

MANlI'ESTO À NAÇ~oJ silo es h~b!tos que, elenois d·e estrutu
:'ados em leis, se vb t~ansmltindo de

t. - sentem os acad~tnicos de ~ernção a geração, de sorte que cad:\.
!lu'clto do La:'go r.·e S~O Francisco povo tem, per aS'im dizer, :l sua tra.·
de .seu dever' apontor ao j.l~Vo bm- d!ç~o. lega.'l, costumeira. qU? v~i ven.
silell'o a Sl'ae sitl'oção po!lt!ca, eco- cendo os tempos e resistindo às ten.
r.6micn e flnancelrn em (fU~ Se en- dênciall de 1110vação. .
contra o pal.s, J:~lll :ncú~!a· e In(lapa~ ,
cldade das mala citas esferasadml. O orçamento do. República é a1):'4!. -
nistrativas; tcnbdo ao cong-r~ssopor via di!ssl\

tradiçiio, 'por vla d&s-e cCo·tumt', dC:'iSll
n, - E' exemtJlod's~o o aumento n:rmrl consuetudinária, Na realich.

crescente do cus'o de lida. em gran- de, ê!<! já p'1:!'d~\10 o!:'I!U eent!d'o his.
de ,Jarte provenl~ntec!o ciclo lnfln- tótlco, sl,l1lf!c~do e intl;lort:ln':lla o
eionárill qUe atr8l'eS!amcs e de que seu 15~nt!clo 1l1'i!"'ftlv·o, ou!!l o d~ sl~.
allorallOl1sávels dire'os o.:; mala ala t·ematl2l\r· 11m plano d·~ govêrnCl. de
te.s mancl~.té.rlos da Nnçl\!,): tdminll!trar.Ao. a ler pasto em prAtica

!II. .\4slm, representa o Indlce e vigorante dentro de determina:!,
dflaepro1Jressiv~ ~llCsrec!m"nto dO! tl'l11po. Era tambél11 'um!! contabill.
serviços de util!dllcle rt.bl!ca o lU· el~tie geral, na Dual ~ com~utavam
mento .d~s tarif_~s da! companhias tOdr.~ U obr1'!llrlles' com que o rlO\'G
concesslonirlaa, bem I co.m.~ a re~~n· C!~V!ll c:m~"l'fer mfa o.rirJo \'ld~l1eCl.
t( elevação ,das cont~.b!' "~~~ do! r.n~. atrav~s d~s illlp:st-lIe. IlI'! m.e.wo:.
titl1to~ prev1d'\!nc"'~ e dOI r.rv.ços, tr~)~", .R {h'~"!!11h)?"'~ a"'~e'., ....... di!
JlQllt&iI • telea;~nCOli - Itódns M verbaa, to~O•.Oo1 encllr~
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-. t - • -- re ~.
'Junho de .1956 .... '.

tôd:ul lLS· despesas Que deveriam eor- duzlr·se not ru>o&OlI dilll. I;)e fato quanto 86 o adJnlnMtrador Que está. O Sr. Mauricio de Andrade ~ E' o
rer por conta da contribuição geral, cowl;ituem um verdadeiro Orçamento com os tatos em mâos, lldando com qU:e vou dizer ao nobre colega. V.
1mposta. ao pJ\·o.em nome da. neees- paralelo o. cl'éditc.i especiais. Ainda êles. pode, na. realídade, apontar lLS Exa, há de ecmpreender que o Plano
Ilidade ..coíetíva. Hoje, o Orçamento é rui. ordem do Di.. à.e hoje, há um medidasefetivlls .de economia que a de Economia. tem sido lnsplradoo r~
uma peçn absolutamente estranha e projeto, autorizando o Pocler Exe- administração deve tomar, Mas, Sl!- aímente, nesta posição cle nonestída»
mopernnte na vida nacional. Em prí- cutívo 11 dar o cl'écllto de • '... ...... nhor Deputado, se é para satisfazer à de e de sinceridade da qual jamais
melro lugar, porque não maís signi- Cr$ 50,000,000,00 a uma. sociedade curi{)!idade de V, Ex,~, }ndical'lamos, pode separar-se nãos6 êste Govêrno,
fica a conrríbuícão geral do povo para anônima em Minas Oerais, a. Frillltsa, de logo medidas de economia a se- mas Oovêrno algum, porque estas sno
es : d-esp-esas sociais. Multaa ve-rbas e se não me engano. 01'0., Sr. Depu- rem poStas em prática pelo Oovrêrno virtudes da pr6pria condíção do 00
obrigncâes com Que o povo contribui tado, isto perturba. ínteíraments não F€deral e Que deveriam, efetivamen- vêmo , Direi mal/!.1Io V. EJea,: é pre-
não fiiruram no Orçamento, Assim; o só a. boa norma da. execução orça- te aliviar de muito o orçamento e Os 11> co
Orçamento é apenas constltuída de mentárta, como qualquer plano sério tremendos erícargcs que foram cria- ctso qUe tod08 nós - eu, o no re •
determinados Impostos, recolhid~ aos de G<>vérno, comç qualqUel' intenção dos pelo poder da República; em vir- lega e os demais DeputadoB ~. tenha~
cofn>s públicos, Exi.ste grande quan- de executar uma obra. plaruflcada, tude d08 aumentos aqui votados, soli- mos o maior cuidado e Int.erêBlSe na.
tidnde dt! contribuições retiradas ao Eswu, pois, de inteiro aCÔI'do com citados pelo poder Executlvo. para os apllca.çfio elas autorizações orcamen
])Ovo que não constam do Orçamento. V. Ex,', nas considerações que vem mílítarea e par'! os civis. Sr. DtpU- tál'iall pelas quais -lutamos aqui cru·
taís como: 'o ímoôsto único sõbre tu- tecendo a respeito do assunto. tado M provldências são de ordem rante a elaboração do Orçamento.
brificantes. t6d'as as contribuições O SR, COLOMBO DE SOUZA - rática e não Se poderia, absoluta- Mas há de compreender, como todos
llll.l'a o FUndo Naval, aquelas reeolhí- Sou grato ao nobre colega pelo apar- ~ente em InQtérla dessa eomplexí- nÓB que êst e é momento excepcional,
das para os Institutos e Caixas doe te. De\'1> esclarecer que, realmente, a, dade, pretender que. com apenas duas O oovêrllO luta com enormes diflcul.
Ap:~entadoriasfo grnnde volume dos par do Orçamento. se torna neeessá- lou trêA palavras, salvássemoê a si. dadell de. ordem financeila. e tem v'U:'
Agios que, já. agora, chegam a eêrca rio ao oovérno realizar determínadas tuac;li.D, tosl.9BIll1Ol1 problemas econémícce a r",.
de 90 bilhões de cruzeiros, Tudo Isso medidas de econcmía que dariam E' necessário, porém, não adotar- solver, tais como a eliminação dos
d,o arrecadações que não figuram no Ima,rgem 11 .mvesnmentcs, a serem se- mo! essas palavras mágical! que an- pontos cle estrangulamento que se
Orçamento da República, descaracte- leclOuad!?S czíteríosamente por uma dam pela boca do povoe se renovam instalaram na economla n~cio.~I, to
rlnMo. de. maneira completa e to-. orientação •econômica. reprodutiva de tempos em tempos, tal como: pia. dos êlea constltuinelo sttuaçoes que
til!. o seu tignificndo prímíttvo ~ que para apllcaçao no interior elo Brasil. nejamento.coordenação e o~trM pa- nem sequer podem ser resolvidas com
devel'la ser mantíd J para respeito e vísando 80 alevantamento do. nível lavras semetbantes que, de época em recursos em cruzeiros. Na sua maíe
ordenacão fiel e g-eral da. economia econômico' e socíaí das populações énoea, surgem como verdadeiros mí- ria l!M pl'oblemas que exigem, tam-
das financas nacionais. - sertaneíaa. . .' lâgre&. Slío necessértes aquelas cl>lsas bê~ recursoa em d6lares. Ora, tMa

Em determinado! países, onde se O que não é pos.sível, Sr. Pmi. nntllZ.as' a sinceridade. 110. hOnestida~e., ..... ti te dente
procura a. ordmnçáo das finanças e dente e 81'S. DeputadOS, ao ,folheal'~ o tr'abilho na. execução da coisa pu- ~e~~~a~or~~~;;e~~~~IUÇ~ de
õa economía e.U1~ill que lsso,~u m,os. o Orçamento da Republlca, e bllca. problemas d~ importância regional, de
intimo entrelacamento, jA. se CJ!nta ccnstatar, com a major tristeza, as e Gov~rno" ~ - ~ tê I 13

0e EC faz um Ql;rl1.mento geral da Na- desp,esaB mais improdutivllS, desne- 51', Deputado, POt'r - q1dl ft"uidar as problema.s e obras qUe m m :.
1io Orç"m"nto Nacional ..,. onde cessarias. luxucsas e verdadeil'amente nilo toma a Inicia ,VII. e "'l>U tància e repercuss~ apenas numa el!-
~odos-os '~;nil;s sã!> computados aa Ia.berrante.s para ês~ povo, Cjuando do emprésas deflcltâ~~SIs d3 ~eg~bll:' f'era diminuta da coletlvldaele brasl·
l~d{Í de tôrtas as desJ)C.Sas e de. tôdas outro• lado, o senao bl'asileU'O, a. po. as empresas indus II . ~co~rada5 leira, para aplicâ-los em problemaa
flS obriq,açã-~~. mesmo particulares. pulaçao brasileira geme sob o péso tais coJ.!1o as em~r~a.sã deJicit su- de repercus.são nacional, a fim de me
As~im C. orçgmento dos p.rôpr!os em- das mais tremendas e primá.l'ias ne- qU';, estao dandO

h•
dÇ ~ruzelros 1>01' lhore.r. a. vida do povo brasilelro.·e aS

pre"'s e:l'rll no c':lmputo geral. Icessidades.. nel!'Or a 200 mll oes e d . 'I condlçÕt!s de nOll8e. economia, deve
N~' enianto, o que se tem vfsto no E' impOISsível deixarmos de enxer. ~n~? Por que não v~n e ~~:~:~ ter o aplauso desta ClUlO., qUe hâ de

B~'asil é a redução. ° e5tl'eltamento, a gar, de \'erlflcar Uito sem wn senti. bens Im6vels que
b
pad~~::; a 2 bi. entender ser eata situação passagel.

llrnitac:;o. cada vez maior do orca-I.mento de profunda revolta. . Govêrno uma. ver? a su,. ur ." se faz ra. que êste s.acritlcio se lmpõe aOl
',.·d· ~,." bl' '" 1 t • vi:r ' lhões de cl'uzelto:;. Por a. e nao, ""'t cl 8]Yl~'1to. a =')u lca. '" se s:).~ - O Sr. MaurICio de Andrade _ Per- • • SI' De utádo? E' impr~cindlvel nossos Munlcfplo.s. aos nossos ,.... a o •

dade OJ .pontJ de Yls.ta da rec~I\~, o Imita-me o nobre orador. N:l.o oUvi I~S~'d 'rIe!S: ordem a fim de qUoe se 1uI noasaJI regiões, em benefício da
é tpmlJém do, d,a dcsyes,a pub lCR, J IniCio do discurso de V, Ex.", mas me. 1 a. ordem administrativa, Brasll, pOl'quantoé êste cuidado, dê~.
As d{'~pesas Pllbllcas saO. por assim IaPEnas- esta última parte. Por lsao. restrr\eça. eattnanceira nêSte Pais. te Plano de EcOnomia e da aplicacaO
dizer, Mje, mW3mente contabi~adas nilo pUde saber se V. Ex,~ aponta, eeon m ca., . ele recursos nestM soluções panora..
110 Or-amo!'nto, po:-que, lo~o depo:s deIpara esta verdadeira crise orça.men- O Sr, $faurlclO de. Andrade - X~ja. micas pal'a. a economia nacional que
Jlfcmt11'!ado o orçamento. encontra tária. uma .solução que não e. d.o então V. Ex,', da..· própria an se. lt 1 çâo final qu' to-
Y€rdad-elra dj~l"rr.ão na sua execuçâo Plano (\' Economia. A verdade, no- como é difícil ao próPrio Qovêrno pode resu ar a sou ."
:por parte d~ POder Exel:Utlyo. Ibre colega é que o G:lvêrno estA dl- das palavraa do .nobre Deputado. dClll Mplramo.s, para 0lI problemas eco.

Prjmel~am-ente, sllo IIS dificuldades ',ante de uma contingência ~ qual não solucionar ~S$e nave problema, o: nômicos do Pala, "
~ove~namentals que 5U~rem a ado- pode fugir. O Congre!so Nacional maneira a satlS!azer a todos, V, Ex" O ga. COLOMBO DE SOUZA _
~~o !le um .pl9'n:> de econ:mla. que aumentou as despesas orçamentárias resp:lndendo 11 minha indagarO' e Estou inteiramente de acorc!o com a
&ransfo!1Tla lo<!q em v1tim~ as verbas para o exercício c()rrente em vári0.5 pl'OCurando mesmo satisfazer mi- te.se de V. Exa., contanto qUe ne~e
prevlst?s ,e ".:rlbuídas aos D~putad"s b!lh6ea de cruzeir~, sem' ter fornf- nha pel'gunta, que V, Ex,· clusifiCO~ plano ele economia e ne8lla IlItuaçao
para satl.~faZ,ST às necea..>rldades. das ciclo ao Executivo 08 recursos parA como objetiva, sugeriu clUlIll soluções. de ord.emreglonal a qUe aludiu V.
Pll!lUlac~~ locul! Que êles repre.ren- atender ao formidável a.cré.leimo de um~, a supreS8âo ele8lll11 empréeas au- Exa..·· não. aeJam compreendidas ver
tam, ....s~un, vaj·se ellecutar, não o despesas. que atingiu cérca de 30% da tárquic(l8 que ora. representam, para. ball do Nordftste, qUe s50 aa.graCla, ..
Cllle O' povo R :bi!ranam~te votou e autorização da tffi;pesa global. seria o Orçamento,.. constitucionais. Com Ú\&O ~ q~ nós
4ecretou. através da de.lberaçllo do Interel!llante que premdlsae a éaaePia· . 'COW"'BO DE SOUZA - •• K d~. oncor
(lon~esso, COM:lt!.d?da no Orcamen. no de Economia um certo critério O SR, '.". rêans Incor~ abllolutllmen"" n"opo etn_ c -
Úl. mns l1t~l'\rj-!'r às nece~ldRdellde vamOll di?er, ele priorida.de nOll cortes AutArqUlcu. nlo, ~Iemla Unilo nlW dar -" a nlo apllcaçãCl da. verm." do
ordem imoolatl1, INr parte. do Ex~- das dellpesas que o Govt!rnoee vê poraÓll' ao Patrlmvn o forml\. ab- Nordeste, porque estasl!lAo sBj!taclas
eut!vo, forçado a .fazer Mas V Ex. há de sA.o autarquias. mM uma ni' para o nosso puvo e vão, por 3SSlln

Nenhum Orçam'?nto hoje votadC,l compreender qüe o EXecutivo estA surdlL, estravagante de orga zaç"o dizer atender a necel!llldade! legitl.
~1, C(lO'!resso ter:!. exeeucão, rel!llal- ante nece&tl1dade de atender. fl'EClüelÍ- dentro do Direito Administrativo br"- mlUl le inad14velB de ordem vt'rdllde1.
vnda ap~n"s o parte refer~ntc aos temente, .. despesas e:lm o tuncio- slleiro, que nAo temaeQuer .clllll6ifica- ramente nacIonal.
c:"m'Jute,~ de oes..ooal. O que a U!i de nal18mo, às quaiS êle não poele se ea- çllo nem confratemlzaç'o, O. "Uã.-- eatt. verlflcando é justa."
Melo,! d!'termina. e.stlpendla para ° quivar por determinação legal. por- '-A li d . lU .. ~ ..., A_ ti ~."lloIli
funcJ.onal!smo púl>lico, é des~ndido, QUe esta é, a meu ver, a únIca 'ImPO- OS" Maurlc... tle

cl
n rape trÍnl6~lo mente Isto: com, li p,,,,,,ap caç,........

J)l)rém o concernente. a obra!, empre- sicê.o constitucional como deapesa de Emprêsas Incorpora as aO a verbll8para o -Pollgono' das Sécaanão
endimenros e In\'ertimentoa, passa a Orçamento. As outras tOdilll sAo elea. da Uniilo, s.egundo afirma V,. Exa., se gera ablloluta.mente pro!llem:<l1l apl!
~r m{)tivo de .d-ellberadlo po~terlor pesas vari~vela, que êle pJde fazer representam encargo orc;amentári~ nr.6 de ordem regionll.J. mas sIm pro
Gas ór'!!ios da adminlstraçM publica cair no Plano de E~oonomla senl que num montante ele 20() milhlíes de cru . blema também de ordem nacional.

Nestas concl:côell, s4'0 OI! créditos esteja Infringindo qualquer dlsPC6I- zelroe, Veja V. Exa. que esta seria NUma naçâo como a nossa, prlnci.
~~peclaÍll o orC31l1ento paralelo qUe o tiVe) constitucional e a. própria ll<>be~ realmente, uma reclução necesaftrll1. paimente, não se po~ admitir que
Con'Tl'e~~o. vata logo depois dt'. pro- rania desta Caaa. . mas de multo pequeno porte faeellO onze mJlhõea de habitantes sejam re
Jllul"nd'l a IJel de Meios e,sb aS Veja, portanto, V. E.t... que esta. é formldll.vel volume do deficlt orça-' legacl')ll à miséria e reblUxados 11 ul
necessidades g-overnamentaUi que uma contingência a quê o ~vêrno mentârlo fi das despesllll crIadas n,tra- tima concflç50.. humana, porQUe II;lIl:)
fazem Cllm que se criem cc:mstante- não pode fugir, E' êleOb!'igado a vés da·abertura de créditos eapecia1s, fará o deaequllibr10 nacional, como
mente nO\'35 obrlgaçôes. pah o ~. !l.tencler diàriamente a eatu deapesas na l'eal1dade eatlo faundo li! migra- ,
10111'0 de aorte qUe ~ste, verdadeira. mu tem, forçOllamente que cortar o SR, OOLOMBO DE SOUZA - ç6es para o .sul em mlllllla, lleterml
tnentt c:Tllballdo, nlo ~m condl~6es aquelas que llOl1erlio àer releglldu Citei apenlll um pequeno l!ltemplo, nando tremendL ,e v;,lel'ltas ~onse
paro. dar plena eltecuçlo ao Orça- !lara um 1)lallo llr6x1mo embora. I.sao lIIt1llCdm& nferlr-me 1\ cen~as quênc.lls:no do~:lnIc da economia tia.
tnf'ntn da República, ,. nlio signifique, conform~ jl. afirmou dêletl, elonal.

O Sr, Ivan Bichara - ~11l1;tr~e "01' várias vêzes. o Sr. Pre&dente da O Sr Mal/rlclo de Andrade _ Pro- Dstou de acurd'o coma tese óe V.
o noore orador, Estou· e ne o Re.,úbllca. nenhum menOllpré:zoou pó dePois V Exa a venera dOl!llmo-Exa,,'rellsalvllndo bte lado:_qu/" as
aeMtlocom a.s conslderaçlleB de Vossa melhor, nenhuma demon.atraçAÓ de ::'.d U lã' • v~r".- ."_ Nord••••, não ae'am atln-
I:x~lêncla, relatIvamente a êsse, va-. menor cuidaclo, de menor lnterêsse ve... ano. ç ...... uv .-~ J

di d c m cum gldll8, Com 1ao ni() estaremos detllea . :rer. escaso para o o Cà - para com OI problemas ell\ll IlOPula· O SR. COLOMBO DE. SOUZA - ac6rclo, Eu, norcf~tlno,e todol ~.
Jlrlmento do que lJe vota aqui na 0"- ç6ea interiores pois todosnÓll, Elte- De eleterminados Imóvel.. br'&Olle'--, -.tarem"" aqui continua.mllrn, atInente. por exemplo, ao .- cutivo e Legi8latlvo reco7;lhecemOl .... "VI>'" _
!,lamento da RepúbUca, VoOU mais qUal!e como uma impos!çã.a de liuma- O Sr. Mauricio de Andrade -- Se.· mente a falar contra éSlle hábito .el·-
lonp:e aillda ou, melhor, fspeclfleo: nltladee de verdadeIro pa.trIotismo,· be V. Ex.' qUe tsae é prooesso por radO, ileial, absurdo, de$umllno de
De.de que nOI teCl!. mais de perto, o ampara.r li brasileiro do Interlor, clemala complexo e demora.cfo que !te cortarem ll6 ver!lRs do Norr.lPllt,e
problema da· quota constitucional re- ". '.. nia poderia atender àI nectll1daclea para q~.eJam aJ)llcadaa em outrM
eervada ao Nordesu, ao combate 'aoa O SR, COLOMBO DE SOUZA - línedlatlll Óll Tesouro. . . condlç(lea que melhor rppel'cutam na
efeitos dns .~ell5, »t8as verbal! nl\o COmpnetldo o alcance cio aparte de vide. econOmia&. do Bra.ll, Não, Br~
do entregues slstemàticamenu, nl\o V" Ex.· e ))Oderla dizer que elta·tn- O~. COLOMBO DJ: SOUZA DePutadol IMo nio • poI81vell.
16 'no atugI O"f.rnO: a culpa nl\o é dagllçl.o,. tal a SUa complexIdade. t.al Ml!'J nobre Deputado MaurlclD «e
aJ)eJlu. tlêle: trata-lecle mal velho 11 sua obJetlvldade, deveria ler dlrl· ADUl"Mfe,alBIWA co_ PftCII& It'r O SOr, 'Corria da'Co.tl - V, Dito:
.....blfeUzmmt., emt1ftUt. • l'ePfO- dd. 10 Ir. Klnlltro dIt1fUtDd., po,. felta, permite um. apIlte'P
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o SR. COLOMBO DE SOUZA tado COI'r~a da eOita, em qU~IICII&I O SR. COLOMBO DE SOUZA - precÍoSIl•.:oI err14lclU'. extel'm!nar U
Tem o aparte o nobre Deputado éor- o Podei' E:iecutlvo c<lmo parte res- Muito grato à& eJt1)re,.õel· do. ~l\lttA ClI.uaaa o.etel'1nin:l.ntea de. itlna~io.
1'~a d:a Costa. • ponsável dcs aumentos intr(,lci'uzidos colega I do deddiclQ 1Il"'IO aquí tra- J!:le é uma ecnseqüêncta, é um 1'esul.

O SI', Corrêa da Costa _ V, ElCa. na Despella corrente déllté ano, quero zlclo.. tado: nao se Lea,,, de UI,." cu'cuns-
enfÍ. !erllldo um ponto mteressantís- lembrar a, S. Exa. qUe desta Cl\m.1ra O Sr. Segcllta~ Viana _ Estou ou- táncl~ v~luntá::la qu~ p~dés.s~m~,.!lf

I aaírum projetos bastante dllerentcs vindo cem tOdo. :lt.nçiio Q C1~ut'so' Ul~la hera pala c ~,aDC;:~ .• ">lU.
stmo, da maior reíevànc a, ... ~uc ~ daqueles qUe aqui entraram, envíados de V.' Ex." Dou meu aplauso àB me-! Ra causas de natur~iIa eco:, a:.~
verifica coticlinnamente na a....1Uo.<;all pe)o Poder Ell:ecutlvo. Elilte tinha mes- didall que o nobre e-radcr prcccníza e aI e, me:;~ pclitíca QU,e pr~ ()Oo

da.' verbas da Unláo Fed.eral, V, mo o dever cle propôr ao ccneressc f ., nam o Oovell1o a admln s~r:lCaO OI
.....,Yxa , pode contar com a sollc',al'l.t;da- ... J' e e à. recr.m.nação Que az a esses I '<' , ',. :,~. '
-"'.W medidas que vlessem melhorar. gastos lnjust:fleaclos em hora ele Qfl.ll~~, e uma serre de .ato~;.s que
de dos pequenos Estados qU;il1cro 01'0- os vencimentos do íunc'onal'snie pú- tanta gravidade para o Pais. I d~telI?mam, em sua ~ase fl .. ?-l, •
clama qu.e as verbas não sao lt[Jllca- büco, Esta Casa, porém, aumentou Il: mesmo de estranha" qUe se em1.E5a~ cl: par.el-~:oeda. _
(l<loS naqueles mais nec.eMltaelos, De- demastadamente a despesa. abram ersdítos vultoslssimos para co- 1 . Meno.onvu o nem e. Deput~àQ Mau
sejarta, neste 'momento, fazer um 1'0- e ,. , • uc 'o a rícío de Andr.1Ge que deveríamcs to-
P:cro ao npl'.l:/;e dado pelo nobre lJc· O SR, COLOMBO DE SOUZA - n;t.;nOlll,çoes, pala constr çoes e p - I mar t rovídénc.as para ccíbtr esta s'-

, ~ Andrade, PI'O' Compreendo' a atitude ele V Ex ,. láclos e de monumentos, quanüo a It .v I' à tiputarío MauI'lc.o ...e , '. ., " prevídêncía sccíal e.stá à beírn ela ra- ua~~o: e a ~, "I1;C la me". a e. que
cura 'se, sempre" Incn~llnal eS~1\ C:I- O SI'. Mauricio Andrade r: De ma- )!ncia )):;rquc o Gov§:110 Federal d~V~ll~OS.: ~a .eal.dade: lançar n~~o. é
SU' pelo fato de naver concedl~J au rielra que emborE1\ tenha tido o E.'l:e- deve aos 1:1't tutos de pr~.dêncla a votação de um orçamento .dJO,
mente aos c.vis e mm.tal'es,. o QUe de-: cutívo l'e'uhne'lte a rnícíatíva dêases soc.al cêl'ca' dé crs 31 000 "'JO OCO 00' Iobjetivo, real. verdadeírc, que 80Ja.
sCClui!lórou a.e certa rorma. o Or:;h- pI'Cjet~s, fora~ êles aquí complcta.1 . , .", • , c~1II1mdo pelo P.~er s.xecut....o e por
rnento da República, 1"110 crel{l ?UC mente al1el'adCls e daqul saírem para I O SR, COLOMBO DE SOUZA _ I nO;' " "., , ,
.esta Ca~a do Parlamento seja CUIP,,- transformar aQuêle . "":.Ieno encargo MUlto grato ao apal'te de V, E.X,"', I Den~:o. tie:~e , c.ltel ? <c til e ~ cc~l~
d d' f tA' uem cOubo . pe'r- em despesa fornfdável I de ap.esont..l a Com.s...o d. OIça
,)}. esse a ~'. ~ I1'Jclati;désse '. ,,'" 1 . O Sr. corrêa da costa _ Nobl'e i mento, da qual. fa~o ~arte, cerca da
gunto a V. Exa.. a I. , foi li Poder O SI', José BonlflLc.o - E o veto; DeGutado Cclcml:o do sou ..:! o ncs~o I tre.entas emeMas, da$ quaLS a. gran-
~,~rnenJt~ de deSped$,~,\ Na~ Clllnara ou- do Gavêrno? I' Ilustre colega, Deputãdo An'ur Aurá, Id~ malor.a sup,'e?Slva, que ll1.pllca.-
",:,.ccut \<l que se \se ,?' llCllldarizou.se com 'V. Ex.', 11{) que rao numa economia, pala () palS, 5U-
li~ítando o aumento. O Sr. Mauricio AnáracZe - .. , que diz l'espe:tQ à aplicaç::o das verbas penor a três e me:o milhões oe cru.-
,. . está pesando ao Tesouro e impond() do MOl'deste braSileiro. Eu, modesto z~jros, '

'O E'R, COLOMBO DE SOUZA _. a.o Govêl'no medidas de econcmla ,às representllntf' de Mato Gl'<)SSO, que, I Niio fJe compreende que, numa éjlG
Exatalllel1te.,In~élatlvado Executivo. quais não'pocJêfuglr: caso contrár.o Ieomo V. ,Ele" sabe é abmugldo pela· ICll como tsta em que vJv~mc.s, quan-

O ST,Corrêa da Costa - se, por- terá de emltlr mllhêcll e m'IMes de Bacia Ama!õn'ca, devo le·..:mt>1:' m'- do deveriamcs d'tnr pa:'a o Brasil
tanto, hi éulpaClos, nâo POde IICr apll- cruzelrcs trar.sfer'ndo, I\sslm,'para.o nha \'c'>!: neste 1mtante lembrando ,uma vel'ciade:ra ec.?nomla de guerr~
roa.> o Parlamento, 'l'em de st:l' res- povo, pàl'a all classes consumidoras. que desde ou:ubro do àn:l, pasS1'::O, ,pois o Brasil está em gl . li :51
1)c},lsabiliza(!o também o Podel' Ex,,- todo o !>êso e 18acriflcio provocado! apesar ti.e serem CO:1H:tuc;ol.:aIS . -I go mes.m? nareallda.de. eXt~tc'lll gt'U
cutlvo. 'F.sl!e o ponto do apart'! do por essa' situaçãO. portanto, verbaa que não podiam ser PC' econonncos que de,olararanl· !lue!,~
DeputadO 'MauriCio de Andracte. mem- O SR cOLOMBO DE SOUZA. _ duviadas para fIns outros' que nii.o ra ali povo .b~aslle.ro numa epoc~

I d C ..- "e' . • ~ • ' Oll estabelecidos na Constituição -' como eata, nao podemcs claJ:-r.os ao
bro da Maior a estll. a~n, q- .. : De.seJo respolldE1' li V. Bx" e o .aço eIlI;a~ .verbas não chea-am a~ Esta- (luxo de usurpar o sa.2"rado dinheiro
,wjava refutar. em térlnos obetivos, . , dos. o Tesouro não tem pa:§'o li l'3u- Ido PO\'O braslleiro para os f 1'l.S maiS

O ..sr, Mauricio /fé Andrl1de -' Per- Estam~s segd°tilco~t~~OIl:-9.u,!"óp~;1\. perlntendêncla da ValQr:zaçâo da I Uic;toOs, maio\: Improdutivos, ve;dade~-
mite V, Exa" nobre Ol'ElI10I',1ll:l!ti um carne, ó,s, , o cr, e. e. • q .. e~._ - Amazôn'a, delxal1cl~ todOll cs empre- ramente crín):nc-,s.
o.partc? mossQfrenclo e sabemos a .extensa<l endimentos todaS âs in!c:atlvas na" Se V. Ex." folllear O Or~alnento,

!ia dor. .,.. . quela imensa !'eglão absolutamente em verá, e;;p~cil .:amente. em de~ernl!-
O SR, COLOMBO DE SOUZA,,- Concordo com V, :ex." em que se-. abandono. Desejava ressaltar .~te :-'dlUl repaJ:tlçóes verllllll para featl!-

Um minuto. -Na'realldaete,n!o Salre- jam determlnadB.lm~dlda5de econo- aspecto. jO/i, r~epçoes e homenag~n5, No
mos da' presente conjuntura. naCIonal m'amas não que se parllllsem obras, caso, nao se. trata de m nlsteríos, ma4
fl.perill<l' acusando-nOll. Teclprocamente. hi dezenas de ancs en\. exebução d:s- , O SR, COLOMBp DE SOUZ.' - de liepartament05 que cons.gnam ver
E' ~ces8àrta a rormação de uma pe11l!landO-lle imediatamente .centenas. ,Grl!-to,pelo eaclarecunento de V. E.x-ll;3S até Cr$. 1.5CO, .000,~1l dettlnadas a
conociêncla nitid~mente. naci'll'la1. te· d'e opérár:os, que de uma hora pa~a eelenc.a,· , '_. " recepções e homenagens.. .
gundo' a qual' aejam articulados 0lI outra, são jogaclos na, mLsér!a, '0.0 leu Sr. Pre&dente, quer. a en.tao s~.I-1 Visando atenuar. a, 5ltuaçã.o apre
despojos cfo .Executivo com as nec~- da sorte' mandados para casa. sem entar que, as medldllll .1Idm1n stratitall , scntel. emenda suprel;s:va de. tódas 'N,
sidlldes naclonala e " vllnta<lc do Le- ter o que comer, plU'a viverem "au e de econe-n1~a, tomadas pelo ',Oovêr- despesas ê.e tal nature211. Não é tom-
glslatlvu, a. fim ele podermos vencer Jour Je jour"? no, nãoeatão em co.nsoné.!lcla com pI'eensivel havei" na mB:oria de nos-
essa tremenda crise naclonlll., que . os fatos reais. Ve~J[1~a-8e que, en- sa~ repa.rtiçóEs, verbas \'erdadel~
tende, .pOr llsllm dizer,'a subl'ertel'Ób compreenc1o, repLto, a 'atitUde, de quanto o clamor.•pubhco s~ levanta mente monstrco~à.s para, aquislçâo' d<=
prlncipiO/i brasileiros da. I!x!JIténc1~ V. Ex.~. Malle verdadeiramente em tlldas a.'l regioes do. pall, porque matel'lal artístico ora flâmulas ora'
nacional. tito ~ qUe 6 necellllá.'"iu. inadmlSlllvel que, ao 'me,!motempo, o Oov6:~ não entrega.,as COtllll cons- bande'ras e condecorações. '.:

O Sr.
' Artur Au"r" _'-o --mite V. libere o Govêmo a verba de.. : ..... tltuclona:s, COIlstllntesdo Orç~mento Parece qu-e Iladamcs em oUl'Ocomo

li 11...... C1.'$ 50.000,00000 pal'll CODlltruçao do - e &inda ontem tIve oCall'lio cle se nossas neceSS:c1ades já ten)lal11 sIdo
ElCa. unI a,parte'l monumento lIoOS soldadOl$ da ~! prote~tarante o fato de todo munl-atendlclas ou vivemos num verdade!-

O ~. COLOMBO DE. SOUZA - Iato, sIm,. é incompreen.slvel! Nao é clnlo do Ceará não rel~eberem sua 1'0 festim da Baltha2al'. Ao' con.trãrlo•
.Ji uio havia 'Bol!clta!foantell o nobre' possível levantar-se ,um monumento cota oC!JlStituclcl.1al; er.cluanto USo Somos u'm povo que ])lItlece m:.séria

:M I A dI·ao.e quando '(li! .pobres operários, os l!(,lmens ocorre. vemos na pI'ópl'la ~- -- --m fe-me e necesslclade:.pais M quãf.
Deputado aur elo Oe n.. do inte:rlori estão mOl'l'endo' de fome~ do Sr. ,Piresldente dl1. Republlca. a 4G% da InUncia. não podefre<!uen-
. O Sr, M(luricio de Andradi!-'~eoo- Quem val.contemplarêsae b!!1o mo- exlatênc:a de crI 5 ,000,OOO,OOo,ooo,CO, .tar e~coliJ.s. pal'qUe Oll ~. 1Ici-:ltS, oa
nheÇ1le'dou'inteirârazãoa V. Exll', numento? Aquêles ~ue tatao com \lorresponclentes 11 gastos e despesl!-S Estado.! e a Un'ão·não. diStl6emde
um dos mala HUlltrea e eminentes tt', fome?! preferiVelque nia ha.ja ês.se não autorizadc..5 pelo Poder .Legíslat - recuI'SOS paraconsu'u:r 1)rêd'.~ ou.
llresentantea 'da; 'bancadanordClltlnll monumento e o P9vo esteja satiSfei- V<l o.uefetUlldos além d'OS cl'ecUtos sU- pagar profe~sô~es; Asalm, nll.o pocte-

..:nesta C4mllra... '\ . to: contraelllll\constl'ução nós ,nos plementares! , mos dar festas, nem prestar liome-
, 5 Z Insurgimos, porque. não, é pOI!slvel' li:, o confronto que g<lstar:a fôllSe nager.s de q~lalquer natureza.' Do

O Em. COLOMBO DE OU .\ edifical'mos palll.clos para serem con_- feíto por ellta Casa: as "el'bas c~s- contrtirio seria prova ele eSbanjíUnel1- .
:Muito obrigado a v.. Elea. templados pelos mIseráveis e· pelo tltuclonais rião olillo apLlcadas e, no to e deslbarltJ&uo nacional. .

O Sr Ma" r lC' IA "e AM"rnd~ _ povo fam~nto e .an"t'ajOllo;. entanto, fazem-se despesas sem !lU-. -
• ~ .... li ...... '" ... '..' .• torlza"ão admJnJst%~tlva e além do.! O Sr, F,rota. Aguiar - Anu. o

em vIr reclamar do Oovêl'no li. aplica. , O Sr, Artltul' AudTá - Nobre DepU- créditOs !lutOl':zadosl atual Ooverno ,comtQ<lu IlQnl uma.
çilo na SUII rllglão da's verDIlB orça-, tado Colom!>O de souza, V.' Ex,~ tem O SI', Bruz:rl Mend<.'Jlcll -'Permi- 'grande festa rio Itama:rátl. ' ,

~el~~.~ârVcia~:I:b:r~~~{;~~::r~: ~â ~~~~ata~g~:~el~e~~lUla:u~la;~aÇà~e:: ta-me V. Ex,· dizer...penas, em re-. O· sr,Maufício Anarade _ Con-
SI', .Pl'esiâ-ente da República,quanclo ra como estamos vel'it'cando E devo laçli~ a~m<lnumen:o'tque..'nuIl'\ ;no- gratulo-me com o nobie orador' pelo
esteve .h~ pouca naquela :eunllio.... acreScentar que n~o apeni!s neste pie- ~:~oo 'te~!l~u~r:o :ni:bl~e~~:-:~ trabalho .,que a.caba de anunciar, a

11111'10" mas tambem. nos partidos ])O- l'ém ser!a multo melhor ee 4) a'ovér. que const.tulexatamcnte oObjet:vD
O SR. COLOMBO DE ...OUZA· .... lItlccs,a palavra vibrnllte o.e V, Ex- no 'respe:f~e aquêllis principios de~ da comissão .dbe Flt1a

ln
çllll . ç~~

De C..m....lna ·Ol·an e celêncí n es" ·repercutln"A·'intel1lla- "'ti I ' 'b t romes_mo,. no re coega; .que
~.. t . "t ~~... sslm ue ..~o Pa~tldo moc, cos pe os qua S se a eram os Càníal'a' ne.nhuma eola~raçã.o ma.lot

OS· ' .... li' " A'n" a'" men e, an"Qaq.. • nossos bravos soldad'o.! O que não d"'De' d . . 1"
. r, ... aurco ..e ..r ..e ,- ... Soc:.al:progresslsta., em l'euwão de há SI': Deputado' é Atlicerldade nes- poss~ I dar O V p~:a..o, que

J
Iq~lll'

.rcalLzade. em.Campina Orande, em sea Dlretor'a e de BnEl bancada re-' I I . ' anUI.c.a l1. por . """, • ou se a, o r·
qUe S.Exa. prome~ul1ar lIolu~ão tolveudar Integral apolo à luta' que ~~~t:ruj~~~ad:vf;;p~~~:;,et<ldeJ~ goroS() policIamento· na'. elaboraçãq'
ul'l;ente aos problelUl\ll norde.;tm()8. o nobl'e colega. comandanesta,Ca8a emissão de papelll10eda Sômente orçameutárla. a fim de eliminar todlUl
V. &'l:a. 11á de compreencler,também em favor do Nordeste' brlUllleiro. Nós, 'êSte ano a emlss~oat!n iu a .' ali dupesassupérfluas,que V. EKce- '.
qUe estamos aiDPa. nl1!1~ p.rl'lllo em DeputaÇ1Oo'l de SâoPaulo. que perten- Cr$ 4 000 COO 000 DO Ile~d ." 'no lé?c!a. cllra~te:'lzou tão bêm., .Estâ·
'j,ue o TesoUI'o Publico .nã, ~;;r.beu cemos'à bancada da PSP, não com- .", ',~ que V. E~,'; po s. de 'parabêns, pelo pro~
até agora as maiol'Ca pa1'Celll... (la, Bc-' pl'eel1demosque o ..Govêrnovenha ~l~O~m~oOôfora~d:mlt.=~"~~~ póalto Quee.cabade·l11an1festal'. '
celta. _Pübl1ca, O 1mpOllto \te renCl~ fazel' cortes planos de economia, us- politlca antlinfiacionã.rlà?' ' OSB. COLOMBO DE SOUZA _
lUal . oomeçou a ser cobrado. e. POI tamente num setor em que a vida' , Sou grat~ tIJl$ parllbensdé V Exce-
certo, quantlo entrar.emeuaspycelaa bl'a.sllelra é mais dura, l,1Um,setor em O SR, C0I;.o.MBO DE SOUZ.'\ ..~ lêncla, mas exijo aolldnledâde de
qUe· pe.sam maia na ReC('lta, Pl,bllca, que o povo l!lltá realmente necesl~a- Ora;o pela in.ormação, de V. Eli:,. V, Ex..'.,e de sua.\)ancada_Aua~do
<lElcecutl:l'o,h6. de ter o culckltlo·cte. do, Pc'!' iS50, a. bancada do Partliio 51'''.. Deputados. acontlnuarCl>ta tivermos qUe:VOtar: esaaa.verbU"
atend~r àquelaanecelisldsdes mais Soc~al'sta Braallelro, col!lposta de 30 sltuaçil.o, com lia. fatos eConOmicos e fim de;seremelimi%iadllIP .. : ,:.~;"
Imediatas, demlllol' prlol'ldacle no qUe Dellutado4.oriul1dosde ~0>8 0Il Ela- SOCiais que e5t~o ai forçeso é teco- . . . ' . '., , .. ' '., ~ ,,,·'.'i;c:,:::
diz respeito ao prQblema. do NIl:des-' tados da' Federação, estar' ao ladO nhecer que nll.o !lá govêmo. que não o:Sr, 'lIIllurfclp cfeAndrlJCfe-P\o8ao.,'"
te. Quanto ao aparte de» noble re-.' de V,Ex.', nessa luta em favor do h'Minlsc1'9' da Fa.zenda.capa.a de ll!lorantl1' li. V.Ex.·•. desde Já.millll"'::O
presentante de Mllto -GrOSSO, DepU- NOI:dCNlte... evlt&l' a em:5SlI.o, 110 Bl·aall., soI:dar:edade.'· .. , •. -;,;:~,..

···(i~i
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Piauf:

Chagai Roclrlgues - PTB.

Hugo Napolel'lo - 1>5D.

Jos~ CáncllClo, - UDN.

, :Marco.a Pal'ente -:- UDN.

lItlton Brandll.D - PSP.
Vítol'lno~~oi-rCtla.-YS

:Maranhão:

Af<Joso Matos - PSP (19-9-1950).

Clcdomir Millet - PSP.
Coota Rodl'lgue.5 - peD.
C't!:Úla Machaéo -[peo.

Llater CalClll8 .-, peo.
Ne\Vtcn Belo' - PSD.
Pedro B:'aga- PSO.

Renato Al'cber - PS~.

1";'tltal Dln:z.

o SR. COLOMBO DE SOUZ-!
'~'IId:eço ~nteclpa4amentCl • V~I&
Iilltcelêncla.
~'EspeTO não se venha. 'lllf.' ()ca~li\o,
Invocar motivos l1e ordem politica, ,
~nclUllive' pura manter dotações des
tinadas nas repartiçõea públicas, à
IIqulsição de art:gos para' fumantes,
;po:s encontramos. na Inalol'ia dessas
repartlções, verbas .de 50Q rnll cruzei
ros com essa finalidade.

Tal não é possível. Quem quis e,'
fumar, que o faça à sua custa, E um
/l);lSw'da esteja a Nação dependendo
dlnheiTo na aquís.cão de w'tigOl! des
sa natureza. para func:o,nários que já
gnnhnm muito bem, E' um escãmec
urna bofetlld:1 llll "cara" do povo ~OC

fredor.

O SR. PRESIDENTE -. Atenção 1
Está, r:ndo o tempo de que díspunnn
V. Ex,". '

O SR. COLOMBO DE SOUZA 
Fica aqui, sr"Presidente, 51'S, Depu
ta,i'os, meu gl'lto de protesto, que não
poderá de!lnl.l' de ser ouvido por esta
Casa que representa o povo In'M:lel

-ro, êsse povo que aofre e est, sendo
cortado nu .pr6pI'ia carae.

Temos. o' dever de votar um Orça
mento real e objetivo, .sem o que nos
2altari autoridade' moré.l para, exigir
c10 Plldel' Executl'l'o. 5~U efet:vo e
exate cumprimento.

Se assím não acontecer, contra êle
If,- l,evantará .a própria. ooMclêncla
nactonet, (Muito· bem: muito bem,
1'(1.1111«6. O orualll: ticeumprimentuao).

~ .OSR, PRESIDElfTE:,
. El!tll. findo o tempo aeaLmado ao
,expediente;

\ Val.se paliar à Ordem do Dia.
\ '

Compai'eeem m~ 08 Sra,:

PTB -

, .
Ria .Grande, do Sul:

Ad1llo Viana ..... P';rB.

Ce"al' Pl'ielo '- PTB.
Coelho de Souza. .... PL.
Crollcy de Ollveira -P'J.'&
Daniel DiPll -flT!!.
FernanàoFerrarl - PTB•

Godoi 1\11a ..; Ii'SD.
Rerm~ de SOuza· - PSI)
Jol\~ Flc(l ,... P.TB. I

LI,ni BrAu~ - PTB.
Ne5tor JOllt'_ PSD •.

Sllvlo SllllaOn -PTS,
Unll'l(I Machaà(l - PTB,
Victor I:illler .,...n2.. '

, , ,

AntolÍlo Carlo" ,- lJt)N,

AtIllo Fontana. - 'PsD.
Carneiro Loyola - éDN.

Celso ,Branco _,VDN. ,
Elias Adaime - PTl3.

Joaquim RamOl - psn.
Lel'ner Rod.l'IBuea - OoN.
Leobel'to Leal - PSI>.

Arna.ldo Cel'deira - PSP, ,

Artur Audl'â - PSP.
Batista Ramas - Fl13.

Bras1llo Machado Neto - PSDI
Campos Vergal - PSP.

Carlos .Pujol - PTN.
Fel1'az EgTeja - UDN.,'
José Míraglla - PSp".

LeÓIIldas Cardoso - PTB.

Lourelro.Júníor -' PRo
Menottl del Picchla - P':['Jj.
Miguel LeÍl2.zj ..... PTN. .

Quell'oz Pilho -' PoC.
Ranlerl Mazzilll· _. PSD.

Rosê Fel'l'eírll - PSB.
YUkl~hlgue TalUU1'a - peDo;

Goiás:

Cunha BlI8to.a - tlDN.
E1nival Calado - tlDNe.,

Joio d'Abreu -P5P.

Nlcanor Silva - PSP.
Taclanode Mello - 1'511',

Waaner DteUtI ..;. P5D.

Mato Gl'OllllO:

São Paulo:

Paran,:

,Antonio Bab1 ~ PTB~

Benja.mln Mourlo - PSD.
Fil'man Neto -:' PSO.

Reitor Filho - PTB.
Hugo Cabral - UoN. '

Hurilbert'! MoUnlU'o - PTlI.
Luiz T(lurlnho _. PSP.

. Rocha Loiaru - PRo

Santa Catarina:

Aarão SteínbrUch - PTB.
All>el'to Tôl'l'e.'l .... Uo~.

. Mino de Matas - 1'50.

Augusto de Gregórloc--. PTB.

Barcelos FeJo - P5D.

CS1'los Pinto - PSD,
Celso. peçanha .., PSP.

Edili1el'tO de CaJJtl'O - UDN.

JOoIé Alves - ·PTB.
JOflé Pedroso - PSDo
Mar!(I.Guimaril.el - UDN.

praélo Kel1y - UDN,
Raimundo Pad!Jha'- U:DN.
Saturnlno BJ'a.sa - PSD.

DlltritO Feilel'al:

'A4AUto Carcloso - :QDN.'

BenJa~lnFaral1-P8!"•.

Bl'Uzzl 'Mendonça - PRT.

Cardoeo de. Menezes -.PSD.
Chagas Freitas - PSP.
aeo,;,a GAlvjD- PTB.

GUI'sel do. Ama1'll1 -, PRo
1.<lpo' Coelho' -- PSD.

, I.uthero Val'gu - PTB.

Rubena Berardo - P'I'B.
,Sél'Slo MagalbAu -PTl!

Vasco 'Il'Ilho - VDN,

!apirlto Santq:

'Clcero Alves - PS)..,.

Jefferson de Aguiar - PSD.
Lourival 'de Atmeídn - PSP.:

Napoleão'Fontenelle - PSD.
Nelson Montciro - PSo, ,
Ponciano das Santos - PRP

:Ria àe Janeiro:

:Minaa geralfl:

Afon80. Ar!nos - UoN.
:B,ento Q<lnçalvee - pa.
CarlO4 Luz - PSD.
celso MUl'ta- PSD.
Clemente Medrado - PSD.
Daniel Ca.rvalho - PR,

Dllel'mando Cruz - PRo
França Campol ,;;.. PSD.

Gabriel Pa58t1a - troN.

~raldo 'MiUi:arenhu
~3.1-7-1956)•

Guilhorme Machado - UDl\, '

GÚ8tavo Capanema - PSD.
• 11aelr Lima - PTB,

l!l'àel Pinheiro - PSO •.
Jaeder 41bergárlll - P5D.

.~arlo Pall11êl'lo' - ?-,TB.
·MaW·lclo àllAndl'adll - P5]);

. Mendeade'souz& -PTs.
M.llton Campol - U'DN,

NOluell'a da Gama - PTB.
Ovldio de. Abreu - ,PSD.
PlInio RibeIro _ pen.
Rondon.Paehtco -UDN._
Starllng SOnnl ~ PSD.
Vrle~"'lvlm - fSD.
BadlU'6Júnlor••.

Airoon Teles ;;.. PSD.
Al'mancloRollembel'g .- PR'

Franc~co Macedo-- PTB.

Bahia:

Alalm 'Melo - P'I'S.
Allomar Baleeiro - UoN'
AUS:USto Viana - PRo
Azlz Maron - PTB,

Carlos Albuquel'que - PR.
EulÍllllio ,Quell'oz .- .1'5D.

PaUltoOllvelra - U'DN, •

Rermosell_ PrlneJpe "7"'"
H11de'orando Góes .... PRo
JOII! Jntobll. - ,UDIf.
Law;lnclo Regll - PSD,

l.u1aViana -: PL,

Nlta COlta - tiTB.

Nonato Marqute -- 'PaD,

,Raimundo Brito '.,.. PR.

C...r'l

Aclall Barreto - UDI(.

Adolfo Gentil - PeD.

Antonio mmicio -:- P50,
Âl'lllando Falcão - P5D.,

Colombo de Souza - PSli' ..
EUclldes Wlcar - PSO. r

, HUlilbel'to Teixeira - PSP.,

Leão Sampaio - UDN (1D-8-1956),

Menezes Pimentel - PSD.

Mnrtins Rodrigues - 1'50,

Moreira da Rocha- l'R•. J

PerUo Telxell'a- DDN.,

~lo Grande ao~Norte:

Djalma. Mal'lnho - UDN.

,Galváo de Medelroe -PSP.

Martlna. Fernandes - UDN
l19-8-1956) •

Parl\lba:

Drault .EJ.'nanl - 1'SO. ~

Jalldul Carneiro - PSD.,.
JOllé JoffJ1y - PSD,
Joio tUlulo - UDN.

Pereira Dinlz -, PL,

Rafael Correia - UDNo:

pernambuco i

4maury ,Pecl1'o8ll- 1:'8D..
Al'ruds' Cãman - POC.
Diall' Lins ~ .uON,

HerácUo ao Réao - PSD,
JoeéMaclel - PSD.

Joeué de Cutro ..; PU.
Magalhie.a Melo - 1'50",'

Ney MaranlíAo -' PL.

Nilo' Coelho - ,P5D.
Ollcar Carneiro - 1'50.
Osvaldo Unia Filho - PSP,

Pontea Vle!l'a -' 1'5D.

Alagou:

Al'y P!tombo - 1'TB~,

El.IataqUio' Gomea -- DDN'.
Joeé Afonso - trON •

Segismundó Andrade - UDM

sergipe:

\

Qodo! Ilha

'Mario Palméri,

AmazonllA:

~ntonio Maia - PSD.
Aureo Melo- PTB.
Josué, de sóuza - PTB.
Manuel B!Lrbuda -·PTB.
Jl,iça Júnior - 'PTB.

Parll:'

Deodoro de Mendonça - PSP_

.loão Mene7A!l' - PBD.
,LaDJelra .Bittencoul't - PSD.
:topo de ClI8tl'(I - PSP,

\,il'ginlo Santa Roerl - PSP.
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Jose Ouiomard - P8D.

Dsoar Passos - PT:B.

Rio Branco:

Fellx Valols. - PTN,

Rondón.ia:

Joaquim Rondon - PSP"
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nnum de nossos adversários politl-' destacamento policial têz dlspa- pedlto Fernandez, Presld'mte Fe.
006, nenhum sentimento de rancor l'OS de fuzil descnrreacc.., ater", deração Industrial Pará".
pessoal ou incontido despeito pela rorízando população repetindn El·:!. . o ~ue tinha a' dizer. (Muito
c.rcunstàncla da sua discuuveí vitória descargas durante a noite, Foi bem).
nas urnas de 3 de outubro de 19li5, alvejado fatalmente chofer, Pre- O SR, .MARIO MAR·.TINS',
que considero normal no jôgo : polítí- feitura. PlilI'siste revolta polícía
Co do sistema democrático em que ameaçando novo ataque popula- (Para lI'nlareclamação) ,3':1Jt re·
vivemos, vencemos em 1950 e per- ção solicitamos vossêncía protes- t'isão do oraclor) - Sr, Presidente,
demos em 1955, TUdo nos diz que to desta tl'ibuna apelando provi- não sei se deveria pedlr :. pa.avra
retomaremos o poder em lD60. dêneías urgente poderes compe- para ~a comunícação, para _ uma.

Ma:;, Sr. Presidente, a mínhn re- tentes pt Seis; Lad:slau Cris~ino. reclamaçüo ou para' uma questao de
petiúa presença nesta tribuna, ver- Cones Prefeito Municipal'" I ordem, porque, acredlto,podcnu ta"
nerando 118 tropenns do gcvêmo do ' . _. • ,zé-lo baseado nas três modalidades.

,'- ORDEM DO DIA meu Estado, nao pode 111:01 poderia Fato dos maís sombrios SI' Pre-: Foi, ontem, efetuada a votação d()

I
Obe,<leCer a plano algum de estrategta sldcnte, se passa na longinqul\' íl'on~Pro)eto 2, 760-B, que regul~. a p:'~s.

(j QÕ( PR.E:SIDENTE' pclítlca, po. IS nem de Ionge alímen- terra de nossn Pátria com a Rep1- 1 tação de contas das e.ntl~ades de dI.
~ , , . tamos a espernnça, por ~nú:s remota bllca do Pal'fI~uai O jornal correio Il'eito privado e direito publico c par.

~ líata de presença, acusa o com-'
I
que rôsse, de uma possiveí il1te1'Vcn-l'dI) EStado,imOport~nte diál:io que se o. qual havia eu, em sessão anter!'!r,

1Ja~c~mento de 234. SIS, ~cputados, ,çõ.o do poder fedeJ'al par ... restaural'. pU'Q.llca na próspera cidad.e de crem-I aPI'es.entadc requeríniento de Y9w.ça()
, UI se proceder a. votação da ma-. ao garantias constuuc.cnats neste i 1'0 G"ande em meu Estado em sua nominal. "-

teria constante da Ordem do Dia. momento em colapso dentro das. edlçã~ de '14 de junho con'ent'e, de- Acontece, porém. que recebi de V.
O SR, PRE~IDENTE: fronteiras de mínna amada terra. ntlnc'a umn tsítuação vda maior gru-I :E,~ .• oflC:o ?Omunleando-!!Ic .,:ue, em.
Vai -a imprimir a ~eguinte bC1'1a aa mal.:lClllld....a IllgenulUadevldade e Que envolve problema da I fac.e àa. m,nl.la concordancla. nesse

. esperar que o 51', Presidente da Ri;- mais transcendental importância, que ,.sentido: ~everla.: prestar' depoímentn
pública solicitasse a esta Casa a ne- é a desnacionalização de nossas íron- lJ, comíssão .de ínquértto do Dr.J)~r.ta
eessártc autorização pura decretar 1I.. tcíras, pois o Govêrno do Estado, no mente Federal de Segurapça Puuh~a.

61', Pl'esldente. Intervenção F'ederal naquela unida- seu afã de demitir e desorganizar que está Investígando as ecorrêacías
de ela hderaçao, .apeanoo elo podeI' aouílo que encontrou, exonerou todos de 30 e 31 de maio nesta Cidade, das

Comunico que. na sessão de ontem, seu_correligioná.rlo ~l1tlco,. os protessõree das escolas da lucalí- quataresuitaram espancamento de es-
deíxet ae participaI' da .. votação do Nua, SI' _ Presidente, .msso não pen- dade de Foz do Ape , p rt!fel'ido jomal tudantes, .jOI'~aILStas e parlarnenturcs,
p!'ojeto 2,760-B pOI' me encontrar imo samos e nenhuma dúvida alimenta- traz ao conhecimento dR3 Jutol'lcta- A eomunicaçno da Mesl1 estabelepa.
pedido por ..Ile1' servidol, ..,pesal'· de mee a respeito. Ouue desejamos é desquecentenas de cnancas no hera e local, ou seja. nas. de~endcn
Iíeenclado sem. veaetmemcs, do SESC que a N~ál) tome conhecimento da, ~1'Csente.momento. por faita de pro- cias da Biblioteca ~esta Casa, ~ 14.30.

Em 22 de Junho de 1956, _ .Sego.. verd8.deit'a 1l1tuação em ·que.·1iJe ell"1 fessôl'es no Brasil paSlltll'p,m a !r.e- Em. cumpl':mento a determ1naçao, Vil.-
ctal V!atlt~, con\;i:a o bom :>ovo ·matogl·ossen~e. quentRr 115 escolail~ llarall'Uaias. na vi- rr.o,s dizer aSSim, d~ V. Ex a, CfJmpa·

J.)C lã reg'reôliei llli. pl'eCi.:lamente ~.illha República. Não careço de real- reeI àquela ComiBllao.
:Vem &. Mes~ a aeguinte .uma semana e .Ilomente hoje, em fa-I çm' a graviàade déstes fatoE e ('soe- Nestas 'C1)~dições, por ocasião,. não

D
"""'LA·R AÇAO , DE VO'I'O AO ce das difl(:uldaj;jc.~. reglmentaill pal'a me, SI'. Presidente, nesta hOl'a dI'! ano, apenas da "decisão r~lativa ,a;>. meu
-.. fazer WiO da p:da-vra, .. me '" dado.l8iedades, !)rotestrir mais uma.vl!2 'con_ll'eqUel'imento':de votaçao nommul, mas

. P'ROJJ::TO 1.357-8-56 ocupar u tribun.i, Náo desejo mel'~- Ira a calamitostl sltuuçâo em que se f-,tê mesmo', da, votação das cmendas
_, . ft..'t'I1', senão de passag>&Jn, à~ duas eI~contl'!I. o Estado de Mato orc~so'l e do proJeto, .n~o fui avisado por

Si;\O 118 ·lel.S que, q~landoboas,ta·n1J,l e muitos as'. demillllões' de 'lun- pedindo lI.o egrégio conselho de 5e- qualquer funciOnário, Pos$lve1mente,
7Jllln a felic:idaet~ d\ls pilvos. qual1d~ cloná.rlos e&tll([UlllS. onde o ôdlo go- "lurrmça Nacional, que veia nela se- à. Mesa. escapou esse fato, pOl' Í/jso
lllaloS a sua d(jagraçiL, A IlOcled~e e vernllmental SI! exel'C>eu sól:ll'e a mas- ~Ul'ança de nossas tl'onteiras, as pro_que os dema]s 51'S. Depl1tad~s.' 'que
COl1l0 Cli cristalS: ·preclsa ael' tueada 50. mais desprotegida da popula.;:>io, víd€-ncias cabíveIs, diante dos tatos se (·ncontravam em outrus Comissões,
de acOrdo com as le1.il da ·clivagem, levan"oam,sêrla e o desMsoSliéSv a aI: reinantes e ao Sr. M:nistl'ó ria I foram prevenid~s· e puderam, natu
QUll,ndo' sefllZ a punção no poute: inúmeros lares de nOIillQS compatriotas, Justiça a. verificação do que· aauII ra'mente. manIfestaI' os r~spect'vos
exakJ, al'rt,?b~ntllmo.ll lllocose parti- criando vel'daàell'acrise de caráter foi denunciado,. para as medidas as- V(,tos, Assim, deixei de pr()l1~nc::tl'"
mos ceno, 'locacia em palitos outros, social na 110SS11 t.elTll, . SOr1l V" \ól'ia , dos direitos de nOlillos me, naquela ocasião, se l1!]UI estl.
o!el'ecem- a maior Nslstência, rr.sul- No vizinho Munieipio de VlÍ'l'zea cidadãos, (Muito bem) , YHSe ptesente, entretanto tEria ''o·
tando inútil (j trabalho, A lei que re- Q,rlll1de, junto à Capital, tive opor- tado cOlltrll a. Emendan." 2 e ta·
gula 1l llolença préVia 110 Sl'asll, ê má,. tunidade· de visitar valol'osO cnele O SR~ JOiO ME.NEZES: voràvelmente ao pl'oieto,
pois tem produzido· as piores ecnae· unenillL;a o Sl', JOllqUim NOl'berto de Como outros Deputados devel'íi,o de-
quência.s. Permitindo a !rall.de e' o Barl'cs. membro do D!retól'i,,· udellls- ,(Para umacomunicaçãOl ·íSP,TIl re- pOl' perante li mesma .Cr,:rlssã<'. pm
monopólio no come1'clo eKterlol', tenl ,ta do Distl'lto de .IAnga-dll, no Munl- "/sáo .do orar/ar) - Sr .. Presidente, a hllra e dIa prefixados, na ;l~Óld\l19.
:ildo Unla fonte· geradora Cle inquieta.- cipio cie AcorIslll on(.e li próspero e Anuzonia, sempre com seus Pl'oblc- ,senlana, quando teremos. d~' ('mnn~·
~ões e es.cândalo.s, ,Ela o cOntillu:u'á, conceituado comei'clantp.,· mas: ora a fibra, ora fl...-madeira, 01'11: recer à Comissão Parln.mel",tar d(! tn.
a seI' :enQuant.o tiver vlgflncill. P01' POIS bem, SI', Pl'esldente, êste ho- a borracha, ,_A~ora"estn em iÕ~<l uml ~ut'rlto, sollcitar!.· da Me,", qll~. C~'l)
outro lado,. tem rausado o empribN- mem h01l1'ado e ciàadão pacato fali de sellS prhlC!paIsprodutos de ex- h~.ja vntação dcssa natlH'ezn. 81"ia !pi
cimel1to a.s.5u.stndOI'· e progre5l:l11'0 de 'Obl'lg'udoa .llludar-se para outroMu- P~llt[lÇ1iO. que interl'.ssa a tOda nNn-I'ta a. dev'dn comun'cação ~os "Oe"u·
nluitas 1'<:slões do BI'aSiI,. p.l'illCIP.ai· niciplo, levando co.nSi!!;(J ~ua casa co- eM. Ref.iro-.me à c.astanha, cue, se- tao'os que lá eStil'e.l'em, 0."'a til? 1'''1,
mente ..dO' norte e ç10 nurJes.ta, Que mel'clal e sua ·numel.'CSlI. família. por-I ~Undo os e~tenclidos" está at1'1lves- Fo~n~. PO.0':"11; t"~~er seu.voto a."
el.~pOl'tam ~ara o el:l'rll.ngeil'o .:IUi?oS que nii.o pode lllalS suportar as per- sflr·do situaçao precárIa, plenário, (MUIto bem). .
n~térll1s. primas por um, PI'~ÇO oJal~ seguições da autoridade. policia~, seu Quero trazer ao. conheclmentJ. da! O SR. PRESIDENTE - A M~~a
JCUl/limo. e c~ll1pram s~as ,\'I?ll,dC". adversárlo polltico. Basta _dizel que í Casa o seguinte telel'"1'nma, envIodo' tem dl1Jgenclado selllpl'eu~ srnt;<'\a

, por __ preçol>. elevadlssllllOll.·A pauro- iêste ltomem trabalhador nao: encou-I ao Dl' .. l~·náclo Tosta~ Filho, Du'eCorI oe Que os Deputad,s que to:! er.cen·
gaçao da lei l! do Sl.S,tema 1Ue ~ ,ela I trou as gal'a!ltla.~ que? Governo do. da CACEX: I tram fora do recinto. em 'ou,~lnt;~r
cúr~e.sponde, e também uma p!OlrO- m>tado deveria P:'Ol)()rClomu-,hc, pOiS I ',.' . . Comissão ou por m,laloue- ':,lltl'l1 r'''·
gaçao. d~ agonia elll o::~e estao ~l- I até a cércll de I1I'al1led~s' pastos !ie I po~tor 17l'.9~1O Tosta Fllllo- CllI'.•t?l,cl8 se'am 'prl'\'l'llidtls C'lt,'nd(l .'
"cn~o todas ,as po~ulaçoes da 11'E!1l·pua pro]lriednlle foi cortada, a alica- Dllet~r. CACEX - BancO BrasilIse tr?ta de vnta'ç~D, nat~';'t,,.,?;'t.~ (i~
~~rla ~ras11e.l·a, E 11l:~!,:,nd;'~:llente Ite, de cl,nquenta c1l1.cil'lquenta 1net.ros, - Ro. . 'vclação nominnl, p~rA a ,u~l o vrL::J/
lllmentavlll que 0. Congle?sU ,11~~il~I·IIll.lllla oora de _valldal!.smo e ,da mais Temos honra solicitar l'ecol1hc-. ,nã·r, POdel'á ser colhido nas Cem!s" .
l'O tenha sielo. posto, pu. pl emen~ul . torpe persegulçao ao adVe~'Sal'IO, cldo lnterêsse vOEsGncb s,'nt kloi s5es
de l;emjlo. na lllcomoda C0l;1tlngêncla Desiludido dl1s pl'<lvidenClas do so- mais nma vez alll,:l:11'l\I' e~lln'min I ()ntem, a Me.~a, ~omo sempl'f' f~:Y,
d·e pl'Ol'rogar,. sem capacld~d~. de vêrno do Sr. Ponce de Ari'uela,. o AmazônIa promovendo tramf~-I determinou ~e ftzp~se t91 nv'~o, O r'\le
emelldar ede COl'l'lg l1' ; . unJa I~l ml·. nosso corl'el,iglcnárlo. para ev:tal' l'i:ncla castanh~s, Pl\r~ para' Ci~~u-I clf ,celto, p~l1.::e fo' on';.~~::'~: .def'cl.
qUlI, SOl}leltte como salvagua1da da maiores desg'laças. teve de mudnl-se ta c:ltegol'la unlca flll'ma 'el'lt:lr ênrl:l do sel'VI~n. M~' f'e'\l'~Il r·,l".O.
ol'dem publlca Il~ pode mame]' ,~ para o~tl'O .Municlplo, or,de pudeSlle completa. desarganiz>lç:lf) oom!"r-I tnnc10 . ('omo [9acla"'"~ o àe" v~to as
:regime ~e. operar;oes etonômlcas ae.> esquiVai-se da sanha odl~nt~ dO.. nu- clop"!nclp.'ll prod1lto exportaçflCl' nfu'mnti\,os de. V, E~.·,
ta natureza, . toridade policial de seu OlBl1'lto, Isto, noSl''l Est.dopt MCI"'adn bl'lwU I .
Sal~ das Se.s5ões. em 21 de Junh() como é fácll' de aCI'~d!tnr·se,. ocr.llilo- de 900 para 600cruzl'l;1)5 ';.I":: hec-. li' ~ SR .MA~IO ,M~:1""<::-- (")1'1.

de 1906, - Colombo ele Souza, nou-lhe um prejulzo comerCial qu~· tol[tl'O com tend~nc'H pal'R rnrdor i b~~;) o. V,. Ex.• S1. PI es.dN1t~, l!11wto
O SR; COl\RiA DA COSTA:' anda na caSa dos quinhentos nul depress<lopt. Castanll'S bOllclllnas;
ar :P!l'€QicL"nbe e<;o .l· palo.vl'a., cruzel1'<l~. '. gozam tratal'Jento c!imbln liv]'c e I li SR PRESIDENTE:

, • I P', . . ,Nã~ ~om~nte ,êsse. flltomi! cube tl'nt~-se produto d~tel"ol'lÍl'el im-I Vou 8ubmetl'r fi i'rtos, lã im rES5!\
O SR, PRESIDENTE: trl1zer ~o oonhec,ln.ento de mêUS diS- pos..~1Vel. est0cal'. pt Cll~to vida. n segUinte redt\~~o flMl: ~. .'
Tema pà1aVl'a o nobrll Dep'l;ad<.. nos paas nesta CAsa,. Amazônm elenl-S<' .assustRdOl':l-1 . " ..,

. . '. . ~~abo de I'eceber. de.spacha.te1e- mente como já vel'lf'c~do cu~1ldo R~daç(l_OF;nal:..dn. Prr:;cto rol!.. ~
O .SR. OORR!lA D:A COSTA. -graflco que é. um grltv de anO:UStl:i, G(Wêl'n<J concecleu nt111'~~'I,o ~11~.- ,me 2.86,-D, ele 11l'3, C71!..!1!i":iC)
(Para uma comu1tlcaçéio) Se-I' porque ni'iQ temos pa':a qlJem apelar rel1t~ ,euatl'o no]' cento Pl'CÇ'1 bor- pcll) Sl!llapO .nu/! d/s"Ii' ~6liM 11

jlhOr presidente, 51'S,'De~utaàos: Ta· do .Uustre Prefeito do 'pl'ós:m'o MUO" racha tlt Cê):ca oito mil OPP"á-1 t~,'Va a q1!e ficam sufei/a.s r,R en-
refUo .ingl'Ma e collstl'f\llgedol~a. é. n \ie cipio de Barrado G~r7a~, SI', L9j'~.~tl 1.'lOS fica.rão. de.Eom..tll·e.7:ad~' rno~. ttr'''d"." ~'ltr I',T'llnr,,'m li'IJ""."'. :,ô-
V\l' l'eitel':ulamente a .,~tatl'lbunLl, Cr1l!tino Cô1·tes. U1U. jovem o' hé>nrado m"!1lj?~"1. l1~ina>i d~"e:l.'Camellto pt brp, cfJrr;d",s dp cavalolO, c dcl cu-
por fÔrça do m.andato popula~ .com polltiC?, ,no qual rr:,e SO~C-!:9 pe'Jil' Mal, sc\'vjdo~ nal'€<;s.~i<". ,csp~l'a, I tras prOvfdê·nc~l'Is. '. .
que me homou .0 povo mat.O\;.10SSen- P.l'OVldenCIll5 pal'a 11. sltuaçao de inse- m.c, 1)0:11'\" a1l1'rl\'elt:n'.'n!lVlOs· roml () S.R PRESIDENTE'. .
ae, para tl'll~t 110 crl.1l1<:cIl1le'1to ,da,ursnça ali reinante. s~ld"s 1l191'C3dRSPl"\lc:pl~s lulho n:. ""'~ u·. -,.'.... ," "
Nl1Ção a sltullÇâo d.c angustlas e m- Eis o telegl'ama" pt RO'!~l1lClS ·sclu':<o UI'r,(·nt". llC(,1llo ~~til.oq ~pal']ro\~m Clue.I.a,l1l.fical :
segw'ança. :I que foI IlInçado o. povo'.' fim . p()d~r benef'c!o,!. c~~t.~n\19.S ' . ~., :. at/$a. .'
do meu 11l8tado, desde qUI:. assumiu "Dl'. COl'rêll da Costa _. Pa- em po(l°\' tll'oduto\'?' p1' AtcMio- Aplo~ad~,
as I'êdeas do podei' c. Sl'.: Qc>verna-. lác:o Tiradentes-' 'RI~ -"- D,F', sas sAuclncõa,- AUt;>I1'O ~fa'!t'ns Vai à. slln~ão.
dqr Ponce de Arl'uda. naqu~le a~lâ~o 23";;;' Blll~'a Garcas Jll1'\'0I' P"~"dente Como':clnl Pará" 08R, PRESIDENTE:
111 de Janeiro do ano em '::U)'SQ,' ~jj,o .Jl1~belando , contra comemol'a- - l'''dvo (""..tv~ /lo' ..... l:l,'"...·"••• ta De ncO~'d() c~!11 O:t"t~;:o :lO nll n·
I\lim~l1kJ. por S, Ex.... n~:n por ne-l Çoeli e teateJoli nOliSO patlroeil'o. Federll-çio Comél'cio pal'li., - J!:l,:- do Regimento }nternô,· d,.si&'pO .~:.
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lentaçAo de emendai. ou a. en~- metl!ll& de que d1l;ponllo e outros que • SOmente Mora.:, l> ser"l~ de Tl·àI!lsi.fo
rada. a diecW!llão, mio havel'lÍ, maís mandei levantar, quer na AlIAndega doPeJ:artamen\O de ~gU1:allçn. .pu-
~ll5Il o,portunidade, d~ Rio de Janeiro, quer jun~ aoSer-bllca. ccnseguíu me..fOll:e~l o le\an,-

. . viço de ;I'rál13lto do Depllrtlill1elllo·.Fe- tllme!1to d"ode:ltino dés:ses v~lculOiS,e
O SR. PRESID~E - Desde que derat de Segurança Públlca';l11ostra~' .I'erlflco 'que não são ~ó.08 automéveís

a. Casa. concedeu urgência .ao prOjeto, ·l'ão iI. Casa e ao País li. necesiJd:\de importadoo: pela C()mlssao Mll;ta B:·n-.
passou êloe à c~teg~l'ill. daqueles 5u·1 imperiosa e urgen.te. de regul..am.. el.l.tóS,.:. ·SU.,~s~a.~OStTn~d.os, ... clmo:. a.lgun!l ,~l.a
Jelto~ n d1sc~ao unlca., . de l'ez a ímportaeão de carros por pr6pl'la EInball(ada Amellcana,out.cs .,

Nesta confOrmidade, a ultima opor- mlu~ dIPlomáticas servindo, junto pela ,Delegação .da Suécia, pelo IllStJ
tunidade re~ime?tal para ofereclmcn: ao GOVêl'llo bl'Bsilelro: . ;.: .;. " tut';; Inter~Ame~1carlade'Neg~~lo$
to de emendas e a da fase de dlScus Como sabe li Camara, caveículos Anle.ncan.lntelDac~onal AUltlrS 
são, fase em q~e se. encontra pr~en. trazidos . pelas IllÍ.'lSÕCS dlploÓlllátlC\M,..pelnEmbn1Imda. elo MéxJco, 'pela' Elll
temente ~ reF~l'ld? p~·ojetQ. ~nccr1ad~ d~~de que haja reciprocidade; .estâo' ,bai.~~a' ,dD'pan.am.á, pela Legação da..,
a díscussão retornaré éle as Com!s isentos das taxas e-jmpostos-alfnnde~l'lÇ).lle"a, mns, ,'Jlll:ncipalm~nt-e,. pela
sôes, para que falem. s.õbl'~ as em~.n' gárlo~; estão, , também, !.sentas da .lh Oornissâo .MlIIta1' MiJlta Brasíl-Esta
das. Futuramente, e-ntao, só poderão cença de írnpcrtaçâo, bem como da do~ 1Jntdllll.. '. .
ser vetadas as emendas oterecldas e cobertura cambial necessârla às. de,' t,<;st!S .veículos, l~tl' sua. quase totatí- .

REQUERIMENTO o projeto. . mais impo''taçães fe1tas. no Pais: -cÓ> ' daãe, (oran, vendídos Imediatamente.
. A FILuO De -Ord om re'ulamento \'i- ou. antes, do praso l'egulamentar que

Comissão Parlamentar ele tneuért- O~. OSW.'l..LDO UM ~ n -... ac o c 'egl l' "as exlst"nt" é, atualmente, d<: 18 meses.
to para apurar írregularídades no Sr, Prcsldente, minha q~dstad el~~~; ~~~r~ ae It~~~ati e Pg~el'noOs' estra:' .. O qUe :ocorre, particularmente com
oS. A. M,. denunciadas pela imprensa. cem tem apeànllS o sen ~ o e o 0eiros través de suas l'e.5pec.t:l.vas mts-: ti.' CDmJSMO Ml11tlll' MiSt.a BI'lISJl-~-

prcvídêncías Mesa, polque, C011l0 ". 1 á' b d ó,~ -í tados. Unides é, até certo ponto, .se
or. n.O 28-58 orador acredito que a maíoría elos soes ,Up em tícas, ~ roem ro o.c ·:Pdo estnrrecer 'porque esta comíssüo

, '" ta tes s'eja l'eccbelldo dIplomático, que go-la da ísençãc <lo • cl" . d '1954 i 'JiJa de Jane1ro, em 22 de junho SlS..Replesen n e ~'à 'd d _ dh'e'to alfand.e"ârlo 'pod'e' IlllPortar prm pallDen~ no. ano e· ,m;-
de 1956, . - o "Dlârlo d~ Congr~..s0 tal':; âe &lie~ veículos eOpode mais: ,pode;·re-.' llortQ~'tà1vez uns '2:10. vefculos, E' a

. Senhor Pl'esidente pois do in!clO da sessao, 0_ que i pc . vendê.los em cert<ls candlçÕ"..s e .em maior. lls,ta com;tante do· mapa' que
T d t' d l!~ a d d s a quase toda a Casa, senao mesmo a . dto' d •ô 'd quero tr.azel" ao· conhecimento da Cá

en o. e!,l1 VIS ~ a. e s. ç o e.: totallda"e, o exame da~ matérias in-, detel'mma 0.5 momen 05,.. e .ac r _o ~ara:" :B:s$es ~ v.eicules foram tram;fe-
ta Comissao Pallalllentar de Inque. cluld-as na Ordem:- do Dia. SOmOoS, com os regulamentos atus;lS, M~s•.sa~ rld<:ls .até pal'a; nlotorl13tas proflsslo-
rIto e, na c<mformtdnde com o dl~ I urpreelldldas frequentemente, reguJamentl:lll falhos, nem sempre po . .naJs para fr;ete-. . .
pl:lllto no artigo 103, VII, do Regl- &<iS m, .suntos da mais alta rele\'âncla, llclados, nem sempre vigiados.. q dl- , ":AQui' tenho um' mapa total que vou
Dlento Interno,. ~ollcJ~o a Vossa Ex- c~~ d~~andam e.st-udos e que. achando- plomata. que. sery~ n() t1r.asl~, ,POd~. entregar li. ~{Jul::.rana .porque é Uln
celêncla a prollogaçao, ,por noventa ~e na Ordem do P1a, não podem, rel'ender o autO!110\el que, traz,. q~ah doéumerifo q\le' Inter~a i\, Camara.
daIS, do prazo estabtllecldo para es- entl'etanto. ser· oojeto dêsse:l estudos, do aqui se Instala, em .três .c3Bos. ]llIrtlcülarme.nte à ComlSSãõ Especllll
ta Commsão conclUir ~eus tra])1l1l1os. porque li malol'la dOoS Deputados não principalmente. Em d pl'lllleit'g't lUnt' que .está. analis':ui.do ellta mMéria de

ValhO-me dO, el1Sejo pa1'a reiterai' 1t:cebe o avulso nem o -"Diál'IQ do quando êle é removlili. d'o ~ s ~ ld- tanta imPortâncla .. ' , .
a Vossa Excelencla os meus pl'otes- Con resso" 8 tempo. clal que teve no P ,em se..un ~ . Sr: PreSidente, n§o e p<l&ivel qu~,
tos de elevada e~tima e dlàtlnta s~ Presidnnte qdel'o deixaI' meu lUgar, ~uando o can;o sofr~ wna ava no h'lStante em. que procuramos te-
OOIllSJderação. - .RQlmUI~!!,r;J Padi· ot' to eoslgnado, lembrando que ria s~rla ~, em te:ce 1'0, l]uan 0. 0 Te~,-. chSr. as' portas 'aQ .contral)ando e ao

VIa, Presidente da Comlsslío. ~ f:te ~ o caso. pc:>r exemplQ, do Pl'O- pectll~ P1.prl~tá1if do veiculo: ,~o;:re:, .câmbio negr9 dos ,l1utom6veis, às ne-
O SR, PRESIDENTE: jeto n.· 992-A ora em discussãO, E, assIm por lan e. . . ..- goejat~s- de: tOd!l' a ordem que ~
~ 51"05. que aprovam queiram 11- O SR PRRSIPEh'TE A Mesa Ocorre entretanto. Sr. Presldente-,' operam.neste ?aJa~m.r~dor de auto~

, . -. d que é muito dJflcil ao Itamarati sabel' ,móveIS,., 'não . coloquemos,também· o
car camo' estão, ,Pausa). examinará 11 reclmnação fOl.~ulai a quando eXUlte ou nllo. avaria grav~110 dedo '<nesta verdadeira ferida, Se .há;

Apl'ovado, ' pOl' V, Ex." e tomal'á ..s prov1d nc as carro do dlplomataservlndo,nO.J;ll'a- ·Iega~e.strl1ngelr""~<iue-'cumpre~ os
cabíveis. sll. Muitas vêze$ o diplomata. ,:.-e· ,r~gula.mentD$, e·. agem bem. rs,elta."1-

,Discussão ?inica do parec~ IIÚ- O SR. OSWALPOLIMA FIUiO -- náo desejo" fazer acusal}ão .a,cjuemdo··as Je~·'nacionll.is'C!ltrll.sl1á,lIga
mero ~, ele 1956. que opu!.!!< no Muito obrigado a V, Ex." iMuito bem). quer. que ae-ja. - COl13egueque.o, seu, du· .multas: vl!Ze8: llllrllsilelr05, 'o que

.. ~entldo d~ Que lIâo d.ev~ ser jul- . . . .cal1'o apresente uma avada '0 quedM é :laJl1entá~l, 'eoma, ocorre\l ~e está
_ l/adQ oOJeto. de dehberllçâo do O SR; PRESIDENTE - Está em dll.l'â o laudo que, apre.5entado '.li:i:I ocorrendo:com·.a COml.Ssli>p' M'Is.ta M!

Plendrio a ~enú1!cta apresentada dlscuss~.' Iin[c<1 o ProJeton? 997-A, Departamento competente ,dfi.Itilma;',· Utar. Bt&<iU.EstadOSUnldos, que estão
contra o Mm,istro do Trabal1lo, em I'eglme d~ urgê?cla. J:: cO,11cedldo ratl, lhe pl'op.:1rclonllrá o .biU de .Ide., burla.ndo::a lei 'e.introduzindl>noter-.
lndastria e Comércio pela Co- o praZo de tl'lnta minutos a cada ora- llJdad'e. que lhe permite vender O&eurl~órlonacronal .dezen~ e dezenas. de
1Ilissiio Parlamentar de /nque- dor. • . veicuJoe até trll2er. 0!1tl:o,;".: >~:', " ,::aut~mÕV~l;!.;c,omtljdõ .'I? ' ·btll· .de jn-
rito para apurara-'aplicaçâoda- O' SR' PRESIDEvTE' lIJnda ·bá um dlallQS1tl~r~gulan.do.,tlep1dade~ a,·.f;lm·cje.serem envladll6e·
da ÍJo Fundo Sindit:al.,co1l1, voto "...,. _ a',mat~1'ia e qUe autor12a'o d1pIQmata.~endldó1.··];l~ploJ:.l'~e,.. PQrque.. êsM~
do Sr, Altomar Baleeiro. (Da ~em a palana °Sr. ;ornando Fel' 11. vendel' o seu automóvel desde que' ·carros.·im])Ortail~:.por mUe'oltocen-
ComissdoEspecial). ra1'l, para dlscutlr j)pl0jeto. , o veiculo tenha entrado no Pa1s. no .tos· dólares, com:,·tódatl- aa·vantagena

O SR. FERNANDO FERRARI: quar!.<l an() de fabrleal}ão. d~poslt1Y9 do.dml!io· oflclal• .rem,dlreí!o alfan,~
Rá sObre li mesa'e vou llubm.eter (Sem revisão do orador) _ . Sr. ,falho. porque êevldente, (5r .,Prw-. de~rlo ,aJ!I'~,.s/iov~ndldOll~ em se-

a vo~ o seguiIlte, PrClildente importa.nte, sem dúvida, é dente, que um dlijlOmata.poqe,mUltOgulda:,:-por.Cl.UlUltol'.,-.por IelIIcen-
/ a lnatérla trazida ao COnhecImento bem ImlXlrtar j~dIBtamlmte,:,um' t~· a 1I~11 ,m~ao. de.c~uz~·'.. .

O SR. PRESIDENTE: delta. Can, através do ~jeto do .11us- carro de 1952.e vendê-IQ emlle~ldr~, ,Pl\reêe-mé.;,P'irI~ jnesmQ".quede;'; .
REQUERIMENTO tre repl'esen~3nte uelenJata.. Ao ensejo ~~g~ ·~~~tleOl e~ a~~~t:e:a.~~ vereDlos:aloralegls1artalilbémpar~ .

de SUIl apreciação. gost~la;eu d~ • • -'. ' . ... ., .. , ,asm~roes·'dlplomAtlcaa.q~..strt'aln .
Requtlro o a~lamellto, por 24ho- tecer algumas con~lderaçoes. sObre o de 1956, , ,., ...noPais.(MlJtto"bem);PJ'e~15amos

raa. 11l\ 'c!!ecUMOlo do parecer n.O .4. assunto e çl1atnal' mala de' perto, a Ba.seado n~ regulamellto.ê ne.ues: . regulamentar' ,êSBeMtor.~nio'delxa,n_
de 11156, . at'nção da 9ãmara do.! Sra,. Depu~ dlsposltlVOS, atA ocorrendo. Sr. ,·Pre-.,dQ,.~,.tr~oo:.de"fal~!l:'diplC1macll\,:.Que

Sala <lu Sel!lÕes, em 22 de JUnhO UI,dos para ele, meJl!lo .pol·que est(lU slclent!!. uma grande,burlaneste:~alA,.:~sse)l.... h(lJnens·n~'e&llulhJ!m; quando
de 195<l. - Segadal Viana, - Aureo convencido de que naoevltaremoe aS com gra,'es e enormes prejui7lt\S,.par~ nOIl.:devel'iam ·;a'lUdllr;'··mals'do' "lIuaMelo. '- IrrelZ11ll1rldades na importação de au- ~ regime alfandedrto eaCll'super!o, nins)Jtm" ...•.... ~ ..

O S" PRESIDEIITE' tomÓvela apenas com apravaçlío do res lnten:ssca do Pals" se VoOUas ..Elt-, " .',',.,., ..;' ' ..':: .'.. ..,..
. ~ ..,'. • Pro,leto BlIac Pinto. Há OUtl'OS tiJlOll cel~ncias quilerem ú·provll4:'·à'o<que OSr, Mdrlil. ,Martl1!1 -:-·J>ernllte-

. ~ SIIl. que nplo~am quell'aln 11car d~ irregularidades que se, processam estou afirmando, ·eu as tenl1oao:;dla~ ,me,.-V,,:s:r.·:um,'~aparte , .
«:omo eatào, fP.(lUSQ), a cada j)a~o e merecem especial por da Câmara. dO&.Sr&,DePl:1t&~,oao: ,'O:Ba..·,F$I!.N~,'FJJlRRARI-"

Aprovado. cuidado 'da Câmara " AqUi, Sr;--Presldente, tenho,um'Comtodo o pra~r; .'
Reflro-me, SI', Prelildente., p1lncl- mapa dOIS automóveUil,mpo.1'tadDI. <., . . ...... "',, _.... . .

Discussâo llnicado Pro1eto flÚ- 'lalmente às imPortaç6es de automó- num .a~opelal ml.slióelldlp1omátlcas....~:O" Sr; ·../Ifdri9 Martins .,;.., Háout.rG-.
tllerO 997-.A, de. 1956,. que uélui vels 'por !in1..SS6ea. diplomâtlcaa.ee:tran.. ~tra,ngeln15 no B.ras.ll ,e }ncl.usiVe.~~.II!-. deta.lhe. m.ll,lSgraV~, s~br~ o 'lIua1 Cl?ã
(;1/ automovets de llatJseto do Te- !!:elras servindo junto M. .Govérno ComU!sAo Mlsta'MlIltar,:··.~I'.aIlU."'lo'lI'.,;marel· R • atençAo"de' V:. 'J!:X.~ e. da .
flime de l;ce~a de ·importaçâo e BI'RSllell:O; retiro-iDe às'lmportaçOea d08 UDidOll •. Por ·~_m~pa;,:senh9~;çasa:Jndep~ndentemente.da..ven'da
altera a tarifa da.f Alffllldega, ; tettas, JlOroutrO lado. através de ccr- res Deputade.tl, verlfic~~~ ~q1,te.: cen-.; 'd<!s ::veiculas. há também.. casos elu..
teneto .' pareeeres . lavorávels das to<~ .ó~flos do poder público, 1iSadOll, tenas· e centenas de' autoll'l,(lv~ís'..r~,...q\UI Sá~: v!llndldas: . p!a<las. dlploml\ti •..
COmiuôes de, Economia e de Fi- 001' \'êi:es :8 ~ubcomlssõets ou camlllSoes ram ImJ)OrtadOll pore~saçom~sãO·~ (lasr'. Quem- pel'corre':o,Pafsenc!'ntra,
ftarw/lfi com !latQ e1J1 separado estrangeiras: refiro-me também, a cer- por mJ.ss~ c11plomátlclUI,aaerV1ClO no nas;mafsi,dlfe~ntes. claades )ndlvjdU~
do '$r, GeGrgea Glllv"o, t()5 tipos de Ilerv\~ 1!'dbU4lO, MBta- BrtIItI.. E euea velcilloa' todOl', foram ,os que, "I:lldlcatlo,s',nOfl muntclpios, S~D1

, . ..,: - sl1. que a!(em em regime de acOrdoê Importadoll - veja bCtn·.a·.C'AInara,--: .qualquer Jl8'llçã,o··co!11 cmbalxadl\.S,
. Belatorell: Srll, D.aI. Lins e t]uelm'lortam, por d6. c6.aquela palha com l!enç6e8,.lI1fall~et~~l~:~1aentll6 dl()Dduzem .,.e~çulo~ C9m placas .dlpla-

Allomar ~leeU'a um veículo e depois ° revendem, ou' de quals~uer tax2s-:-.pQl:que ·~o'cnso ~llllÍ:ticas, :Isso··la,t·cl'er q\le ..há c1eter-
,'O.. 'SR.·. OSVALDO 'LI"'A _FILHO.' enviam para destln<>s' dlterentesda~ há reclp.oci~ade•.,çomo:,~jzem, .~s ..no~ :.mlnllclas~mbal11llda.s.o'nde,~s.tuncto~.

lU oueles para' os quais foram importa- tas .otlclalll ·,.que . telJ11p•..Il{)15 .que.' as .' nários;, alem, de carros, ven~m. tlUll-'
Br.P!l·esldente, peço a palaVl:a dos.'" , mlswell , est::ant:elras:.,~co~h~cem"l!ém ])lacl!oS, o .qUe.lhe~Jlel'mltefug1r

. pela ordem,. ' . . ". ". . atravÉs. d~lIrespectlv~s. :,goyern,lllI: de: á;. qualquer-' fiscallza~ãO . por. parteàa .
,.0' ... :",.,,:. P'l'U'''''lD''''''TE'.. t com êstealljetlvo que e5tou na seus palseo1. 1suais (ijr~~'.p.ara qlle'Ii1s~tot1a.· de' Veiculas;"', .

..-. ......., ..., trilluna, desejand.o .anallsar 'concr.eta- os. nacionais ol\lr servtncl.o ·.1lUW1'ta.5Bem. '.. -. '. ". . . '.
····Tem .:, pa1ávra o nobre Deputado: mente a matéria a, depois submeterês,ses veículos. tsIl~s a.utQmóveilllm- '.' OBR, FERNANDO'PEl'tRARl _

o, ·S'.Jl" OS' A'L'D 'A ' ao exAme dlts COml5/lÕC4 Técnicas al- portadeti num. ano, ..que 'SOlllà~'cen-, Multo ~ 'obr.lgado, .110:. v. ", .Ex.~,;;.:: ...,
, .... ',',. 0. LIM . l'JLHOl gumas elT'endllll que, !lo meu entender., teD!IS e centenas, tflo,IOSO;'.Ill1C!lal'alJl'.l)r.·.Prelj~dente,.nio,-ll1e detcnho
'," lPar(;J IIJ1laquestao de ordem) - COrrigirão êste mal, mal' 81'. Presl- a~ Brasll, muito~'dêles1oralU veOdk 1l1Ultonesses, ·fatos.: gue.s~: axlomA-
. ·(Bem rel)lsáo.dooradorl,..,.. 81'. Pre- d~nte. que talvez possa estarrécer esta doi muito antes;.d~::-~aZõ:(·~~\luln.:,tlcos:;\o.!·"t1oellmentos·estilo aquL-e.
·a.lclente, tel1Qo o . projeto ..'.Que voltnr Câmara e n Nação bl'a~lIoelra, AQul,nâo lJlentarea, aos 'quaJ~ . '1l,1',',~te~ ..hA'lloderel. '1'ornecê~108" mesmo' l ..nobre :
ia Coml.eeôrol: ,em fllell:dllll emend8ll.estou. porém, objetivando· eacânda.los .pouco. . ., '.:.:; >~ ::.,,'. .', .'. bnnCQ;da. de Impr.ensa de.sta 'Casa, para
'1lPreaentadu; ,·lJldIlJQ· de y . Ex.·· se nem mnncbete comum doa jornall. O '.Tenho llQui" ~r ;;'.Pl'~lijen~\' um que. ex:amlnan4o , ~II,ll1llPl\.ll, .veJa.1Io
'21a-vetli nova.opOrtunid~de oara lIo1Xe- II8RW1t... f: de alta ll1'aY1dlde. ~'_ ele- mapa de 19-54,.e,~~te·dCJ,95a .e-J955:. pl'ccedf:nc!.HladenlUlCla e de COD~",

I~

" Sra. DePll.tD.d08 Chalbllu4 Billcala,
· AU8UIto PublJO, Oclllan Braga. GeOI'·
·aea. Galváa' e :,.nJamln, Fara11, para
1ntegl'lIrem a comíseão Especial que
Gfel'eCerll parecer ao Projeto núrne

"ro 346-D. de 1955, emendado pelo
· .senado. que concede isençl\ll de dí

relWli de Importação e taxas adua
neíras para material importado pelo
E!ltado da Pal'aI])1I. por, íntermédío
de svaetnn & cia. Limitada.

O SR, PRESIDENTE:
I , Há sôbre a mesa e vou submeter a
\'otl:lll o seguinte
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cimento à Nação, Não querota7er I Outra emenda, Sr. Presld()nte, para nacional., peloa lnterê&sell maiores O; Sr, Arnaldo Ctrtlelro - Permite
. escandalo a respeito do assunto. sao a qual lJeço. a atençâo da Oamara do Pala. V. Ex," 11M aparte,
iates simples de. serem apreciado'. com ínsístêncla porque deveras po- Ora, sr. Pres!clente, tudo ocorreu O SR.ALIOMAR BALEEIRO _
Desejo, . apenas, que esses elementos triola é a concernente à plJ~slbllid.lde porque, .nurn díscurso do SI', Depu-
sirvam de base à corrcçãc da !li'\i.. de o agricUlt<Jr brasíleíro em traba- tado João .Agripino, tive oportunidade V. Ex," é cpcr.umssímanum deb1.:'

Antes de vir para a tribuna, Sr. lho ativo na terra, devidamente re- de, sem mencionar o nome do Sr, como êste ,
'Presidente, procurei documentar-me, g;s,mdo isto comprovado pelo órgão Ministro da Fazenda, nem sequer sua O Sr. Arnaldo Cerdeira - Agrade-
porque somente seremos úteis à Na- técrüco do l'\'!lnistér!o competente - pasta, enunciar minha opinião de que ço muito.
ção brasileira quando apontarmos o adquirtr um trator equipado MS ccnstituimenor mal para o País um
mal e em seguida o. melo de corrt- mesmas bases dosbvClres dados até Mlni.stro habItar em propriedades do O SR, ALIOMAR BALEEIRO 
gol-lo, E Isto, creio, seráalcHuç~do uqul, Chamo particuhmuente a aten- Estado, pagando, ou_o não, do que ~sl.ou certo u; qu.u um .~o,lllent ClC oem
através de algumas emendas, que vou çiio do ílustre representunts D21l'.1- aceitar favores de homens de negócios COmO V. Ex, nso IU1,';'lla a wrc"l(je
submeter a douta aprcclução dR C·;,- tado Carlos PInto, homem que co- multas vêses dependentes da boa von- " ~e por acilSO_ eu dela /lle, atastar, por
míssão Especl"l ~ cios nollr~i; c('leglioS. nheee os problemas da terra. '11'a-· tade .ou da. fiscalização dessas lIltaa ma. imormaçao ou por erro da m..-
Uma delas declara:" h-se de importar trator com as m-s- autorrdades públicas. Tanto bastou moría, já de homem velho, terei ól,ljj<ll

" " mas bclJidade~ oferecidas até lI<'lul para que o Sr. Ministro, no dia írne- as muletas com que V. i!.ll."me aru-
A plIl'tlr, elo \ l~.ê~r.la ,da J;lre- pel7 Poder Plivlico ao papel de un- día to, em nota ofictal, me argUisse de elarâ li subir o CalvãIio...

s:~1te .lei f,,~nmo p,o:bJ~\I"" qU8,~.s~ prensa' que, como sabe o : plenário, leviano e dIssesse !1ue 'eu perte~cia O Sr. Arnaldo Cel'deira- Agradeço
cl;.cr 1111llm t.1ÇÕ. s clt a\lt01l1ó: ~h ~;o?,a. 1u8:nlllen:e de um fn.vor especHIl ao sindicato da calunia e da injuria '" V. Ex." a c1~ferência e a C:;;llij.de
o'~" de veículos ClU~, se Ih:" a;,~;- porque imprensa é cultura, é o pão, derrubado em 11 de novembro de 1955. ração. Desejo dizer que, desta trivll
:Ill;.,hum, s:m cou..rtum t.3·'Pf,ll mno de Informação do bl'nsilciru. Limitei-me, Sr, Presidente, a dizer na, e na auséncía ele V. Ex.", por nilo
aueCl"uad~, resaalvando-se, exci 1,1- Elitas emendas, Sr. Pi'esielentc. vou aos [ornalístas que me t€lefonavamIestar no Rio de Janeiro, prontlfique.-
vam ..nte. , entregar l\ C!\mara com profunda que .estnria pronto. como estou. a dllr me a priJvar que ao Sr, .An:ônio l:iau-

aI cs veículos ~m?~;tad~9' d.re- mll1qullldade de espiríto. A Câmlua. uma satlsfaçã9 a tod.o e qualquer in- chez Galdeano e àS SUWl orgamza.
ta.nente pelas le,a, õss Q1P10l"~3.-1 d"~eja, fazer obra patr\ót.IN., Assim, dívíduo, cidadão bmsíleíro ou não, que ções _ das quais também procl..rneí
tícas acreditadas junlo ao Gov.r- uão deixará de aprová-tas reseuar- tenha sido atíngído por uma reterên- <1e10e log'.o, minha partiCIpação -de~
110 hrasileíro para .seu prop.r:o dando o erário naeíonal e ..:.. POI; qu~ ela menos verdadeira, ~ualo.uer de sanavam se fizesse qua.lquer acusa
us~,.de~Cle. que em vl~oro p1'111- I não dizer _ o próprio prtncío.« ,ia nós pode errar em matéria de fato, ção, não a operações suspeitas, .eomc
c·!J.o de recIprocidade, 'austeridade e da moralidade pÚblkl., p~r m!!lS ouidado que tenha. E a_ V. Ex.- as cla-sslIlca. mas a nUl11quer

bJ o velcub que acompant1ar (Milito 118m.' m'llto bem palmosl. ,.., m nao humilha nem deprime reU irregularidade na~ operações" e na~
11 .bngagem dn servidor OU mm- ". ticarum êrro llue,. de boa fé, tenha importações legitimas por elas reaa-
br de volta definitiva de m(s5M O SR, ALIOMAR BALEEIRO: ccmetldo, mas, parR 1&'0, era neceasá- zadas •. De forma q"e ........ COl1t;n .
n:. Clctel'H)r em caráter oficiaI, i ou Ministr t u esa pa a aqui . ~ .~.. • ~...
depois ela permall~tlcia Inillt~r- Sr. PreEidt'.ntc e Srs, lJeptitaclos, r o • e o 'd o 1'0 x e r a ouvir V. Ex." com todo o respeito,
rUpta .dê~te 110 pósto por mais de reitero. minha <lpiniáo, já manlfe5ta- asprOVRS e Il.ue... com todo o acatamento, pOl'que sei
dois anos". da no sclo ela Comtssão de FInanças, O SR. PRESIDENTE _.- Atenç§.ol que é homem honrado e faz asacu~a-

de que o projeto de autoria do nobre apelo para o ilustre Deputado, Pro· I'ôas no. maIs sadio dos patriotlsmoli.
Atua!mente, Srs, Deputad8s, oller· nC,Jutclk, :BlIae Pint,o prol'à.l'elmente feSEor AlIomar.Baleeiro, a fim de coa- Oportunamente, elepllis Que V. Ex,

v:dor cMl ou mimar, com mi~,:lo no corrJl';ll'ú os 'mals notórios males de- perar com a Mesa no sentido de não falar, quero reas:;umlr COm li eMa I
exterior, der-deque aU tenha estaM c'''l'eilt••\da' politica cambial que o se desvIar da matéria ~m debate. a Nação areaponsabllldClde 'de de.
mais de seIs meses, aoO Val!;lr ,lal ~ Oov~rn(l "em errat'amente mantendfl O SR. ALIOMAR BALEEIRO _ t~~trar a lisura das operaç6es tial
o País, poae trazer um vNculo. t~so ~.. ~ste e c~· anterl'ores _ há al~llns ü ...aa cl.o Sr AntOnio Sanchez G:ll-
nle parece· um privJ:églo odlO/;o, qUI;! Sr. Prealdelite, se V. Ex." me põe cl. an' .
nã.o pode prevalecer no regime de- ano~. para fora da tribuna, eu desço, por. e o. .
rnocrátloo, o qual nl\o cl.eveadm:tlr Por um complexo cl.e inferioridade, que devo obed~cer â Mesa. O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
prlvilp.!lios, qUlnclo todos do igU31S talvez, volta-se a reação da opinião O SR PRESIDENTE _ Absoluta- DueJoque V. Ex." seJa lllulto fella
, t l~i '" um diplomAta pode pública contl'a os defl'audadores da . . ' . " ne8j!a. emprêsa. e não quero, pllr en-
p~ran e lI,. • oe Lei a d~ Fillco.em matéria de auto- mente. Apenas .apelo para V. Ex" quanto, 'azer "u'.~o, se se tra'~ n.
Importar semcobertura. cambht\ um d d Ir t tld d não .... .. ... ".
carro. ficando seIs meses no 'extel'lOl', móveis. Entretant~, não sei Ie não ver a e o me.s te no sen o e trabalho de Hércule.s ou eletareflJ
por que um brasllelro."luunllde 11,',:11. será mniJ> deu'imelltoso para o Te· se desviar do assunto, ma1.s fácll. Diflcll ou fácil. desejo
cultor; náo pode também t.razer um SOUI'O aclllnal o contrabando que im- O SR. ALIOMAR BALEEIRO - que V, Ex." tenha srancl.e tr1unto.
trator com igua!~ vantagens ? Pn.l'e- pera em outros ramiJS, a e)(empJo do V, Ex,- sabe ~ue, pela posição que O Sr Arnaldo Cerlfeir4 _ ObriD'acl.a

, ee-me que a Câmara deve aten~A: quc. ocorre em matéria de relógios, ocupa neste mstante e pelo muito a V Ex v lO

'partlcularmente parA. liste privilégio. quc' aos·milhõl:s teriam vindo para o aprêco que sempre decliquel 110 emi- • .•
, Proourel porem, nã.o cortâ-lo de vc'z, Bl'llsil. nUI1l .periodo pequeno,ou do nente' Deputado por Minas, eu não o O SR.. ALIOMAR BALEEIRO -
:não ennellcâ-Io de todn, [lorll~le t.~I· ulsque, ou das telev'.lIões ou das .de- desobedeceria. se V. Ex,- inslllte, dei- Peço a V. Ex." que a\:ompanhe PI'
ve1. r~queresse provlclênclas muito mais merclldorias que Illun<lam o mer- xarei a tribuna. Agora, estou ·tratlln- la.vra. por palavra, fato por fato.
<lrá5tfeas. Em certos casos, ~et'vidot't~S CliC\O, ao pa!so que as receitas cones- do de matéria conexa.. Tucl.o laso se quanto vou dIzer, para que &. C4mal'Q
IlIdquirem com peno~as economla.s urJl pondentes às mesmas n6·0 inundlllll, de llaasa devielo à má politica cambIaI Iposai, então fazer Julio ....; se liOlI

.CIl1'l'O no ext.er!ol', e. nâo é .1usto.em lllanclranenhuma,. o Tesouro 1'aclo- do Brasil, ·.a abusO/I graves. leviano ou se leviano o aeria.pol
'determlnnda~.clrcllnstànclas, que del- . na!. Quero dizer, em última análise, an- exemplo. (] sr.l.\:llnistro da FazenaEl.
l!em de trazê-lo qu:mdovenha.m ae-I,' f.ecipando meu lJ(!nsamento, que tuào Porque um ele nó.! dots deve ser o 18-
:l'1.nltiVnmenM de v~lta \lllra 11 secre- I.. Es"c Cl;SIl, Sr. Presidente, está. em I5so, que essa brIga tMa do 8r, Ml- palavra deve flgurílr n03 Anals, por

'tarla de Estndo. l!: preciso que Isto fa~e aguda no .Congresso . Nacional. nistro da Fazenda_ esttl. ligada a Que o Importante não é que se rilllllll
se.la ,r~all~,~c!o em c~rbs etJ11dlçõe~.11 Inurneros te~~ Sl~o os abOrreclmento~ êsses abusos cometld{lB às barbas da a expreSlão, mas que' na Câ.mara 011
. !' emend'.l. consubstanci~da nos, qUe a mlltél.a \ em sWlcltando. EL Alfâncl.ega e do. Ministério da. Fa- viano. Sou o primeiro a dizer que a
ne. ,.~ a ê S' i próp'lo náo fui .dos menos aborreci- zenda, abusos Que o nobre Deputado no Min1.swrlo <il Fazencl.a haja. um
6~~Llt._B t rmo., 'dos, quandO tive noticia de que o t1r. .l3l1ac Pinto pretende corrigir através leviano. .

~ 1." Anualmente o Minbte'r!o IMinistro da Fazenda, por aSliuntiJ in- de seu ]:'rojeto. Se há pertinência, Pala bem, Sr. Presidente ·tive 41
das Relações Extet'lore~,O\lyltl')~ Idit'et[l, e remotamente li!l;adc a êsse, apenas em ficar éu aquI jungldo à cuidaào de pedir & planta eaqui a
o~ representantes cI'Menc1~d:>5 se pel'mltiu lIpl'ecia~ões ÓeSPl'l!U<Jrosas letra do avulso e. discutir " gramá- exibo à Ci\mara. (Exibe).' Tal éC
das ml~~(ies' 'ciiplornát.icas estrl1:l- 'a meu respeita. Não é que eu seJ:l. tica, 08 a~ntos. a sintaxe, ~ melhor Impulso da inflaçlio, que até"'mesmo
V'?iras no Pais, f\l'a.rll. A l1uanu- uma del1cada sensitiva, homem de que V. Ex,",Sr, .Presidente, mande os que estão fora dos negócios sabem
d~lcle de automóveis a ser Im1;lor- suscetil:lllidades, para, depllis de 20 acabAr com a Comi.'Il!ão de Redação o preÇo dos Ilparta.men tos no. Rio ,di
ta~a para o servico das mesmas" nna~ de vida pública, 'aInda estranhar I' e oom os funclonári;)! Que a ela. pre5l' Janeiro e. não ifl'noram que o tiPO

~ 2,0. Os veiculas rderldos na as flores que nos atiram em . ccrt:tJ! tal'11 Mbíl'eis servlçOll, "stanclal'd", comum vale hoje de cl.ea
lelm a, Silo aqueles tra~ldos "e- passagens . dela, MUitaa vêzes, ..51'. AI1:ora, com li devida llcença de V. a quinze mil cruzettos por metro qua
los d1l)lomatas que voltllm para Presidente, tenho sido insultado neste Ex.·, 51'. Presidente, retomarei meu eirado e QoS apartamentos de luxo, de
o nrasl1 i PaIs, Porém. para f~licidaqe minha" rumo, .. quln'6e a. vinte e cinco mil cruzeiros.

dêste artigo e no parágrafl1 111.- as injúrias que me attram vem ,ou 'de i Senhores, peClj" 'cntão, me fornecesse . . _
'terlor, não poderflo. ser vendidos crimInosos, ou de viciados os mai.sl" nobre Ministro oS elementos para A plnntal?,ubUcada pela "Tribuna
senllo: . nefandos, nu de certas. infell:1l<!s - oue forn1Ula~e€ .1\\11.0 sôbre o assunto. da Imprensa. cpnfere. exatamente

I' n di 'Olná- que até elas se lembraram cl.e mim Âl'enas o nobre Deputado Armando com o original autenticado. que exIbO
ti 1,0. ~tt;'lembtO ~~ec':-.ão tl:e-r' Im- para atirar s61J!,e. a !I1ip.ha cabe ,a. um Falcão trouxe para aqui contrato 101- p~rante .. Casa: um a.partamento d.e

C"t e
d,

lang:t~~lovei nos últimoS pouco da Infellcldace em que vIVem pl'e~so ser::undo o qual o aluguel do cerclld de 400 ·dmetroa quadrados. com
por a o II • ê I .._ ou de desclassificados, mercenários, aPllrtamento erl\ de Cr$ 15.000,00. gran e varan a, terraçO de mais dll
tl'és anos +de ~.ua ~';m.an nc a ~l!l Inept,os e débeis mentais de tóda a Não disse o ilustre RepN!Mntantedo 20 metros quadrados, 3 salõe.s, 5 quar
.s.ervlço a.1vo no a 5, natureza. l.\:linha atitude, nestes ca· CearA que em o locador. Depois, a tos, 3 pavlfuentacl.os a mármore ou a

2.0) o. j)3rtlcular, excluslv:lmell- sos, Sr. Presidente, li" de náo tomar Imprensa foi descobrindo 0& fatos: o po.l'quet, t6daa aspeça.s de frente, pelo
te ntLs seguintes circttnstàncla~: conhecimento e não me pl'eocupar l.ocador eraF'u!ano, o· apartamento era menos as salas e tr~ quartos têm
c1e'de que o "elculo tenha sido com apodos que partAIll d~ fontesa.ssim, .. Silencie!. .E\ não êque OI vista para a Av. AtHlntlca, em ecl.i
im'portadc hil. nlal~ de t.N! anos: obscuras,' contamtnada.s de.l'e5sentl- MinistlX1 "em. novamente, pro"ocar- fielo de esquina, com ar. condiciona
em easo de remoçáo do diploma- mentos. inexpressivas, insignltieantes me. torcal1do-me. cOl1llt,rnngfdamentcl do, vIdraças não8el de quê, dessa.
b desde que o veiculo tenha. sido ou clesprezlveis. Mas,- quando ·uma In- à expllcação que estou dando 11 Casa? multo boas, - não seio nome que têm
tntrodttzldo tloO ·Pais .. por OCllSW) ,hiria é proterida, ])01' lultisleve que I Senhores Deputados tUdo ê verdade. - três quartos-sanitários nobres,mals
ela primeira. instalaçl\o do fua- seja, da mais Alta tribuna do Pais O apartAmento· em do Sr. Antônio um quarto completo àe emprega<ia.
clonal'io". e tem como autor, u.m Ministro àe Es- Sanchez .Gald.ea1,1o, 3abldnlnente ho- mai.s dola quartos· c1e empregados etc"

. . . tado e Deputado desta Casa, não me mem de vários e complicados nelõ:6- etc., por 15 mil cruzeiros,
Sr. Presidente trago o n~sunto P'\r!t é, licito, por c1eferênclA para com elo. cios ligados fi lmportac6es e exporta- Há, senhores, um.tavor feito no

Con!'.CClmento da. Câmara,Mo como e pat'a com a própria adlllinistraç/io ções sllspeitas. O 1l1u.guel é um favor, Ministro. Se fôr .necesst\rlp. _ .nào
leigoO, porque o estudei demor~all1en-.1 do Ineu Pais, ignorá-la. Somente por pol'queo valor do apartamento n!lo quero tomar t~mpo aindáulaior· da
te e. com muita cuidado, mas porq!le , Isso. peço .desculpas , aOll 51'S. Depu- compor/apreço tão baixo. Tive o Ca..,a - .exibirel dez ,á.núl:1él~' :tlrados

• estou conVCnCl('lO de que a Casa m~ i tllcl.OS par ocu;>aT·me de, mIm m~smo, euidlldo de C<lnstatar It vt'racldade d~ do Correlo e."!. Manhli, Ól'gã~:,.Ip.,l1S~
_8;lJt~rlÍ vIsto como se. aPl'OVI1. das as lqUandO m~.u. tell1PO,d.evt'r.ia .s.er mtel- nl!lnta. publlcooa pela Tribuna de l>elto. 110. Govêrn<J. 1l.ara-mQ~t.ra.r Q.l.le- ..
emendas COl'tar~O ccrceo mal. _~a,l~i!n,te empol::adopelos .prol:11emas.,;~~re1lS~'_ ., ....._- _ .._. ~partalnentos de tillo' l~êr~?t;);,est"

':.
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O SR. -ALIOMAR BALEEIRO 
No que t~nho 'coFresp<:>ndido.

O Sr. Arnalddo Cerdeiro. - ••• a.
qUe faça. prova em contrário -.&
COntinental não te:;:, oomo V. Ex.a
o diria, a. maIs mlnima l'elação c'om
0& .fatOll denunclac:.oll pelo [uncloná,
rio da. Alfânel~ •••

O SR. ALIOMAR.· BALEEIRO _.
Perdão I 'tl'mminuto...

O Sr. Arnaldo Cerc!eira - V. Ex.·
Invoooll meu testemunho,

O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
E' para ficar mais clal·o.·

Pei'sunto o seguinte: - 1:' vel·da·
de ou m~ntira que a. COntinental teln
sido ceSllionàrla. de llcenças 'de 1In-:
portaçáo alca.nçadall pol'.maJldadoS
de aerurança obtIdos quer pela Dalvy,
quer ))01' 01114 Henrique? .

O Sr. Arnaldo Cerdelr,,· - Expli;'
to ~ V. Ex,' a verdade e nl\o estou,
aqui para outra cQlea. . .

O SR. ALIOMAR BAL~O 
Perfeito.

O Sr. Arnaldo Certlelra - Afi.l1no
a V. Ex.", à Casa, e _ Naçl\o que na
firma.! que a Continental comanda
não temeram e 11M temem a qual
quer . instante, a·qualquer ·momento,
a anáJlaie de seus ne(l'ÓCiOlJ. A COn
tinental é uma dalmaill antlgall e
tradicionais firmai no ramodat:x.
POl'tlliÇ§.o e ImportftçAo e, çalDO tal,
ter... Ilgaç6es com.te e outl'Oll ne..
e6cIOll, 1\Iuu40 com OI Que 810
apontadoa como fraUdulen~ 'eqlle
a~ntam. contra .. leia do Pat..Jl.

custam 20, 25, 30 e 3li.1lI11Q.\'U2eir.OS,) pino, que' o referiu da.. tribuna. Bu.
COJ:llQ Se Ut'lcnde o ~l·. Mlllis ..ro d/L nem usei o nome de V. Ex,a. Vê V.
l"a;,.elltlll em relação a éste assunto1 Ex.' como sou discreto. .

il .....X;•• di2: - EstlÍ aqui a ccrtldão Pol4 bem. Eutlnha umava.ga. lc;léla
- que eu também possuo - do lançll·ele Que o Sr, Galdeano era ligado à
meu.c: este "pal',amenw está lau- Continental. e sabia também que essa
ÇliOv por crs 1.6,000,00, poUCO mais jirma fôra índicada no relatório do
U~ "'~ .lO,\'lIu.CO por mês. Ballco do Brasll como Implicada em

Isto prova apen,\sque a Prefeitura certas manobras, em operações de
do 1)lbt1'1to Fe"eral está sendo rrau- arroz e outras, para icbter vantagens
caca nos seus Impos.os e também no ou po~lbl1ldades em matéria de ex
lmpUoS.O de renda, e 'nada mais. 1'rov:1 portacac. Não Quero discutir se é

"apenas que êste miserável povo dO verdade ou mentira, Está no ínqué
l..,~Ll'1VO .. ederai vai pagar novos ím- rito do Banco do B~lI,';I.l e o nobre
postes êste ano, porque aquéíes que Deputado Arnaldo Cel'dell'a não pode
uever.am pagar tríbu.cs l·azOó.vcl., contestá-lo.
tl',butos diretos e pe&oais, se evadem O Sr. Arnaldo Cerclelra - Gosta-
(lesta mane.ra, ria do dizer a V. Ex,'. cujo caráter,

Entre os lJeputados que rne ouvem, cuja decência e cultul'a todos admt
váncs possuem aparuimentos ínre- ramos, que V. Ex.', que unha raeí
riores, sensivelmente inferiores ao que lldade de folhear o Inquérito do Ban·
ceserevi, e pagam impostos em bdse -co do. BrMiI .como qualquer um de
meícr .. mumeccs OU~I'O~ DeputadOS nós, o pl'ocurassee .verificasse Que
aac íocatános de apartamentos '- e, a acusação que faz é tão ímproce
til: quiserem, darei a.é o nome de al- dente Quanto. aquelas Que fOI'mulou,
guns. PoiS bem: esses oolegl1S sabem clal> importações duvidosas. porque
que é balxÍlisimo e rídículo o preço não se apurou no lnCluérl~ do Banco
110 apartamento .locado pelo Sr. Gai~ do Brasll. na sua conelusão, referén
(lC,1l10 ao M.IllStl'o dl'L l"azenda. cio. Que justlfica~Ee sua insinuacão
" 01',t, Sen1101'eS, seria eu leviano por dessa tríbuna,
ter d.to apenas que é inconveniente O SR. ALIOMAR BALEEIRO 
um MlIli5tro receoer tal favor? Vou' SI', Deputado. não estou fazendo In-

, então nanar à Cámara, com tOda a Slnuação, mas afirmando: o InqUé
no.e:ldade, o ambiente que me levou a rito do Banco do Brasil diz Jsao. Diz.
1azcr aqueles come'l'~rios, evitando Se é oU não verdade, é8te nllo. é o
re;aliaçoes peS80ais, evi.ando· mesmo momento de disclltlr. O Que afirmo é
d.lr certo rumOr em tõrnodo caso, Que no Inquérito do ·Banco do Brasll
rU1l101' dado '50 e s6 pela atitude do há uma. referência severa to Campa·

~ 'br. .\1il1lstl'O da Fazenda. nnla C<Jntin~ntal. O nobre Deput.ado
Est:l\'a eu nes,a Oasa e ouvi darem não conte.5ta'.

de~el'm.nado apelido ao. SI'. Ministro' O Sr. Arnaldo cerdelra - Contl!8
da FaZEnda. 1'01' que? Alguem me to: não hâ referência. sevel'l1 ,e nada
dI:;""': "Lembra-se de Que há um ou foi apurado no referente ~ Contl·
110.,'; anos mor.ava num apal'tamento nental.
0.051'. Antenor oU Antonio MaYrlnk. .
Veiga, da Casa Mayrink Veiga? Tive O SR. ALIOMAR BAt.EEIRO __
unia vaga latia, SI', presiden.e, de que Sr. Presidente, ~~ fõr necessário, le
ouvira realmente &se comentário no rel, mas acha. dlsllensâvel a leltfea.
Dlomen:o. em que eU havia .relatada Nao. COIltumo diZer lia ooiSaB aê a-
ou àlscutlc10 aljui Q parecer sóbl'e o mente. ..,
lnquerlto poarlamentar na CEXIM. E O Sr. Arnaldo Cerdeiro..- Não vau
alguns 51'S. DepUtados notavam (lu. mai.s Interromper v,. Ex,a,_ i)OrqUe já.
a Oa8a Mayrmk Veiga Importou oo:n assumi ° cOmpr<lllUESo de ocupar li
aestlno ao Oovêrno mineiro rev61veres trIbuna, logo em seguida. .ao nobre
<ie um tipo não militar. -çallbre 32 e coleRa.
22. arma de defesa pessoal~ e também O SR. ALIOMAR BALEEIRO -
máqUinas de movi~enta.çao de ter- Aqui estâ:
ras, empreg.ando varilLS l11verdadt!s e .
udli2anClO o Estado de- Minas para "252 - opel'açl5l!8 de Compan-
fazer pressão dizendo que a éste- I'e sacão Realizada pela Sociedade
destinavam os implementos, materIaIs contin.ental de EX1Jo~tação e Im·
t,armas. llortaçao Ltda.
i, O.s perItos da. comissão de Inquérito .Sejl;undo n<ltíeiaa correntes fl-

à1I Cli;X1M foram severíssimos em re. Ilurava a titular no .1'01 das eD-
_ ' tldades Que mais se aproveita.

~çao. ao~ atos d;l Casa .Mayrink Vel- ram das operações vinculada.!. à
eU. S<lverldade que tambem era :1 mes- sombra de favorea eSl)eCialllcon.
lua elo inqu~rito mandado proce<!er cedidOll pela carteira. .
pelo sr .. (J<!túllo Vargas no,'; negÓcIOS Para bem conhecer a extenalio
do Banco do Brasil. Em ambos os de taIs factlldades. deteve-$!
documentos, M referênClaS à. Casa esta. Comissão no exame de vi-
M(lyrink Veiga eram as malll duras, rias das al\ldldas <l])Crac/5es, eu-
as. mais ásperas que se podem .lmasl. tre a8 QuaiS$! Incluem aB abai-
Dar. E, então, comentava aqui 0xo descrlta.8 ...., Indicel 8elNI'06
Deputado que o Sr. Alkimin morava das , translll;êncillll que, de um

·nessa casa de um homem; de negócios modo Quase uniforme, f01'llm de
que fornecia ao GOverno de Minlll5 fato dlspensadaa " ~terlda ao-
Gerais, segundo documento públ!co. ciedade.
provocado por ato elo.partido no po. . "62 - Afinal. o que se apura
der, e não por nós. Era pOr Isso que ~ Que dita. emtlrêsa exealcutodrui a
se dava aquêle apelido ao Sr. José permutLl. a seu livre . ve o.
Maria Alkmin. E acrescentou Que o nl\ll baMa abaixo depOlI de t~n_
Sr. Alkmin ocupou h{demilOs o a.par· to temllO cOMumido em ten.a-
tomento do Deputado Vitor Isler ttva.s VM e evidente' perda. de

'tembém tJomem à,neg6cios, o que. Ilubltttncla, 'lIOls ° l)1'odUig, br:-
a!lAs. li' JllIti!1CIl91. porque o nobre Idle1ro 4el1cla 4~eeta,,~a 4:
~putado era: afina,l, um colega, e v:d:Il~~m:-~Vil': li bou-
fl8tava" no momento,no a.partamen to J)e~ e maior demora :naa Temu-
&> Sr. aaldeano. . ;a8~ .. .r o sr.' l'ltor lsler -Isso em nada 463 - A .concl\1.5ãQ que se ex·
'.~lutamente importa. trai dêsse caao ê Que, e6tando a

. . . ... . e<lntlnl!ntal de ;1<1811& da! !lem-
"!',' O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Cil8relatlvaa a o!l&'l'açfi,o. tratou
e Perfei", de usar Imediatamente 1lI ",la-
;j", ti S, Vitor lsler _ As afirmac:liell tlvaB " Importaçl0, d~ndo 'llI'lo-
.,.<, ,'.dp..v Ei. são lnoportunaa nesse sen- ridade, além dll!l~o,aque1aa mfl'j-
::~,i" " ' , cad01'las que lhe. llarecetam ma s
;'4"'~o. '. . .. lueratlvaa no momento. Por !Qe
,;;:';i;;} O SR. ALtOMAR BALEEIRO - pro«sso,. qunndo bem lhe follrou-
:/i'2tObre Depu~do, quem julga da opor· "t!, considerou' a QUeltAo enoer-
.\',-:tiUlldade"ou '.!l. :Eltou referindo o rada: como IMo ulttaJlllMOU. os
!.'. âmbleilte-elll lIu~lIe formou Gmeu Ú1dlcea D'I'e~t4ls na 'autorllaçAo
"';",:llOmtJltt.r!o. V.Ex;' tambélll. o 00-, oom!8tIOndettte" rel~i111do a. 111-
:f;' :.;:,:menwu como J)tputlol1o 3014 Acrt· tll:r,o 1llau M MIlÚil..oea de _l-
~:i·.:,' r.

te pelas Quala demonstrava a O SR.' ALIOMAR BALEEIRO 
CEXIM maíor Interesse, ao con- E. eu psdíría ao nobre Deputado que
sentir na transação vinculada: me honrasse com seu apm'te no nm,

,A operação loi ultimada. por- porque estou fazendo uma exposição.
tanto,com reduzícísstma, quicá à. Casa, para mcstrar quem. é o le-.
nenhuma, vantagem para o pais, víano no caso. E lUe doeu mais a
Só a Continental aurertu pro- palavra ievlano por outra razão. Te.
vettos visto como, livre de alUll- 11110 deI~lldidD, mUit.l.s vêzes o Sr.
Quer vi~iláncia e pressão no sen- Alkmím da pecha de leviano. 'Alguém
tido de apressar a remessa ao achava que a leviandade maior era
arroz negociado, o que evitaria aceitar o SI', Alkmim o Ministério
as consta ntes quedas ele prece, da Fazenda: E. eu dizia: _ ..Não é
conseguiu efetuar zrandes ím- exato isso. E ninguém precisa sa
portacões de mercadorias não bel' coísa alguma . de finança!, de
essencíaís, Inclusive de veludo Dll'eito Administrativo, de economia,

que não era artigo do seu ramo d I
e cula entrada. estava cerceada ·e qua quer especialidade do Minis
por orltérío Irera!. Neste, como. térío da Fa,zenda, para gerir aquela

1 pasta, Basta que seja homem de
em outros casos, aurer u ela os bem, de inteligência clara, que com
excessivos lucros de que muito se preenda tudo.". E outras coísas malll.
admira e comenta entre seus
concorrentes. Quem, pagou, DO- Não direi, \>OI' exemplo, o qUe al
rém, tais lucros foi 11. 'oOlsa do' guns disserarn aqui, que o qu-o c sr.

povo, e a economia cio país, gra- l\Iini.stl'o Alkmlm fêz ao ~putado
casà desídia ou ao crtmínosc Mário GUimarães, atribuindo a sua.
favorJtlsmo da CEXIM.' saída da Caixa EconomJca a atitude"6" _ Exportação de Al'l'oZ sua aquí, era grossa. lel'iandade Deus
Quebrado" Importação de Auto- me livre! Agol'a, estou apontando
móveis Renault e outros Produ- os fatos. Pois bem. O último epísó
tos _ Solicitou a. Continental. 'dio da. denúncia do SI', Leonardo Gui.
em !<Ide setembro de 1950, 11-· marâes à Càmara· vem mostrar que
eenca para. realizar· 11. operação o MiniStro da Fazenda se colocou
em eplll;rafe. que nos têrmos da numa j)o8!ção que, se alguém qulser,
resposta fOl'llecida· em carta Ce- pode afirmar ser prevar/ação; maa
:x1m~A!teo 5()·ll,421 - 16.475, quem tiver que defendê-lo, h& ele
de 22 de se~mbro de 1950 -24 dize1' que 8e1'lR. levlandadt! ou tnge.
horas após o des-pachO do se-. nUldade.
nhor Diretor - foi deferidanaa TodOll 8abem que a 'denúncia do
$!Ruintes condlc6es:. . SI', Guimarães envolve dUas firmall:

"A validade. da presente oon- A Dalvy e a DIas Henrlques Llmi
eeSlllio fica Subordinada a Que a tal.\a.. Sem dúvida, Dial Henl'lquea
eX1XlrtacãO, Rlll'antlda' pela aber-- e Dal...y têm eonexôell com' a Com
tura de crédito irl'ev~ável, 8n· panh)a COntlnentsle têm .sido ce';.
tecede a importação. 011 pe<U- cionA"'as de li A 1m t· -dos relatlvOll ao Ll.\uste, sob pena nu cençall "e por açal)
de caducidade 'da autorizacão da. COntinental, .
aerão recebidol ';lara. Ol'Ocessa- Creio que o 'nobre Deputado Cer.
ment<l dentro do prazo de 30 delra não ~e vai conU'aelizernesta
(trinta) diaS. matéria.

EX1XlrtaçAo destinada a' o Sr. Arnaldo Cerdelra _ VOltÓ li.
Dakar e/ou França de Frs. .. A ti' .
"1.0.000.000,00 de· e.r.roz quebra.· "se m crorone, plll'a dar ao cUscUl'SO

.410" de V. Ex.- aquelas CÓre.5. de verdade
400 _ Conclilsões. _ Fora; de ·e realidade com que V. Ex:· o vem

dúvida ê Que II e<lntinental go. conduzindo. Naqililo que diz nlspel
zou de llroteção da CEXIM. Em to a06 fatoa que enumera. apenas,
outros casos !lOr esta.Coml,<;são Ilão Improcedentes. . A COmpanhia.
I&xan11llados, alllUII8 dêlea aUáa COntinental de Exportação e. Impor.
'j-& liQuidadOS, quase Que inva- taçã,o - e eU Q afirmo, de~a.flandO
riàvelmente allarecem u meE- V. Ex., com aq~eIa cor~Z1a, com,
mas. caracterlstlcas de tólertmcia. aquela amizade e com a<luela admi
em llre,juizo dos interêsses na·, ração que me mere« ° nobre Depu
ciDnais. Rêglamente. aqulnhoa.- tado ...
àa., a.. Continental loK!'0U con
correr 'Qarâ. o aumento exli.Rera·
doa doa mecos de multlUl dns
.mercadorlas Que hoje tomam
malll angustiosa e dlflcil a vida

elo povo, num agravamento da.
.sItuação «onõmlca. do llaiB. E
os principais res)1Ons~vels dlre·
tos IlOr êstemal sâo apenas dois
_ o ex-Diretor José Braz e o
ex~Oerente Ollvier TeIxeira Que
se prestaram a tôda. a. l'Ortede
llnswamlgênela, em assunto de
t(l,n trans~en<lente lmJ)Ol'tf,ncia".

E por a[ afora. val um rosário de
fatoe e complicações que n§.o quero
dl8cutir. O llue dellejo afIrmar é. Que
o ar. Oetú1lo Vargas, homem .de DI
tado, que teve o. apoio do nobl'E
Deputado, mandou fazer Inquérito e
êlIte tl'Ouxe laso. Era o que eu oU
via dize" aqui.

Então, explicou-me o meu Interlocu.
tor • M8t6tl& doapel1do. a· que
aludi - do bot~; que entrB. e. sai
d& cala. l!em pagar... E' claro que
n&o fui a«Jurar Ile o &1!li'Uel m'a
pago ou nAo. Mu que illto 'PrOvoca
mal·eatar para o Palã, ahl lISO pro-
voca. . .
. O 81'. J08é Jo!111lJ- V• Ex." hâ
de convir...

O SR. ALIOMAR BALEEmo
Nobre Deputlldo,utou elEpondo OIJ
fatc:e. . ,.

.Depois, V. Ex,· me conteste. me
MIIlallUe. mCliIt;n; .que é uma ee.lúnla
muito Brande. J: tlcan:leIIl1agadCI
CQDliO caluniadOl'. Mal perm1ta que
ela proqa. .

OS'. JOIi .101/1111 - PedlrIa,Ap'·
~ 1lceM&. 1lIIra· um a.parte.
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(1igo & V. Ex.' no caso Dalvy, a q\1~1 O Sr. Arnaldo Cerdeiro, - ... porque 1 sr, Pl'e<iidente, o dõcwnento I qUOj Firma Oillli He~l.que li Límltada,
V. E:.-:.' se refere, U pzssagem la num período enorme, defel'iu na AI- me acabo dt referir está. assim .em- que esta. livre PN'"" pieitear nu-
Continental pOr écses fatos ê de 1953 I J'ânC:ega d,o Rio de Janeiro despachos, gido; . VW> Iícenças 'li. Cl:JWll G\1 Ji'ib~
e cnum:l'ado em 1953, tudo feito den-I sem faturas consulares e o fêz exa- ·Cal'tóriQ Olimplo RodriguC!i I1 desde que não teDioam r"ü'~oe"
trr dn mais rigorosa observação das tamente como naquelas que agora Viana, a.o Ofício ele Ti~ulos l: diretas OU Indíretas çam o. tUa.-
difPOSl,Çõ-eS da A1fàn...ega . Desafio V. vem denunciar. Documento,s, llvro 22, f,s. 77V"\ (106 -térmos" - sele. NUi»a.Ex.·: ou qualquer funcilll.árlo da AI- n. :l:j.400, COm?anllia ou (i senll..r DDUtOt'
!àlld~~'a, (I, trazer um único despacho l"â~ ~~x:r~~o~~ ~~~~~ON'ã; Rio de Janeil'o' 3 de julho de Jorge S:ücmao Nimau uenuuma
112m a respectiva Iatura vconsular e, 1953. Uma. senhor Joaquim AI-I responsabllídude têrn até aqui 011
no qual .ião esteja o preço ide mer- SO~. ~~l'en~e, amigo" advoga~o, nem ves Mont-enegro: - Nesta.,.. J"I'C- terao de futuro por atos ú~ cum-
cado, tanto no exterior. como 1.0 nos- COII.!!l ~icnarlo do SI. LeonauJ{) ~ui-I zado se,I>,hCl': _ Relatlvament'l il promíssos de qualque; nuturez..
so pais, no momento em que foi fel- mal aes, cujo nome 50 Vl preterido alteração ao contrato social da que a .l"irma Dias Hennque '"
to. A,Ol'a, quanto ao 'in"uêrlto a que aq~~ço votos por que todo se 1 m firma Dias Henriqut li Compu- eia. Ltda., tenha praticaac <111
V, E-':,a al~de,' trata-se, 'então" de muito bcm e o 81' Le;'lal'ctfl. ava nniu Limitada fllma.cta neste 1'10,· assum.do, passai... ~, entretanco,
casos mais sérios, re~lmente cr.nuno- para a cadeia Que ri e '~il;t. mente, e pela qual V, S." cede e a constituir i'e~pon.,allllld""'lt
sos e nao podem deixar de ser apu- José Alkmim t,om as g1~rla~ tr ll11t~~ transfere novecentos e Oitenta nossa ou do dito 5enll~r ou 11[<13
rados. , Ie Iumínártas. ~ue a. c~nt1~ent.~.l (980) ~ucta.s.lIo ."lllVr de UJll nu1 praLic"d06 a COntar da dala-elU

O SR., ALIOMAR BALEEIRO _ prospere e, ainda mais, que a E'lta- eruzelros .(CIS 1. 000,(0), cada UYI que seja devidamente Iegauzaaa
Permita o nobre Deputado. QUC1'O nírera náo tenha prejuízos nos sCll.f> ao seuno. Doutor, Jorge Salulla,o e reglStrada no DepanamentQ
Que V, Exa. me responda o seguinte: balanços, e, nas prcxímas tarlta~' al- Nlnrm, pesso~ índícaca pp.I~ nos: l\acional de Industrfa e Co" _:l'CiQ
Havel'á cu não necessidade de nova fandegárias, tenha 06 ímpcstos mais sa Ccmr.~.~.h,a e ~Ia qual nos ao cessao e transferência de quo-
d.ltaéncín? Dalvy e Dias Henrlques naixos para a cassiterita e os mais responsauíazamcs, vimos coDfll'- tas e alteraçào de contrato aqui
nunca fizeram cessão a conünenraí altos para, o estanho a exemplo, do ma~do nos~o~ entendlmc~to~ v.e,r: rerenda , - Oito - Se rôr cum-
de licença de ímportação , que vem acontecendo com os' ágics, bais, declarai: para Iíns ae d~:l. pricio o contrato por V. Senno-

, pelos quaís a !irma, salvo engano da to o seguinte: :- Um :- Stl a cu rta ser-lhe-fio Incontíuente ,O
,O Sr. A;nalc!o cer~ella '":" Respondi informação a mim trazida, tira a tondade adnllnl&:rRt!va compe- ~m Õnu.s deVOlvida... as quot3o'i

a V. El(a. at'1~atl':.~men!e. Já. disse matéria-prima, o minêrio, a cassite- tente a FlIlcallzaçao Bancal'ladO referidas em número (1e nove-
que v~ri311 op.raçoe.s furam feitas I'ita, a, Cr$ 45.00 por dôlar. Ao passo Banco do, Bl'a"l\ 5 ..A, - PIBAr< <:ent06 e oitenta (980I - Nove -
cr>m e~sali f.r~a5. E tôdnB, essas ope- que chumbo e cobre material IndJs. -ou a que fÓI·. ell10ltlr a favor da O pagamento dos honQl'ál'lQs cio
I'ações ,poderao ser examllla~as por pensáveJs, eIltão na'primeJra Scatego_ Firma Pias Henrique ". ():lmp~- aavegado que requereu e es~á
V. EXCla.. ria, o, estanho, por acaso, ocUpa a . nhla Llmitada" a~ certldoes (ela- aoompannando o mandado do

O SR. ALIOMAR BALEEIRO terceira o que torna o, m~nopóllo ' Uvas llo.~ seU/l termQll de respon- segurança cont1'a a Fil>an, Dou-
Ac~lto, virtual'PlI1'a a EIltaniíera, que, ape- sal>illdad;" em a.\Jel'to" de numero.:; tor CatiQb Bernardino .\rllgao

sal' dilsso, tem preJuf?.() mU.to ~~:m- '- 14,16, - 15,038 - 18,335 - :Bozano, aIlSim como qual.\lqueJ:
O Sr. Arnaldo Cerlleira - NãO so- de ... Faço vot'JIi, também, no tien- 1~ 762 -21,374 - 22.499 - .... outras d<!spe.sa.s correrão por nos-

mente lHl5 aUOO5 do inquérito, mas tIdo de qUe o Impôst-o de Renda nua- 20 757 - 299.485 - 33.3c'5 - .sa conta" Julgando hal'e)' ,belll li
:MS no.~sos elIcrltórlos, na nossa fir- ca se pl'ec'Cupe com isso. (R.sos) • '-40 858 _ 42,728 - 44,60fl -., •• fielmente exp:'~50SadQ aqUi~ 0Il
mtl. GOIltaria qtle V. Era. I:cconhe- O Sr. Arnaldo Cerdeira _ As insi- 46,277 - 37.083 - 49.899_ - nossos entel1ctllnentoô verbí1i:i,
çeSlle o meu propósito: o de afirmar nuações de V. Exa., já agora. são 52.814 - 53.760 - 53,483 o5OliclLII11I'J5 a sua expressa eon-
que essas operações não têm nenllu- maldosas. DeclareJ que o convid'o n, '72.506 - 73.700,,- 73,93\!,-.... cordata (juç poaerá ser manifes-
ma semelhança, nenhuma, conexão -~om a maior libel'd.l\de e com tôdas '73,940 - 84,52, - 87.5036, 50,- tllda na cópia junta. - AWllCi"-
com aquelilli que realmente const.tuem as cha."es, examinaI' noSllos negÓC,ios. mando US$ 1.2í>1.178,96. e auto- samente - Continentlll de Ex-

-el'U11e, O SR. ALIOMAR BALEEIRO -:.. rizando a jm~rtaçao com, l>a~e portação e Impo.tação. (.lJ An-
O SR. AlJOMAR BABLEEm.O _ Aceito, nobre colega. naquelas dotaçoes, ele automóveIS, tônio 8allchez GaldeaM -Dire-

Não csl>OU dizendo que a firma Con- -O Sr. ArnaldoCerdeira - Vossa ))agaremo.~ a V. S." ou peasoa oU tor-Presluente. De p!enn acôrdo
tinental esteja metida neste caJ:io do Excelência niío consegUira provai' Que, ~~as que nos Indicar a impol'- (a) Joaquim Alves Mon,eneg.ro
uisque. Agora, o que' afirmo _ Vossa fre'nte ao inofer€6Se IlI1J(lloual, está tancIa ,'de Cr$ 16.000.00~,oo lele- (Joaquiní Alves Muntenegl·o).
Excelência recooheeeu e eu agradeço ~rrado o çritérlo seguldo com I'Clação zeSSCIS mlU10es de ~ruzell'os) ,) a De Pleno acôrde: Dias Henl'lq:.le
_ ê que a Continental tem sido ces- à cassiterita e 11.0 estanh{l,cujoas- medida na proporçao em que a & Companhia Limit!d" lOla&
s1ollá.r.a de llcel".ças de importaçã~ ,~unto V. Exa, aborda mu.to super- citada mercadoria fOr l1e<ie"ül.a- Henrique & Companhia Limita-
da Dalvy eda Dia,s Henriques. ~uem ficlr.!mente, ' ra1)ad!l pela Alfândega do PaiS. da). Jet.quim Alves Montene~l'o
quer qUe tenha lido a denúncia do O S>R.' AlJOMAR B.ALEEIiRO .;.. - Ooi5- pa importâncla Rrima Reconheço a .firma Antônio
Sr. LeollRrdoGulmariiea, há de con- Não sou ~peclal1sta, Bel'ão deduzidos lIeiscent<lll mJl Sanhez Ga!deano, Joaquim..l.lvea
vir em que _ sem que dai eu in- • CI'u~iros \Cr$ 600.000.001 que Montenegro e Dias He!lriques &
fira 11 ' participaçâo da' Continental, O Sr. . Arnaldo Cerdefra' -'- DesafiQ lhe serão entregUeB neste IIoto, Cla. Ltda. Rio onze de julho de
até Pl'ClVR em contrário, ne&€!s -fatos V. Exa. a dilloCutlr comlg,o Q pro- mediante l'ec:íoo, os quWs, em ml! ,novecent<J<j e cmquenta li
_ estas duasflrmllJl são fa.llliflc:j- blema.. ; qualquerhipôtese, cofr('llPonde li três'! Em te~·" lUnho ,!inal pú,-

O SR •. ALIOMA.R BALEEmO nOll ê dl8pensada. Três -, A bUco da verdade PeschOaJ GaN-
doras de documentos paradefrlludal' t uma luta dC1il~uaJ. V. Exa. está pagam~t<.J pela refel'êncla que falo, Carimbo dêste Ta.heliãG
o contr6led~ camblala no Pala,lo- a.busando da fOrça.,. Não enten';lo tl·IlIlJl(el·êncla. elas IlBO movecen· inutilizando selos no i.otal de
<:upletando-se, !legal e Imoralmente, "e oassiterlta ne dêsse e ó " .~" ucom essa medida. Neste ponto., acho .. '" In S n g c.os... tas e oitenta quo ..... ) que ,.ossa Ileill cru:relros. O sêlo propor.:io..

. h' j (Risos)." senhoria ac~ba de tU'mar afaV'Cr nlll foi pago na Recebedoria do,
Que njlo lO centrovér.s a. O Sr. ArnalM Cerdelra - Então, do Senhol' I)Cutor Jorge Salomão Dl.strlto Fede:ralpe.a verba nu..

O Sr. Arnllíclo Cer.tt~ra - Vossa V. Exa. nlio d'eve fazer essas insl- Nlmanvisa a garantir o exato mero l.Ola com cruzclros cell~()
Elccelêncla pode, no momento, afu- nuaçõcs. cumprinwnto por ·pane d.e V. e sete mil seteCentos e s~sentll
mar, mas eu nlio poSSo dizer que O SR. ALIOMAR BALEEIRO s.a do presentecQntraw. ~u~- cruzeiros (C1'5 107.760,(0) Co-
qua,lquer dessas firmas tenha elU'etn-" Minha i\l;norâncla devia- fazer com tl'O - Se, dentro de cento e oi- nhecimo::":;.o de R~ceitfl númeJ'~
lnente praticado IIS cr1mell que lhe qUe V. Exa, me POUiPMSe e na.n me tenta. (180) dlu, a contar del>ta 129,534 - ~~ nove do gete ,d&
apontam, Digo mais a V. Exa., com humllha..sea.<sim, lI.ante da Naçli~ data, nào f01' autQ(iZacla a im- ml\ novecentos e clnquent,a e i.re.
oconhec:mento que tenho dos ne- e dos colegas, potaçào de automóvelll 11 que Documento datllogl'llf'lào em pa-
gôclos e até du dellll,nciall. que tal- SI', Presídellte passemo., a outro alude o Item 1.° acima, no.>sa pel impresso com Cl timbre li&
vez eejam exatamente- a.quelas que, polltO. '.' Compa.nhia, em igua!aade de Iligna!,ária. E' () quereglStl'ei na
nenhum crime cometeram. Clonàiçoes terá preferencla para <lata mencionada. Eu, ~imundo

O SR. ALIOMAR BALEEIRO _ .Abstellho~me de aprellentar do. 1111pcll'tll,l' qualquer outra mel·r.a,- :Mendes de Bi'ltQ, escrevente .1u~
CIl\1:'O! Devemos meter na cadela 03 cument08. diante da continuação do daria. Quatro - se V. 5." der _ ramentado o escrevi.. Eu, Ofl-
Srs. Leonardo Guimarães e João nol)l'e Deputado Arnaldo ~rdeinl causa, por lIÇão oU oml&são, li cial dou, fê e assinO, Ollmpio Bo-
Dt19rte. ~SIles homens todOs que, an- pondo à dlsP!'!<\ção do !!',r. MinistTll resclllâo dê.ste contrato, fica.relnOli drigues Viana. Nà coluna ,4~,
dam falando e mexendo. nessas col- ela Fazenda, entretanto 11 certidão dCl liVl·e.a, independentenoent.e de anotações COll8tlt o seguinte, Em
tiali!, São calunladores e levianos!., 2.· OlfcJo de TitulO/! e DorUlllentos. qualquer interpelação judi..ial ou virtud~ do mUldaào, de cancela.-

Em 1953. pl'ec1l!amentena data m- extra judicial, pa.ra plelt~..r per- S1i~nto expedidO Exmo. Sellhor"
O Sr. ArnaldoCerdeira - EngaM- dicada pelo nobre ,-Deputa~lo. o Se- elas e danos. utlllzar li' dlotaçno Dl'. Juiz ele I'L\Oflt(l-ds. Vara de"

lle V,- ExIl. DevemOfi meter na (la- nhor Antônio SanchezOo.ldeano, 10- para qualquer mercadoria, ou 1'l!- Regl~tro Púl>iioo aqui arqulvado,
dela tod~s aquêlea que tenham cc>- cactor do 81', Ministro (/a Fazenda, llistl'al' a alteração <lo contrato nest~ Cartório, fiCA cancelado O,
metido crimes Inclusive 011' de ca- como Diretor da Omtlnei:ltal de Ex- da Firma Dias Hem'lque I: Conl- :referldo~gllltN n, 1I6.400 feito,
lúnJa, infâmIa e mentira, portll~õ.o e' Importação; em carta dl-panhia' Limitada, qualquer com- em treze de Julho, l1e 1953 a'l.'ê.

O SR. ,ALIOMAR BALEEIRO ':"'" r(glda ao 81\ Joaquim Alves Monte- promisso dellbel'ação ou provi- querimEflW dll. ela, Otmtlnen-,
Claro. Deve-se meter na cadela <15- negro~, gue ,Dâ,O,' se sabe ,quem é, n,la8 elência de qualquer ordem que sc tal de Exportoll4l\o • ImportaçãO

h l'L d é o marido da Sra. Mont.enegro, dÓ- relacionem de alguma maneira e Joaquim Alvell ),[ontenegl'o
~~ V~~~~s,li esu~ede~ea:a~lr~ ~: c!a aparente da tlrJnoll DIM Henrique com a operaçlio a Que se re!el'e Dado e paNOdo nesta cldade eu\:
nhor Leonax,'do Guimar!ies na cadeia, li Llrnltada - recebeu Cr$ 000.000,00 o manelado. de eegurança em 18 de dpzembro de 19153.... . .J\'
d ltld b do i . I pal'a ceder a transferência de sua 11- erau de recw'so (n, 2. 536)'sem I' '."
o~mtra~f:rid~mp!\.l'a :~loÇoGr~~i~~ cença de ImportaçAo '. prévia audIência. nossa com exe- ,Deixo "de anexar ao,meu dIscurso;'
para o Acre, . Por êIle documento se vê que o se" cuc;&.o das, procuraçõe& fornecl-, POr deanecessliria, a planta lIutentl-

. O Sr. Arnaldo, C
Ardel'ra "_ S'e ,t".-. nhor AntOnio Sanchez Gl\lideano, em dlll5 ao SenhOr Vald~r Alvea, em cada pela Prefeitura, porque oBro;,
.. U nome da COntinental de Exportação vinte e um de outubro de 1952, Minlstl·o _ <xmheee ~m lUa. caaa,.Aô'

tnOlla.purar rigorosamente 011 fato.~, e IntpOrtação promete pal!ar Cr$ •• no Tabell~ Fernando Azevedo (Risos). , 4,
a.cho, que é também criminoso, O 16000 00000 'a Montenegro ae a AI- Milanéz, Livro 25-1 t1II. 177 e fô- OS, A I" ' , :,r,
Sr. Leollarclo Ouimarlles., a quem ta.~dega é FIBAN,ou qualquer outt'lI lhas 178, que I Fil'ma Dlu gen-, nu[ê, rnCU"o Cerdelra - :v."~'
V, El(a. ae refere, deVe ta.mbém Ir organizàçl'Lo permitisse a importaçl'Lo rique 11 Con1rj>anhJa Limitada po~ per ,um apil1'tet . '" <,. +
para 11 cadeia... de liutomóv~ls et,.c. 1!h,a quantia de- clerá, como multo bem entancl~ O SR, .ALIOM!R'A~.,"~

O SR. AlJOMAR BALEEIRO _ verlll. ser paga â proporçâo que 1\ cl- mantê-laa ou tentar leu cance Um, momen, to. Para merNpon,der." ,:",
Já Pl'OPU5 oacllela pal'S.·O Br-, Leonardo taáa mercadoria fÔlIlIe lendo deaem· lamento. - Sela ..... EI~ ~ontra- V, !!:xa. ~m quO ra•• .llIIçur.i:.
OU~'iea. blaraçada. to 1I~ implica. Da T1<la noxmal lIA Int.elra."o.. " -----~ ~:::';:'.,,;,

;.~' ~':", \"::,0:" .. ,,),:.
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( . juntar, par causa. diaBo, Ficll para Pola bem, sr. Prealden~, O BenhOli;
" 'O SR,' PRESIDENTE- Lamento mlll da Contln~ntal, da 'lU&! 'Dul- outro dia. ' Minlbtro da F~nda estIO numa }lO-i
Snformar a V. Exa. que está a tln- MroO··STeRIO.UAr,alLI~Oo'MAR BALEEIRO _ O SR. PRESIDENTE _ O tempo slção em que 011 mais benévolos, PIU'~1
dar·se o tempo. de V. Ex.a está quase findo. não dizerem que S,Ex.- cometeu o;

O sa. ALIOMAR BALEEIRO - Aqui está a certidão de que~uerrero O SR. ALIOMAR BALEEIRO _ crime de pl'evarlcllÇâo ou o crime de.
Sr. Preaidente, aquela velha genero- é locador do Minlstl'O: Paciência, 'Sl', Presidente, alguns mí- encobrimento e diaslmulaçllo de faltl!<;
~Idade mínelra certamente vai tolerar jf1' "Certifico, em cumprimento ao nutos mais. de subalterncs, senão o de llubôrno,
uns' poucos minutos a. mais, :$ despacho exarado no proeessc Estamoa nesta situaçãO: um fun- passivo, coisas que não quero asse..;

Srs. DePutadoa, s~ eu, mlaerável : protocolado lob número quatro clonúrlo da Alfândega, do qual nua- gurar sem .que !ta.ja ínvestlgação ca../
Deputado da oposlção, com os meios mi!hõea seiscentos e vinte e um ca vi o rosto, vai ao' Presidente da paz de formal' minha consciência, só:
de ação llmitadlsslmos, sei que o Sr. ;mllquinhentoa e vinte e oito, em República e, em sigilo, conta. que o podem desculpar POl' Bel' levla.n<ll
Antônio Sanchez Galdeano tem nesõ- vinte e um de maio de ml1 nove- saem da Alfândega caixas de uísque, ou, então, ))01' 'ser um anjo. •
elos com a firma Diaa Henrique 8: centos e eínquenta e seis, em com vinte e quatro gal'l'afas, repare Dizem, não sei 8e é verdade, que..
companhia ,Ltda, e com a Dalvy. sei que Franclaco Baatos F'erelra, a bem V. EX.", que não custa menos em Diamantina ou em outro Muro ..
que, nos inquéritos do Banco do Bra- fim de fazel' prova em Juizo, re- de um dólar e vinte e clnc.o centavos clpio de Minas Gerala, o nobre Mi..
aítcs 81'S. Gald!2ano. Dias HenrIque, a quer, seja passado por certidão, no mercado de origem, ou melo-dólar, nístro da Fazenda saía de anjo nas
Continentar e a Dalvy são apontados o valor locativo do apartamento a quarenta cruzeiros; vinho. a setenta procissões _ Até hoje tem uma. tal
como firmas que têm f.eito coisas in- seiscentos e um da rua Bolivar centavos, menos de um cruze~l'(ls, a ingenuidade uma tal pureza de co.
delicadas -não entro na apreeíação, número quatorze, de inscrição garrafa etc., etc. etc. li: tudo isso racão; que 'nM sabia que GaldeanCi
se é verdade ou mentira - em maté- seiscentos e sessenta e oito mil se faz PCl' mandado de segurança lhe estava alugando barato o ap"r.
ria de ímportacão, se sei que Dias trezentos e 1.'ll. Que de acôrdo Sã.Q 175.000 que, não abatendo na tamento que êsses negócíos de impor-
Henrique. Continental Dalvy e 50- com íníormação prestada no quantidade de dólar,es dêsse mano taçãc têm essas eornptícações à mar-
eíedade de Produtos da Lavoura fo- aludido processo, o, apartamento dado de segurança, vão se mUltlpJi- gem do Código Penal. S. Ex,'" qUQ
ram autuados por defraud,açâo de .ím- scíscentos e um da rua Bollvar cando e de 175.000 passa a 2,3 milhões Já dirigiu uma penltenclárial I
postos da Prefeitura do Distrito Fe- número quatorze, Inscrito nos re- d'e dólares. Sr. Presidente, desço, neste minu-
deraí, como pode ignorá-lo o Ministro oglstros dêste Departamento sob Com a lesão que se pode avaliar em to. mas antes ,de fazê-lo, lembro à.
da,Fazcnda, que tem o dever run- número ..seiscentos e sessenta e Cr$ 22000 em cada dólar. essas tll'mas Câmara' como lembrei em sesalío ma,..
eíonal de investigar êssea fatos e oito mil trezentos e um, em no" se locupletam, em detrimento do pa- tutina. outro c9.50lllatórico. ',i
manter flsca!lzaç[o serveJ:1a,para o me de AntOnio Canches Galdea- trlmônío nacional, pl'ejudlcando a Nesta Câmara, também, certa Vell.
Que dlspõ~ de verbas de milhões e mí- no e Otávio, Guel'rel'o, "está tan- concorrência de maneira desleal e o ma'or dos oradores e doa polltlco5
Ihõss, e poSSUI todo um exército de ~ado no corrente exercício com l! calculandc a média de Cr~ 220,00 o d RI G and do Sul Sllvel1'tJ, Marínspetores, ríscaís, contrt.le sôbre ~ • i te o o r e ' , •

- I â ' valor tributado de cento e v n dólar, essajesão soma bílhões, tíns, dirigiu um libelo de extrema.
bancos, sõbre repartições, sObre a f n- e seis ml! cruzeiros (Base: Arol- ' O, fune!onlll'lo comunica ao Minla- violência contra o malnr dos homens
degas? O que tôda a gente sabe, o tramentc) . E 'por nada mais t d F ..' epresenta discreta '1 ê t P I. jA t 'que me basta saber. é ignorado exa,' IX i 1'0 a aZenti.I, ,1" pub leos que s e a... lO eve - O

.'tamente pelo funcionário que a Na- constar, eu. celinia l Te ~ ra e sllénciosamente. Visconde do R~o Branco. Acusou-o
çâo remunera e enche ele honras para Sampaio, oficiai adm nlstrat v~. O Mlni~ro, ao Invés de cumprir de, por amizade nu pOr admiração,
que êle fiscalize e controle no mterês- classe J. matricula trinta e tI'l s aquête artigo de lei, que manda justlficadíss!ma, aliás. para com Iri~
se "e todo o nnvobrasllell'O! míl trezentos, e cínquenta et seds, anurar cualouer Irre'l'ularidade oue neu Evangelista de Souza, Barâo. de-
.. S6 êle não ;ã'bla que o Sr. Galdea- em exercício no Depalltamen o a lhe ~Ja tratlllmltlda, diz que nlnqué· pOiIl ViIlconde de Mauá, ter coloca-
"o era sócio da ContinentaL A" ..S,.o- Renda Im~bl1lá.ria. passei a prel' rito é Intempestivo e oue o funcloná- do .fundos nacionala no :Banco dêstl!',
.. - sente certidão. que dato e ss -, b hi r ula func10nal 1 .L '" f lê I 'no "recledade de Produtos da Lavoura, que 1'.0 llue reu a e arq '. que. n"<).. a nc a, ocas,o u y ~
àefr~ udava impootos ou, -lo menos. no depois de Ilda e achada can· OOI'011e o inspetor é t»m. apesElr de juizo de alguns mil contos, na moeda

- ~..,... forme pela parte lntereasada'd t 1 t ri t ~"'_. d é' T N i ai C n'~ foi autuada como tal pela Pl'eefltura, 56" nCUEa o documen· a meu Q 'e 1'_,....- a pcca, 800 l!IlOuro' ae on • o.
é de',llarentelldo Sr. Galdeano, da Em 25 de maio de 19. glr com toda.s as lmoral~dadetl, ta outra telltemunha de vista, OUtl'O
Contin"ental e só °,Ignorava o Mlnls~ Agora, pergunto: O nobre DeputadO Vê.lle. nols. oue oesrA,ndalo ·de orador que' se pode ver nos' Ana!s de
tro da Fazenda, que recebeu êsse fIl- Arnaldo' Ceredlra. nada. tem com a al(01'9, poaterlor àquela minha alusl!.o, 18n, recordando o fato ocorrJ.do em
"01' dêle a ponto de ficar t~rrivel- lavoura. Tem? (Rho). t!lll1a tlm verd,adelro nó umbel1cal. '75, qUe o velho Visconde do Rl~
Inente comprometido, como catá? O Sr, ATfl.altfn Cl!Tedira - Nâo VC>II narrar. Mora. a outra parte. Branco, figurEI llUIolrnítlca de homem

Dirão Clue estou exagerando. Passei O SR. ALTOMAR :BALEEIRO olU'a Clue a CâmlU'EI veja como IlOU plibl1co. o mala completo de nOllllo!l
ls mlios de V. Exa .. hoje. Sr. Presi- Fellcltn-o. IRi,qfl\. leviano...,' utadi/ltas. vergou a fronte e nâl)
denté. pedido de Intormações ao Sr. O Sr, Arnaldo Cerdeira - abri· Quando e!l!llLS cal&a.! eram debatI. d~sse mais uma palavra, ctÚndo lUa.
,:Mini~tro da Justiça, acêrca de cinco gado. ' r1"1tl falava-se nellt,. CAmara a oro. Chefia de Gabinete.' que pas.soll àS
proceEsos fiscais, existentes na Pre. O SR. ALIOMARBALEEIRO tlóstM 'do aoartamento do 81'. Os.!- ml10s do Duque de Caxias, indo parlli
feitura, contra firmas multadW!, jus- Porqu~ eu aueria "er se o nobre f1p.ano.em que morava o Sr. Mln~.Il- apa.sta da Fazeflda Cotegipe~
ta ou injustamente. no caso.,' Denutado, terIa Impetos, de revolta tra, SilveJrll Martins ,após odlseur80 de

Sr. Presidente. sâo tantas as notas ~ de lndignaç1io pa,ra informar que a Ne5$a ocasIAo-dírlllrl-me ao Detlu. Ce.sârlo ,Alvlm contra o Minlltro d.
(1Il~ trago sObre o assunto" que sinto Lavol··a nada toem com o caso 1)alvy, tado Arnaldo cerdelra: _ "Peco-lhe Ooteg:pe _ dlscurao dur1sBimo, por
dlflculdades em pr,-las ,em ordem no O Si'. Arnaldo Cer!f.eira - Já disse causa da sonegaçlo de algumas cen
efpaco de tempo que V. Exa. me con- aVo Ex,. qeu vou segUi-lo nessa lima Informação honesta e confio na tenas de ~111'él5,numa caixa de-uma'
cedeu, fuzllando·me com o relógio. tribunA, te.ml:l!m com certldÕi'~, 'l1forl11aclio de V. '~,' - O S:nhor firma a. que estava fllilldo o Minis-
Aqui estão: O SR. ALIOMAR BALEEIRO Galllean() E da '1)ALVY? S. Ex. res, t1'O _ ocupou a. tribuna e nu~ dis"

- ,Processo n.
o

4,962-81-55, contra M\llto bem. !l()ndem·nos: ")1:1,! não,E diretor nem curso llerenlsslmo mas d~ extl'emllo
C'i I d trl I Alh mbra do Brasil' S' ld Iterdel a Ao·jm sôc" da DALVY". Cumpree,ndi 1011'0- Id' 'h' •

a. n us a a " . O r ...rn.a o.... r - "" , ou~n~tlendo dIretor nem sócio, ti. sever ade., recon eceu que n"o le.
Lavou~" M Produtos, pl'oceaao nú- assumo Integral responsa!Jlllr1arle, nha, entretanto. outratllllla.çõetl. O Se- POdia Imputar ao Barllo de Cotegl

mDerol,~.4.~6e2n·r8jQ2u·5e·:·' ela. Ltdll.'.' com, V. Ex.-. Delnltro em po"~Il, dVe' 'lbor Arnaldo' Oerdelra nliome !lIen~ pe uma dC8Qnestld'ade, como nlío le
~.. co." Ex." hl de perm t r, eu mesm" - , pOdia imputa a mala mínima SUB'Cla. Continental de Im!lortaç~A e b d t' t()l1, Cont"lI abl!olutamente a verdade. r _"v monstra rei como n no re ora ar e~ " ' d 11 peita de qu o Visconde de Rio Bran""'onortal",ão. TOdas foram autuada~ '''al 'I"'fo-,ado, até quanto aos autos Nfto l'~a ISÓclo, mas cesslonlirlo e - e •

""" .. •". Cen~lIs! co houvesse ficado com 11m tostAOcnase slmultàneamente. sob a acusa· de Infraçõl'lI. • daquele dinheiro, colocado, e perdidO
çful de defrauda~ão de ImpostO!. O flR. ALIOMAR BALEEIRO I">lante dIsso. houve outroscomen. no Ba.nco de Mau!. Maa pemderou

Perlluntarla, oorém, 110 nobre Deou· O Galdf'flno s'u eu ... (Risol. Estou t,~r'os. Tive o11ortunidade de d1zer ao que ao M!nl5tro de Estado competeta elo Arnaldo cerdeira. !lTande conhe· convencido. O Ministro da Fazenda meu ami!!'o Denutado, Cri~,anto Mo- nlio só não praticar atos de.&onestoa,
cedor da nroca. 50b·etudo no campO morm\ na casa do Sr. Mayrlnk Velg:a, relra da Rocha oue as coisas se pas· n~ll.lI conservar atitude <lue coloque a.
da mercadorill de estiva - parece·me ClU dl~~m rlUe RI! 'morou. Mora na 'n,vam lIlISim. 9saim. SSte meu co· autoridade pública., o Patrimônio Na.
oue assIm sechamn- se nlío 'será a casa d~ Sr. Galdeano e vIve, em "'ent!rl" !lO l1:ollre rel)re~ntante do clonal. o Govêrnc> em atmosfera do
AIl~ipr'l'de rl~ Prndutl1S da Lavou!"li cada; andar, com que boa vlz[nhan- "'P~"I\ foi fe1to À.s 'II&~.,eras do,a.par- ablloluta inelCilltêncla de suspeitas,
1nrmatia nelas Srs. Guerrero e Sano ça! tP. fAmoso. O Sr. Crlsanto Moreira
choo: Gal~eal1o. O ,Sr. Arnaldll Cerdeira - Con- da. ,l'l.ocha retrucou: _ "Não toqu!' Se o J""mem plibl1CO '":"' admitamos

O Sr. Arnaldo Cerdeira - Nela nlio fesso Que Isso nAo poaso informar, "I'l n.sunto ooroue vou procurar o com 11 ma:s benêvola das Interpreta.
hofl 'nenhum 81'. 8a.nchez Galdeano, norf1ue ";;11 sei quais são os vizinhos "!'f'.slcl'ente dn Rendhllcae contar ÇÕ€lS, _ não se tivesse locupletado
Elm n1\errero. de, g, Ex.a • " tudo Isso. ou," P.. rea,lmellte. um fS' com o dinheiro do Sr, GaJdeano, não

/) SR. ALlOMAR BAToEEISO n SR. AUOMA1t BI\LEEIRO ·a'ld~lo lnomlná.vel. Também lá se1 tlves.se querido receber um favor' de
Npo ,(''ldste Sr. Galdpono? Veja na Usta telefônica: B~llvar <\lsso". F.tc.. elc. "'lei quI' a fonte é um hr.mem de ne!i:óc!os com grandes

O Sr. Arnaldo Cerdrira - Não. '4 (e l:1ão 214. com{\ r1pctarou o Sr. Ma. Não é .mentira;' "Etc" etc. Interêssell na.s tarifas aduaneiras, nas
Noela não consta o Sr. Ooldea,no. Deputado Armando Falcão), "Aguarde algum tempo", exporta~õe8 nas importações, nos

O SR, ALlOMAR BALEEIRO it f o es ' autos de Infração, deveria compre.
Npo !'lã um Galdenno naquela fIrma? Pol" () Sr. Ministro ace a. av r Então, eu. que guardei o segredo ender então que aeucargo não po-

/) Sr. Arnaldo Cerdeira - Não há. dos Srs, Gn.ldeono e Gu;rl'er°to°uE' ..~S podrjdões da adm!nistraclionú- dia f,'car exposto a suspeltns a co.
' 'nebre De,putado., ·/io ~õclos dR, OontiMnta. e i ma "l1ca durAnte um mês: eu QUe sabIa mentó.rio a. cenauras éritiéall ao'

O' SR.. ALIOMAR BALEEIRO - ll"E'nças, de Dalv~ ef Dias He~r.q~: ... tudo iSllo. como p.stou,menciontln- despreatígio em que infelizmente o
Z q"em ~ o sóe!o? Um da!l dll'et{}res • Gllerrern tamh~m azemt Ilar e "0 aI, eu S'Ou o indiscreto. o leviano. colocou o SI' Minls'tro da' FaZendA,
da ela. COntinental 10 lado do Sr. T'l\VO'ir~ "to~r: @Á~à' me eT,\,~e~i: "I, bomem do "sIndicato da Inl'drla e Pode nllo.ser umaprevarJ.cação ou

h G ld l\no~ , pomn COI""O P , Vel!:lt e 6 Mia Ih\ cnl'dnla".,. I D Sr, Mln1~tro da um &ubôrno mas .sel'! uma grande 1e.
Sane ez a l~ C· d 'ra E' o Sr "..t'I~lt!. E. no fi"" °d mlln"d I l' , 'll'al'enda cada vez mais a tropeçar na vlandade <Multo bem' multo bem'

OSr, Arnao, er ez - .•"1' ~l: ,illal\o.no,dla elxar e .ser eu, dificuldades. Quando escorrep;a nllma Palmel!. Dorador é cumprimentadO);
Clt.Avio Gu!!rrero,'. ' , SI' . ·"es, en'~ , 'ca.sca de bana.na cai em mais dUal.
'·0' ~'R" ALTOMAR BALEElRO - ('J Sr. Arnaldn Cerdelra -V, Ex.· " osa OSCAR CARNEtI\O'
'Também'é êste um locador do a~. mp81"10 val rP."onhecer qUIl eatA mal O SR. P!l.ESIDENTE _ Aten9liol' ,
MI"ist"O da 'P'lI:zenda' 'nf"rl".r\o e frol \"Insto. O tempo IIe V, Ex.- eetá findo. sr. Presidente, peço a paJa.vn.

O :g,Arnaldo Cerdelr/l -ltles O S:R" ALIOMAR BALEEm.o O Sr. Aliomar Baleeiro _ Sr, Pre· para uma urgente comunicação,
l ,'.coproprietál'IOI do 1'l'éd'O, mas ~e.te PaIs. (!l'Om drVI! I.r para a 8~dente. lJe V. Ex,- mandar que eu , '

.• '"e' tem a ver com Galdeano. V,' ".dela. 8011 PU! VOl\ juntar.me • ou· delea, da. tribouna. ducerei: se entre. O SR, PRESIDENTB.na ," " ' I um ~"~ ~~ t t d ., 1 ...
'E'IQ lIen~a oue, , H~rl1U',' S t,.,~ tl8 l\·d"I~'. D'r~f, em nutro dl~- an o. 'Pu er e&J)e'l'aJ', .;c!lol't 14... .... a n"lavra o nOl)re' Deput~o.o.:
'''';+'0 e -e p"n"e{'!'ll di dquta~,oU:âcurso,~uall alio aqueles .. que me vo'( Ill&ll um minuto e6. .."m. ,..
Otivlo Guerreiro não" A
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O~ SR. OSCAR CARNEIRO: .. ' ~'efrlgcrantcs de outros frutos aos G-1.998""iIIkiMiIi I Pais ./lUbd~senvolvido, enquanto êss~ ','
. (Para uma c0t!Wtticagâo' ·.(sem re- 'lua15 ae permite até o USO dOI problemas pnmuciais são esquecíaos O

visão douradu" - ·S'·,PI'e.'>idente. denominação de fant;:ulia cn- Em 22 de junho de 195G, lamentavelmente postergacos. Luta4
recebi' telegramas d<o Sinç.'íU~oo. da:> -quanto restríções odiosas e in- Excelentl.ssimo Senhor PI'Últell:o mas em competições. permanente, par
IndLl.:ltl'll1S de cerveja. c BCDldas, e~~. ,~nceb[velS para se atender ínte- Secretário: questões preiéntas, "elt> ljualli,j'!Cl'
Gel'al de R.eclfe e tia f\:~el'aç<19'dàs " resses cornerciars pequeno gl'UpO conaequênc.as como dísse , A mOeUI.·
Indú~t~io.s, ·relatic\'rtll1en-te. 11.0' Pi'OJeto " 'ptodutOl:es sementes guacaná se rf.1CUf.; :lUdO o ~'ecebLm~nto de seu dade ue ncss~ açao elem;nsm,. jU- a.
n, 1.318, ~i: 1956, de autor!a' do' n~~ -' ':"{l1'~J;é\1de' impor refrigerantes cuja o lC o n. 1.073, do ~ol':'ente 111':5' e~ .mente que êste P= ~il1da. mo ·~e
bl'e Deputado Áureo Melo, estubeie- . " pl'opaganch . cornerctal se .b~.scla que me comuníca naver a Camal" capacitou de que na uecessiaace ,,~
ceado Ool'lgatcrredade na. etevaçáa da "_:. e~ planta pt êsse tratamento 1' 3.

i
Provt do• na sessao do dia 7, 1'e9uc- criarmos uma Ideolcg'la .aJ'lrllla'lvoJ.,

, percentagem de [!,ua.l'ana de .3"0. para- . iie81lJ,ual sendo ccntranc taincem r men o em que os depu~ad~c Vlelra peremptória, perante as outras Na.
aquela beblda. . lnllei-ésse públlco não encontra : de Melo, Fernando Ferrarl e Niean"l ções com as quais estamos na me;Uól4

Os signatárIOS do telegl'anVl do -rn- ", !l'J><lio. nossa Oonstttulcâo pt PC- I Sllv~ ped,ra~l a convoeD..ção .elo M;- çao natural cas retaçóes Imel'na';l\J4
dústría (Ir. BebIdas alegam lIrande pl'e- dlCC!o seu vaítoso .1pOlO defender 'I nistl9 da .Ju.stlça. ~J~la presta; íntor- nais, Dal" esquecimento d<JS pl'O",e-
Juizo até no,' patrlmõnío dessas ih- 'PI'Oo.Ul<lres reingurantes gUal'ana gJaç.~e~ sôbre c.ttfato~ ocoYl'ldos na Imas que nos arrlgem ~ o pel'acllllulI
mas, em vírrude do reglStl'o.,. ' . estado antecipamos melhores, d apl a. ela .J!t~pu ta nos dias 30 e .31 tempo com o deb:lt" " a verltjCU~olQ

_ agradeetrnentcs Henrlque Am-I e maio PI01(dJl0 tínrío, dos quaís re- de questões que ja passai 1111 'P I a
. Os telr.~ram:u; "llQ do .seguttite: teor: -blal'li. Presidente Slnd,cato In-I sultou agressão a parlamentares, ve-. mais tem va,or ultl'allas.~'l~"q~~ '~~_

"DeputaDo Oscar Carneiro .- dús de cerveja E Bebidas em oe- renderes, estudantes e fotograf"s. te-il,esoldas no t~lllpU, 'L";l'm"nf;:~' cs
Câmal'l\ dos Deput:id05 -: Rio: .:. ral do V,nho e A6uu Miller:lls n110 l:.' honra de comL1l1;car. a V~~a Iassim totalmen,te 1Jllbwd')5 neste '~1"~
DeputadO . . . . ;Estado Pernambuco ". ~xc~lencia. e por seu 0.1.0 ir.t,ermeu:o terio que nos Iaz ieruurai aqu..:,ulI

· Pl'oí~lo 1.318-S6 Autoria De- "Deputndo OScar Carneiro _ a C,,:m~r;l, que comparecerei a seSSao, ,elClaS t aquelas atitUdes aos hUUI'OUi
~)utll.àO Aureo Mello _ tol·.nan.w', Câmara. DeputadlJ.~ - Rio. d~ dla ., (Vlnte e sete), ,e a l.sso ~Ja Isuperudas, ja l.lC,LlJ.UoJS lI'i<03 <;1111.. 0-_

· 'o"r.!lIHól·IO. empre.so· .sell1,"n~es. '. Chamllnclo atenção prestigioso nuo se OpLL."<?I', e à hora que JllalS .he

l
"""nClas Cltl rS.e.W;;." SÓ l'el<l.l'llO-

gUanná. oontJendo no mln1mo Deputado Projeto 1.318-56 esta.. convier. . l'ando o p:usado, peJ.·que u pl'e.sente e
3~o caleilla .nos reÍl'lgerante" beolecendo otrilJacol'iamente ele Aproveito a oportuni,dade 'para re- o porVIr nuo lne:; puu" '~lltro>l' lLU 1l1C.

essadeo:omlnll.çli.o alêm ·:VlcJidl' .vada PCI'centagcm sen1€nte Gua'l nO'lar a Vossa Excelencla prOUS~()SI'mona 1raca. e.>tUllUO ;.llCoLjJUCHU""S,
.dlre.LOO.. lldCjuu'ic/'QS .. PI·O.pl'ler.al'l.o.. l>' '.' 'raná' .1105 .1·elrlJ;erantes. bageaúoô de a,lta estima e di.stlllto. conslderaçao. portanto, pal'a Pl'~'I<:l' otuluru. .,'
'.' .de.·fórmuias'dlevidament~•.: a]:la, ",.nome essa plan:a Vg queremos - I\ereu Ramos. . QUl1noo .setl'atou aqUI, .:ir, Pl'e~ "

.lIsac!ilS' .e; !ll~rcas- comércio' ·regL$" ': .". 'saUentar graves inconV'ellllll1tt!11 O SR. PRESIDENTE: IsICl~J.lLe-.Clo lIunl"l1loO ao.> \eJJCllll~"'w.:i .>.
tr~da.s .. !! prejul1icllI:l '.interesse, ,; ·'::c·~e1!teme!lte se pllSia .Justificar Continua a diselLSSão do pro'eto' "us CIVIS e lllwtal·<li,. "ve ello)·"J"·,,e
saude . 'PU,!JliCll;: pOili~.ansror~~ : . .;-.eu texto encerra_ vg emJOm apa- número 997.i\, de 1956. Tem .l Pil- I luumfesta;'-me eOllU'" e.' !O~mLllar "
bebl~a ·i1.bra4a.vel e.lnofei:l$lva : .~-."liua apresentaçao QI)JC!lvlIndo lavra (} Sr. Jeffel'SOn Aguiar . voto ven~lelo que lluom~tl Il. Ca~ll. 11
em produto ...mealc.lI.mentoso ;.G.a - ". moralizaI' exploração bebidilS. e.osô' . ' . 101 po~terlarm~,I.e{JIi.l.IlJ.'il\i;) no u.a-
bendo':Jeque . 'méia' -'gara.~a ~" 'denomlnaçãobipcntos . a.tenu. . O SR. J·EFFERSON AGUIAR: 1'10 <lo c.;oClB1·es,sO !'iU~'Uilll;. PreVla ..1I

. cli'&e ..·refriger:1.l100 .:P~Il.W:" .a:' _..'" projeto contra direito fUlldamen- I . (Sem 'revlsào dooradorJ- Senhl)r :sltUllçoell tel'l'lVei,s para o noSS>l t'a..
conter·52.5 'millgramall,.de' tlna!- .' ··.:,t!il· propl'i'edade vç llberd.lde Inl- Pl'esldente, é meu propoSllodebater, CUI1l aquela no.:sól ll.tlVle;t.4oe OóloliCUi""-

.. Sé.IÚCó(uí - antltel'mico...cafiaspl-.· ;, ·clatlva· e ~lC·el·cicio· RI V:dl\l\< da matérIa constante dJ orde:t' elo ela e noj!>. U'~Ul. cio que ullnéa. p1'~- .•.
rlna. vgi.i:lstllntil1!l ,-\!ilfÓl1tot, Vil· '. . :econômica atuais detentores dia, o P1'(Ijeto n ...977-A. de 1956, de v"lO COll<ieQ,uenclalS p,~.:ç.s. que 'o(<:IJ,(I'"

melhoral- etc: '1hâ!ll:1mo'OO ml-" marcas ref11gerllntes legalmen:e autoria élo ilustre Deputado Bibr. ''<.1·.IUl.::ure. pU1'q\le "SUI110~ lIem'líl'c"
l~ramllli: pt..COillumelitté <\Í1Íllí>, '. c .' reg~traà>t& cuj~ propa:;:allcll1 co- Pinto. e !lue exclui os llutomóve:s de pe11llanOU no pa:.5lido,esqlleclCll.lli (lO "
criança' toma. ·llua:s,·:e:...n:l1l-111 ·.!õ.Ilr- .. '.,:'· .nlercl~l se baseia ncnt~ gUal>a~á. passeio àore;ime di' licença de im- \l~eselw; e tlO lUtW;",.,.,

" .rafii1l1as· 8Úat'llnâ ;~s'r,p~evll~•.:, . :.T~bém é contrário 1IlIel'êS$e portação e altera tarifas das alfàn- ABaim, .Sr. PI·eSlaente. npresentan:'
." c-er projeto .-i!stará .;~Ia ..Ingel;ID.Clo '. ,publjeo P01·. prescrever elevada ,clegas, .. do 'a emenda 11 qLle lnc l'eilu~te,,"Ii-
· alta. e lnconveniente·.clQl:(;· de ·ca.,.. dOBl\~elD de edelna em cMa ,,\1',- Os debates anteriormente travp.dos peru ..9u~ 11 CalnlUa atlS .ue;1l1io<l..1hi

félnà. cujo·-m;o.l menor. ~era.'·estl-':O :, raflnha!iêli8e refriget"antel:upe- dlversltlcll1'am .e1a matérlapl'i)p<~~ta oemro em oreve lle ClljJ;lClt~ Q(j pl'u-
mulà~~vici(l'wrêa:;e ·atck\l()in·! .pt rior. mesmo - as contidas n.um na Qrdem do dia e foram lnchM(1S 'aSOlllollmo l1ustOl·ica. que (t'~ve tel' l:lA

~~:~m~~~á:te~U8~~~~~j:i~lJie11-::,~~~~~1:id~et~:~~U'lJll~st~~tt~; ~~~e:,~~~el~~~e~r~;~,~~~~~n~~\1~l~; ~o;~:a~en~~~ ~:ho.;:se ~~~tbl~l1~ll~.t~7:.~: ..-.
.tas' a08.pr<!du~res lIe ;refrig~r~l1:- .:~.; :~lhjJ~al e tantCll outros Dnal~ési· totalmente estl'.anhos àl)roposl~ão. ._" \-"""IilClI.o:lI ·eu",lI.: ,u.s~".........~o j,
teli··de' 'outros -ft'lltos..§.9s. C1ua15. lie ... ':::. :<:05· e .llnti-térmlccs , pt ..endo he-Aproveitando-me dêstehiat.o. das patrlotlca e elevada· parantê: o povo,

.perrnit~ -ate O:U5o~a ·51enolllina~.. ."blàa.. pl'efet'icl!! c~1ançaa sua in- COOsldel'ações que eram feitas na Câ· _lue deve çun1prlr. II jal1l~lS t'liqlll~~:::J.'_ ..
· çâo de fantasia. en.qu:wto, restl'~-· '. ges.t.ao . Imoderada prevalecendO mara, _tIve enBe;o de entaDular cnn l,~UjO /Je-mj 7nUI!Q IJem.. .i'U'lil1ld'.

çõe6 odiooa.s.einoonçelll\'e;s,.para: .:. ;;·.-proJeto..seorlaoontra mdir.tldo por v~rsaçao c"!ll ilustre cel~l',a M pie- O 5i l'RO'iA AGU'AR'
BC átendcT'intel'êsses; co:nerc).a.ls.. .U·apal'onnar essa be,bldo benHI~ nurl:l. em rol'no do pr()leto • .das .sus' '. "0 ':.. • .' ~ ,

,pequeliogrupo pl'C\dutores~e.l11en~.'.:.-"clIo-e saudâvel em .medicamento ctnseqflnC!ab e dos rells Otl.Jetlvos, \~"••, le.lóu.<J ao "r~lo"") - ~mhar
tes sual'anã se' 'pretende: Impo; p~lõ alto t~or cafe(M. clue a em· farol' de uma C!9".~D e,'~!'ec\d, no .1'e;;IUe~1te. qu:mt.l.o oCUpa,a 1\ U.II'J.'~~
refrlgerllntJe cujo.prop!lsaT!i:hl' :CO.,. ,criança IngeTll'a pois .;nqua~t<l Pais, como também te!1?sld~ elIq'-"e- .)0 !lUoltxe .D~,Juc~"o Ar'l~lelo ,(?tdC.r<loa
mercial se. baseia' ·essa _lll~l,lta.pt. , .' , cada· comm'lmld(l eltaj" contem cldos. OSilfoblcmas crllClaJs na rrEM. ,.ntei . apartca-Io ... mas· S, Ex, pon·

Esse trntlimento.. desi.\lua.sendo '. 'mblmo cilnquentll ml1l~l'ama 'I' nação. empenhados os·hotro~n.s. tõ.o ",croU ql.i~ ° ~par.e pl:lQena ,cr .1ll~j:I~"-
·oon.trâ.I'IO também· ..intel'êSS~ pú, :c....fefnJ :QIH'l't.finha e:un:·:tIlà con-soment~. e..m debat~~s estêre!1 e de "UI:O. CASO'-l'lIlO se relaelonasiC C<J,U a
, bllcoiláo _·encontra: 1l1l.01Q ··:P!lS:ll11 wrá . mêdia elnqllenta c1.lis meia l1'l'ess~savel 'Inocuidade, .·elelja, que laz,a.
"GonstltuiQâll.pt )?ecJ,..~do ,·.seu ...va.-; .1Í!lIigramas pt Juste t.:ll21bé~ AssIm é que~ em comDanhla d~s. sr. PI'eS!tiente, meu àts7jo d~ ~,pal- ,':';
11050. apolo def,mcter 'pl'odu~Ol'es, nao é que para se atendel' peque- ~minent!"S aml~s. Lnl1l'imlo y,e1 l.s.I "ea~ S. Ex." sU-'" \).:1.0 ou..r a. ,,\I;1'b-

· l'et·rlgeran~.sgWil'à'1à e.iLà.estll~.. "';·Dô: número prociutol'e~ Amazônia ClceJ'oAlves Fonseca e S[l"a r outr{\s [,açao do nollr~ co·ega l'/<JSI.l('II·a ,,'.:I. '"
antecipamos 'j'nelhores : ~r'8qcc1- .:. Ii~m~n~e~ guál'allâ '!.? \m'1I'nha {a- neste plendl·lo. tive emeje dp. \erlfl-I v::ma. qu~ SI: ,·:.\:~l~ a idon~id.ol~ ua
mentos' Henrique. Am-b\ol-M. Pre-. . :brlMnte refrii!erantes ~sse !lome cal' que uma Idéia stl~c'l~'d9 1>";0 \ ama ela.> llrlnó1.5 f,el1~ •.c_;t~as P~IQ 11.a.l·
sío.ente Slnófea.t<l In~l1:;t~l:,-' d~ . '6evel'as restrIções seus cl!reltos ilus~e Dep11'ndo Lau!lndo R{\~:8. te- aaelo de se~uI'an,,, • que fora ea.ol-

· Cerveja e' Bebidas em ·Gel'i!l dO patrimoniais enquanto outros Ipre~entante cio &:.'tadr. da F.:ahla, me- ":;aa n~ .1Uel.xa r"_w.l.laUtl palv 'un',(J'"
·V.lntl0. e AgUll.5. ~Ml.nera.1.s: .. Es.t\ld.0." ;' pro.dutO.res que UtlllZ:l.lD frutoS' reCJa o. acolh!mmto dn.. Cãrnn~n, nor-I :arlo ...eOl1:1.ro.o UJitr..\SuáeoS à, .:a'wua.
.pel-naml1Ui:'O',',.' .-: ..•...... "::, :·:.'",;:,clíveroos oU ate n:,esmo denomlnJ- que visaVa (l ~m?~ro aos 'l.'!r!c1JIt,Jl'cs Ol'3, :oacs "01.1· ,,'u'muI,l ql~ o .:le
.' .....:,., '.- ''''0',. "' ... ;.2. , .. :. 'ç6e::; lantasillnao vej~m atin- e. em cOll.'iequencla, a so:u';aa do pro· ..hOl'. MlDlStl'O olP Jiazen:ill Ja 'der';X4

Deputacio, Oscar._ !!:~~fd:..·-:'::'; 'çlli<ls nlediCla1S . ldêntlcJs o que b!ema mn..ls n!lglU'W~r_ dPstn. ~;""':.'1. ml~ou a abel'tura de -lnqu,arlto e. eu.
Câmara .dos. ~P56tAd~'i' (Depu- .r·;··.·constitul.loconoebivel de-scrll11l~ qual seja o da .pl'oduçao e clrcul1çüo tl·e.anta.: com m~1.t5 IllC"Es.~l:ol1ned..

Projeto '1,3 - .U I U. b i- ... MCâo.tratamento vedado no._~ll dn_ rl0!1rzos. . memos. oi<-' aUI'" lei",:;e Pl'C;:""Slltl,:, le4
tado.Aureo Mellotorn~nelo~al~~' ·,.Constitu1t;ãà pt Oefendel'à lnte-

I
.Por e.ste motivo. aC<ltanc!o a ldeln nha a declarllr qu'} (lS~" lnqué:'lt" llilo

gllt6r\o emprêga l'.ementesll:OI _ , - 'rê~"produtores bebidas noss!JS magniflca do n1~U ·llustrecolrga. fei, em ni:<loluto. 4berto•.. ' .
ná cont.enclo no-. mi.nlrtlO~30 ,neC~...aSsQ.cíados apresentamos . nessos i apres"l]tel emenda ao. t!roieto~"lmel'() . s. Ex, Ci~ignl'l _t.,,~ a.'05· fUI1Cl01lâ-

· tema. p(\srefrlelll.lu~Sd~s~.,d.l\t ",me:thol'~ agratl~imentos Rol::el'-I997~A-l)6. ~rescentnlld? no A:'õl';;O 1. °l'IOS da Fazmda,. l'l'V para proce.Jc, 1'0
mlnação além ciol.ar lI'e to,s.I'.. . "té;I'::~g[djO de Azevedo.Prt'si. as. expres.'oes ·...;eeps'. trato:'?s agl'l- 111querlLo, luas a uma 'sindlcància ora
quiridos ..prl)prretâl'los~e J.~.mu~.. '.": ,dente', eXerelC!.o _ Federaçã.o m'l COla.,. e C(,minhon etUõ"adCjuü.'icl3S 1>C.r ao;,. ,lunclomuiO<i, r:áo ··:Sá·,,: ,,"~.:";~,:'.':Il
:las c1evldalliente.. a~a u: ~.' .'. "',:dúspriap" PE".'T'~l"lb\'erl". .agl'Jcdlth-ni.. '. ,:am a com.i.u.,lio" de uma .r:::'m;S"ão
marcas· co.mércio : r.e~I~~a.d!l\/.kEl'a o. que· tinha a dizer, (.llullo' Il.\'ricnltol'es m:ltrJculados no Miplst(\- de.. I.t.q"el'Il<J: de ."i.tt.l.'{j C"ill. o E.\l:atu- ..·

·prejudlcial:lnterl:~8~" 50.1.1. e tf~ ~ I.,oem}.·· . . .' rio da. A~l,ctlltl1ra. E, em ~uid~ .0 do~ Ft;ncicnarl... · Públlcos ':livl" d..
. " ,<:a.' poIS·,' . tra.mfO:~'ll1.ll!·~" ,.. e..l ~..:.:'-'., ,". .,' dando. crrmpo!tiçãa ol'denutór!a 30 (Jn~ão, ..;ão nece.;s ..u,o,· 3 'nomes l. ;:~In~ .

· .a$rdâyele.lnofen~iYa:el}'lo~~:O;!~e'':. O':~~f':;.Pl.\ESIDtN'l'E: . Pl'~jeto. acrescentel. alnda ao ArtiofO c!onal'iospara ,a.. tl:tl. .
to ·rnediCatnentoooó.SlI.bC?1 i ,-:ll.. ;, . ;'l'em. 'lt:pnlavro.o SI' .. Arnaldo Cer- 3. : que o. pag'a:nel1t~aa-II;'!!Or~'?t .Sr: ;PreSidente..:.• r,lqeJ::\'1l .ralle~.. 1.I:M,

..• ,melo. gt;U'rtlfl'll'n"a' eslle,le l' ~~Ian_ .:deitá,: . ." seria, a~l!as, d." 2D~~ sobre ~ IlnJda- ~ClWI·tlilnCl:t patl'ôotiu,·... aei\·er.cnc'::l· de
,te- pass~rt\ -a ..c~nter. ii2,:il'/lII1~_: .:':.i.',.':;" . de adqutri(b I:~ "..a~rlcu!tor !no:rl- lU:l nacionalista, O', 1,U11 110::~;: 'I que
. 'DIas.'. d.e c.afe\Jld'n'denq~ll. nl,to... '.·Cq..' ......:U.. · .... ,- 'Q..·.. 81: DEP.UTADO ARNIlL CUla..do no I1·tlnisterlo da. Agl·13UI.u- n. UJ d'-:ocjll vel' o Pal$ll1er'u111ado noquer· comprimi (}. e n11a llesl "" 'o.,..,. ' • 1'3.' . "0.08 . . ....

.. antttérrniõo.·· Cafll\.~PI\'lnalh·vl!:I;~ts·"":.. ,,:.:ef!;"r,CsEORDEQ"UREA PERNOTFREEROEUDEISA- Este Pllls.· Sr. Presid,,:1t", f01 - Antes da Rel'olu'·;iO.Fr""co<:t ~s "'.
· tal'tln" v<Yfonto] v"l1lC ora' e -~...~....... " . • . .. .Ubl) ~tldo hs' ~ •. '111 temp u n f' .• .- o' .. •••• -. , v .

c. '. "'."." . i:' 111"'; iI1a~' Qt "·;~·'·.RI?V'SAO!lO ORAnOF/, SERA I l~. ".gl,.. _o., a .. : ) ,- "aaaCb. Os patrl·OI.a, Cj";'41l.i" ; :1.
ac~a. máxuno ·5~ '~iá g.llll.·to· a" ·.··'pU.atICADO . oI'ORI'VN.4.MEN- .osofla dilel'e11le. onde nilo 11:1. P\'ot~- ;>::tm qUlllxascon'.l<- ao uClb,:,?,-'\ \H~r·:~n.

" oomulllcnte umacdnr;a, ./!\ ..... .',l'E .•, ....: .' . \l'onismo. mas, ~xces.so . de dl1La.gOrl'S- ~o. contl'a '05 fidtllg\l5' eralDrecólh'dol .'
duas .e mais ~a1'l'aflnl1~'tob'1lDlt'~'.. ,c'.~. :',' . mo," onde _toda~ lutam c jnma!s r.O:ll.-à. Ba.stilha. DCJilOis velO1l l'evolução o·~

... e-&e pr·evalecet: .. proJe .es 11. ', .' boral11. ol1de muitos 5t!cm~enh~m em o~acllSa.cl08 nãO ti\'el'a1Use~ue' ~."
. ela·.l~gerinàonlta..1l mCQnve.tllel1te:: O,:s~.. PRESIDE1fTE: discussões e nl1IDll. 1000uaclàa:1e ll'l'e- p:Jde1e 11·repér..df'l :' ..... t •.~tl1-

dlllle de ~afe~a cUl:oma~ nl~n~: .. ·..:VQ~:>lllU' IlOtlnecimento . iCl1sa do, \'el'p"te. sem conse~u'nc':ts4110is~1.1e". . Nâo deaejG qUe.~,~Cl aCónteça'ilo,Drll..
ser(AestlnAl~lar ..vlclo· Vl!t : ~ .~ '.·.segiitllte, otlcJo, . . IA N~Ctlo Se embrel1hou' nLln1(1roble-~, l1la~' advl~to .8·~' bomensiJ(l~lC~:
caloiele .pteD.ema!S. ntlo,ê· .~ustCl ", .' "., " ",. .• " . . . llUI a11~ustl<;'-o, ql.lal; .seJa r1~ _pró!Jri0ll..que lea, que estão. COIU '& .' . ..,:.

que .{\lClll:ênct.Msel:nel~\1\'te!'. ;nã~.; ~~n'!ité-rlD : dl\ JustlÇll e NellóCLQIi pre~ h!.stÓl'ICO de. uma éllOCA. de· (ouro ,d:lde da'dü;er:ão d') Paill ::~::~n:;~
selllU\. feltM .8.06 \,lfQliU.t~li. .~e.~'~~.~tr..l~;' . . . qtre MIl sublnete • uma tJel'lferla ~e1l$ ql;lel~aa-..-~~ 1l~~~~~i;J~~~T4.~'

'.""1 ' ,-._",.,~., ~:'" • '. ._.', "i•.' .~;.";:'.: - ," ,," , .,' ;..:'
... ): -'.' ~

"

...
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Sábado 2:" DlARIO DO' CONGRESSO NACIONAl: (Seçã,D "
wz tSdt S2

Junho de 1956 I...

N,· 10

Justilica.ç40 . ,

Não é' bôa polltlcaeoonOmlca 1m
oedlr.l\~ qUe brnsllelros' que retornem
ao pafs possam traozer em sua blIgaS'em
ob.letos de uso )}CMoaladqull'lt' .. no
exterior com o fruto de seu 'trabalho.
oi, l11edlda fmOOl'tal'ia. em confiscos ve~'
dado nela- Const~tui~âo. Acr~,~M oue
em virtude do. I.!!encão concedJdã. BOS
dln]r,matas eRtl'allgelro.r e naclona.ls
lllJuela proIbição reverteria aspecto de
an.Sn1ntl\ fnfquld~f'1e. EsteaOll f"n~a-.
rrn~·'I,9 da. emenda, ",

Sala das. SeJ!8ôes. 22 de junho ele
1956. - O.~aldo T.ima Filho. - An
tonlo. (Jnr'os - Arruda Cá.~·""ri
Aur.eo Mello -'-. Vieírf' de' Mello
Lourival àe Almeida,

N.' 11

:N.O i

Substitua·se o artigo 6,0 pela se
guínte redação, mantidos seus: .pará-
gl'afos:. . '

Art. 6,· AO& motorístas proüssíc
.naís, com mais de 60 meses de eon
tribu:çào ao órgão de assístêncía so
cial e previdência da classe rr. ·A.
p, E, T. C,) llC1'â concedlda, pelo
Inspetor da Alfândega, a redução de
2()% (vinte per cento) nos d'il'eltos
aduaneiros, para a imtrortoiincln de
um autornõvel de alto em oIto anos.

Sala das Sessões, 22 cle junho de
1956, - seaaaas Viana _ Fcmtllldo
rerrart,

Acrescentc-se ao artigo 8.o os se
~11ntes .pal'âgrafo.S':

"I, Não dependerá 19ualmente de
licença prévia de ,importaçáo a. ba
~a'i'em de bras!lell'o, que retornar nó
pais depois de ter permanecido no
exterior A servi~ de sua protasâo
dnrnnte mais de doze !TI-- O

•••-""'~

ruptos, desde que a bMal';em P·h.l~llda.
compreenda. apenas. objetos' de uso
pessoal 'de valor até duozentos mil
r.rl1'1,elros (Cr$ 20ll.00lJ;QO), calculados
11 taxa de câ.mbl0 cificlal, '

I, ., A ball:ae:<?m a que Se refel'e o
1JarlÍ.!Írafo nnte'l'iOl' não se aplicara. as
·tar:fas crIadas nesta lei' ficando to
davia ~uje!ta aoa direlto.s aduaneiros -'
v!D'entes.·, ,

I, ., Não será: concedida llcença em
"l11alouercaso a \lia,jante nacional ou
p~tl'"nll'elro Que ·já H tiver vaUdo' do
direito estabelecido no pt'.râgra.!o an
terio!',"

N.· A

N,O 'I

Acr.elSccnte-Se ao al't. 4." o seBUlnte
parágrafo: . . ,

!'4,O A pauta. dos automóveIs de Acrescente.se: Artigo
passeio importados pelo5 representan-
res exclusivos' mencionadca no' ar- A partir da vigência da presente.
tig'> .5," será feita eom base no preço Lel~ ficam p\'o'blda.s qua!squer impor-,
de fábrica, acrescIdo das despesas lic taçoes de' automóveil! ou de vélculOll
frete e segUl'o. .. , Otle se Ih. assem~lhem sem co.be1'tu-

Sala das sessões, 26. de junho de' ra cambial ~'dequada, ressalvando.se
1956 - Bilac Pinto, ~xcluslvamente:.·'

a) 00S veiculas ImpoI·tados, dh'cta
mente pela6Legnç~es Diplomáticas
~cfedltllti"~ .hlnt.... ao Govêrno Rrnsl.

Substituam·se no irt, 5,0 as pa- leiro, para seu ur6ul'lo, uso, desde (lue.
lavras: pm v!,gor o prJonclplo da. reclproclda

ele:
"O Dlretor Geral da Fazenda P,U- In 11m 'veiculo ctlle'lleol:l1pallhal' a

bllc1\. ptoderá. concedel'''." bagagem· de seI.'vldor civil ou m'JlJto....
Pelas seguinte: d It d ,.. ,
"O Diretor Geral da Fazenda Pll~ e vo a eflllJ/,lva de ml&slio no ex-

bUca concederá"... ,terlor de carátel' oficial .depols da
Sala das 'Ses5ôes, 21 de 'unho ele permanêl1c~a inintel'l'lll>tà elêsteno

~ pô.!to. POr mills de doLs anos, '
1956, - Bilac Pinto. Parâin'afo. l>rlmel.J'o: anualmente o

Mlnlstêrlo das. Relações. Exteriorelli
ouvidos Oli l'ep1'esentantes cI'edencla-

Substitua-se o pal'ügrafa ünleo :dO do,s das M1S8Ões Dlplomil.tlcas l!Stl'an.
art. 3,0 pelo segulnte: t:e.r.as· no país, fixará a Quantidade

Pal'ágrafo (Inico.. O valor do auto- de automóveis a ser .importada para
móvel 'de IJasselo, pal'a fins do cálculO o .serviço das mesmllll. .'
dOIS direitos aduaneiroll previstos nes~ Parágrafo .segundo : os v=!=ulo.ís ,re
te artigo será o do IlreÇ(1 cl!, do feridos na. letra a dêste artIgo e no
modêlo 'm()derno, calculado de acôr- parágra1oanterlor,. não pO<ierão ael'
do com o preÇo da lillta para o oon- vendidos sendo: . .
sumldol', convertido em . cruzell'oa a
taxo. médIa do oambio. !lVI'e, no tr1- 1,°). a inembl'odo corpo dlplomátl-'
mestre anterior ao mês em que OCor- co eBtrllngell'o que nãQ tiver impor-'
rer o' desembarque. . tado nOB ~.últlm08 trta anos de sua

Sala dali SeallÕes, 21 de ',unhO de perman6ncfa em aervlço ativo no
1956, - Biltlc Pinto. ais; ,

.Acrescente"se o' seguinte artlgo, on
de convler: '.

Art. 13. Os lIutOl1lóveLs de passeiO
tipo sPQrt (lU tipos especla.l.s pa
garão 0& dll'eltos aduanelrqs - preVis,
tos no 'art. 3,° em dObro,

Sala das Sessôel5, 21 de junl10 (le
19511, - Bilac Pinto,

N.o •

queJe~ .que desejam a reçcneracão a""lde lista na tente de, produção, ficaria, com mais de sessenta meses 'de efetivo
nossos CGslUmCS Q['I;I icos. 110 "eLlr~dn pcrtanro, por quantia· que desncvnse- exercícío da proflssàO, aos médicos.
ele apurarem responsabiltriades. uorque, mana a sua nnportacào que de fOI'· aos I11Cmlll'OS ro Congresso Nacional e
(\0 contrario, a:mm!1'.' será ta:'Je ,MUi,) '.'I1...a alg.uma se Jt1SClfl9a atual.ment.e os Depubdos Elitarluals, será con
to be'r. ,; m~liio bem, Pahwd '~l:l face das d!flculdaaes econonuco- cedida a redução de 90% no. tarifa

";nanCCll'SS que enfrentamos, ad-valorem, para a Importação de um
O SR· PRES1DEUrE: Emb{)rtl tenhamos ciencín de que o nutomóvel de passeio, até 1.6()Q qui-

Não nuvenoo ma is or~d{)!'r~ ;l:.;~ri-: .nstcma proposto 'seja mais suave los, ele.cínco em cinco anos,
to~, declaro encenada u disclt~S~lO c I para c carro de prece ruedio de que o
adlnda a votação. 'J:'i~il1al, devemos explicar que Il.'5S':Jl Juslilicaçáo

O SR pt·.ÊSIDt'N'TE' procedemos convenctdcs de que se a A redução de ~o~. proposta no Pl'O-
',-" . Ler c·, tlldec;!rteto~ mais elevados jeto é nrísóna. Para o mptorlsta de

Y8NDO SIDO' CPBRE:'ID:\S do qti~'às qL!e. sáo obtidos rias impor- .» raça, o autchlóvel é instrumento de
E~.lENDAS ':'\.O P~O.)E.'TO N' )~7·.' ;aciNll ÚallóLl;ellLas . ou il':'~~uJa)'cs, trabalho e ná<l obje-u> de .luxo. Tam
DE 1935. 8:11 úNl,CA' DlSé:USS!':ÇJ~ ?aj'a Q carro .de npo médio não con- bém pera os. médicos. membros .do
VOL:t~ 9 :l1:"'S.õ,;,o ~s. ca;v~.1ss2~::; I ;5e~tln'm10~ evn.ar que os Iraui r üores consresso Nacional e Deputad<:.; Es
DE ECONOMIA li: Dl:< F'I~A ••ÇA". I :;a!ltinl1~m a exercer a sua perniciosa :2'!ua15. o automóvel e Indlspenaável,

N,o '1 i:t~'~~J~~d'o 1.,;.0, e "01' ouhas razôcs a. f'lm de Que possam cumprir sua mis,::
e- são com eflclência. Limitada a ím-

I
~ue p1dcrào ser apresentadas oportu- portaçuo aos chamados carros 1l0PU

Eab"titua-se o Art. 3.° p~IJ ·se- nurnente, esnernmos a vacettação da lares iaté (600 quilos) e ercada das
gumte: oresente emenda. . . I t j t I. I" Sala das ::es~&-s, 20 de junho de garantias prev s as no pro e 'o, a sen-

, Os dlre.tos a0unn(':l'c~ oue lll: dsm !G56. _ João -Machado. çâo evitará fraudes e será. bem nuns
sobre automóveís de P"SSdO, menta-, iustu e l11orat;Za(101'3 que Os antigos
dos ou desmontados, ímu.rtndcs ou N0" favores eoncedldos aos parlamentares
íntroduztãos no pais a qu.i:qus\' titulo, •. ~ e em boa hora suspensos,
~e::ão ccu-a dos de a~ô:do com "~. ~Cl'-c .ente-se o sezumte artinc: Sala das Sessões, 20 de junl.. de
gu,nt.e. tabela acl valore~l ,P'·0ry.:'~'0-: . indei)ce;l~C -d~ J.c,,;'lça de imlloi'ta- 1355. - Jonàs DR};ie'·se.
nat, sõbre o prrç~ de .1lSC" apurado Içào a CO"a"C 1 dos viajantes que com- .
n~~ retll·;!senta.:õ2~ consulares brasl- lJ~ee~d;·i.llíic~l1l~ntc roupas, objetos e N." "
lellas no eXtellor., móve,is domésticos' de nalureza diversa, SUllStltua-se a tarifa (lã-valores do

,Automóvel de passeio: . Id~sd,' que tal tmgagcm 11ão seja d~ art. 3," pela segUinte:
11 At· U"S 1 eX! d" '00'" v. .1' suoenor a ~etenta nul cL'Uzeil'os, 1) autQmóve.1 de passeio até 1,<1<10
., ~ ~ . _, ~;al:e~, ; ~1. 1calcUlados pela taxa do c"mbio oII-
.. .I At~ U;;~ À'o,O d~.~lcs ;ÀO,.? Icial. -João 1I1aclwdo, qU21.1)0Ilau"7"I!lOOóv"e'~I· de pa'selo de 1.001 a3) At~ U~~ •. 000 d~lares.. " ..•~O ,Q • . W • g

4) Até USS 2.500 dó::!res , .. 150% Ju,~titicaçüo 1.200 quilos - HOc/!> , ••

fi) Até US$ a, CíJ{). dóln'es :,,, 200:?A. Lei n.O 2.145, dc 29 de dezembro 3) lluoomóvel de' p~selo de 1.201 a
06) ACIma de USS 3.0':)0 dpía.es 300 ,Q de l!:ij~, no inci;;o UI do al'", 7," es- L400 qUllos- 130%. '

Sola das .Sessões, 20 de junno de ,aeeleceu o seguinte:' 4) automóvel,: passeio de 1.401 'a
b 1.600 quilos - 150%,

1956, - Joào Machado, "indepenàcm tle licença: a. aga- S> nu Jmóvel de passeio de 1,601 a
ó em "O vtajame qUe não CÓllljnCenda 1.800 qullo8- 180%,

Justif1caçáa móveis e velculos, masunicamcnta lUi .6) automóvel de püs-eio de 1.801 a
rOU;Jll.S e objews de uso pessoal e do' 1 000 qullOll _ 250%,

O c~lterlo· do impôsto pr(ipm'clonal mestlco, de valOI" a;é cem mil cru- 7) automóvel de pas.seio acima de
tendo CJmoO base o preço de lista na leiros, calculados a caxa do cAmbio. 2.000 qÍlilos _ 300%.
:ronte de produção, parece-nos o ma!s Ioficial". . . " ,Sala uas Sessões, 21 de junho. de
.col~elháv~l no caso da liberação da Por outro lado o Decreto n," 34,893, 19b6, _ Bllac Pin,to.
licença P:I1:a- lm!Jorülcâo de·. outOnlÓ-1de 5 de i:meil'O de 1954 que resula-
veis, prO]>Jstapelo ilustre Deputado, mentoU a cltatla Le. n." 2.145 de 29 N.o 5
Bilac pinto. de dezembl'o -de 1953 estabeleceu em

Ante.s d~ procurar demomtl'al' que- .;;eU·al't. 2~, inciso' lII:
ê:~ mai! se ajusta à n~cessiclade de "Independem de .Ilcença: a I)ago.
lncl15criminação que deve te!: a lei, o 3'em do. vIajante que não compreel.1Q3
Que nã{) s~ria possível se ap:ovado o 111óve!,s e veiculas, mlUi úl1lcamente as
P:'ojeto n.o 997-1\. tal como foi apl''''- rou;Jall eobjeto~ de 11M l>esooalou
s~ntado, pJ18 que O mesmo co'ns:ltui- acméstlco do valor global até, Cr$ •.
ria um in.lustiflcá.vel ,p~lvilegio "ara ll1O,OOO,OO, calculados a tasa do câm
a Indústria automoblHstlca . européia do oHclal, cC11oS.lael·ando-se movelS,
em detrimento dá americana. \"S:J ,.>al'a os eIel~ dêste Decreto, todos
que a pl'lmelra m:lls se pt-e;,cupa Ct,m os aparelhos.. objetos e utenslllos que
os carros de poequeno pol'te, ~nclo !luO sejam d€ transporte manuo.l" ,
necessál'b sallentar qUe o llle:'{~lldo Em primeiro lugal' parece-nos ele.
nacional dá orefel'êncla .aos velcalos vado o teto de cem 11\11 cruzeiros para
de procedência americana de p'~rte .qU:.slçâo ele bagagem no exterior.
médio. de~~iamos acentuar que ~omo.~ I ConsultadO o Ministério da Fazendo.
inteiramente ~ontl'ârios à lmpol'taçi\.c opinou êste. sôbl'e a oonvenlêncla da
d~ autcmóvel.s cios tlp:s de luso, con· retiuçá~' para Cr$ 70.000,00, embora
forme ?l'o.1eto de (fii (lU'!! apt'ese!lta- julgáss~mos que CI'$ 50,000.00 seriam
mos à Câmara sob o n.o 147-55 ~ que suficientes (V., Prójeto 147-55).
já foi aprovado, encontl'ando-se. ~lll Pol'ém, o' que é maJa sério e l'eelama
estudos nosenad},. urgente solu,áo é o crltél'lo adotado,
N~o o!:lStante, sem p~del'mos sa~r não só no. Lei n,. 2;H5 como 110 De

qual !',.erá o destil?o do Pl'oJeto núme- cl'eto n," 34.803.
ro J,!,o55, preferlmOl; concordarc,Jm Permltindo-r~ ao viajante que nd
o allto~ do Pro,irto. n' 99';-A, de 19[';6, qulra até Cr$ 100.000,00 no exterior.
JlllU, embora admitindo ti importaçãO masque .3sn importância se destine
elos. "Cndl1lacs", taxá-la de _m'lr.!J à aquisição de quinqullhll.l'laa, Isto é.
malS <l'It:0~oso do que em rclaçao aos "que sejam de transporte manual",
dema..s automovels. (ltimula.-.se o viajante a adquirir col-

15tooostO, Cl'em0.5 _que. ti . emenda s~:; supérflua8 lllas com fIns excluslva
ora apre.sentada,.se nllo e perfel~a tiO mente lucratll ":. e se impede que o
leU a~pecto t~cmco: o:: mesmo, ~ndo mesmo passa trazer J'lIrll ,seu USO pes
~m v!.lta que a plopo.cl,onaUdade do S03.l OU de sua íamilla, algo maltl
tml)ô-'lto d~ve ser mais pertlnen~e ao utll.como uma geladeira ou um apa
valor absoluto. da <~olsa, .emb,.ro. a relho de. ar condicionado OU uma
~al(a seja fl!,a, adm,t,mos 'f:>mo mc- máquina de lavar roupa.
tllcta ~.caralie.r ell.·ce1?c:?nl\l no caso, I O que n~ se Impede com as. leis em
• ad~çao de taxas mult.plllS, . vigor é q\le o vlnJantetraga os cem

Acreditamos ainda que o critério do mil cl'uz~ir;'s de colliaa' llcgllelável.s,
Jlêso não é. o que melhor .se ajusta à desde qUe o mesmo poS8a dis;J'Ór, nO

..•. , lei em' elaboração: Isto ficou ,leu:!- exteriOl', deSSD, quantia e. assim sendo,
.:, ,,'o mente. apurado quando da tramita~ão " qLle o vIajante compra, quase' sem-
~~"; d,a Pqjeto n,o 147-55 pe:a Comissão lll'e.·s60 poerfumes, buglgangfts, plasti-
~ . de, 'Economia. onde compal'eceu. como, cose ,e. sen~.e!hallte3, 5angrandolnü-
.J , " .. representante do Ministério do Exte- tllmente, 'em divisaa,o pouco que
,','" ; " r1or. a Minlstro SOllSaGom\!ll ,que all"~~ nos l'esta .
;;(~:; ,~' ..t>rel..nt:u tllrazõeB da preferência :'la das·, seseÍies, ". de junho de
;,'.') ,,:-:.trl!f deve' ser dada ao cI:ltérlo "preço 1956, - Jo40 Macluzdo.
,:::., , ""de llsta;" que,'. tol, fina.lmente, ven- N0.
:. eedor.'· . 3

:: ,;'" . Corri-"~as ~ demaj.s taxaa•. f~'ete e se· SU'06titua..ae o an.' e.opelo, s·es'uinte:
" ,lUro, UD111arro. de tiS$ 5,000,00 preço A,t, 6," ',_06 mooorlstaaéle praça,
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AdelmarCal'valho - t1DN

Antonio Pereü'a - PSD,
Armando Monteiro -.PSI)

Barros Carvalho - PTB.
José Lopes::':' UDN.

Nilo Coelho - FSD,

Paulo Gel'mnno - PSD.
Pio Guel'l'a _. UDN.

SoUto Maior - PTB•.

Alagoa.ll:

Medeiros .Neto - PSP.
Oceano CarJeía, UDN·

João Agripino - tlDN
Pllnio Lemas' - PL.
Prnxedes Pitanga UDN.

Pernambuco:

Paraíba:

Slgefredo Pacheco -- P50••

Ceará:

Alencar Arari~ - UDN to-9-5G)',
Fral1clsco Monte - ~DN.

Gcntil Barreira _ UDN.

VirgilIo Távol'a - UDN, \

Walter Sá - PSP (4-8-50).

Rio Grande do Norte:

Dix-huít Rosado - PRo

Eider Val'ela - PSP.

José Arnaud - PSD.

Rio de Jánelro:

Getúlio Mow'a ..... PSD.·
Tcnôl'lo -.Ja ..aicantl -·UDN·

• Dist;'i to Federal:

CarlOs Lacerda - tflJN.

Mlnl!o'§ Oerais:

Bento Gonç.a1ves - ~R.

Basc Pinto· - UDN,

Blas .FOl'tes _·psp,

Gullherrrinode Oll~el~a.~E'SD. •.•.
Llcu~grl !.eite -UDN.'· ..

Leite Ni!to - tlSD,

seixas J)ôrla - ODM.
Waiter FI'anco (JO:f

Bahia:

Aloisio de Castro PS:O
Augusto Púlllio - PSÓ.

Dantas JÚl1ior- UDN.
EdUardo Cataliío - PTB,

Manoel Novllis - PR;

Nesto.r Duarte _PL.

Otávio Mangabell'a - PL.

Ollveím Brito - PSD.

Rafael Clúcurá - t/DN.

Espírito Santo:

Floriano '. Rubin - 1'TB.

Sergipe:

Piaul:

Nelson Parijós - PSD.· I •

Teixeira Guel.l'os - <6-S-Sar.

Pt'B,

Amazonas

DEIXAM DF. C(l:l~PARECER

OS SENJiOR~:

PlIrá:
} .

Armando C.?9c1a- PSD,
Gl'lbl'iel Hermes ~ PTB,

2,°) a particular exclusivamente
1na.1i seguintes círcunstàncías: desde
que o veículo tenha sido Importado
há maís de três anos; em caso de
remocão do diplomata,. desde que o
veículo tenha sido Introduzido no
país, por ocasião da pr;melrn insta
Iuçâo do fUl1elonário. _ Fernando
F;;rr"r!.

querer urgência para o aludido pro- fol jogado aqui no mar: a batata já
jeto, quero fazer um apelo à men- vela estragada, completamente' po-
cíonada Comissão, no sentido ele que dre, .
o estude sem mais delongas, de vez Agora. - qUe ironia - vemos que o
que a 31 de dezembro do corrente Brasil vai importai' batatas do extc
-ano, expirará o prazo de vigência da nor.
atual Lei do Inqullb1Rto, : Nós nos temos -batido aqui, desel-e

Propof!.çÔes dessa natureza neces- 1951, pela modlficaçã() dessa politlca
sítarn t!amltar por: diversas Comls- do :Elr>lsil com relação ao produt., bá-

N,o 12 sões técnlcllS desta Casa demandam síco d'a la\ \\;ra do Sul e também do
." duas díscussões, Norli; do. meu Estado, de parte sues-

. Acrescente-se: Artigo. O sr, llogê Ferreira - Pel'lnlte-me ~.lneio.l de díversos munícmíos ele S,
V, Ex.' um aparte? I Paulo, come aln.da de grande porção

E' facultado a todo agricultor em cf :El tae! . d R G d d -S I
Itrabalho ativo 119: terra, devidamente . O ~5R... .~ARAO ST.EIN:BRUCH -I C~lhe-~e '~. ogra~l ês:npl~O:lUOto ~m
l'eg;istrado na SecI'etarla de Agl'icul- Com prazer, nosso país, e não. há absolutamente
tura de seu Estado e no Mnlistério O SI', Rogê Ferreira _ Mais ainda, I nece.ssldade de Importá-lo do exterior
da M:rlcultu~'a, importar díretarnen- nobre cfJlega,. é preciso alertar a i par[l.110&0 consumo, Há necesstdaue,
te. um tr~tol, devidamente equipado, Câmara dada a ameaça que pesa I isto sim de Tmportar' de vez (·m
ate a poténcla de 50HP. ' i íl ti.' , .

~ 1° O tra'or aqui l'eferldo não sõbre os nqUlln?S,no tocan e ao i quando, batatas para renovar nossas
"'oder6. ser. r~vendido e se destinará' aumenco do imposto predIal, nesta I sementeiras, mas não para o COI.ru-
•• . cidade porpos:o pelo Executivo nm-

I
mo

exclusivamente, 110 uso próprío do 'nlclpal Isso írá sem dúvida causal' A' t ó. bé
~mportadol' . . .. I con ece ....m em q~ se comete,

~ 2,0 O' Executivo reguiamerrtarà transtorno a<.? orç?m~nto. dos ínquí- com relação aê&se fllt'\ um críme
a execução déste artigo dentro do Iln?s. Se MO. 1?lorlogallno~ a lei, I contra o Bra~i1, eis qUe sao ímpo- ta
pl'az.o de sessenta dias, _ Fernalldo!\SSlstlrelnos a. sel'l,os conflitos.." Trnta-I das batat. as. com dest.íno à la,.-oura, a
Eerrari, se de lei. cem pr azo fixo; 15,0 é.. a sementeira, mas são consumídas, L1:•.,'

prorrogaçao f~l felta..po~ ~111 ano a~:- cidades. , Transforma-se prodl1to des-
N," 13 nas, na sessao 1eg,sb.,lIa passa r: tínado à sementeira rn prcel'l1Í(l pa-

Destartes V, Ex.' tem tôda- a razaO I , e . " .. .
Acrescente-se .ao art , 1:0': ao S..ollcltor à Comissão de constJ.tui-l' la consuma. Na reaJld:ade,_veIClaCleu'c

ção e Justiça que olhe preferencial- crim~ C011t:'~ t;cssa .PI'O~UÇ3~.. 'T

"E os jeepa,tratores agrícotas e ment para êsse assunto aprovando POl esta rnzao, 51. Plesldente el,.o
eanunhoneres adqulrtdos por agrícul- o Pl.'~jeto que ;; nobre colega apre-I me.u.."een.lent~ Pl'ot~.s~, em. non.le. do.s
teres registl'ados no Ministério da sentou . prooutores deSSe tubérculo no Bras!l
AgriCUltura", " inteiro: d,e São Paulo, do Plllaná do

Acrescente-se no art, 3.0: O \SR.. !>ARAO STEtNBRUCH .:- Rio Grande do Sul, pela pl'oJfuRlla -
"Jeeps e caminhonetes lldqulrldOs Multo obl'lgado pela colaboraçâo de e, parece, já realizada lmuol'tacãl) do

1'01' agricultores - 25%, V, Ex.", • ploduto r.'a Argentina - e l'eslxinsRlJ!-
Sala das ·Sessães, 22 de junho de Assinalou o nobl'e co1el$a, .ambém, lizo,·por ês~elnto,o BaMo do Br:!.sll;

1956, - Je!erson de AgUiar, - Ar- ponto cruclal do problema, l':ferente através da CACEX, e o Ministério da
7'uda-,Oamara, - Pedro· Braga Filho, à. ameaç~ de aumento do ~mpOst(l pre: Agricultura, qu€, até hoJe não tomou
_ FOnseca e Silva. _ Carlos Pillto, dial con.lda na mensng~m encanll provlC]éncla~ em relação' ao assun-
_ CiceroAlves. _ c Cunna Bastos, n11ada ]X!lo. PI'efelto à Câmara das to )
- Antô/iio Carlos - Carneiro de Vereadol'ea; êss$l-- Impõsto aument~.!'a O Brasil não cfev importar é-s.
LOl" ola Hugo Oabr-l JI/'110 de em '2011 e 300% o atual. o que nao . el· , t. !'", ,"
C "t -p' t _ JO ~ 'F- III . pode sei' artml~ido evidentement{}. PIe uto do. es Inn;;e11o,_ de\e s.rn,as ro In o se rage. - • . Incrementar sua produçao "'<l"qlr
José· G.ullnaráes - Atonso ArinOS, Se a Câ.mara aprovar essa m~,1ornc~0 aqui Se pl'od'uz batatas tal>~z ~eih~~
em apOIamento .. _ Flore,yda Cunha,' do impôsto,vamos ter uma veldadella "
em anolamento. _ Laltrtndo Regirt, revolução social no qUI! Se,refere 'ao! res do qUe as do estrallsello.

aluguéiS, Dai ,o apêlll que faço~. O Sr. Frota A(/1ltar - Há dias 1:
N," 14 Comlssê.:l de Justiça,. .. nos Jornais qu{' uma pal'tlda de bat~-

~ Não devemos aumentar imllostos: tRS ficou est1'll~Rda em virtude ,-Ip ter.
ACI'!l.!!!lentem-se: ·deve~os taxar ('s lucros e fiscalizar s!elo armazena::a nOl' multo tempc> à

as rendas das Prefeituras, dos Esta- dISposição da COFAP. .
Art. ~. Só será permitida a' Impor- dOB e do Oovêrno Federal. '.. _

tação de automóvels·.de paselo até Esta a polltlca que deve orlentllr o O SR, O.8TOJA ROGO'3'K:I
1. 600 quilos, e 100 HP, .G~vêrno, <Multo be7nl, . Allás, r~fel'i-me a êssp epl.~ódi~ TIO

Artigo- Supl'lmam-se os itens 5 O SR PR'ESIDENT'E' inieJo do meu dlscl1l'so. F'o~'.am adqui-
e 6 elo art, 3,° • .. . :!\' rldas batatas· no Paraná e transpor-

Saladas' sessões, 22 ele junho cle Passa-se a expllcaçao pessoal.- tadas pelo Duque de Calda.~ fora dll
1956, ~ Chagas Freitas. - Lourival Tem li palavra o Sl'. Ostoja Rol!'US-época, Deterlornda. 11 batata foI jo~

. d~ Almeida, ,.... Fernando Ferrarl, kl. . . llacla ao mal', Perdel'anl ')S pl'oduto-
JustiJicação O SR, OSTGJA 1I0GUSKI: res,OIl paranaenses: a COFAP e· .os

oi Cal'1'OS Cijjo pêsa vai até' 1 600 ' <Para explicação pessoall (Sem re- eOI~umidores, I
quilos, são' 08 de pequeno parte, visão do oradOr) :- SI', Pres:dente e O Sr', Frota AQuiar-. E, como sem
Sua potência, ,gel'almente, não UI- 8rs, Deputados, nao quero deixaI' lIem pre, não há responslÍVclll.
passa a 100 H.P, Sâo 011 velculos ele meu protesto a .noticla. veiculada pe- ~ .
passeio 'Queoonsomem pouca essl!n- los joi'nais desta Cjipital e.do :matado 0t SR. OSTOJA ROGuSKI
ela os chamados curas econôml- do Paraná, de qUe o Brasll t!stá llQ- Exa o, .
cos'.Poupam gasolina, n1i.o quel!!lam vamente lmportand'o do estl'angeiro Mas, nes~ caso,.respo?sablli1o. o
dIvisas indls'pensáveis à. vida da na- batatas para consuma, . Banco do :Bl"sll, o Mll11sté!10 da Agl!-
çã.o. . ' Tl:ata-se, Sr,Presldente. de !Inpoz'- cultul'll e a COFAP por este~n"Jl'me

Ora, estamClS na abrlgação de redu- tação do. Argentina, de ll'l'ande qU'lli- prejul~o causado à. nossaeCOl1om)a
zlr ao mlnlmo o consumo da Easolin'a tldade. se não me engano, de 50 'mll o.grfcoln.,
em carros de passeio, E' um verd~- toneladas. Isto OCOl'I'e depois: doe· h!l- O SI'.' Frota Aguiar _ Se V. E:<~.
deU'o crime admltll'-se a 1mpol'taçao verem' osagricultores-doPal'anã pel'- n1\o gozlIsse de Imunlc,ades, ,erla, pOl'
dos ,chamados carros d~ luxo, que diàoquasc completamente a saf.ra de certo, processado; e se fÔ~se funcio-
devora:n. gas0.una e, pOltanto, dlvl- batata i.nglêsa, . . nãrio público ser~l\ transfprido.
ias,.. '. . Em janeirodêste ano reclam'lmos . .

A emenda tem por obi'.lvo reduzir providências do Govêrt1Q Federai. O SR. OSTOJA RO.GOSKI -
~ consumo do. lla!lolimlmpoNada, pr111clpalmente da COFAP. no s"nti- E' bem p-ossivel q1.1e Is.so tIvesse aCfln
o. fim de lI~e nâo sejamos obrigados ao cl' salvar a produção de batata in- t,ecido,
a la~çar, ~ao do {'adonamento: nUm glêsa:e do meu Estado, eis que; aaque- Era o QUI'. tinha a crlze.r, SI'. I?T('si-
emUlO plóxhno, - Chagas Fr.elras • la ocasião, não .havlapl'átlcamentc dente. (Mlllto bem 11l1l1to; bem),

O SR, AARÃO STEINBRUCB: . pI'eco ~mll ela. tlll a prodUção dê&S~ O SR. .pRESIDENTE:
, SI', PresIdente; peçO .1\ pa1l1vra para tubérculo no SUl do Estado~o paraná: Es!':otada 'a hora, vou levantar a
~ma reclamação. '. além d'Isso, mercados de .Sso Paulo e 'sessão,

do Rlode Janril'o.estava01 ab9rro~a
O SR, PRESIDENTE:· .. dos com produto. sImilar colhido 'nos
Tem. a plllavar o Mbre DeJ)u'taào, Estados de Sê.o Paulo li- Rio Grnl1de
O SR, AAR&O S'l'!lNBRUCH: do &uI, ' . . . .
(Para ulIIa cOlltllntcaçàol· (Semre- Nosso apêlofol atenclldo. milIto ~ar-

visão lio orador') ar, Prestdente, hà de, como semPre em mala dêst~ ano,
dias . apresentei pl'Ojeto-àe-lel que Quando a CAFAP decidiu-se a impor- Antunes de. Oliveira
PI'or'roga, por.·dols anos, a atual Lei tlU' batata do· 00$50 Estado e t':'l4zê
·Ib Inqu1I1nato, encaminhado à. douta la .ao Rio de Janeiro, Jã '!'l'a tat'd'~: e
ComlsSiío de Const,itulçãoeJus:lça. o grande cllrl'egamento ele 500.000 ta-

Peio Reglmento,sómente duns pro; neladas que a COF...P fêz trans!Jol'tar
pllslçôes podem estar em l'eglme doe do POrto de Pal'anaguá para o R:o lle
llrgencia; Não poelenào, portanto;re- Janel1'Q, pel~ navlo Duque cfe Cl'.lI:las,
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Abguar Bastes - Pt'B.

Broca FilllO - FSl'. ..
C<lrn1e,o D Agv5tmo - PS~., .-

Carvaillo Sobrmhl.' - PSP.
CaEtilM CaoraJ'- PTN,

DagolJ.erto SnJE.'5 - P50.
- .Enulio _Cat'lQS - P'I'N,

Ferre.ra Marerlll -P5P.

Frota MOre:ra _ PTI3.

Hel'bert LCI'Y - DON.

Horác:o Lã:er - paD.

l'l'elte Vargas - PTB

João ,'iOdniJa - PSD,

Lauro Cl'U2 - GDN;

Lauro Gomes - P'l'B

Ma!a Lello - PSP.

UD1'i.

-. ~.

São Paulo:

Santa. Catal'i~a:

Goiás:

:Mato Grosoo:

'Paraná:

Amapã:

Conraty NuneS - P5D, (g~)

Benedito· Vaz - PSD.

Mendes G:onçalve~ PS:O.
Saldanha Derzi _ DONo'

Wilson Fadul - PTB.

Aàe.rbal Silva - PSD.
Wanderley Júnior..,... UDN.

Ma~~o Eugenio - ,PS!J •.

JtLlgllrd Schnelder ,- PL.
1'1.aul pma __ PL.

Tar.!o Duir~.

Pacheco 'Cl,aves - PSO.

Pl/lCido R.ochà - .P5P,

Quirino Ferreira - U.DN.
.Roxo l<lurelro' - 'PR,

Rui Nnareth - PSB (158·5G).

Salles Filho - PSD.

-1lEeWton Carneiro

!iogueira de Rezende - PRo
Olavo CtlSta .- I'SD,

Oscar Coneia - VDN.

VItimo de ClI.rva1110 - flSD, -

,/'

discussão e ao EubstltutlVll 'da ,Comí!- Comissão. de Orçame11to e F!scallza" cldlllle de :Brus~ue.Fo'ltado de &lnta:
são de 'Legislação $oc:al; (Relatores: çâo Financejj'a com sub8títutlvo ao Catarina; tendo parecerei <la COlms
81'S. Jefferson de Aguiar e Brault Er- projeto e ao~ de na, .991-56, 1.056-56, são de Transportes,Comunicações e
DSll"J, 1.100-56 e 1.123 de 1956. (Requeri-· oeras PUt»llcas ecntrâríc ao projeto e

, mento de adiamento). (Relator: Sr. ã. emenda de primeira cUscussào.
li - Priillcii'a' discussão do Projeto Lameira BittencourtJ. (Relator: SI', Benedito VazJ.

n.v LOI4-A, ele 1956,Cjue abre o crê- Levanta-se 11 seeeão às. 18 ho.
0.. te espcc.a; Cie crs 5. OOU, 000,00, pelo . 13 - Primeira discUSsão do Pr~jeto raso
!\i:nistério da Ag'l';CUltul'a, destinado n.s l.076-A, de 1956,que revoga o -'- . _
;\0 cuatcro das comemoraçóes docen-Decl'eto.Jei n. o 8.951, de 28-1946, quo? DISCURSO DO. SR, DEPUTADO
tenar.o de etevacão de Oblll'aba à cí- dl!põe sôbre depósito judicial e resta- OSVALDO LIMA FILHO, PRQPE-,
dacc: tendnparccer ravorávet da Co- belecé o artigo '945 do Código 'd-: Pro- RIDO. NA SESSAO MATUTINA
mí-süc de FinançQs. ID:scussão úru-, cesos Civil; tendo parecer !l!ovol'ável DO DIA. 21 DE JUNHO DE 1955;
cal. (Relator: SI', Geraldo MascaTe-da Comissão de Constituição e ·Justi- CUJA FUBLICAÇAO SERIA. FEI-
nnasr , ça. <Relator: SI', Adaucto Cardoso), TA POSTERIORMEN'FE., . "

4·::- Discussão ún.ca do Projeto 14 - O:scussáo prévia do 'projeto O SR, OSVALDO LIMA·FILHO:
n. o 4,411-A, de lSj1 que abre, pelo n, o 930-A, de 1956, que concede il 01'- (ParaclIcamlnhar a votação) _
Min:stel'io da VJ:d:o' e Obras Públi~ dem dos Advogados do Brasil e as Sr.· presidente, por uma curíal ob
cas o crédito e~~eê'~1 de. oito milhões I Procura·:iorias do Ministerio Público servação, chegaremos ~ uma ccn
cie 'cruzeiros <O!:S 8.0G().OOO~OI, anu-I o. direita cl~ requererem nlteraçâo de efusão: tõda vez que na PfOCeBS') le
cuncnte, duram e c.nco anos. para Regimentos Inti!rll0s dos TribunaIs: gíslntívo os ínterésscs da ptutocraeía,
ccorrcr às despeeas ColJ10 asfalta-I tendo parecer da COImssf.n.de ccns- que governa a vída- econômica na
msnto da estrada de rodagem que vali tltuíçáo e Justiça, pela lnconstitudo- ciona), estão levemente ameaçados,
à~ Natal a cidade d~ MOSéO:'Ó, Estado I.nllc~dade, (Relator: SI', Amr.u:y Pe- desaparecem. as tronteíras que se-.
do aio Grande do Norte: tendo )la-I drosa..) , param ligeiramente os 'partídos de.
receres rnvoràve.s das Comissões de mocrátíccs e se Instala maeíçc.: com.
Ti'nnsj.lol'te~, C,omun:pqôcs. e. ObrasI 'p;::oPOSrçOES P.'l.RA A ORDEM pacto, ínvencíveí. o 1'610' COl11jlt: es-
Publicas. e de E'ln~nq~s, iReJatores; DO DIA rol' da' uriiào' nacional. .
Sl'S, ceíso .Murta e Pereira da Silva). '. E' isso que boje verificamos, tul-

5 - Segunda d.scussâo do P:'ojeto .1 - Votação, em _ .1 .• o Iscussão, vôz - quem .·llabe? .- para fel.lc!
ri." 2.150-1\, de 1932,Cjue dispôe sôo! do Projeto de .ResoluçllO, n,48;B, .de dade da. NoÇ.Uo, Un,dos aqui, apos
.ore a contagem de tem.po elos desem_1 1956' ~ue. .aCle~cent.a d.s~siti\o ao tantas dlvergel1cfll5 e incruentos de
oanradorcs nomeados para li campo- Reg!l~l~nto. Interno rel~tilo à incem- .bates. PSD, PTB, UDN e meuglo.
s.cao d:! qu.nto dcs Iugares do Tri- pati~ll:dade. do eliel'C~'::o ,!e quarquer rícso partido, o P'SP, todos ennm, ,
I:l:mal de Justiç.1. ,nellltol'es: 51'S, I funçaoeletp'll da Uníâo, CiOS Estados sob fi rútíla bandeira .da plutocl'fi-·.
Oscar Corer:a. Ari p;;;ombo e Allomar, e dos MunIcípIOS com o mandato de Icía vão decIdir a- tonue de caixa, àS,
Bal-zeü·o). . Id.eputado.; com voto. em sellarado do !pressas. sem observação, s~l1lexan:e
.. .• . S:., Chagas FI·eltas,. Parecer da co- szm o menor estudo, o mais .llcrlo

6 - Sagunda' dlscu,s~o rlo. Projeto mlsFào ,de ConstitUJ~ao e Justiça fa- diplomadc intenenção ..nllv,ida"eco•..
,rh" 3.:!94-Ç: ele 1953.. q~e d,sl:oe .s,õb,reI'Orá'l'e~ à' emenda d~ I,· discussão, nómica. nacional. . .., .
a _prcmoçBo d~ ..ol:c:o.s ~a res.r\ll, com_ ,emenda da Coml"são. '(~elator:. O Sr, A.urelio Viana .... O nosso
"Dao remuneraaa , d~S Forças Arma- Sr, Hugo Na]lQleão). _ . pnrtldo é multo pequeno mas po&O
das d~ 'Br8s;l, que cooperaram no es- -. . - ." .' ã. " _
fôrço deguel'ra (Relaoor' SI' VaI- 2 -. Prlmell'a dlscussao do Pl'ojeto ,aiúmar que -n o tonlllInos parte JleB
demar RUPPl' ,. n. o 959-A, de 1956, .que dispõe IlObre tesenten<llmentos. . .

, zonas de segurança ·costel1'a e zonas O SR, OSWALDO LlMAFILHO
7 - Segunda discussão do Projeto de sen'Jdão militar das 10rtllJcações _ . Salve-se ,& bonrOlia exceção . do

n,o' 24~A, r'e 1955, qUe determlaa o cost'eil'are dos elementos fOI'tificados: Eartldp SocialiBtaque V, Ex••' bem
as~eltamento ,da l'ocJ~yia B,R.-14, nu tendo pal'ecer favorável da Comlssâo salle!'ta. a do Pal'tldoDemocl'ata. '.
trecl.~ ltumb.ara-Go.:al1la-Anâ~ÜIl,. e de··Segurança Naclonal. (Relator: Sr. Crlstao, eomo declara omoQlIenbol.
d1 out:'as pro\'ld~nc:as. (Relatores;, José Gulomardl, ."1'I'uda Camara, MIUi somOl muito·
Srs, Benedito Vaz e .Odilon Bl'aga). ; 3. -·Pl'im.iradlscu~sãodo Projeto;) poucos pâra podeI', DeJite proc~o._,

11 - SéSlInda' dlSCu.ssiio doPr~,jeto' n:. -9."4-A.d~ 1956, que conCede isen- lnterfel'il: de forma válida. .' . ~ .
n,· 572-A; de 1955. que autorlza o Po- ção ele dIreitos de. importaçâo pam SI': Plesldente, nâo. SClU, nem po
dl!r El'ecuti"o a inden:zar aCl 'Estado materiais, máquilllls 'e equipamentos. der.a seI'. depo15: doa: m"lIpifle.OB
de MInas Gera:s até 50 % dbs pre- adqulridOli pela Refinaria e. Explora- trabalhOS dl\ escola .econôll:lÍca. m
JUIzos. verificados_como ínc~nàl!l'das'ção'de' Petráieo. Unlãos; A. para Ins. glesa, 11m defensor d;1'1nlClatlV~p':'l:
-o1:l:'as do Frlgorlf:co de. Cal'l'elra Co~- talacão e manutenção de aua retlna. \/ada,. Reco~do, por~m, Que. ~1 .alga
:!mda, ,n.o Mllnlcip:o de Santa LUZIlI, rIa de. Ca;luavR, na F.!ltado deS, Paul.: r~S num .~rabalho, ·se nào. me ;,.en~
daquele Estada. (RelatOr: Sr.. Luna e dá outras providências; tendo "a- lJ:mo n08 EnlialOli de Persuasão .,d~
Freire! " recer !avorável' dn Comissão de .Fi- grande John Maynard. Keynea. qut

9 . 5' d .'" . ã d P j to· nanças. (Relator: Sr. José :Fragelln a melhor maneira, conslder~va .L~- "
. - "gun a ~scuss o o r~ e.. .... .:' . nine, de d~struir o capitahamo,:.
n .." 827-A., cl~. 19,,~, que Isenta. d. dl- 4 - D:.scussâounlca d~ Pl'ojeto sociedade burguesa era: corromper 'n
re:tos de lmport~flao, .l,mpostos de can- n," 3~{-1\, de 1955, q\le concede aos val01" da ~oeda, deamorallzal' ll. elr~
sumo ~, ta~as; adua~••ras. excl~sivea ferrOV1I1r.OS da· Leopo~dlna: e demais culaçf.o,A. 'citaçâ:o podel'la,'cstar In
-de. PI.v.de!lc.a Soe.?I. 13 Clllxllsde, empresas ferrovhirias llloo.rporadas ao tlel ;porque não te:lho boa memó
ob.letos ~ehs:lOsos traz:d.os da ltAlia por Patrlmônlo da União, o beneficio das l'la mllll o sentido da afirmação ê
um lrmao Marista" para serem ofere- férias de 30 dias' tenda 'pareceres fa"êX' tamellte êste _
cidos. como recorda~,áo das. !est~vida- vOrílv-eis das Comls~õe.s de ,Transpor- a. .;. •
des oomemorat:vas da ~eatlflcaçao dOtes, ~omunicacões e Obras Pf.blicas e 151', Presldente,'- o que se está ve.

,Fundador. da :c.ongr:!ll'açao" aoll alu110Sde ,ServrooplÍbllco: (R~latores: 'Srll, rificando no Paúi'.'êa.~eXisténcin."~de'
dos várlos COlelllos.e g:nàS10S marIstas Antônio Baby e F'j'ota Aguiar). dUll$ moedlls:umll, pa~a.. OIi_poten_

'.- ;.clQ",Brll.!JU •. )!'te~tor: ,sr,) N~lso~ .;M9;l- ·;·S "..... p' ...", f .•.. I' ~ • ',' ••.• t'ldos,' P~l'1\"OIi felizes. para' Oll ;"bapy-.
te~rCl). . . . . , . - !ln1eila.d~cussão .do Projeto. fcw", para os "~ubal'Ô\?s" dClnos dOI

, . - . n.
e

2.DSI-A, de 1902, que autol'jza o 'd te d 5. t o lá' d f'
',' .10.- PI'l.meirll discussao do ProJe~ Poder E::ecutivo. a instalar llgenclàs ~o u s, a , ca ~g r . e _ ?S." .íl.V~,:"
',", n',"2H-B: de '1055,' que Isenta de dl- de CCl1'l'e!o -em várias localldades do les genClosos .da lmport,,~ao. outra,.

O SR, PRESIDENTE:. l'e.!to de .1mportaçãa;lmpôsto de con-, Estado do Amazonas; tendo arace. pal'a l1li ma~as rurais, :prmclpl1lmen-
. sumo e taxas adllane:l'llS, exciusive 11 res: dá. COmls.ãil .de Constit~ ão c te dasJ'egioes sUbdesenvolvlda~ .da

Le ... allto a ses~âo designando p(\~a de Previdêllcla Social, OS mat~l'ials Jtlstlça, p<;la c'onstltucionalidad2: da N.ol'clestee do Norte do Pais, .c,tal'el·.
A próxim.~ s~gunja-feira, dia 25, a se. :mpOl't:ldClS pela Prefeitura MunicIpal Comissão· de Tl'llnspol'tes, ComunIca. apentls um. exemplo que me ocol're,
"'unte " de Crl!ote,no Estada do Ccará .. para ç6es e Obras Públ!cll.s COIU substltu- causa de um pl'otesto contmUado dOI

OR a. r~!orma, e amplfa~oá de sua 111dre- tivo e das Comissões 'de Serviço Pú- nOrdestinos, ~s produtorea ingleses
DEM. DO DIA letrl~a;. tendo parecer!'s favorável da blicoCivilede Fln;\nças, fa\'oráveis da Kenla B!'itaDica z'eccbem- por to-

,_. . . Comlssao' de Flm.n~as e. pela consti- -ao lI1esmo' substitutivo, (Reletores: nelada. de Sllllll, !lO ltbr~,. e .com o
:l -; S2gu~da .~llIcus~a.o. ~o ProJ<to tt,1clonalidacle. d,a..Comls~ao. de .:constl- 51's•• Armando:' Co:rrêae Pereira': da- pri:ldut9fle-se.ll. tl·a,baJl~o,elltlla. rll-.

~:.o 5-;8, de 195G. !lue autoTlZao Po- tu~çâ.o e Ju~tlça. .11~elatores:~1·5, ·Sli"a). . .' . .. zenda ' na Atrica. uma das prClduçÕes .
. ce~ ExCC.Utll'O li abrlr,~aoPod~r Ju- Mliton Branàao e B:lac Plntol. ' '. .'. ·têcnicamente maIs bem ..ot,ganizadas'.

ólc;ârlo -:. Justiça Eleitoral -o·cré· . . . . • 6 -'Pl'imell'R discussão do Projeto do mundo, em -cOndições econõmlcnli'
«'lItCl espee:al de Crs lO.OOll ..OOO,OO para - '11 _, Primeira discussão do Projeto n," 4.573-A, de 1954, que dispõe sobl'c perfeitas, Enquanto l~'l, o pobre
'()COl'l'er as 'despe~as decorrentes das n. °A56.A, de 1955, Cjue concede isen- o exerclclo da. proflssao. de motorista Estado da Paraiba, o despl'ezado Es.
Lels ns, 2,582, de. 30-8-55 c 2,55'il, de c;ão de tributos, exceto a Taxa· de p'ro!isslonal; tendo' parecer'es,. pela tado de PernambuC:o,., " ," .
27-7-55, (Relator; SI', Pereira. 'Din~z), Pl'evidênciaSocial, pal'a ma~rinl de conSmuciGlnalldade da Comissão de O, Sr, Carlos'AlbUquerql!t.'-':';;' .'V.:

2 - Vota ão ., ~ . -. pl'opaganda do 36." Conlll'essa Euca- C.oml~ão de ConstitUIção c -otustlÇll e Ex,Apoàe Incluir a Bahia•. ' .
cio Projeto ~."·1.:~_õ~'def~~~U~ãélc!ristjCOlnternac:onal:tendo pal'ecer Com sUbstitutlVO; da Comissão de "'c- O SR. 05WAI,OO LIMA FILHO

,'elisliôe sôbre os szcurltai'iosconside~~_ fa\'orável da C~~lissão de ~nanças, I:Isla9ão SOCla! com voto em sepntad~ -:- ... 11 Bnhlll,.c.omo 'lembl'a o ~o.'
elos 'lIutônomos,estendendo-lhes os (Relator:. Sr. Nelson Montello)._. do SI', JeUelson Acular, (Relatores. bl'e Deputado. tOda..a' reglliodo~or.
beneficios da leg!sla~ll.o do trabalha; . 12 -'Prlmell'a discussão dOPl'oJeto ~~~~II) Abguar Bast()5 e AmauryPe- deste, que t1nha.noaisal~ pl'~dl!çãO'
ten<i,o parecerell da.Comissão de. Le. n," 945-A, de -1956, que l'etifica, sem ' ... ' . '. Uplca. de regl(j~ ae!Df-ál'!.dall. equD'
rislaçA(l SOCial com substitutlvono Onus,-II LeI n," 2,665,de 6. de ~em- 'I -:Prlmell'll dlscua&lio do Projeto precl.sa ob~er dIVJ.tSII,. paar em'lquec:er
Pl'Ojetoemend!1doem 2.& diSCUSSão, bl'o de 1955, que e!tlma " Receit!' t n.· L013-B. de 1956, lIue dispõe 'lllIbl'e ec progredir, VIU êsIle plOdl;lto ..alll1:
e·daComlsaAode Economia contri.r!o fi:m a Desp~ da UniAo para 6exér- emiaaAo,de 1I11loscomemoratlvosdotado e dei!'eQado pelapolltic~.CiUlL",
100 . proJeto. l emenda .ôp RelZllnFln ciclo financeiro de 1956: nareeercla cen\l!B1mo Iltpvel'5W:lD dl\ fUllda9Ao da llill1. . '. '. ,-'
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oI atIvo-do concürso-intel'no·paia~oti.
~lal LEgislativo, classe "L", reallzatiu
no dia vinte e cinco ele abril do cor
rente ano, Depois de, ídemítícada a.
provas, verírícou-sa o seguinte l'e.:ul
tado:

mim, Secretária, Câmara dos DepU
tados, em vinte e dois de Junho ele
mil neveecntos e eínquenta e seis, _
(ass) , - Atfolpll00igliotti. - Nau"

Figueiredo. -Joao R.odrigues Leal.
- Miguel ,Gonçalves deUIMa Ci,,ara. - JOliell1la Mel/de' ã,Cuaulllo •

NOME

9

47

18

12

6

29

28

24

I
Numero l

"de I
1

Inscriçf.o ;
1

___I --;- ~._--

1

seis, na sala das Diretorias de Con-
tablllelade e de Pessoal, àIl dezoito A.t dezoito, horas e trmta minutos
horas" presentes o Doutor' AdolphO foram encerrados os trabalhos, dos
Gigllotti, Diretor Geral de Secreta- quais, para constar. eu, Jovelina
da, Da Membros ela Banca ExamIna- Mencles' de carvalho, Secl'etiU'io do
dera: - Nayde Figueiredo, Taquigra. COncurso, lavrei a ))reaente ata que,
fa·Revlsora, PL-3,MIguel QOnçalyes de~ja de lida e aprovada, será assí
de mnea Clntra e João, Rodrigues nael,a pelo senhor Diret<lr Geral Mem.
lJeal, QUc1all l.eillslativos,: ~Ia:.se )1'01 "Banca lxam1nllelo.. I ior

., - - "'., •• - ._~ - •• -- •• - - ;~ -- ._.~-_._•• ,--- - + __o

SECRETARtA DA CÂMARA
COS C'EPUTADOS

ucncurso Interno para Oficial
Legislativo, Classe "L"

ATA DA IDENTIFlCAÇAO DAS
PROVAS DE DIREITO ADMI·

NISTRATIVO
Aos vinte e um dias do mês de Ju

11110 de mil novecentcs e Cinq,uenta..

Não estau ralando em' nume do O, Sr. Aliomar Baleeiro - Apre- "M", Marina. doS Santos Lopes, Se-
govérno nem da opaslção. Não pre- sentou V, Ex,- emenda. M sentido cretárla, da Banca Examinadora
tendo criar cbstáculos ao atual ao- de incorporar o produto doa, ágíos ,Francisco Sebastião Maestrall., Chefe
vérno. porque as responsabilldad'es obtidos das bonífreações ao Orça. (jj, Se,ão Financeira e alguns dos
desses erros são muito velhas, elas mento para o' 'fim de que a despesa candidatos, procedeu-se il ídentíüca
vêm do Govêrno do Sr. Getúlio também, só se fizesse nos têrmos ção das provas de Direito Adminls
Vargas, ,ultra.pa.slll'am o Govêrno da rubrica orçamentária? Tem V.
doBro Café Filho e permanecem, Ex," emenda nesse sentido?
infelizmente, até hoje, " O SR, OSWALDO LIMA FILHO

O confisco cambial continua a .... Nüo tenho, nem tentaria. tamanha
acentuar-se e, como dizia" enquan- empreitada, 151', Deputado, mas ~.
to um, produtor de sísa), na Kenla taría disposto, a apoiá-la. Apenas,
llritãnica, obtém 110 libras, por to- não seria aceita quando se sabe que
miada 'àêssé artigo, o. produtor nor- a Maioria, a Minoria e a Oposição
destino vê consignados a êle mino estão unidas no propósito de fazer
guadas a Cr$ 5,000,00 e o Governo permanecer êsse criminoso estado de
rícar com o rastante do preço sob a coísas.
101';oa deégios, Para que? Onde O Sr. Alio1l1al' Baleeiro _ Permita.
estão ésaes ágiOS? Era o caso ~e per. me, O nobre Deputado Herbert Le
gun,tar, C,omo o grande nOldestino· vy tem uma-emende, que de memõ-
JOse Americo de Almeida, o onde ria não posso ' '
está êsse dinheiro?" Onde está.o O SR, PRESIDENTE _ O .nobre

C1'S ,50.000,000.000,00 que não 8~O Deputado Osvaldo Lima Fllho está.
i~crltoa no. Or'!amento da R'cpu, encaminhando um pedídn de desta
b.ica, 9ue nao sao fiscalizados pelo que e S Ex. já es otou o tempo
Congresso e que desaparecem em es. .. , g,
canínhos místenosos, em canais tor~ de que dl.spunlJ,a. que ela de cinco.
tuosos e nunca chegam, sequer, pll- minutos,
ra aquêle Fundo de Modernização e O Sr. Aliomar Baleeiro - Estâ'
Industrialização da Lavoura, que foi bem, V, Ex," tem tõaa >l razão.
a principal justificativa do Ministro O SR, PRESIDENTE - V, Ele."
Osvaldo Aranha, ao fixar, pela por- poderá falar no encaminhamento da
tarla 70, ,os ágios sôbre importação votação.
e sõbre . o câmbio no Pais. O' SR, OSWALDO LIMA FILHO

SIl· , Presidente, as emendas de .... SI', presidente, vou concluir.
minha autoria eram de certo moelo Antes, porém" quero deixar aqui
qUlxotesCa.s; não poderiam ter pes- consignado, como afirmei .. o protes-
Ilibilielade ele vltól'ia diante do 1'610 to ,das populações, principalmente
compressor que se instalou, na Ca.sa daa populações ,rurais~o NOI'te e do
mas me deram opol'tunidaele parlL NOl'eleste do Pais, espoliadas por êSte
deixar, aqui consignado o meu prll. regime de confisco -eambíal, este
testo, ' regime lniquu de elullll moedas, que

O Sr. A!iomar Baleeiro - Pel'ml- VIIi conduzír, fatalmente, o Brasll à
ta-me um aparte? revoluçãó social <Muito bem). mui.

O SR. PRESIDENTE - Atenção to mais depressa do que imaginam
Tl'ata·se de encaminhamento de vo· os estudiosos da matéria, que vai
taçâo , " , coneluzir o Palll à desgraça, à anar

O Sr.' AZiomar 'Baleeiro - St. qUlll e à revolução, pelo deslntel'ês~

Presidente, é a titulo ele Informa· se de seus homens públicos, pelo de
ção ao orador. sínterêsee dos, Ilratlclos polltlcos e

O SR. OSWALDO LIMA FILHO dos Oovêl'nos que se tem suced!do.
Tel'eimuito prazer, <Multo bem; ?nu;';' bem. palmas).
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N. 1.14B-A - Ao senhor Chefe do
Gabinete Civil cfa Pr~id1ncla ela Re..
públlca: - Sollcita nudi~ncÁa SÕbl'e o
Projeto de Lei n. 579 àe 1955, que
dl.$pôe sôbre a. aposentadoria df' fun
cionários do Departamento do" seGU
rança Pública.

,:Junho i:le 1955

DIRETOR.LADO EXPEDIENTE
.•,' Seção ·do Expediente .

,if: RESENHA DOs ozrcros
."' EXPEDIDOS "-

Ofícios expedidos, em 20 de junhO
ele 1956:

N, 1.154. - Ao Senhor Chefe do
Gabinete Civil da Pre~ld'ência cln. Re
pública: - TransmJte oU!or do R'e
querlmento n, 1.547 de 1956, do se
nhor Deputad'o Ce1so peçunhll. , l

N. 1,155 - Ao Senhor Ministro da
Agricultura: - Transmite o teor do
Requerimento n, 1.548 de 1956, cl'o Se
nhor Deputado França Campt:'6,
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OF:\:CIOS. EXPEDIDOS EM 21 ,DE
JUNHO DE 1956:

N, L 160 - Ao Senho1' D!l'etor"Ge
ral da. Fazenda Nacional: - SOUclta
entt'egaQe 'numerárIo.

N, 1.161 .... AO Senhor SuperInten..
denbP ccmereía; da Comllanhia Te
lefônicllo Bl'aslleit'a: - Em res\l(J8ta
o Oficio' n. T-3.526.de 7 do eorren
te. informa qUe a s\lb6!ituiçllo de pre
fIxo solicitada é retereM< 110 apare-
lho n. 42-6519.. doOabinl'te do LIde:
da Maioria.

N. 1. 162 - Ao Senhor ,Gerente d&
Panair ltoBra~11 S.A,: - SOlicita.
passagem de. avíão dessa Com]'llnhia.
-com de.sccnto legal, de Ida e voltll •
São Luiz do Maranhão, a Clarice IJ8
boa de Moraes.

N. 1.163 - Ao Senoor Chefe elo
Gabinete Civil da Presidência 'da :R,e..
pública: -Encaminha. Pro,leto - do
Congre.85Q Nacional à sanção. qUe lIU"
torlza o Poder Executivo a abrir, pe.
10 Mlnlstél'l"da Eclucaç/io, o crêdito
espec!al. projeto de Lei n. 4.617-0,
de 1054. .

N, 1,164 - Ao&!nhor l'l'imeiro Se.
cretârlo do Senado Fedl!l'lll: _ Co
munica remessa.de Pi'Ojeto'd'e Lei,nú
mero 4,617-0, de 1954, à ~anção .

N, 1.1615 -,. Ao Senhor Chefe do
Gabinete Civil da Prellidêncla "'a Re
pública: - Eric&lIIlnha Projeto det
Conu.res~ NacIonal à sançãc, C]!le dls.
dente-ocmercía; da. Compllnh!a Te..
nlca de contabUld'adt' conferido noa
ex-alunos do antl~o curso de conta
d'or.. n. 2.4~7·0, ~ 1952.

N. 1.166 -Ao Senhor l'r!mt'lro se
cTetf.r1ocfo Senado Fedej,llJ: - Co
munIca reme8811 de Projeto de 1AC,
11. :1. ,"'l-D, de 1653. t.l&nçlo,
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